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PRESS RELEASE 

 
BANGLADESH INCREASES ITS CAPACITY TO TRAIN UN 

PEACEKEEPERS 
 

DHAKA, JULY 8 , 2017 – U.S. Admiral Harry B. Harris Jr., the Commander of 

United States Pacific Command (USPACOM)  attended the dedication ceremony for 

the new multi-purpose training facility as part of the Bangladesh Institute of Peace 

Support Operation Training (BIPSOT) in Gazipur and in support of the U.S. State 

Department’s Global Peace Operations Initiative or GPOI program.  U.S. 
Ambassador Marcia Bernicat and Bangladesh Army Chief General Abu Belal 

Muhammad Shafiul Huq also made comments. 

The new $3.6 million multi-purpose training facility provides the BIPSOT with 

a 750 seat auditorium and additional training rooms, and was part of nearly $5 

million in U.S. Government assistance allocated to enhance Bangladesh’s capacity to 

effectively train and conduct United Nations and regional peace support operations.  

The BIPSOT will be the site for the Bangladesh Army and USPACOM co-

sponsored Multinational Peacekeeping Exercise Shanti-Doot 4, scheduled to begin 

late February into early March of next year.  The exercise is designed to increase 

participants’ interoperability and peacekeeping skills prior to deployment of UN 

missions.  

2018 marks the 30th anniversary of Bangladesh’s entry into UN Peacekeeping 

and Bangladesh is currently the fourth highest contributing nation with more than 

6,900 troops and police serving in 13 UN peace keeping operations. 
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বাাংলাদেশ জাতিসাংঘ শাতিরক্ষীদের প্রতশক্ষদে েক্ষিা বৃতি করদে 

ঢাকা, ৮ জলুাই, ২০১৭ –  যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিসিক কমান্ড (ইউএিপপ্কম) এর কমান্ডার এডসমরাল 

হ্যাসর সি. হ্যাসরি জসুিয়র, গাজীপ্ুপর িাাংলাপেশ ইসিসিউট ির সপ্ি িাপপ্াটট  অপ্াপরশন্স (সিপ্িট) -এ 

িহুমুখী কমটশালা ককন্দ্র উপবাধিী অিুষ্ঠাপি িক্তিয রাপখি।  এছাড়াও িক্তিয রাপখি যুক্তরাপষ্ট্রর রাষ্ট্রেতূ 

মাশটা িাসিটকাট এিাং িাাংলাপেশ কিিািাসহ্িীর প্রধাি কজিাপরল আি ুকিলাল মুহ্াম্মে শসিউল হ্ক।  

িতুি এই িহুমুখী প্রসশক্ষণ ককন্দ্র গাজীপ্ুপর িাাংলাপেশ ইসিসিউট ির সপ্ি িাপপ্াটট  অপ্াপরশন্স 

(সিপ্িট) এর অাংশ ও যুক্তরাষ্ট্র প্ররাষ্ট্র েপ্তপরপর সিশ্ব শাসি কাযটক্রম উপেযাগ িা সজসপ্ওআই- এর 

অাংশ।     

সিপ্িট-এর িতুি এই ছসিশ লাখ ডলাপরর িহুমুখী প্রসশক্ষণ ককপন্দ্র রপয়পছ ৭৫০আিপির 

সমলিায়তি এিাং আিুষাসিক প্রসশক্ষণ কক্ষ, এটি যকু্তরাষ্ট্র িরকাপরর প্রায় প্ঞ্চাশ লাখ ডলাপরর 

িহ্পযাসগতার অাংশ যা জাসতিাংঘ এিাং আঞ্চসলক শাসিরক্ষা অসিযাপি কাযটকরিাপি প্রসশক্ষণ এিাং 

প্সরচালিা করার জিয িাাংলাপেপশর েক্ষতা িৃসি করপি। 

সিপ্িপট আগামী িছপরর কিব্রুয়াসরর কশষ কেপক শুরু হ্পয় মাচট  মাপির প্রেম প্যটি অিুসষ্ঠত 

হ্পি িাাংলাপেশ কিিািাসহ্িী এিাং যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিসগক কমাপন্ডর কযৌে অেটায়পি িহুজাসতক শাসিরক্ষা 

অিুশীলি “শাসিেতূ – ৪”। জাসতিাংঘ সমশপি কযাগ কেয়ার আপগ অাংশগ্রহ্ণকারীপের আিঃ কমট-

প্সরচালিা এিাং শাসিরক্ষা কাযটক্রম েক্ষতা িৃসির জিয এই প্রসশক্ষণ সিপশষিাপি িাজাি হ্পয়পছ।  

   ২০১৮ িাল জাসতিাংঘ শাসিরক্ষা কাযটক্রপম িাাংলাপেপশর কযাগ কেয়ার সিশ িছর প্সূতট  

হ্পি। িপিটাচ্চ অিোপির কক্ষপি িতট মাপি িাাংলাপেশ চতুেট স্থাপি রপয়পছ কযখাপি ৬,৯০০ এর কিসশ সিিয 

এিাং প্ুসলশ ১৩টি জাসতিাংঘ শাসিরক্ষা অসিযাপি কাজ করপছ।   
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