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Press Release
Bangabandhu’s Birth Anniversary celebrated amid festivity at
Bangladesh Embassy in Washington, D.C.
Washington, D.C., 17 March 2019:
The 99th birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and
the National Children’s Day was celebrated at Bangladesh Embassy in Washington, D.C.
Sunday amid merrymaking and festivity.
On this day in 1920, Bangabandhu, the architect of independent Bangladesh and the greatest
Bangalee of all times, was born in a greatly respected Muslim family in Tungipara village of
Gopalganj district.
In celebration of the day, the embassy organized competition on essay writing, art and ‘dress
as you like’ for children living in greater Washington, D.C. area.
Bangladesh Ambassador to the USA Mohammad Ziauddin accompanied by tiny tots placed
wreaths at the bust of the Father of the Nation installed on the chancery premises.
Small children staged various performances demonstrating Bengali rich culture and heritage.
Ambassador Ziauddin in his statement said Bangabandhu’s birthday is one of the most
important days for the Bengali nation as he inspired and led the nation to achieve the nation’s
independence through his courageous and charismatic leadership.
On the National Children’s Day, the Ambassador said Prime Minister Sheikh Hasina’s
government announced the National Children Policy in 2011 for the welfare and protection of
the children in our society. He urged all to stand unitedly beside the deprived children of
Bangladesh.
Messages from the Hon’ble President, Hon’ble Prime Minister, Hon’ble Foreign Minister and
Hon’ble State Minister for Foreign Affairs were read out. Minister (Press) Shamim Ahmad,
Minister (Consular) Shamsul Alam Chowdhury, Defence Attaché Brig Gen Moinul Hasan and
Counsellor (Commerce) Sk Aktar Hossain read out the messages marking the occasion.
A documentary on life and work of Bangabandhu titled “Bangabandhu: In Our Hearts” was
screened while a cake was cut celebrating the birthday of the great leader.
A cultural program was also organized on the occasion. A special prayer was offered seeking
divine blessings for the departed soul of Bangabandhu and members of his family killed on
August 15, 1975.
Ambassador Mohammad Ziauddin’s wife Mrs. Yesmeen Ziauddin distributed prizes among the
children who took part in the competitions.
Shamim Ahmad
Minister (Press)
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সংবাদ িব

ি

ওয়ািশংটন বাংলােদশ দূতাবােস যথােযাগ মযাদায় ব ব ু র
৯৯তম জ বািষকী এবং জাতীয় িশ$ িদবস পািলত
ওয়ািশংটন িড.িস., ১৭ মাচ ২০১৯:
আজ রিববার ওয়ািশংটন বাংলােদশ দূতাবােস আন ময় ও মেনারম পিরেবেশ জািতর জনক ব ব ু
শখ মু জবুর রহমােনর ৯৯তম জ বািষকী
" এবং জাতীয় িশ% িদবস পািলত হয়।
১৯২০ সােলর আজেকর এই িদেন বাংলােদেশর *াধীনতার পিত সবকােলর
"
সবে,"
বাঙািল ব ব ু
গাপালগ0 জলার ট1 ীপাড়ায় এক স3া4 মুসিলম পিরবাের জ 5হণ কেরন।
িদবস7ট উদযাপন উপলে: বাংলােদশ দূতাবাস িচ<া=ন, ও রচনা >িতেযািগতা এবং ‘ যমন খুশী
তমন সােজা’ >িতেযািগতার আেয়াজন কের। বৃহ@র ওয়ািশংটেনর িবিভB Cুেলর ছা<-ছা<ীরা এ
সকল >িতেযািগতায় অংশ5হণ কের। এছাড়া িশ%-িকেশাররা নাচ ও গােনর মাধFেম বাঙািল সংCৃিত
ও ঐিতহF ত1 েল ধের।
যুHরােI বাংলােদেশর রাIদূত মাহাJদ জয়াউ Kন সমেবত িশ%-িকেশারেদর সে
আব: মূিত"েত পুLাঘ " অপণ" কেরন। দূতাবােসর কমকত"
" া ও কমচারীবৃ
"

িনেয় ব ব ু র

এবং তােদর পিরবার এ

সমেয় উপি ত িছেলন।
রাIদূত তাঁর বHেবF বেলন, ব ব ু র জ বাঙািল জািতর ইিতহােস এক7ট অনFতম OPQপূণ " ঘটনা।
ব ব ু তাঁর সাহসী এবং সেJাহনী নতৃেQর মাধFেম বাঙািল জািতেক *াধীনতা অজ"েন অনু>ািণত
কেরন।
রাIদূত বেলন, বত"মান সরকার ২০১১ সােল িশ%েদর কলFােণ জাতীয় িশ%-নীিত

ঘাষণা কেরন।

িতিন সকলেক বাংলােদেশর ব Rত িশ%েদর কলFােণ তােদর পােশ দাঁড়ােনার আSান জানান।
ব ব ু র জীবন ও কেমর" উপর এক7ট >ামাণF চল T< “ব ব ু আমােদর Uদেয়” >দিশত" হয়।
অনু-ােন মহামানF রাIপিত, মাননীয় >ধানমVী, মাননীয় পররাI মVী এবং মাননীয় পররাI >িতমVীর
বাণী পাঠ করা হয়। বাণীOেলা পাঠ কেরন যথাYেম দূতাবােসর

িমিনZার ( >স) শািমম আহমদ,

িমিনZার (কনসুFলার) শামসুল আলম চৗধুরী, িডেফ^ এFাটাচী ি_েগিডয়ার জনােরল মঈনুল হাসান
এবং কাউ ^লর (কমাস)" শখ আখতার হােসন।
মানFবর রাIদূেতর পaী ইয়াসিমন জয়াউ Kন >িতেযাগীতায় অংশ5হণকারীেদর মেধF পুরCার িবতরণ
কেরন।
শািমম আহমদ
িমিনZার ( >স)
সল: +১(২০২) ৪৬৮-৬৫৯৩

