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PRESS RELEASE 
 

 

STATEMENT BY U.S. PRESIDENT BARACK OBAMA 

 ON THE OCCASION OF RAMADAN 
 

 

DHAKA, JUNE6, 2016 – As another new moon heralds the start of the holy month of 

Ramadan, Michelle and I extend our best wishes to Muslims across the United States and around 

the world.  

For many, this month is an opportunity to focus on reflection and spiritual growth, 

forgiveness, patience and resilience, compassion for those less fortunate, and unity across 

communities. Each lesson is profound on its own, and taken together forms a harmonious whole. 

It’s also a time of year that brings some of the best dishes to the table across the world as families 

and neighbors gather for iftar.  

Here in the United States, we are blessed with Muslim communities as diverse as our nation 

itself. There are those whose heritage can be traced back to the very beginning of our nation, as well 

as those who have only just arrived. Doctors, lawyers, artists, teachers, scientists, community 

organizers, public servants, and military members, each night will all break their fasts together in 

cities across America.  

As Muslim Americans celebrate the holy month, I am reminded that we are one American 

family.  I stand firmly with Muslim American communities in rejection of the voices that seek to 

divide us or limit our religious freedoms or civil rights. I stand committed to safeguarding the civil 

rights of all Americans no matter their religion or appearance. I stand in celebration of our common 

humanity and dedication to peace and justice for all.  

And in this month of reflection, we cannot forget the millions of lives that have been 

displaced by conflict and struggle, across the world and in our own backyards. Far too many 

Muslims may not be able to observe Ramadan from the comfort of their own homes this year or 

afford to celebrate Eid with their children. We must continue working together to alleviate the 

suffering of these individuals. This sacred time reminds us of our common obligations to uphold the 
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dignity of every human being. We will continue to welcome immigrants and refugees into our 

nation, including those who are Muslim.  

As I have done throughout my presidency, I look forward to opening the doors of the White 

House to Muslim Americans during this special occasion – this year for an Eid celebration marking 

the end of Ramadan. I can think of no better way to mark my Administration’s last celebration of 

Ramadan as President than to honor the contributions of Muslims in America and across the world 

for Eid. Ramadan Kareem. 

  

============ 
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রমজান মাস উপলক্ষে 
যকু্তরাক্ষের প্রেসসক্ষেন্ট বারাক ওবামার বক্তবয 

 

 

ঢাকা – জনু ৬, ২০১৬: নতুন চাাঁদ ওঠার সাথে যখন পবিত্র রমজান মাস শুরু হথেথে, বমথেল 

ও আবম যকু্তরাথের ও সারা বিথের মুসলমানথদর আমাথদর শুথেচ্ছা জানাবচ্ছ।  

অথনথকর জনযই এই মাসটি প্রবতফলন, আত্মশুবি, ক্ষমা, ধৈয্য এিং সবহষু্ণতা,  কম 

সসৌোগ্যিানথদর জন্য সহানুেূবতেীল হওোর সুথযাগ্ এিং সগ্াষ্ঠীগুথলার একত্র হওোর সমে।  প্রবতটি 

বেক্ষার বনজস্ব গুরুত্ব রথেথে এিং একথত্র  এক সম্প্রীতির ব াঁধনন্ পতরণি হয়। িেথরর এই সমথে 

পবরিার ও প্রবতথিবেরা যখন ইফতাথরর জনয একত্র হে তখন তাথদর সসরা খািারগুথলা সেবিথল 

উপস্থ পন কথর।      

আথমবরকাথত, আমাথদর সদথের মতই ধিবচত্রমে মুসলমান জনথগ্াষ্ঠীগুথলার জন্য আমরা 

আেীি্াদপ্রাপ্ত।  অথনথকই আথেন যাথদর ঐবতহয আমাথদর জাবতর শুরু সেথক িিত মান পাোপাবে যারা 

সাম্প্রবতক এথসথে।  ডাক্তার, আইনজীবি, বেল্পী, বেক্ষক, বিজ্ঞানী, সগ্াষ্ঠী আথোজক, সরকারী কম্কত্া 

এিং সামবরক সদসযরা, প্রবত রাথত আথমবরকার সি েহথর একথত্র সরাজা খুলথিন।   

মুসলমান আথমবরকানরা যখন এই পবিত্র মাস উদযাপন করথে, আবম স্মরণ করবে সয আমরা 

একটি আথমবরকান পবরিার।  আবম মুসলমান আথমবরকান জনথগ্াষ্ঠীগুথলার সাথে দঢ়ৃোথি তাথদর 

প্রতযাখান করথত চাই যারা আমাথদর মথৈয সেদাথেদ সৃবি করথত চাে অেিা আমাথদর ৈমীে ও 

নাগ্বরক অবৈকাথর িাৈা বদথত চাে।  

এিং এই পুনবি্থিচনার মাথস, আমরা পৃবেিীর ও আমাথদর আথে-পাথের সসইসি লাথখা মানুথের 

জীিনথক েুলথত পাবর না যারা সংঘাত এিং সংগ্রাথমর কারথণ ঘর োড়া হথেথে।  অসংখয মুসলমান 

এিার বনথজথদর িাবড়থত রমজান পালন করথত পারথি না অেিা তাথদর সন্তানথদর সাথে ঈদ উদযাপন 

করথত পারথি না।  আমাথদর সিাইথক অিেযই একথযাথগ্ কাজ করথত হথি এই মানুেথদর কি দরূ 

করথত।  এই পবিত্র সমে আমাথদরথক স্মরণ কবরথে সদে আমাথদর সাৈারণ কত্িয প্রবতটি মানুথের 
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ময্াদা িজাে রাখা।  আমরা সিাই অবেিাসী ও েরণােী, এিং যার মথৈয মুসলমানরা রথেথে 

তাথদরথক আমাথদর সদথে স্বাগ্ত জানাথনা অিযাহত রাখথিা।        

সপ্রবসথডন্ট োকাকালীন প্রবতিার আবম যা কথরবে, অতযন্ত আগ্রহ বনথে এই বিথেে সমথে 

সহাোইে হাউথজর দরজা উন্মকু্ত কথর অথপক্ষা করবে মুসলমান আথমবরকানথদর স্বাগ্ত জানাথনার জনয – 

এই িের রমজাথনর সেথে ঈদ উদযাপন করার জনয।  সারা বিথের ও যকু্তরাথের মুসলমানথদর 

অিদান সম্মান কথর আমার প্রোসথনর ও সপ্রবসথডন্ট বহথসথি সেেিাথরর মত রমজান সেথে ঈদ 

উদযাপথনর সচথে আর সকান োথলা উপলক্ষ আবম োিথত পাবর না।     

রমজান কবরম। 
 

============= 
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