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ওয়াশশাংটন, শিশস, 21 নদেম্বর 2022: 
 

৫১তম সশস্ত্র বাশিনী শেবস উেযাপন উপলদে আজ (২১ নদেম্বর) ওয়াশশাংটন শিশসদত বাাংলাদেশ 
েূতাবাস এক সাংবর্ধনার আদয়াজন কদর। 

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর শবদ্যুৎ, জ্বালাশন ও খশনজ সম্পে শবষয়ক উপদেষ্টা ি. ততৌশিক-ই-ইলািী 
ত ৌর্ুরী, বীরশবক্রম এবাং মাশকধন তসনাবাশিনীর আন্িার তসদক্রটাশর Mr Gabe Camarillo অনুষ্ঠাদন 
উপশিত শিদলন। 

সন্ধ্ুায় েূতাবাদসর বঙ্গবন্ধ্ু শমলনায়তদন আদয়াশজত অনুষ্ঠাদন আরও বক্তবু রাদখন যুক্তরাদে শনযুক্ত 
বাাংলাদেদশর রােেূত তমািাম্মে ইমরান। 

যুক্তরাদের ন্যাশনাল শিদিন্স ইউশনোশসধশটর তপ্রশসদিন্ট তলিদটন্যান্ট তজনাদরল Michael T. 

Plehn এবাং যুক্তরাদের তিপুশট অুাশসস্ট্ুান্ট তসদক্রটাশর, েশেণ ও মর্ু এশশয়া শবষয়ক বুুদরা, শমস 
আিশরন আক্তারও অনুষ্ঠাদন উপশিত শিদলন। 

বাাংলাদেশ ও যুক্তরাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজাদনা মর্ু শেদয় অনুষ্ঠান শুরু িয়। এরপর বাাংলাদেশ 
সশস্ত্র বাশিনীর কাযধক্রদমর ওপর একশট সাংশেি তথ্ুশ ত্র প্রেশধন করা িয়। 

ি. ততৌশিক-ই-ইলািী ত ৌর্ুরী তার বক্তদবু সশস্ত্র বাশিনী শেবস উপলদে সশস্ত্র বাশিনীর সেস্যদের 
শুদেচ্ছা জানান এবাং জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধ্ু তশখ মুশজবুর রিমাদনর মিান আত্মতুাগ ও েীর্ধ 
সাংগ্রাদমর কথ্া গেীর শ্রদ্ধার সাদথ্ স্মরণ কদরন শযশন বাঙাশল জাশতর েীর্ধশেদনর লাশলত স্বার্ীনতা 
অজধদন তনতৃত্ব শেদয়শিদলন। 

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মুশক্তযুদদ্ধ সামশরক ও তবসামশরক বীর মুশক্তদযাদ্ধাদের বীরত্ব ও 
সদবধাচ্চ আত্মতুাগ গেীর শ্রদ্ধার সাদথ্ স্মরণ কদরন। 

তখতাব প্রাি বীর মুশক্তদযাদ্ধা ি. ততৌশিক-ই-ইলািী ত ৌর্ুরী বদলন, তেদশর স্বার্ীনতা ও সাবধদেৌমত্ব 
রোর পাশাপাশশ সশস্ত্র বাশিনীর সেস্যরা শবদের শবশেন্ন সমস্যা-কবশলত অঞ্চদল শাশি ও শৃঙ্খলা 
বজায় রাখার জন্য শবেবুাপী প্রশাংসা অজধন কদরদি। শতশন আরও বদলন, মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী তশখ 
িাশসনার েূরেশধী তনতদৃত্ব তারা বাাংলাদেদশর  লমান উন্নয়দন বুাপক অবোন রাখদি। 



মাশকধন তসনাবাশিনীর আন্িার তসদক্রটাশর Mr Gabe Camarillo বদলন, যুক্তরাে ও বাাংলাদেশ 
বাাংলাদেশ সশস্ত্র বাশিনীর 51তম প্রশতষ্ঠা বাশষধকী এবাং দ্যই তেদশর মদর্ু বন্ধ্ুত্বপূণধ সম্পদকধর 50 
বির পূশতধ উেযাপন কদরদি। 

জাশতসাংর্ শাশিরো অশেযাদন বাাংলাদেশ শবদের বৃিত্তম সসন্য তপ্ররণকারী তেশ উদেখ কদর শতশন 
বদলন, যুক্তরাে বাাংলাদেদশর প্রশতরো এবাং শবেজুদে শাশি ও শিশতশীলতা বজাদয় রাখদত 
বাাংলাদেশ সশস্ত্র বাশিনীর আত্মতুাদগর স্বীকৃশত তেয়। 

রােেূত ইমরান বাাংলাদেদশর িপশত, জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধ্ু তশখ মুশজবুর রিমাদনর প্রশত গেীর শ্রদ্ধা 
শনদবেন কদরন যার তনতৃদত্ব নয় মাসবুাপী সশস্ত্র মুশক্তযুদদ্ধর পর ১৯৭১ সাদলর ১৬ শিদসম্বর 
বাাংলাদেশ  ূোি শবজয় অজধন কদর। 

শতশন জাশতসাংর্ শাশিরো কাযধক্রম, জ্ঞান ও অশেজ্ঞতার আোন-প্রোন, প্রশশেণ, সরঞ্জমাশে সাংগ্রি 
ও সির শবশনময় ইতুাশে তেদত্র বাাংলাদেশ ও যুক্তরাদের সশস্ত্র বাশিনীর মদর্ু বহুমুখী সিদযাশগতার 
কথ্া উদেখ কদরন। 

শবশেন্ন তেদশর কূটনীশতকবৃন্দ, শিদিন্স অুাটাদ  এবাং তপন্টাগন, তস্ট্ট শিপাটধদমন্ট ও অন্যান্য 
মাশকধন সাংিার ঊর্ধ্ধতন কমধকতধারা, প্রবাসী বাাংলাদেশশ এবাং বাাংলাদেশ েূতাবাদসর কমধকতধা ও 
কমধ ারীরা অনুষ্ঠাদন উপশিত শিদলন। 

বাাংলাদেশ েূতাবাদসর শিদিন্স অুাটাদ  শিদগশিয়ার তজনাদরল তমাোঃ সাদিদ্যল ইসলাম সাংবর্ধনা 
অনুষ্ঠাদন অশতশথ্দের স্বাগত জানান এবাং দ্যই তেদশর মদর্ু পারস্পশরকোদব লােজনক সমথ্ধন ও 
সিদযাশগতার জন্য যুক্তরােদক র্ন্যবাে জানান। অনুষ্ঠান পশর ালনা কদরন শমশনস্ট্ার (রাজননশতক-
১) তেওয়ান আলী আশরাি। 

আমশন্ত্রত অশতশথ্ কতৃধক তকক কাটার মর্ু শেদয় অনুষ্ঠান তশষ িয়। 

 

এদজিএম সাজ্জাে তিাদসন 
শমশনস্ট্ার (দপ্রস) 
বাাংলাদেশ েূতাবাস, ওয়াশশাংটন শিশস 

 


