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আপনাদেরদে যকু্তরাদে স্বাগতম 
 

মার্শা বার্নশোট 

বাাংলাদেদর্ র্নযকু্ত যকু্তরাদের রােেতূ 
১৯শর্ এর্িল, ২০১৭ 

 

আমি বাাংলাদেদের সেই েকল মেক্ষার্থীদক অমিনন্দন জানাই যারা উচ্চ-মেক্ষাদর্থে যুক্তরাদের 

অনুদিামেত ৪,৫০০-এর সবেী মবশ্বমবেযালয় সর্থদক িমতে র কাগজপত্র সপদয়দেন।  যুক্তরাদের মবমিন্ন 

মবশ্বমবেযালয় সর্থদক পাে করা মেক্ষার্থীরা মবদশ্ব সনতৃত্ব মেদয়দেন ও উদ্ভাবক মিদেদব মবমিন্ন সক্ষদত্র 

প্রমতমিত িদয়দেন।  এবাং  আপনাদের গমবেত িওয়া উমিত কারণ আপনারা আিন্ত্রণ সপদয়দেন এিন 

এক েল বাোই করা তরুণদের োদর্থ সযাগ সেওয়ার জনয যাদের জীবন মিরতদর বেদল যাদব যখন 

যুক্তরাে জদুে এই েব প্রাণিঞ্চল, উন্মকু্তিনা এবাং িানেম্পন্ন কযাম্পাদে তারা অধ্যয়ন করদব। 

মবশ্বমবেযালয়গুদলা যখন িমতে র অনুদিােন মেদয় আদবেনকারীদক কাগজপত্র পাঠিদয় র্থাদক তা 

িদয় র্থাদক আদবেনকারী মেক্ষার্থীর েুমিমিত িতািত ও কদ ার পমরশ্রি এবাং সেই েব আদবেনপত্র 

মনদয় আদিমরকার মবশ্বমবেযালয়গুদলার  িুলদিরা পযোদলািনার ফেল।  িমতে  আদবেদনর েিদয় মলমখত 

রিনায় আপনাদের স্বপ্ন ও মিিার প্রমতফলদন আপনাদের উেযি ও েৃজনেীলতার সয প্রকাে ঘদে 

র্থাদক, ইাংদরজী িাষা ও অনযানয পরীক্ষার প্রস্তুমতদত আপনাদের কদ ার পমরশ্রি কদর র্থাদকন, 

এবাং  োিামজক সেবা ও পা ক্রি বমিিভে ত কাযেক্রদির প্রমত আপনাদের প্রমতশ্রুমতর আিরা স্বীকৃমত 

মেদয় র্থামক।  

এখন ১০ লাদখরও সবেী আিজে ামতক মেক্ষার্থী উচ্চ মেক্ষাদর্থে যুক্তরাদে রদয়দেন যা যুক্তরােদক 

অদনকমেন ধ্দর মবদেেী মেক্ষার্থীদের তীর্থেিভ মি মিদেদব মবদশ্বর সেেগুদলার িদধ্য প্রর্থি স্থান ধ্দর রাখদত 

েিায়তা কদরদে।  এটি আিজে ামতক মেক্ষার্থী ও তাদের পমরবাদরর সিাদখ উচ্চ মেক্ষার সক্ষদত্র এক 

অতুলনীয় আদিমরকার োক্ষয বিন কদর। 
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যুক্তরাদে উজ্জ্বল ও সিধ্াবী মেক্ষার্থী পা াদনার বযাপাদর বাাংলাদেদের বণোঢ্য  ইমতিাে রদয়দে।  

গত বের যুক্তরাদের মবশ্বমবেযালয় ও কদলদজ ৬,৫০০ এর সবেী বাাংলাদেেী মেক্ষার্থী িমতে  িয়।  

যুক্তরাদে অধ্যয়নরত মেক্ষার্থীদের িদধ্য স্নাতদকাত্তর পযোদয় মবদশ্ব বাাংলাদেদের অবস্থান ১১তি এবাং 

স্নাতক পযোদয় ২৬তি। 

ববমিত্রপভণে পেিভ মি সর্থদক আো আিজে ামতক মবমিন্ন জামতর মেক্ষার্থীরা যুক্তরাদের োদর্থ মবদশ্বর 

অনযানয সেদের েম্পকে  গদে সতাদল, জনগণ ও েিাদজর িাদে েুেম্পকে  বতমর কদর যা ববমশ্বক িযাদলঞ্জ 

সিাকাদবলার জনয প্রদয়াজনীয়।  আিরা েকদলর অিিুে মক্তদক িভলয সেই, এবাং সশ্রণীকক্ষ ও এর বাইদর অননয ও 

