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PRESS RELEASE 

MESSAGE FROM U.S. PRESIDENT DONALD TRUMP TO  

PRESIDENT ABDUL HAMID AND PRIME MINISTER SHEIKH 

HASINA ON THE OCCASION OF INDEPENDENCE DAY  

Date: March 26, 2017 

Dhaka, March 24, 2017- Please find greetings from U.S. President Donald Trump on the occasion 

of Bangladesh’s Independence Day. 

 

///Begin Text///  

Dear Mr. President: 

  

I am pleased to congratulate you and the people of Bangladesh as you commemorate Bangladesh's 

Independence Day on March 26.  I am also honored to convey the best wishes of the people of the 

United States. 

  

The United States' friendship with Bangladesh has grown ever stronger and deeper over the past 

four decades.  Our countries are important partners on democracy, development, trade and 

investment, and global and regional security, including counterterrorism. 

  

I look forward to advancing our relationship to ensure continuing peace and prosperity for both of 

our countries.  I again congratulate you and all Bangladeshis on this special day. 

 

Sincerely, 

Donald J. Trump 

 

///End text/// 
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///Begin Text///  

 

Dear Madam Prime Minister: 

 

I am honored to convey the well-wishes of the American people on the occasion of Bangladesh's 

Independence Day on March 26.  I join you in celebrating your country's great heritage. 

 

The United States' partnership with Bangladesh has grown stronger and deeper over the past four 

decades.  Our countries are important partners on democracy, development, trade, investment, and 

global and regional security, including counterterrorism. 

 

The United States and Bangladesh share common values, as well as a commitment to ensure a safer, 

more peaceful world.  I look forward to continued peace and prosperity for both of our countries.   

I wish you all the best on this important day. 

 

Sincerely, 

 

Donald J. Trump 

 

///End text/// 

====================== 
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প্রেস বিজ্ঞবি 

২৬প্রে মার্চ  িাাংলাদেদের স্বাধীনতা বেিস উপলদে িাাংলাদেদের রাষ্ট্রপবত আব্দলু হাবমে এিাং 

েধানমন্ত্রী প্রেখ হাবসনার েবত 

যকু্তরাদষ্ট্রর রাষ্ট্রপবত প্র ানাল্ড ট্রাদের শুদেচ্ছা  

তাবরখঃ ২৬প্রে মার্চ , ২০১৭ 

ঢাকা, ২৪প্রে মার্চ , ২০১৭-  বাাংলাদেদের স্বাধীনতা দেবস উেযাপন উপলদে যুক্তরাদের প্রেদসদেন্ট 

প্রোনাল্ড ট্রাদের শুদেচ্ছা দনদে প্রেওয়া হল। 

///শুরু///  

জনাব রােপদত: 

২৬প্রে মােচ  বাাংলাদেদের স্বাধীনতা দেবস উেযাপন উপলদে আদম আপনাদে এবাং বাাংলাদেদের জনগণদে 

শুদেচ্ছা জানাই।  যুক্তরাদের জনগদণর পে প্রেদে আমার আন্তদরে শুদেচ্ছা জানাদত প্রপদর আদম 

সম্মাদনতদবাধ েরদি।   

দবগত োর েেদে বাাংলাদেদের সাদে যুক্তরাদের মধযোর বনু্ধত্বপূণচ সেেচ  আরও েদক্তোলী এবাং গেীর 

হদয়দি।  গণতন্ত্র, উন্নয়ন, বাদণজয, দবদনদয়াগ, সন্ত্রাসদবদরাধী োযচক্রমসহ ববদিে এবাং আঞ্চদলে 

দনরাপত্তায় আমাদের ে’ুপ্রেে গুরুত্বপূণচ অাংেীোর।   

 আদম ে’ুপ্রেদের োদন্ত এবাং সমৃদি দনদিত েরদত আমাদের সেেচ দে সামদন এদগদয় প্রনয়ার আো 

েোে েরদি।  এই দবদেষ দেবদস আদম আবারও আপনাদে এবাং বাাংলাদেদের সেলদে জানাই আন্তদরে 

শুদেচ্ছা। 

এোন্তোদব, 

প্রোনাল্ড ট্রাে  

///দেষ///  
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//শুরু///  

দেয় েধানমন্ত্রী: 

আদমদরোর জনগদণর পে প্রেদে আদম আপনাদে এবাং বাাংলাদেদের জনগণদে ২৬প্রে মােচ  বাাংলাদেদের 

স্বাধীনতা দেবস উেযাপন উপলদে শুদেচ্ছা জানাই।  আদম আপনার প্রেদের এই মহান ঐদতহয 

উেযাপদন আপনাদের সাদে এোত্মতা েোে েরদি।  

দবগত োর েেে ধদর বাাংলাদেদের সাদে যুক্তরাদের সেেচ  েদক্তোলী এবাং গেীর হদয়দি।  গণতন্ত্র, 

উন্নয়ন, বাদণজয, দবদনদয়াগ, সন্ত্রাসদবদরাধী োযচক্রমসহ ববদিে এবাং আঞ্চদলে দনরাপত্তায় আমাদের 

ে’ুপ্রেে গুরুত্বপূণচ অাংেীোর।   

যুক্তরাে এবাং বাাংলাদেদের রদয়দি এেই মূলযদবাধ, এবাং রদয়দি দনরাপে ও োদন্তপূণচ পৃদেবী দনদিত 

েরার অঙ্গীোর।  আদম আমাদের ে’ুপ্রেদের োদন্ত এবাং সমৃদি অবযাহত োোর আো েোে েদর।  

এই গুরুত্বপূণচ দেবদস আপনাদের সেলপ্রে জানাই আন্তদরে শুদেচ্ছা। 

এোন্তোদব, 

প্রোনাল্ড ট্রাে  

//দেষ///  

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

 

mailto:DhakaPA@state.gov
http://bd.usembassy.gov/

