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ইউএ আরভ ি য়ায কলরজ েরিরনরধদলরয ফাাংরালদ রভন রযদ িন 

 

 

রনউইয়কি, ২৩ প্রভ ২০২২: 

 গি ২০ প্রভ ২০২২ েলপয ডগরা য়াটাযস্ (Douglas Waters) এয প্রনতৃলে মৄক্তযাষ্ট্র আরভ ি য়ায কলরলজয ১৮ দলেয 

একটি েরিরনরধদর জারিাংলঘ ফাাংরালদ স্থায়ী রভন রযদ িন কলযন। জারিাংঘ ারিযক্ষা কাম িক্রলভ ফাাংরালদলয অব্যাি অগ্রমাত্রা 

এফাং ফাাংরালদী ারিযক্ষীলদয সুনালভয প্রেরক্ষলি াযস্পরযক অরবজ্ঞিা রফরনভলয়য অাং রললফ েরিফছযই ইউএ আরভ ি য়ায 

কলরপ্রজয েরিরনরধদর ফাাংরালদ রভন রযদ িলন আলন। ১৮ দলেয এই প্রডররলগলন ঐ কলরলজ েরক্ষণযি ফাাংরালদ 

প্রনাফারনীয একজন উচ্চদস্থ কভ িকিিা যলয়লছন।  

আরভ ি য়ায কলরলজয েরিরনরধদরলক রভলন স্বাগি জানান জারিাংলঘ ফাাংরালদলয উ -স্থায়ী েরিরনরধ ড . প্রভা: ভলনায়ায 

প্রালন। স্বাগি ফক্তলব্য রিরন ীল ি ারিযক্ষী প্রেযণকাযী প্রদ রললফ জারিাংলঘয ারিযক্ষা কাম িক্রলভ ফাাংরালদলয ব্যাক অফদান 

এফাং জারিাংলঘয ারি  রনযাত্তা যক্ষা , প্রটকই ারি  রস্ রফরডাং কাম িক্রলভ ফাাংরালদলয রনরফড় অাংগ্রলণয কথা তুলর ধলযন। 

এররডর কযালটগ রয প্রথলক ফাাংরালদলয উত্তযলণ েধানভন্ত্রী  প্রখ ারনায দূযদী প্রনতৃলেয  কথা তুলর ধলযন উ -স্থায়ী েরিরনরধ। 

জারিাংলঘ ‘ারিয াংস্কৃরি’ এফাং ‘নাযী, ারি  রনযাত্তা ’ ীল িক প্রযজুলরন দুটি গৃীি য়ায প্রক্ষলত্র ফাাংরালদলয প্রনতৃলেয কথা 

উলেখ কলযন রিরন। েদ ত্ত ফক্তলব্য রিরন জানান রস্ রফরডাং করভলনয প্রেয়ায , ইউএন উইলভন এরিরকউটিব প্রফালড িয প্রেরলডন্ট , ক্লাইলভট 

বারনালযফর প্রপাযালভয প্রেয়ায , াধাযণ রযললদয বাই প্রেরলডন্ট , এফাং ইউএনরডর , ইউএনএপরএ  ইউএনরএ এয বাই 

প্রেরলডন্ট রললফ দারয়ে ারন কযলছ ফাাংরালদ।  ফাাং রালদ  মৄক্তযালষ্ট্রয াভরযক ফারনীয ভলে ফহুমূখী লমারগিা রদন রদন 

আয বৃরি ালে ভলভ ি রিরন িাঁয স্বাগি বাললণ উলেখ কলযন।  

ফাাংরালদ স্থায়ী রভলনয রডলপন্স অযাডবাইজয রিলগরডয়ায প্রজনালযর প্রভা : ছালদকুজ্জাভান জারিাংঘ ারিযক্ষা কাম িক্রলভ 

ফাাংরালদলয া রিযক্ষীলদয ভূরভকা  রফরবন্ন দলক্ষলয কথা তুলর ধলযন। রিরন ফলরন , “জারিাংঘ ারিযক্ষা কাম িক্রলভ ফাাংরালদ 

লফ িাচ্চ ারিযক্ষী প্রেযণকাযী প্রদ। এ ম িি ফাাংরালদলয ১ রাখ ৮০ াজায ৬৬১ জন ারিযক্ষী জারিাংলঘয ৫৪টি র রকরাং রভলন 

অাং রনলয়লছন।  আয ফিিভালন  ০৯ টি রভলন রনলয়ারজি যলয়লছন ৬ াজায ৮০২ জন ফাাংরালদী ারিযক্ষী। দারয়ে ারনযি অফস্থায় 

এ ম িি ীদ লয়লছন ১৬০ জন আয আি লয়লছন ২৪০ জন”। এছাড়া রিরন জানান , ারিযক্ষী রভলন ফিিভালন ৩৮৭ জন নাযী 

ারিযক্ষী যলয়লছন মায ভলে ফাাংরালদ পুররলয একটি নাযী করন্ট নলজন্ট যলয়লছ।  েদত্ত ফক্তলব্য রফগি রিন দলকয প্রফর ভলয় 

জারিাংঘ ারিযক্ষা কাম িক্রলভ ফাাংরালদলয াপল্যভরিি অগ্রমাত্রায রফরবন্ন রদকগুলরায কথা তুলর ধলযন রডলপন্স অযাডবাইজয।  

 িথ্য-মৃি এই েভৎকায আলয়াজন  আরিলথয়িায জন্য ইউএ আরভ ি য়ায কলরলজয েরিরনরধদর ফাাংরালদ রভনলক 

ধন্যফাদ জানান। রযদ িলনয জন্য ফাাংরালদ রভনলক রনফ িারেি কযায় রভলনয উ -স্থায়ী েরিরনরধ ইউএ আরভ ি য়ায কলরলজয 

েরিরনরধদরলক ধন্যফাদ জানান। 

*** 

 


