
 

Press Release 
  
With vow to transform grief into strength Bangladesh Embassy Washington D.C. observes 

National Mourning Day 

 

Washington D.C. 15 August 2021: 

  

The Embassy of Bangladesh in Washington D.C. observed National Mourning Day 

commemorating the 46th anniversary of martyrdom of the Father of Nation Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman with due solemnity. The embassy officials paid their rich tributes to the departed 

souls of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of Bangladesh’s independence and 

members of his family brutally killed on this day in 1975.  

 

 

Mr. Anwar Hossain Manju, MP and Mr. Mohammad Shafiul Alam, Alternate Executive Director 

of Bangladesh to the World Bank were also present at the event as chief guest and special guest 

respectively.  

  

  

The day’s programs began with the ceremonial hoisting of the national flag at half-mast by 

Ambassador M Shahidul Islam. The national anthem was played at this time. Then, the 

Ambassador accompanied by Mr. Anwar Hossain Manju, MP, Mr. Mohammad Shafiul Alam and 

the officials of the Embassy placed a floral wreath at the bust of the Father of the Nation and 

observed a moment of silence for paying homage to the Father of the Nation. Later, messages of 

President, Prime Minister, Foreign Minister and State Minister were readout. 

  

The discussion session began with the welcome remarks by the Ambassador. Referring to the 

Prime Minister’s message on the occasion, Ambassador Shahidul Islam called for upholding the 

ideals of Bangabandhu and transform grief into strength through  working relentlessly to build 

Sonar Bangla- the dream of the Father of the Nation. He highlighted the vision of Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman to establish Bangladesh as a respected member of the comity of nations 

and condemned the heinous act of assassination of Bangabandhu with his family members by the 

gang of anti-liberation forces that jeopardized the progress of the nation.              

  

In his speech, Mr. Anwar Hossain Manju, MP shared his personal experiences and learnings from 

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as he  actively participated as a student leader during the 

Six-Point Movement in 1966. He highlighted the leadership of Bangabandhu in rebuilding the 

nation from a war ravaged and economically unstable country. Praising the leadership of the Prime 

Minister, Mr Manju observed that the daughter of Bangabandhu has decisively raised 

Bangladesh’s standing in the world. He said he was proud to be able to work under the able 

leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and committed to carrying forward his duties to the 

nation till the last days.    

  

Mohammad Shafiul Alam, former Cabinet Secretary shared his thoughts on Bangabandhu and 

noted with great respect Bangabandhu’s strong leadership in steering the newborn country and 
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forging international relations. He asserted that most of the laws, rules and institution building 

work of Bangladesh was either completed or initiated by Bangabandhu within his less than four 

years time at helm of the statecraft.  

  

A documentary on the life of Bangabandhu and the history of our Liberation War was screened at 

the end of the programme.  A special prayer was also offered seeking divine blessing for all the 

martyrs of the August 15 and the heroes of our liberation war.  
 

*** 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আনঅফিফিয়াল অনবুাদ 
 
 

শ োককক  ক্তিকে রূপোন্তকেে প্রেযকে ওেোশ িংটনস্থ বোিংলোকে  েেূোবোকে জোেীে শ োক 

শেবে পোশলে 

 

ওেোশ িংটন, শি.শে., ১৫ আগস্ট ২০২১: 

  

ওয়াশ িংটন শিশিতে অবশিে বািংলাতে  েেূাবাি যথাতযাগ্য ময যাোয় জাশের শিো বঙ্গবনু্ধ শ খ 

মুজজবুর রহমাতনর ৪৬েম  াহােে বাশষ যকী স্মরতে জােীয় শ াক শেবি িালন কতরতে। ১৯৭৫ 

িাতলর ১৫ আগ্তের এ শেতন বািংলাতেত র স্বাধীনোর িিশে বঙ্গবনু্ধ শ খ মুজজবুর রহমান এবিং 

ো াঁর িশরবাতরর িেিযরা শনম যমভাতব শনহে হন।  েেূাবাতির কম যকেযারা বঙ্গবনু্ধ শ খ মুজজবুর 

রহমান এবিং ো াঁর িশরবাতরর শনহে িেিযবতৃের শবতেহী আত্মার প্রশে শ্রদ্ধা জ্ঞািন কতরন। 

  

জনাব আতনায়ার শহাতিন মঞ্জ,ু এমশি প্রধান অশেশথ শহতিতব এবিং শবশ্ব বযািংতক বািংলাতেত র 

শবকল্প শনব যাহী িশরচালক জনাব শমাহাম্মে  শিউল আলম শবত ষ অশেশথ শহতিতব উক্ত অনুষ্ঠাতন 

উিশিে শেতলন। 

 

