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বিপসট-এ নতুন িহুমুখী প্রবিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধনী 

অনষু্ঠোদ্ন 
যকু্তরাষ্ট্রের রােদতূ মার্শা বার্নশকাট-এর বক্তবয 

 
৮ই জলুাই, ২০১৭ 

 
আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার এবং শুভ অপরাহ্ন! 

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তৃতীয়বাক্ষরর মত ববপসট-এ আপনাক্ষের কাক্ষে আসক্ষত পপক্ষর আবম 

আনবিত।  আবম তখনও মুগ্ধ হক্ষয়বে, এখন আক্ষরা পবশী মুগ্ধ হক্ষয়বে এখাক্ষন পে পকন্দ্র বনমমাণ করা 

হক্ষয়ক্ষে তা পেক্ষখ এবং এই নতুন সবুবধার ফক্ষল উদু্ভত সম্ভাবনার কথা পেক্ষব।  তাই আজকের এই 

উকবাধনী অনুষ্ঠান আক াজন েরার জনয আমি আন্তমরে েৃতজ্ঞতা প্রোশ েরমি।  মব-পামিে সম্পকেে র জনয 

এটি অসাধারণ িাইলফলে। এবং আিাকের েইু দেকশর িকধয এটি অব্যাহত ও েীর্েস্থা ী অংশীোমরকের 

প্রমতফলন।  আবম এখাক্ষন প্রবশেণপ্রাপ্ত শাবিরেীক্ষেরক্ষক তাক্ষের কাক্ষের েনয ধনযবাে োনাই।  

বাংলাক্ষেশ পসনাবাবহনী তাক্ষের পপশাোবরত্ব, সাহস এবং সততার েনয সারা ববক্ষে পবরবিত।  

বাংলাক্ষেশী শাবিরেীক্ষের অবোন প্রমাণ কক্ষর পে আক্ষরা অক্ষনক পেক্ষের মত ববে শাবি প্রবতষ্ঠায় 

বাংলাক্ষেক্ষশর পসনাবাবহনী তাক্ষের এই অবোন আরও পোরালোক্ষব অবযাহত রাখক্ষব।  আপনাক্ষের এই 

অবোক্ষনর ফক্ষল ব্াংলাকেশ ববক্ষের অক্ষনক পেশক্ষকই ১৯৭১ সাক্ষল বাংলাক্ষেক্ষশর অেম ন এর মত অেম ক্ষন 

সহায়তা করক্ষত পপক্ষরক্ষে; ববক্ষশষত মানুক্ষষর মাক্ষে শাবি প্রবতষ্ঠা এবং েয় পথক্ষক মুবি ।  এখাক্ষন 

অবাক হয়ার কারণ পনই পে বাংলাক্ষেশী শাবিরেীক্ষের পসবা এবং তযাগক্ষক কৃতজ্ঞতা োনাক্ষনার েনয 

বসক্ষয়রা বলয়ন ২০০২ সাক্ষল বাংলা োষাক্ষক তাক্ষের অনযতম প্রাবতষ্ঠাবনক োষা বহক্ষসক্ষব গ্রহণ কক্ষরক্ষে।   

োরা বাংলাক্ষেশ এবং ববক্ষের েনয অবোন পরক্ষখক্ষে, পসই সকল পুরুষ এবং নারীক্ষের প্রবত  

এবং আমাক্ষের মব-পামিে সম্পকেে র প্রমত সম্মান প্রেশেন েরার জনয, আেক্ষক এডবমরাল হযারী বব. 
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হযাবরসক্ষক এখাক্ষন পবরবিত করক্ষত পপক্ষর আবম অক্ষনক গববমত।  ১৯৭৮ সাক্ষল েুিরাক্ষের পনোল 

একাক্ষডমী পথক্ষক গ্রােকু্ষয়শন লাক্ষের পর পথক্ষক শুরু কক্ষর েুিরাক্ষের পসবার েনয এডবমরাল হযাবরক্ষসর 

েীর্ম এবং অবেন্ন পপশাোর েীবন রক্ষয়ক্ষে।  তার অসংখয কমান্ড এবং স্টাফ পেবীর মক্ষধয রক্ষয়ক্ষে 

বডক্ষরক্টর অব অপাক্ষরশন্স, েুকরাে সাউোনম কমান্ড, পডপুটি িীফ অফ পনোল অপাক্ষরসন্স, কমান্ডার 

অফ বে ইউএস বসক্সথ বিট, এবসস্টযান্ট টু েযা পিয়ারমযান অফ েযা েক্ষয়ন্ট িীফস অফ স্টাফ এবং 

কমান্ডার অফ েযা ইউএস পযাবসবফক বিট।  এডবমরাল হযাবরস বতম মাক্ষন ইউএস পযাবসবফক কমাক্ষন্ডর 

কমান্ডার বহক্ষসক্ষব কমমরত, এবং আবম সম্মাবনত পবাধ করবে এমন একটি গুরুত্বপূণম অনুষ্ঠাক্ষন তাক্ষক 

পবরবিত করক্ষত পপক্ষর।   

 

================ 

 

*বিৃতার েনয প্রস্তুতকৃত   
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