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Anzac Day 2020 
 

On the 105th Anniversary of Anzac Day, the Australian High Commission in Dhaka paid tribute 

to Australian and New Zealand servicemen and women who died in wars and conflicts.  On 25 

April 1915, troops from the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) landed in 

Gallipoli, Turkey.  That was the first time Australian troops fought together as a nation.  

 

Australian High Commissioner Jeremy Bruer paid his homage in a private service at the High 

Commission.  Mr Bruer said, “Anzac Day is the day Australians come together in 

remembrance. But this year, as we face the COVID-19 pandemic, we come together in spirit, 

instead of in person, to keep the Anzac spirit alive and honour our veterans and service.”  

 

The High Commissioner remembered the brave individuals who have served, and continue to 

serve, during times of war and peace, including the 30 Australian and New Zealand airmen 

who died in the Burma campaign during the Second World War, and whose graves are 

located at the Chittagong and Comilla War cemeteries. 

 

Among the tens of thousands of soldiers from many countries who lost their lives during the 

eight-month-long campaign were more than 8,000 Australians and 2,700 New 

Zealanders.  As a descendant of one of the original Anzacs, Mr Bruer said one of the aspects 

of Anzac Day of which he was most proud was the way it has brought old enemies together. 

 

 The High Commissioner said that during the Gallipoli campaign the ANZACs forged a 

reputation for courage in adversity, dedication to duty and self-sacrifice.  Recognising the 

difficult circumstances arising from the COVID-19 crisis, the High Commissioner thanked 

service personnel around the world, who are playing their important part in responding to the 

pandemic and helping to save lives. 
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অ্যানজাক দিবস 

অ্যানজাক দিবসের ১০৫তম বাদষিকীসত, অ্স্ট্রেলিয়ান হাই কলিশন ঢাকা, অ্স্ট্রেলিয়া এবং লনউলিিযাস্ট্রের সেনা এবং নারীস্ট্রের 

যারা যুদ্ধ এবং েংঘসষি মারা সেস্ট্রেন তাস্ট্রের প্রলত শ্রদ্ধা লনস্ট্রবেন কস্ট্রর। ১৯১৫ োসের ২৫স্ট্রশ এদিে, অসেদেযান এবং 

দনউদজেযান্ড আদমি সকার (অ্যানজাক) এর সেনযরা তুরসের গ্যাদেস াদেসত অবতরণ কসর। সেবারই 

িথম অসেদেযান সেনারা জাদত দিোসব একেসে েডাই কসরদিে। 

অসেদেযান িাই কদমশনার সজসরদম ব্রুযার, িাইকদমশসন বযলিেত অ্নুষ্ঠাস্ট্রন তার শ্রদ্ধা দনসবিন কসরন। 

হাইকলিশনার ব্রুযার বসেন, “অ্যানজাক লেবস্ট্রে অসেদেযানরা একদিত িয় স্মরণ অ্নুষ্ঠাস্ট্রনর িনয । তসব এই 

বির, আমরা সকালিড -১৯  মিামারীর কারস্ট্রণ  লনস্ট্রিরা একলিত হওয়ার বেস্ট্রি িস্ট্রন িস্ট্রন েবাই এক হস্ট্রয় অ্যানজাসকর 

সৃ্পহা এবং আমাসির িবীণ সেনাস্ট্রের শ্রদ্ধা িানালি।   

িাই কদমশনার স্মরণ কস্ট্ররন েকি োহেী বযলিস্ট্রক যারা যুদ্ধ এবং শালির েিয় তাস্ট্রের সেবা লেস্ট্রয় যাস্ট্রিন, যাস্ট্রের িস্ট্রযয রস্ট্রয়স্ট্রে ৩০ 

িন অ্স্ট্রেলিয়ান এবং লনউলিিযাে এয়ারিযান  যারা লিতীয় যুস্ট্রদ্ধর েিয় বািমা অ্লিযাস্ট্রন িারা যান এবং যাস্ট্রের েিালয সেয়া হয় চট্টগ্রাি 

এবং কুলিল্লার যুদ্ধ েিালযস্থস্ট্রি।  

অ্স্ট্রনক সেস্ট্রশর হািাস্ট্ররা সেনা যারা এই আট িােবযপী অ্লিযাস্ট্রনর েিয় িারা যান তাস্ট্রের িস্ট্রযয আট হািাস্ট্রররও সবলশ অ্স্ট্রেলিয়ান এবং 

২,৭০০ এর সবলশ লনউলিিযাোর লেস্ট্রিন। অ্যানজাক একজসনর বংশধর দিোসব হাইকলিশনার ব্রুযার বসেন সয 

অ্যানজাক দিবসের অনযতম দিক যা লনস্ট্রয় দতদন েবসেসয গ্দবিত তা হি  ুরাসনা শত্রুসির একস্ট্রি 

হওয়া। 

িাই কদমশনার বসেন সয গ্যাদেস াদে অদিযাসনর েময অ্যানিাকরা িদতকূেতা, কতি বযদনষ্ঠা ও 

আত্মতযাসগ্র সেসি োিসের জনয েুনাি অজি ন কসরন। সকালিড – ১৯  েংকট সথসক উদূ্ভত কঠিন 

 দরদিলতস্ট্রত, িাই কদমশনার োরা লবস্ট্রের সেবাকমীসির ধনযবাি জানান, যারা মিামারীটি সিাস্ট্রকস্ট্রবিায় এবং 

িানুস্ট্রের িীবন বাাঁ চাস্ট্রত তাসির গুরুত্ব ূণি িূদমকা  ােন করসিন।  

 


