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The Embassy of Bangladesh in Washington DC observed the Sheikh Russel Day, 58th 
birth anniversary of the youngest son of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, in a befitting manner. The Embassy organised a programme at the 
Bangabandhu Auditorium on 18 October on this occasion. 
 
Messages from the Hon’ble President and the Hon’ble Prime Minister on this occasion 
were read out by Economic Minister Mr. Mahdee Hasan and Minister (Consular) Mr. 
Md. Habibur Rahman, respectively. 
 
Bangladesh Ambassador M. Shahidul Islam delivered a speech highlighting the life of 
Shaheed Sheikh Russel. He also paid deep tribute to the Father of the Nation and other 
members of his family. He said that Bangladesh is an example of maintaining 
communal harmony in the region but some unscrupulous people are trying to tarnish 
this image of the country. He asked all to remain cautious against such conspiracies. 
 
A documentary on the memory of Sheikh Russel was screened at the event. A special prayer 
was offered, seeking eternal peace for the soul of Shaheed Sheikh Russel and others martyred 
on the fateful night of 15 August 1975. 

  

*** 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

ওয়াফ িংটন ফিফিতে শ খ রাতিল ফদবি পাফলে 

 

ওয়াশ িংটন শিশি,  

১৮ অক্টাবর ২০২১ 

 

যথাক্যাগ্য ময যাদায় ১৮ অক্টাবর ২০২১, সিামবার বািংলাক্দ  ওয়াশ িংটন শিশিক্ে বািংলাক্দ  দেূাবাি  

জাশের শিো বঙ্গবনু্ধ স খ মুজজবুর রহমান এবিং বঙ্গমাো সবগ্ম ফজজলােুন সনছা মুজজক্বর কশনষ্ঠ িুত্র 

 হীদ স খ রাক্িক্লর ৫৮ েম জন্মবাশষ যকী-‘স খ রাক্িল শদবি’ উদযািন কক্রক্ছ। 

 

যথাযথ ময যাদায় জাশের শিো বঙ্গবনু্ধ স খ মুজজবরু রহমাক্নর িুত্র স খ রাক্িক্লর জন্মবাশষ যকী িালন 

কক্রক্ছ।  শদবিটট উিলক্ে স খ রাক্িলক্ক স্মরণ কক্র ১৮ অক্টাবর  দেূাবাক্ির বঙ্গবনু্ধ শমলনায়েক্ন 

একটট অনুষ্ঠাক্নর আক্য়াজন করা হয় । 



অনুষ্ঠাক্ন মহামানয রাষ্ট্রিশে এবিং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেত যক প্রদত্ত বাণী িাঠ কক্র স ানান যথাক্রক্ম 

দেূাবাক্ির ইক্কানশমক শমশনস্টার সমক্হদী হািান এবিং শমশনস্টার কন্সলুার হাশববুর রাহমান। 

 

রাষ্ট্রদেূ এম িশহদুল ইিলাম োর বক্তক্বয জাশের শিো বঙ্গবনু্ধ স খ মুজজবুর রহমাক্নর প্রশে গ্ভীর শ্রদ্ধা 

জানান। শেশন  হীদ স খ রাক্িলিহ ১৯৭৫ এর ১৫ আগ্ক্স্ট  াহাদাে বরণকারী িকক্লর প্রশে গ্ভীর 

শ্রদ্ধা জানান। শেশন বক্লন বািংলাক্দ  দশেণ এশ য়ায় িাম্প্রদাশয়ক িম্প্রীশের একটট অননয দতষ্টান্ত যা শকছু 

কুচক্রী মহল শবনষ্ট করক্ে অিেৎিরো চালাক্ে। শেশন এরকম ষড়যন্ত্র রুক্খ শদক্ে িবার প্রশে আহ্বান 

জানান। 

 

অনুষ্ঠাক্ন  হীদ স খ রাক্িল এর স্মতশেক্ে অবলম্বক্ন শনশম যে একটট  প্রামাণযশচত্র প্রদ যন করা হয়।  

অনুষ্ঠাক্নর স ষ িয যাক্য় স খ রাক্িল এবিং ১৯৭৫ িাক্লর ১৫ আগ্ক্স্টর নারকীয় হামলায়  হীদ হওয়া 

িকক্লর আত্মার মাগ্শফরাে কামনা কক্র একটট শবক্ ষ প্রাথ যনা িশরচাশলে হয়। 

  

*** 

 
 

 

 



 