জােীয় িিংগ্ীতের িাতথ িাতথ রাষ্ট্রেেূ এম িশহেুল ইিলাম কেৃযক  

জােীয় িোকা উততালন ও অধ যনশমেকরতের মধয শেতয় শেতনর কম যিূশচ শুরু হয়। অেঃির 

রাষ্ট্রেেূ মতহােয় জনাব আতনায়ার শহাতিন মঞ্জ,ু এমশি, জনাব শমাহাম্মে  শিউল আলম এবিং 

েেূাবাতির কম যকেযাতের শনতয় জাশের শিোর আবক্ষ মূশে যতে িুষ্পস্তবক অি যে কতরন এবিং 

জাশের শিোর প্রশে শ্রদ্ধা জানাতনার জনয শকেুক্ষে নীরবো িালন কতরন। এরির মহামানয 

রাষ্ট্রিশে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় িররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় িররাষ্ট্র প্রশেমন্ত্রীর বােীিমূহ িাঠ 

করা হয়। 

 

রাষ্ট্রেতূের স্বাগ্ে বক্ততবযর মাধযতম আতলাচনা অনষু্ঠান শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উে্ধশৃে 

উতেখ কতর রাষ্ট্রেেূ এম িশহেুল ইিলাম বঙ্গবনু্ধর আে যতক িমুন্নে রাখার এবিং জাশের শিোর 

স্বতের শিানার বািংলা গ্ড়ার জনয শনরলিভাতব কাজ করার মাধযতম শ াকতক  জক্ততে রূিান্ততরর 

আহ্বান জানান। শেশন বািংলাতে তক শবশ্ব েরবাতর িম্মাশনে িেিয শহতিতব প্রশেষ্ঠষ্ঠে করার জনয 

বঙ্গবনু্ধ শ খ মুজজবরু রহমাতনর েৃষ্ঠিভশঙ্গর কথা েুতল ধতরন এবিং জাশের অগ্রগ্শে শবিন্নকারী 

স্বাধীনোশবতরাধী  জক্ত দ্বারা বঙ্গবনু্ধতক িিশরবাতর হেযার এ জঘনয কাতজর শনো জানান। 



 

জনাব আতনায়ার শহাতিন মঞ্জ,ু এমশি োর বক্ততবয বযজক্তগ্ে অশভজ্ঞো এবিং বঙ্গবনু্ধ শ খ 

মুজজবুর রহমাতনর কাে শথতক অজজযে জ্ঞান ও অশভজ্ঞো েুতল ধতরন, শকননা শেশন ১৯৬৬ িাতল 

েয় েিা আতোলতনর িময় োত্রতনো শহতিতব িজিয়ভাতব অিং গ্রহে কতরশেতলন। প্রধানমন্ত্রীর 

শনেৃতের প্র িংিা কতর জনাব মঞ্জ ুউতেখ কতরন শয, বঙ্গবনু্ধ কনযা শবতশ্ব বািংলাতেত র অবিান 

লক্ষযনীয়ভাতব েুতল ধতরতেন। শেশন আতরা বতলন, প্রধানমন্ত্রী শ খ হাশিনার শযাগ্য শনেৃতে কাজ 

করতে শিতর শেশন গ্শব যে এবিং শ ষ শেন িয যন্ত জাশের প্রশে োর োশয়ে িালন করতে 

প্রশেশ্রুশেবদ্ধ। 

 

অনুষ্ঠানন প্রাক্তন মশন্ত্রিশরষে িশচব শমাহাম্মে  শিউল আলম বঙ্গবনু্ধ িম্পতকয ো াঁর অনুভূশে ও 

েৃষ্ঠিভশঙ্গ েুতল ধতরন। বািংলাতেত র মে একষ্ঠট নবয স্বাধীন শে তক িশরচাশলে করতে এবিং 

আন্তজযাশেক িম্পকয গ্তড় শোলার শক্ষতত্র বঙ্গবনু্ধর েৃঢ় শনেৃতের কথা উতেখ কতরন। শেশন েৃঢ় 

কতে বতলন শয, বািংলাতেত র শবশ রভাগ্ আইন, ফবফি এবিং প্রশেষ্ঠান শনম যাতের কাজষ্ঠট বঙ্গবনু্ধ োর 

রাষ্ট্রযন্ত্র িশরচালনার চার বেতররও কম িমতয়র মতধয হয় িম্পন্ন কতরশেতলন নেুবা িূচনা 

কতরশেতলন। 

  

অনুষ্ঠান শ তষ বঙ্গবনু্ধর জীবন ও আমাতের মুজক্তযুতদ্ধর ইশেহাি শনতয় একষ্ঠট েথযশচত্র প্রে যন 

করা হয়। ১৫ আগ্তের িকল  হীে এবিং আমাতের মুজক্তযুতদ্ধ  হীে বীরতের শবতেহী আত্মার 

মাগ্তিরাে কামনা কতর একষ্ঠট শবত ষ প্রাথ যনাও অনুষ্ঠষ্ঠে হয়। 

*** 
 


