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Bangladesh Ambassador to the USA, M Shahidul Islam has praised the initiative to 

display the life and work of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the “Times 

Square Billboard” of New York City.  

 

This unique initiative to display highlights of Bangabandhu’s life and work on the 

world-famous Times Square Billboard has been spearheaded by Fahim Feroz, a 

Bangladeshi American entrepreneur and CEO of publicity farm NY Dreams 

Production.  

 

The organizers have confirmed that the exhibition will run on the iconic billboard 

for 15 seconds every two minutes for 24 hours, from midnight on 15 August to 11:59 

pm. Bangabandhu’s picture will appear in Times Square a total of 720 times in 24 

hours.  

 

Ambassador Shahidul Islam thanked Fahim for his initiative and expressed 

happiness to be part of the historic event.   

 

In a congratulatory message, the Ambassador said that such events would play a 

very effective role in highlighting the life and ideals of Bangabandhu to the 

expatriate Bangladeshis, especially the second and third-generation Bangladeshi 

Americans.   

 

While this mammoth project was taken by Fahim Feroz with his own funds, a  

number of Bangladeshi businessmen have subsequently come forward to meet the 

cost.     

  

The producer of NY Dreams, Fahim Firoz, has expressed gratitude to the Embassy 

for assisting him in finalizing the contents to be exhibited on the iconic billboard and 

providing all other support.  He also recalled the role of Ambassador M Shahidul 

Islam in obtaining UNESCO’s recognition to and listing of the historic 7th March 



speech in the Memory of the World Register and thanked him for accepting the 

invitation to attend the event in person.  

 

 
 

 
 

*** 



 
আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

 

নিউ ইয়র্কের টাইম স্কয়ার নিলর্িার্ডে িঙ্গিনু্ধর জীিি ও আদর্ ে নিনিক প্রদর্ েিী 

নির্দর্র্র্ র মাটটর্ে এক অিিয উর্দযাগ   

 

 

ওয়াফিিংটন, ফিফি,  ১৩ আগস্ট ২০২১ 

 

যুক্তরাষ্ট্রে ফনযুক্ত বািংলাষ্ট্রদষ্ট্রির রােদতূ এম িফিদুল ইিলাম ফনউইয়র্ক ফিটটর টাইমি স্কয়ার 

আইর্ফনর্ ফবলষ্ট্রবাষ্ট্রিক জাফতর ফিতা বঙ্গবনু্ধ শিখ মুজজবুর রিমাষ্ট্রনর জীবন ও র্াজ প্রদি কষ্ট্রনর 

উষ্ট্রদযাষ্ট্রগর প্রিিংিা র্ষ্ট্ররষ্ট্রেন। 

 

বঙ্গবনু্ধর জীবন, আদি ক ও র্ম ক  ফবশ্বফবখযাত টাইমি স্কয়ার ফবলষ্ট্রবাষ্ট্রিক প্রদি কন র্রার এই অননয 

উষ্ট্রদযাষ্ট্রগর শনতৃত্ব ফদষ্ট্রয়ষ্ট্রেন বািংলাষ্ট্রদফি আষ্ট্রমফরর্ান উষ্ট্রদযাক্তা এবিং প্রচার িিংস্থা এনওয়াই 

জিমি শপ্রািার্িষ্ট্রনর প্রধান ফনব কািী িাফিম ফিষ্ট্ররাজ। 

 

আষ্ট্রয়াজর্রা ফনজিত র্ষ্ট্ররষ্ট্রেন শযটাইমি শস্কায়াষ্ট্রর  প্রদি কনীটট চলার্াষ্ট্রল  ১৫ আগষ্ট্রস্টর 

মধযরাত শেষ্ট্রর্ রাত ১১-৫৯ িয কন্ত ২৪ ঘণ্টা বযািী প্রফত দুই ফমফনষ্ট্রট ১৫ শিষ্ট্রর্ন্ড শমাট ৭২০ 

বার আইর্ফনর্ ফবলষ্ট্রবাষ্ট্রিক বঙ্গবনু্ধর েফব  প্রদফি কত িষ্ট্রব।   

 

রােদতূ িফিদুল ইিলাম িাফিমষ্ট্রর্ তার উষ্ট্রদযাষ্ট্রগর জনয ধনযবাদ জাফনষ্ট্রয়ষ্ট্রেন এবিং ঐফতিাফির্ 

এই অনুষ্ঠাষ্ট্রনর অিংি িষ্ট্রত শিষ্ট্রর িন্তুটি প্রর্াি র্ষ্ট্ররষ্ট্রেন। 

 

এর্ অফিনন্দন বাতকায় রােদতূ বষ্ট্রলন, এই ধরষ্ট্রনর অনুষ্ঠান প্রবািী বািংলাষ্ট্রদফিষ্ট্রদর, ফবষ্ট্রিষ র্ষ্ট্রর 

ফিতীয় এবিং তৃতীয় প্রজষ্ট্রের বািংলাষ্ট্রদফি আষ্ট্রমফরর্ানষ্ট্রদর র্াষ্ট্রে বঙ্গবনু্ধর জীবন ও আদি ক তুষ্ট্রল 

ধরষ্ট্রত অতযন্ত র্ায কর্র িূফমর্া িালন র্রষ্ট্রব। 

 

এই ফবিাল প্রষ্ট্রজক্ট িাফিম ফিষ্ট্ররাজ তার ফনজস্ব অে কায়ষ্ট্রন শুরু র্রষ্ট্রলও  িষ্ট্রর শবি র্ষ্ট্রয়র্জন 

বািংলাষ্ট্রদিী বযবিায়ী এই খরচ শমটাষ্ট্রত এফগষ্ট্রয় এষ্ট্রিষ্ট্রেন। 

  

এনওয়াই জিমষ্ট্রির প্রধান ফনব কািী িাফিম ফিষ্ট্ররাজ অনুষ্ঠানটটষ্ট্রত  প্রদফি কতবয র্ষ্ট্রেে চূডান্ত 

র্রষ্ট্রত এবিং অনযানয ির্ল শেষ্ট্রে িিষ্ট্রযাফগতা প্রদাষ্ট্রনর জনয দতূাবাষ্ট্রির প্রফত রৃ্তজ্ঞতা প্রর্াি 

র্ষ্ট্ররষ্ট্রেন। ফতফন  জাফতর ফিতা বঙ্গবনু্ধ  শিখ মুজজবুর রিমাষ্ট্রনর ০৭ মাষ্ট্রচকর ঐফতিাফির্ 

িাষণটটষ্ট্রর্ ফবষ্ট্রশ্বর গুরুত্বিূণ ক প্রামানয ঐফতিয ফিষ্ট্রিষ্ট্রব জাফতিিংষ্ট্রঘর স্বীরৃ্ফত আদাষ্ট্রয়র  শেষ্ট্রে 

রােদতূ এম িফিদুল ইিলাষ্ট্রমর িূফমর্ার র্ো স্মরণ র্ষ্ট্ররন এবিং টাইম স্কয়াষ্ট্রর আষ্ট্রয়াজজত 

অনুষ্ঠাষ্ট্রন শযাগ শদয়ার আমন্ত্রণ িাদষ্ট্রর গ্রিণ র্রার জনয রােদতূষ্ট্রর্ ধনযবাদ জানান। 
 

  