ববমিত্রযিয় েমৃিিমির জনয যকু্তরাদের েকল কযাম্পাদে বণে, ন-ৃসগািী, ধ্িে এবাং অঞ্চল সিদে েকল মেক্ষার্থীদকই 

েিায়তা কদর র্থামক।  এই মির্থমিয়ার েরুণ েৃি িিৎকার েুদযাদগর ফদল আদিমরকার মেক্ষার্থীদের িাদে ও 

েিাদজ মবদশ্বর বযাপাদর তাদের মনজস্ব েমৃিিমি মবসৃ্তত িয়, যা পরস্পর োংযুক্ত এই মবদশ্ব েকদলর জনয েফলতর 

িমবষযত গেদত আিাদের েকলদক প্রস্তুমত মনদত েিায়তা কদর।  

েকল মেক্ষার্থীর মনরাপত্তা ও উষ্ণ অিযর্থেনার পমরদবে প্রোন কদর যুক্তরাদের কদলজ এবাং 

মবশ্বমবেযালয়গুদলা গমবেত, এবাং আমি সজার মেদয় জানাদত িাই সয যুক্তরাে আপনাদেরদক কদতাো 

উষ্ণিাদব স্বাগত জামনদয় র্থাদক।  অদনক মবশ্বমবেযালয়ই একমত্রত িদয়দে োরা মবদশ্বর মেক্ষার্থীদের 

একটি েুমনমেেি ও েরােমর বাতে া সপ ৌঁদে মেদত #YouAreWelcomeHere এই প্রিারণার িাধ্যদি।  

আমিও তাদের োদর্থ সযাগ মেদয় আপনাদেরদক যুক্তরাদে স্বাগত জানাই সযখাদন আিাদের কদলজ ও 

মবশ্বমবেযালয়গুদলা িভলযবান মেক্ষার েুদযাগ কদর মেদয় আপনাদের জীবন এবাং সপোগত লক্ষয অজে দন 

আপনাদেরদক েিায়তা করদব। 

যুক্তরাে েভতাবাদের কনেুযলার কিেকতে ারা অতযি পমরশ্রি কদর র্থাদক সযাগয মেক্ষার্থীদের 

মিো প্রমক্রয়াকরণ মনদয়।  মিো প্রমক্রয়া ও মিো পাবার সযাগযতা েম্পদকে  তর্থয আপনারা পাদবন 

এই মলদে -- travel.state.gov/content/visas/en.html অর্থবা এই মলদে --

bd.usembassy.gov/visas/।  মবশ্ববযাপী “এডুদকেন ইউএেএ”-র উপদেিারা েো প্রস্তুত র্থাদকন 

যুক্তরাদে পেদত যাওয়া োংক্রাি সয সকান প্রদের উত্তর মেদত। https://educationusa.state.gov/ -এই 
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ওদয়বোইে-এ আপনারা একজন মেক্ষা উপদেিা পাদবন ও বাাংলাদেদে অবমস্থত মতনটি এডুদকেন 

ইউএেএ সেন্টাদরর বযাপাদর আদরা তর্থয জানদত পারদবন।  এোোও মিো আদবেন মনদয় প্রদের 

উত্তর মেদত প্রমত বৃিস্পমতবার আিরা আিাদের সফইেবুক সপইদজ োপ্তামিক মিো িযাে-এর আদয়াজন  

কদর র্থামক। 

আদরকটি তদর্থযর উৎে িদে আদিমরকান অযালািনাই অযাদোমেদয়েন aaa.net.bd, এটি সেই 

েব বাাংলাদেেীদের একটি োংগ ন যারা যুক্তরাদের মবমিন্ন মেক্ষাপ্রমতিান সর্থদক মডমরি লাি কদরদেন 

এবাং যারা মনদজদের অমিজ্ঞতা ও যকু্তরাদে তাদের মেক্ষা-জীবদনর উপকামরতা মনদয় কর্থা বলদত 

আরিিী। 

বাাংলাদেদে যকু্তরাদের রােেভত মিদেদব আমি বযমক্তগতিাদব আপনাদের উৎোমিত  

করদত িাই সয যারা িমতে র আনুদিােন সপদয়দেন তারা সযন এই জীবন বেদল সেয়া েুদযাগটি রিিণ  

কদরন এবাং আদিমরকায় উচ্চতর মেক্ষার অননয েুদযাদগর অমিজ্ঞতা মনদত আপনাদের োর্থীদের োদর্থ 

সযাগ সেন।   

আদিমরকার কদলজ এবাং মবশ্বমবেযালয়গুদলা আপনাদেরদক স্বাগত জানাদে, সতিমন  

আদিমরকার জনগণ ও েিাজও আপনাদেরদক স্বাগত জানাদে।   
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