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U.S. Embassy Dhaka Releases Music Video to Celebrate Six Million 

Facebook Fans 

 

DHAKA, November 1, 2018 – The U.S. Embassy in Bangladesh is celebrating six 

million Facebook fans with a new music video Maatbo Amra Uthshobe featuring the outgoing 

U.S. Ambassador to Bangladesh Marcia Bernicat and a number of renowned Bangladeshi 

celebrities, including Jaya Ahsan, Chanchal Chowdhury, Rafiath Rashid Mithila, and Siam 

Ahmed.  The video features an original song by famous Bangladeshi composer Fuad Almuqtadir.  

Prominent Bangladeshi filmmaker Amitabh Reza Chowdhury directed the video.   

 

This special video can be viewed on the U.S. Embassy Dhaka Facebook page and on the 

U.S. Embassy Dhaka YouTube channel.    

 

U.S. Embassy Dhaka’s Facebook page is one of the leading U.S. Embassy Facebook 

pages in the world.  It features timely information about the U.S.-Bangladesh bilateral 

relationship, as well as information on U.S. society, culture and values, opportunities to study in 

the United States, and live chats with embassy officials and subject matter experts on topics 

including visas.  For further information, please visit 

https://www.facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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যুক্তরাষ্ট্র দতূাবাসের ফেইেবুক ফেইসের ষাট লক্ষ েযান 

উদযােসন মিউজেক মিমিও প্রকাশ 
 

 

ঢাকা, ১লা নসিম্বর, ২০১৮-- বাাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্র দতূাবাসের ফেইেবুক ফেইসের 

বনু্ধ ও অনুসারীর সাংখ্যা ষাট লাদখ্ উন্নীত হওয়া উেলসযে েতূাবাসটি মাতব  আমরা  

উৎেসব  শিসরানাসম একটট নতুন শিশিও কসর উৎেবটট উৎযােন করসে, ফযখাসন শবদায়ী 

যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রদতূ মাি শা বাশন শকাট অংিগ্রহন কসরন, এবং তার োসে েয়া আহোন, চঞ্চল ফচৌধুরী, 

রাশেয়াত রশিদ শমশেলা এবং শেয়াম আহসমদ েহ আসরা অসনক উসেখসযাগ্ে বাংলাসদিী 

খোশতমোন বেক্তক্তরা অংি ফনন l শিশিওটট প্রশতটিত েুরকার েুয়াদ আলমুক্তাশদর দ্বারা রচশয়ত l 

খোশতমোন বাংলাসদিী চলক্তিত্র শনম শাতা অশমতাি ফরো শিশিওটট েশরচালনা কসরসেন l 

 

শবসিষ এই শিশিওটট ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দতূাবাসের ফেইেবুক ফেইসে এবং ইউটটউব 

চোসনসল ফদখা যাসব l 

 

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র েতূাবাদসর ফেেবুক ফেইে শবসের যুক্তরাষ্ট্র দতূাবাসের ফেেবুক 

ফেইেগুশলর মসধে অনেতম প্রধান একটট ফেইে । এটট যুক্তরাসষ্ট্রর শদ্বোশযক েম্পসকশর 

োিাোশি যুক্তরাসষ্ট্রর েমাে, েংসৃ্কশত ও মূলেসবাধ েম্পশকশত তেে, মাশকশন যুক্তরাসষ্ট্র অধেয়সনর 

 েুসযাগ্ এবং শিো অনোনে েহ  শবষয়গুশলসত দতূাবাসের কম শকতশাসদর এবং শবষয় শবসিষজ্ঞসদর 

োসে লাইি চোট েম্পসকশ েময়মত তেে ফদয়। আরও তসেের েনে, অনগু্রহ কসর এখ্াদন ক্লিক 

করুন https://www.facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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