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The Embassy of Bangladesh in Washington DC observed the 91st birth anniversary of 
Bangamata Sheikh Fazilatun Nesa Mujib, wife of Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman, in a befitting manner. The Embassy organised a programme at 
the Bangabandhu Auditorium on 08 August to commemorate the sacrifice and dedication 
of Bangamata for her family, country, and the nation.  

Messages from the Hon’ble President and the Hon’ble Prime Minister on the occasion 
were read out by Economic Minister Mahdee Hasan and Defense Attache Brig Gen M 
Moinul Hasan, respectively.  

Bangladesh Ambassador M. Shahidul Islam delivered a speech highlighting the 
commitment of Bangamata to her family, her influence in the life of Bangabandhu, and 
her behind-the-scene but pivotal role in determining the course of the history of 
Bangladesh. Ambassador Shahidul Islam also recalled her crucial role and support, which 
helped Bangabandhu to take some critical decisions that played the most significant role 
in the liberation struggle of Bangladesh.   

A documentary on the life and works of Bangamata Sheikh Fazilatun Nesa Mujib was 
screened at the event. A special prayer was offered, seeking eternal peace of souls of 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Fazilatun Nesa Mujib, their family 
members, and others martyred on the fateful night of 15 August 1975. 

 

*** 

 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 
 
ওয়াশ িংটন শিশিতে বঙ্গম়াে়া শ খ ফজিল়ােুন শনি়া মুজিতবর  ৯১েম 
িন্মব়াশষ িকী িন্মব়াশষ িকী প়াশলে  



ওয়াশ িংটন শিশি, ০৮ আগস্ট ২০২১ 
 

ওয়াশ িংটন শিশিতে ব়ািংল়াতে  েেূ়াব়াি যথ়াযথ মর্ যাদায় জ়াশের শিতা বঙ্গবনু্ধ 
শ খ মুজজবুর রহম়াতনর িহধশম যনী বঙ্গম়াে়া শ খ ফজজল়ােুন শনি়া মুজজতবর  
৯১েম জন্মব়াশষ িকী প়ালন কতরতে।  শেবিটট উপলতে পশরব়ার, শে  এবিং 
জ়াশের জনয বঙ্গম়াে়ার আত্মেয়াগ স্মরণ কতর ৮ আগস্ট  েেূ়াব়াতির বঙ্গবনু্ধ 
শমলন়াযেতন একটট অনুষ্ঠ়াতনর আতয়াজন কর়া হয । 
অনুষ্ঠ়াতন মহ়াম়ানয র়াষ্ট্রপশে এবিং ম়াননীয প্রধ়ানমন্ত্রী কেত িক প্রেত্ত ব়াণী প়াঠ 
কতর শ ়ান়ান যথ়াক্রতম েেূ়াব়াতির ইতক়ানশমক শমশনস্ট়ার শমতহেী হ়াি়ান এবিং 
প্রশেরে়া অয়াট়াত  শিতগশিয়ার শজন়াতরল এম মঈনুল হ়াি়ান। 
র়াষ্ট্রেেূ এম িশহদলু ইিল়াম ে়ার বক্ততবয শনজ পশরব়াতরর প্রশে বঙ্গম়াে়ার 
অঙ্গীক়ার, বঙ্গবনু্ধর জীবতন ে়াাঁর প্রভ়াব এবিং ব়ািংল়াতেত র ইশেহ়াতির গশেপথ 
শনধ ি়ারতণ পেি়ার অন্তর়াতল শথতকও অেয়ান্ত ে়াৎপয িপূণ ি ভূশমক়ার কথ়া  েুতল 
ধতরন। র়াষ্ট্রেেূ িশহদুল ইিল়াম ব়ািংল়াতেত র মুজক্ত িিংগ্র়াতম অেয়ান্ত গুরুত্বপূণ ি 
ভূশমক়া র়াখ়া বঙ্গবনু্ধর শকেু শিদ্ধ়ান্ত গ্রহতণ বঙ্গম়াে়া শযভ়াতব ভূশমক়া শরতখশেতলন  
ে়া শ্রদ্ধ়ার ি়াতথ স্মরণ কতরন। 
অনুষ্ঠ়াতন বঙ্গম়াে়া শ খ ফজজল়ােুন শনি়া মুজজতবর জীবন ও কতম ির ওপর 
একটট  প্র়াম়াণযশিত্র প্রে িন কর়া হয।  অনুষ্ঠ়াতনর শ ষ পয ি়াতয জ়াশের শপে়া 
বঙ্গবনু্ধ শ খ মুজজবুর রহম়ান, বঙ্গম়াে়া ফজজল়ােুন শনে়া মুজজব, ে়াতের 
পশরব়াতরর িেিযবতন্দিহ ১৯৭৫ ি়াতলর ১৫ আগতস্টর ন়ারকীয হ়ামল়ায়  হীে 
হওয়া িকতলর আত্ম়ার ম়াগশফর়াে ক়ামন়া কতর একটট শবত ষ প্র়াথ িন়া পশরি়াশলে 
হয।  
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