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ইউএস আরম ি ওয়াি কলিজ েরিরিরিদলিি বাাংিালদশ রমশি পরিদশ িি 
 

 

রিউইয়কি, ২১ অলটাবি ২০২২: 

 আজ ২১ অলটাবি ২০২২ যুক্তিাষ্ট্র আরম ি ওয়াি কলিলজি ২৬ সদলেি একটি েরিরিরিদি জারিসাংলে বাাংিালদশ স্থায়ী রমশি 

পরিদশ িি কলিি। জারিসাংে শারিিক্ষা কার্ িক্রলম বাাংিালদলশি অব্যাহি অগ্রর্াত্রা এবাং বাাংিালদশী শারিিক্ষীলদি সুিালমি প্রেরক্ষলি 

পািস্পরিক অরিজ্ঞিা রবরিমলয়ি অাংশ রহলসলব েরিবছিই ইউএস আরম ি ওয়াি কলিলজি েরিরিরিদি বাাংিালদশ রমশি পরিদশ িলি 

আলসি। ২৬ সদলেি এই প্রেরিলেশলি ঐ কলিলজ েরশক্ষণিি বাাংিালদশ প্রসিাবারহিীি একজি উচ্চপদস্থ কম িকিিাও িলয়লছি। 

আরম ি ওয়াি কলিলজি েরিরিরিদিলক রমশলি স্বােি জািাি জারিসাংলে বাাংিালদলশি স্থায়ী েরিরিরি ও িাষ্ট্রদূি মুহাম্মদ 

আবদুি মুরহি। স্বােি বক্তলব্য রিরি শীর্ ি শারিিক্ষী প্রেিণকািী প্রদশ রহলসলব জারিসাংলেি শারিিক্ষা কার্ িক্রলম বাাংিালদলশি ব্যাপক 

অবদাি এবাং জারিসাংলেি শারি ও রিিাপত্তা িক্ষা, প্রেকসই শারি ও রপস রবরডাং কার্ িক্রলম বাাংিালদলশি রিরবড় অাংশগ্রহলণি কথা তুলি 

িলিি। এিরেরস কযালেেরি প্রথলক বাাংিালদলশি উত্তিলণ েিািমন্ত্রী প্রশখ হারসিাি দূিদশী প্রিতৃলেি কথা তুলি িলিি স্থায়ী েরিরিরি। 

জারিসাংলে ‘শারিি সাংস্কৃরি’ এবাং ‘িািী, শারি ও রিিাপত্তা’ শীর্ িক প্রিজুলিশি দুটি গৃহীি হওয়াি প্রক্ষলত্র বাাংিালদলশি প্রিতৃলেি কথাও 

উলেখ কলিি রিরি। এছাড়া বাাংিালদশ উত্থারপি অন্যান্য প্রিজুলিশি প্রর্মি: অন্ধে েরিলিাি, ডুলবমৃতুয প্রিাি, োকৃরিক িন্তু পাে, এবাং 

প্রদাহা প্রোগ্রাম অব অযাকশি এি কথা উলেখ কলিি রিরি। েদত্ত বক্তলব্য রিরি জািাি বিিমালি বাাংিালদশ রপস রবরডাং করমশলিি প্রেয়াি, 

এবাং ইউএি উইলমি এরিরকউটিি প্রবালে িি প্রেরসলেন্ট রহলসলব দারয়ে পািি কিলছ। এরশয়া প্যারসরিক গ্রুপ প্রথলক সলব িাচ্চ প্রিাে প্রপলয় 

জারিসাংে মািবারিকাি কাউরিি এি সদে রহলসলব বাাংিালদশ রিব িারেি হলয়লছ মলম িও উলেখ কলিি রিরি। বাাংিালদলশ প্রকারিে-১৯ 

অরিমারি প্রমাকারবিায় েিািমন্ত্রী প্রশখ হারসিাি প্রিতৃলেি কথা তুলি িলিি িাষ্ট্রদূি মুরহি। প্রিারহঙ্গা সমোি সমািালি বাাংিালদশ 

জারিসাংলে প্রর্ সকি পদলক্ষপ গ্রহণ কলি র্ালে িা উলেখ কলিি রিরি। বাাংিালদশ ও যুক্তিালষ্ট্রি সামরিক বারহিীি মলে বহুমূখী 

সহলর্ারেিা রদি রদি আিও বৃরি পালে মলম ি রিরি িাঁি স্বােি িার্লণ উলেখ কলিি বাাংিালদলশি স্থায়ী েরিরিরি। 

বাাংিালদশ স্থায়ী রমশলিি রেলিি অযােিাইজি রিলেরেয়াি প্রজিালিি প্রমা: ছালদকুজ্জামাি জারিসাংে শারিিক্ষা কার্ িক্রলম 

বাাংিালদলশি শারিিক্ষীলদি ভূরমকা ও রবরিন্ন পদলক্ষলপি কথা তুলি িলিি। রিরি বলিি, “জারিসাংে শারিিক্ষা কার্ িক্রলম বাাংিালদশ 

সলব িাচ্চ শারিিক্ষী প্রেিণকািী প্রদশ। শারিিক্ষা কার্ িক্রলম বাাংিালদশ প্রসিা, প্রিৌ, রবমাি ও পুরিশ বারহিীসহ সকি বারহিীি অাংশগ্রহণ রবলে 

োয় রবিি েেিা। এ পর্ িি বাাংিালদলশি ১ িাখ ৮১ হাজাি ৬৬১ জি শারিিক্ষী জারিসাংলেি ৫৬টি রপস রকরপাং রমশলি অাংশ রিলয়লছি।  

আি বিিমালি ০৯ টি রমশলি রিলয়ারজি িলয়লছি ৭ হাজাি ১৪৪ জি বাাংিালদশী শারিিক্ষী। দারয়ে পািিিি অবস্থায় এ পর্ িি শহীদ 

হলয়লছি ১৬৫ জি আি আহি হলয়লছি ২৫৮ জি”। এছাড়া রিরি জািাি, শারিিক্ষী রমশলি বিিমালি ৫৪২ জি িািী শারিিক্ষী িলয়লছি 

র্াি মলে বাাংিালদশ পুরিলশি একটি িািী করন্টিলজন্ট িলয়লছ।  েদত্ত বক্তলব্য রবেি রিি দশলকিও প্রবরশ সমলয় জারিসাংে শারিিক্ষা 

কার্ িক্রলম বাাংিালদলশি সািল্যমরিি অগ্রর্াত্রাি রবরিন্ন রদকগুলিাি কথা তুলি িলিি রেলিি অযােিাইজি।  

 িথ্য-সমৃি এই েমৎকাি আলয়াজি ও আরিলথয়িাি জন্য ইউএস আরম ি ওয়াি কলিলজি েরিরিরিদি বাাংিালদশ রমশিলক 

িন্যবাদ জািাি। পরিদশ িলিি জন্য বাাংিালদশ রমশিলক রিব িারেি কিায় স্থায়ী েরিরিরি ইউএস আরম ি ওয়াি কলিলজি েরিরিরিদিলকও 

িন্যবাদ জািাি। 

*** 

 


