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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

ওয়াব ংটনে বাংলানদ  দূতাবানস ‘গণহতযা বদবস’ পাবলত 

 ওয়াব ংটে বিবস, ২৫ মার্ চ, ২০২৩ - 

1971 সানলর 25 মার্ চ বাংলানদন  বেরস্ত্র মানুনের ওপর পাবিস্তাে সসোবাবহেী ির্তচি সংঘটিত ইবতহানসর 

অন্যতম বব চনরাবর্ত গণহতযানি স্মরণ িনর আজ ( বেবার) ওয়াব ংটে বিবসনত অববিত বাংলানদ  দূতাবানস 

যথানযাগ্য ময চাদায় "গণহতযা বদবস" পাবলত হনয়েনে ।  

ঐবদনে পাবিস্তাে সামবরি জান্তার কুখ্যাত অবিযাে "অপানর ে সার্ চলাইট"-এ বেহত সিল  বহনদর প্রবত গিীর 

শ্রদ্ধা জাোনত দূতাবাস এি িম চসূবর্র আনয়াজে িনর।  

মুবিযুনদ্ধ সিল  বহনদর প্রবত গিীর শ্রদ্ধা জাবেনয় এি বমবেট েীরবতা পালনের মধ্য বদনয়ে সিানল বদনের িম চসূবর্ 

শুরু হয়। এরপর ১৯৭১ সানল বাংলানদন র মুবিযুনদ্ধ পাবিস্তাে হাোদার বাবহেীর গণহতযা ও নৃ ংসতার ওপর 

এিটি তথ্যবর্ত্র প্রদ চে িরা হয়। 

পনর মহামান্য রাষ্ট্রপবত সমাোঃ আবদুল হাবমদ ও মােেীয়ে প্রধােমন্ত্রী স খ হাবসো প্রদত্ত বাণী পাঠ িনর স াোে 

বমবেস্টার (িমাস চ) সমাোঃ সসবলম সরজা এবং বমবেস্টার (পবলটিিযাল) সমাোঃ রান দুজ্জামাে। 

আনলার্োয়ে অং  বেনয়ে যুিরানষ্ট্র বেযুি বাংলানদন র রাষ্ট্রদূত সমাহাম্মদ ইমরাে সব চিানলর সব চনশ্রষ্ঠ বাঙাবল, 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু স খ মুবজবুর রহমাে এবং মুবিযুনদ্ধ বত্র  লাখ  বহনদর মহাে আত্মতযাগ গিীর শ্রদ্ধার সানথ 

স্মরণ িনরে।  

মুবিযুনদ্ধ পাবিস্তাবে সসোবাবহেীর বব চরতার িথা স্মরণ িনর বতবে বনলে, পাবিস্তাে সসোবাবহেী ১৯৭১ সানলর 

২৫ মার্ চ রানত ঢািায়ে কুখ্যাত ‘অপানর ে সার্ চলাইট’ শুরু িনর। 

বতবে ২৫ মানর্ চর গণহতযানি মােব ইবতহানসর সবনর্নয় জঘন্যতম গণহতযা বহনসনব বণ চো িনরে এবং উনেখ 

িনরে সয, সসবদে বেরস্ত্র বাঙাবলনদর ওপর পাবিস্তাবে জান্তার পবরিবিত গণহতযায়ে হাজার হাজার মানুে প্রাণ 

হারাে এবং ব্যাপি ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়ে। 
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রাষ্ট্রদূত ইমরাে বনলে, পাবিস্তাে সসোবাবহেীর বব চনরাবর্ত হামলার পর ১৯৭১ সানলর ২৬ মার্ চ প্রথম প্রহনর 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু স খ মুবজবুর রহমাে আনুষ্ঠাবেিিানব বাংলানদন র স্বাধীেতা সঘােণা িনরে। বতবে বনলে 

বঙ্গবন্ধুর অববসংবাবদত সের্তনে বাংলানদ  পাবিস্তানের ববরুনদ্ধ েয়ে মানসর রিক্ষয়েী যুনদ্ধর পর ১৬ বিনসম্বর 

চূি়োন্ত ববজয়ে অজচে িনর। 

রাষ্ট্রদূত মােেীয়ে প্রধােমন্ত্রী স খ হাবসোর সের্তনে মুবিযুনদ্ধর সর্তো ও বঙ্গবন্ধুর আদন চ অনুপ্রাবণত হনয়ে সমৃদ্ধ ও 

