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বাাংলাদেদের আদ াজন 

জাতিসাংঘ সের েপ্তদর ‘সামতরক বাতিনী প্রধানদের সদেলন’ 

জাতিসাংঘ সেরেপ্তদর জাতিসাংঘ োতিরক্ষা কার্ যক্রদম োতিরক্ষী সরবরািকারী দেেগুদলার ‘সামতরক বাতিনী প্রধানদের 

সদেলন’ আদ াজন করল বাাংলাদেে। আইএসতিআর জানা , োতিরক্ষী কার্ যক্রদম সামদনর সাতরর একটি দেে তিদসদব 

বাাংলাদেদের অবোন ও সুেীঘ য অতিজ্ঞিার কারদে মর্ যাোপূে য এই অনুষ্ঠান আদ াজদনর জন্য জাতিসাংঘ সেরেপ্তর 

বাাংলাদেেদক মদনানীি কদর। গি বুধবার কালজ ী বাাংলা গান ও বাঙাতল খাবাদর অতিতিদের আপ্যা দনর মাধ্যদম 

অনুষ্ঠানটিদি আবিমান বাাংলাদেদের সাংস্কৃতি তুদল ধরা ি । অনুষ্ঠানটি দেষ ি  গি বৃিস্পতিবার। 

তবদের তবতিন্ন দেদের দসনা, দনৌ ও তবমানবাতিনী তমতলদ  ৬৪ জন সামতরক প্রধান এই অনুষ্ঠাদন দর্াগ দেন। এ ছাড়া সেস্য 

দেেগুদলার উচ্চিেস্থ সামতরক কম যকিযা, স্থা ী প্রতিতনতধ ও রাষ্ট্রদূিরা এবাং জাতিসাংদঘর উচ্চিেস্থ কম যকিযাসি প্রা  ৪০০ 

অতিতি অনুষ্ঠাদন অাংে দনন। অন্যদের মদধ্য উিতস্থি তছদলন জাতিসাংদঘ তনযুক্ত বাাংলাদেদের স্থা ী প্রতিতনতধ রাষ্ট্রদূি 

মাসুে তবন দমাদমন, বাাংলাদেে তমেদনর তমতলটাতর অযাডিাইজর তিদগতড ার খান তিদরাজ আিদমে ও বাাংলাদেে 

কনসুযদলট দজনাদরল তনউ ই দকযর কনসাল দজনাদরল সাতে া ি জুদন্নছা। 

এ ছাড়া একই তেন জাতিসাংঘ তনরািত্তা িতরষদে জাতিসাংঘ োতিরক্ষা কার্ যক্রদম তিিক্ষী  সিদর্াতগিা েতক্তোলীকরে 

তবষ ক এক আদলাচনা অনুষ্ঠাদনও তবদেষ আমন্ত্রদে বক্তব্য দেন মাসুে তবন দমাদমন। সামতরক বাতিনী প্রধানদের সদেলদন 

মাসুে তবন দমাদমন ছাড়াও বাাংলাদেে সেস্ত্র বাতিনী তবিাদগর তপ্রতিিাল স্টাি অতিসার দলিদটন্যান্ট দজনাদরল ড. 

মািফুজুর রিমান, জাতিসাংদঘর তিস অিাদরেন তবিাদগর প্রধান আন্ডার দসদক্রটাতর দজনাদরল জযঁ তিদ দর ল্যাক্রু া, 

জাতিসাংদঘর অিাদরেনাল সাদিাট য তবিাদগর প্রধান আন্ডার দসদক্রটাতর দজনাদরল অতুল খাদর এবাং জাতিসাংদঘর োতিরক্ষা 

কার্ যক্রদমর তমতলটাতর অযাডিাইজর দলিদটন্যান্ট দজনাদরল কাদল যাস িামবাদট যা ল দট বক্তব্য দেন। 

মাসুে তবন দমাদমন িাঁর বক্তদব্য বাাংলাদেেদক সোনজনক এই অনুষ্ঠান আদ াজদনর সুদর্াগ দেও া  জাতিসাংঘদক 

ধন্যবাে জানান। তিতন বদলন, ‘তিন েেদকরও দবতে সম  ধদর জাতিসাংদঘর ব্লু দিলদমদটর অধীদন ববতেক োতি ও 

তনরািত্তা রক্ষা  সুতনপুেিাদব বাাংলাদেে োত ত্ব িালন ও িাৎির্ যপূে য অবোন দরদখ চলদছ। িাোিাতে ধারাবাতিকিাদব 

জাতিসাংঘ োতিরক্ষা কার্ যক্রদম বাাংলাদেে সক্ষমিা বৃতি কদরদছ। তবেোতি ও তনরািত্তা রক্ষার প্রতি প্রধানমন্ত্রী দেখ 

িাতসনার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুি ও দূরদৃতিসম্পন্ন দনতৃদত্বর িদল এসব সম্ভব িদ দছ।’ 

মাসুে তবন দমাদমন োতিরক্ষা কার্ যক্রদমর বহুমুখী চযাদলদের কিা উদেখ কদর এসব চযাদলে দমাকাদবলা  বাাংলাদেদের 

োতিরক্ষীরা সো প্রস্তুি রদ দছ মদম য আিজযাতিক সম্প্রো দক অবতিি কদরন। 

 


