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ন্যাশনাি রিফেন্স কফিফজি েরশক্ষণার্থীদফিি জারিসংঘ সদিদপ্তি ও জারিসংফঘ বাংিাফদশ স্থায়ী রিশন পরিদশ শন 

 

নিউইয়র্ক, ০৭ অক্টোবর ২০২২: 

 

ন্যাশনাি রিফেন্স কফিজ (এনরিরস) কিান্ড্যান্ট প্রিেফেন্যান্ট প্রজনাফিি প্রিাোঃ আকবি প্র াফসন এি প্রনতৃফে কফিজটিি 

২৯ সদফেি একটি েরিরনরিদি আজ জারিসংঘ সদিদপ্তি ও জারিসংফঘ বাংিাফদশ স্থায়ী রিশন পরিদশ শন কফিন। ন্যাশনাি 

রিফেন্স প্রকাস শ-২০২২ এি অংশ র ফসফব “ওভািরসজ স্টারি ট্যযি-২” এি আওিায় এই পরিদশ শন অনুরিি  য়। েরিরনরিদফিি 

িফে িফয়ফেন বাংিাফদফশি সশস্ত্র বার নী ও বাংিাফদশ রসরভি সারভশফসি উর্দ্শিন কি শকিশাস  নাইফজরিয়া, শ্রীিঙ্কা ও 

যুক্তিাফজযি সািরিক বার নীি উর্দ্শিন কি শকিশাগণ। 

 

সকাফি জারিসংঘ সদিদপ্তফি েরিরনরিদিফক রিে কফিন জারিসংফঘি প্রিপুটি রিরিোরি অযািভাইজি প্রিজি 

প্রজনাফিি িাউরিন ও িাফয়ন (Maureen O’Brien)। রিরেং-এ রিরন িাঠ পর্ শায় ও সদিদপ্তফি জারিসংঘ শারিিক্ষা 

কার্ শক্রফিি নানা রদক তুফি িফিন। 

 

রিরেং প্রশফে জারিসংঘ সদিদপ্তফি জারিসংফঘি রিরিোরি অযািভাইজি প্রজনাফিি রবিাফি রিঅপ (Birame Diop) 

এি সাফর্থ রিপারক্ষক ববঠক কফিন এনরিরস কিান্ড্যান্ট প্রিেট্যাফনন্ট প্রজনাফিি প্রিা: আকবি প্র াফসন। ববঠফক জারিসংঘ 

শারিিক্ষী কার্ শক্রি ও বাংিাফদশ ন্যাশনাি রিফেন্স কফিজ এি িেকাি েরশক্ষণ সংক্রাি রবরভন্ন রবেয় রনফয় েিেসু আফিাচনা 

 য়। জারিসংঘ শারিিক্ষা কার্ শক্রফি বাংিাফদশ প্রর্থফক র্াফি আিও অরিক শারিিক্ষী প্রনওয়া  য় প্রস রবেফয়ও অনুফিাি জানান 

এনরিরস কিান্ড্যান্ট। জারিসংফঘি রিরিোরি অযািভাইজি িে আরিকান েজািফে রনফয়ারজি জারিসংঘ শারিিক্ষা কার্ শক্রি 

রিনুসকা (MINUSCA)-প্রি কিশব্যিি অবস্থায় রিনজন বাংিাফদশী শারিিক্ষী রন ি  ওয়াি ঘেনায় গভীি প্রশাক ও রনন্দা 

েকাশ কফিন। বাংিাফদশী শারিিক্ষীফদি দক্ষিা ও কিশব্যপিায়নিাি ভূয়সী েশংসা কফিন রিরন।  

 

দুপুফি জারিসংফঘ বাংিাফদশ স্থায়ী রিশন পরিদশ শফন আফসন এনরিরস েরিরনরিদি। স্থায়ী রিশফনি বঙ্গবন্ধু 

রিিনায়িফন আফয়ারজি অনাড়ম্বি অনুিাফন েরিরনরিদিফক স্বাগি জানান জারিসংঘ রনযুক্ত বাংিাফদফশি স্থায়ী েরিরনরি ও 

িাষ্ট্রদূি মু াম্মদ আব্দুি মুর ি। রিরন স্থায়ী রিশফনি রবরভন্ন কার্ শক্রি এবং জারিসংফঘ বাংিাফদফশি অংশগ্র ফণি নানা রদক 

রবফশে কফি শারিিক্ষা ও শারিরবরনি শাণ, প্রিার ঙ্গা সঙ্কে, স্বফপান্নি প্রদশ  ফি উত্তিণ, জিবায়ু পরিবিশন, অরভবাসন, প্রেকসই 

উন্নয়ন িক্ষয বাস্তবায়ন, প্রকারভি-১৯ পিবিী রবশ্ব ব্যবস্থা ও সাম্প্ররিক ববরশ্বক পরিরস্থরি ইিযারদ রবেফয় বাংিাফদফশি 

উফেখফর্াগ্য ভূরিকাি কর্থা তুফি িফিন। 

 

এনরিরস েরিরনরিদফিি সেি উপিফক্ষ স্থায়ী রিশন আফয়ারজি এ অনুিাফন সিাপনী বক্তব্য িাফখন েরিরনরিদফিি 

েিান এনরিরস কিািযান্ট প্রিেফেন্যান্ড্ প্রজনাফিি আকবি। শারিিক্ষাস  জারিসংফঘি রবরভন্ন কার্ শক্রফি রনরবড় ও েিেসু 

অংশগ্র ফণি জন্য িাষ্ট্রদূিস  স্থায়ী রিশফনি সকি সদেফক িন্যবাদ জানান রিরন। পরিদশ শফনি জন্য বাংিাফদশ রিশনফক 

রনব শারচি কিায় এনরিরস কিান্ড্যান্টস  এনরিরস’ি েরিরনরিদিফকও িন্যবাদ জানান স্থায়ী েরিরনরি। 

 

রিরেং অনুিাফন পাওয়াি পফয়ন্ট প্রেফজফন্টশফনি িােফি শারিিক্ষা কার্ শক্রফি বাংিাফদফশি অংশগ্র ণ ও সেিিাি নানা 

রদক তুফি িফিন রিশফনি রিফেন্স অযািভাইজি রিফগরিয়াি প্রজনাফিি প্রিা: সাফদকুজ্জািান। 

 

*** 

 