উন্নত বাংলানদ  বববেম চানের পা াপাব  ২০৪১ সানলর মনধ্য প্রধােমন্ত্রী সঘাবেত ‘স্মাট চ বাংলানদ ’ প্রবতষ্ঠার যাত্রায়ে 

সযাগ সদওয়োর জন্য সিনলর প্রবত আহ্বাে জাোে। 

বমবেস্টার (ইনিােবমি) সমাোঃ সমনহদী হাসােও আনলার্োয় অং  সেে এবং ১৯৭১ সানলর ২৫ মার্ চ বাংলানদন  

সংঘটিত গণহতযার আন্তজচাবতি স্বীকৃবত আদানয়র লনক্ষয ঐবদনে বেরস্ত্র বাঙাবলনদর উপর পাবিস্তাে সসোবাবহেীর 

নৃ ংসতার ববেয়টি ববশ্ব সম্প্রদানয়র  সামনে তুনল ধরার জন্য সিনলর প্রবত আহবাে জাোে । 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু স খ মুবজবুর রহমাে ও মুবিযুনদ্ধর সিল  বহনদর ববনদহী আত্মার মাগনেরাত িামো িনর 

এি ববন ে সমাোজানতর মাধ্যনম বদনের িম চসূর্ী স ে হয়। িম চসূর্ী পবরর্ালো িনরে োস্টচ সসনেটাবর (পাসনপাট চ 

ও বিসা উইং) মুহাম্মদ আব্দুল হাই বমল্টে। 

  

এনজিএম সাজ্জাদ সহানসে 

বমবেস্টার (সপ্রস) 

বাংলানদ  দূতাবাস, ওয়োব ংটে বিবস 



 

 

  

 



 

Bangladesh Embassy in Washington DC observes “Genocide Day” 
 
Washington DC, 25th March, 2023 — 
 
The Bangladesh Embassy in Washington DC observed the “Genocide Day” today 
(Saturday) commemorating one of the most brutal genocides in world history that was 
committed by the Pakistan army on 25th March in 1971 in Bangladesh. 
 
The Embassy organized elaborate programs to pay deep homage to the martyrs who 
were killed mercilessly by the Pakistani military junta’s operation code named 
“Operation Searchlight” on the black night of 25th March in that year. 
 
The day’s programmes began with observance of one-minute silence to pay profound 
respect to the martyrs of the War of Liberation. This was followed by screening of a 
documentary on the brutalities of the Pakistani army in Bangladesh in 1971. 
 
The messages issued by Hon’ble President Md. Abdul Hamid and Hon’ble Prime 
Minister Sheikh Hasina were read out by Minister (Commerce) Md Salim Reza and 
Minister (Political) Md Rasheduzzaman. 
 
Taking part in the discussion, Bangladesh Ambassador to the USA Muhammad Imran 
paid rich tributes to the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman, and three million martyrs of the Liberation War. 
 
Recalling the Pakistani army’s atrocities in the War of Liberation War, he said the 
Pakistan army launched the infamous “Operation Searchlight” in Dhaka on the night of 
March 25 in 1971 as part of their blueprint to thwart the Awami League's assumption of 
office following its victory in the elections held in 1970. 
 
He described the March 25 massacre as the worst genocide in human history and 
mentioned that the systematic mass killing and atrocities perpetrated by the Pakistani 
junta on the unarmed Bangalees on that day left thousands of people dead and a trail of 
destruction which continued till December 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassador Imran said Bangabandhu formally proclaimed the independence of 
Bangladesh at the first hour of the 26th March 1971 after the Pakistan army’s barbaric 
attack. Under Bangabandhu’s undisputed leadership, Bangladesh achieved ultimate 
victory on December 16 in 1971 after the nine-month bloody war against Pakistan, he 
said. 
 



The Ambassador called upon all to work unitedly to build “Sonar Bangla” (Golden 
Bengal) as dreamt by Bangabandhu and join the journey of establishing a “Smart 
Bangladesh” by 2041 under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina being 
imbued with the spirit of the Liberation War.  
 
Minister (Economic) Md. Mahadee Hasan also took part in the discussion and urged all 
to highlight the issue of Pakistani army’s brutality on 25th March before the world 
community to get the international recognition of the genocide.  
 
The programs ended with offering a special prayer seeking divine blessings for eternal 
peace of the departed souls of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman and the martyrs of the War of Liberation. First Secretary (Visa & Passport 
Wing) Muhammad Abdul Hye Milton conducted the programs. 
 
 
(AZM Sajjad Hossain) 
Minister (Press) 
 

 


