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In a befitting manner, the Embassy of Bangladesh in Washington DC observed the 
72nd birth anniversary of Shaheed Captain Sheikh Kamal, the eldest son of the Father of 
the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Marking the day, the Embassy 
organised a programme at the Bangabandhu Auditorium on 05 August.  

Minister (Consular) Habibur Rahman read out a brief biography of Shaheed 
Captain Shiekh Kamal. The Bangladesh Ambassador M. Shahidul Islam, in his remarks, 
highlighted the qualities of Shaheed Sheikh Kamal and his constant efforts of self-
development to prepare himself with education and organizational and leadership skills 
and encouraged all to learn from the life and works of the valiant hero. He asked the 
officials to avail themselves of higher education opportunities and equip themselves to 
serve the nation better.  

A documentary made on Shaheed Sheikh Kamal was screened before the guests. 
A special prayer was offered, seeking divine blessing for the souls of Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Fazilatun Nessa Mujib, Shaheed Captain Sheikh 
Kamal, and others martyred on 15 August 1975. 

 

*** 

 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 
 

ওয়াশ িংটন শিশিতে  হীদ শ খ ক়াম়াতের ৭২ েম জন্মব়াশষ িকী প়াশেে  

ওয়াশ িংটন শিশি, ০৬ আগস্ট ২০২১ 

মার্কিন যকু্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশ িংটন শিশিতে অবর্িত ব়ািংল়াতে  
েেূ়াব়াি যথাষ্ট্রযাগ্য ময িাদায় জ়াশের র্িতা বঙ্গবনু্ধ শ খ মুজজবরু রহম়াতনর শজেষ্ঠ 
পুত্র  হীে ক্ে়াতেন শ খ ক়্াম়াতলর ৭২েম জন্মব়াশষ িক্ী প়ালন ক্তরতে। শেবিটট 



উপলতে েেূ়াব়াি ৫ আগস্ট বঙ্গবনু্ধ শমলন়াযেতন এক্টট অনুষ্ঠ়াতনর আতয়াজন 
ক্তর। 

অনুষ্ঠাষ্ট্রন র্মর্নস্টার (ক্নিুেল়ার) হ়াশববরু রহম়ান  হীে ক্ে়াতেন শ খ 
ক়্াম়াতলর িিংশেপ্ত জীবনী প়াঠ ক্তর শ ানান। যুক্তরাষ্ট্রে র্নযুক্ত ব়ািংল়াতেত র 
র়াষ্ট্রেেূ এম সর্িেুল ইিল়াম ে়ার বক্ততবে  হীে শ খ ক়্াম়াতলর গুণ়াবলী েুতল 
ধতর বক্তবয প্রদান কষ্ট্ররন। শেশন বতলন শে  হীে শ খ ক়্াম়াল শনতজতক্ শে়াগে 
শেতক্ শে়াগেের ক্তর গতে শে়াল়ার  জনে  শনরন্তর প্রতেষ্ট়া ে়াশলতযতেন ওবিং 
শ ে়া ও ি়ািংগঠশনক্ েেে়া ও শনেৃতের গুণ়াবলী অজিন ক্তর শনতজতক্ 
ভশবষেতের জনে প্রস্তুে ক্র়ার জনে ক্তঠ়ার পশরশ্রম ক্রতেন।র়াষ্ট্রেেূ  এই 
জ়ােীয বীতরর জীবন ও ক্ম ি শেতক্ শ ে়া শনতয শনতজতের গতে েুলতে উচ্চের 
শ ে়ার িুতে়াগ গ্রহণ ক্রতে এবিং শে  ও জ়াশেতক্ আরও ভ়ালভ়াতব শিব়া ক্র়ার 
জনে শনতজতের প্রস্তুে ক্রতে অনুষ্ঠ়াতন উপি্শহে ক্ম িক্েি়াতের অনপু্র়াশণে 
ক্তরন। 

অনুষ্ঠ়াতন  হীে শ খ ক়্াম়াতলর জীবন ও ক্ম ি অবলম্বতন শনশম িে এক্টট 
প্র়াম়াণেশেত্র প্রে িন ক্র়া হয। অনুষ্ঠ়াতনর শ ষ পে ি়াতয জ়াশের শপে়া বঙ্গবনু্ধ 
শ খ মুজজবুর রহম়ান, বঙ্গম়াে়া ফজজল়ােুন শনি়া মুজজব,  হীে ক্ে়াতেন শ খ 
ক়্াম়াল এবিং ১৯৭৫ ি়াতলর ১৫ আগস্ট  হীে হওয়া িক্তলর আত্ম়ার ম়াগশফর়াে 
ক়্ামন়া ক্তর এক্টট শবত ষ প্র়াে িন়া পশরে়াশলে হয। 
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