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PRESS RELEASE 
 

Commander of U.S. Pacific Command visits 

Bangladesh 

 
DHAKA, JULY 08: U.S. Admiral Harry B. Harris Jr., the Commander of United States Pacific 

Command (USPACOM), arrived in Dhaka on July 08.  

 

While in Bangladesh, Adm. Harris met with senior government and military officials to discuss a 

range of regional topics and attend the dedication of the new multipurpose training facility at the 

Bangladesh Institute for Peace Support Operations, or BIPSOT.  

 

USPACOM’s area of responsibility encompasses about half the earth's surface, stretching from 

the waters off the west coast of the U.S. to the western border of India, and from Antarctica to 

the North Pole.  USPACOM is one of six geographic Unified Combatant Commands of the U.S. 

Armed Forces.  

 

Admiral Harris is the senior US military authority in the Indo-Asia-Pacific region and reports to 

the President of the United States through the Secretary of Defense.  USPACOM is supported by 

four component commands:  U.S. Pacific Fleet, U.S. Pacific Air Forces, U.S. Army 

Pacific and U.S. Marine Corps Forces, Pacific.  These commands are headquartered in Hawai'i 

and have service members stationed and deployed throughout the region. 
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যকু্তরাষ্ট্র প্যাসিসিক কমান্ড  
কমান্ডার- এর বাাংলাদেশ িির 

 
ঢাকা, ৮ই জলুাইঃ  যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিসিক কমাষ্ট্রের (ইউএিষ্ট্রপ্কম) কমাোর এডসমরাল হ্যাসর সি. 
হ্যাসরি জসুিয়র ৮ই জলুাই ঢাকায় এষ্ট্রিষ্ট্রেি।   

 

িাাংলাষ্ট্রেশ িিরকাষ্ট্রল, এডসমরাল হ্যাসরি িাাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশর িরকাসর এিাং িামসরক ঊর্ধ্বতি কমবকতব াষ্ট্রের 
িাষ্ট্রে আঞ্চসলক সিষয় সিষ্ট্রয় আষ্ট্রলাচিা কষ্ট্ররি।  এোড়া িাাংলাষ্ট্রেশ ইসিসিউট ির সপ্ি িাষ্ট্রপ্াটব  
অপ্াষ্ট্ররশন্স(সিপ্িট) -এ িহুমুখী প্রসশক্ষণ ককন্দ্র উষ্ট্রবাধিী অিুষ্ঠাষ্ট্রি উপ্সিত সেষ্ট্রলি।  

 

ইউএিষ্ট্রপ্কষ্ট্রমর কমব-প্সরসধ ভূ–প্ৃষ্ট্রষ্ঠর প্রায় অষ্ট্রধবক অঞ্চলিযাপ্ী, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্সিম উপ্কূল কেষ্ট্রক 
ভারষ্ট্রতর প্সিম িীমান্ত, এিাং এন্টাকব টিকা কেষ্ট্রক উত্তর কপ্াল প্যবন্ত সিসৃ্তত।  ইউএিষ্ট্রপ্কম যুক্তরাষ্ট্রের 
আমবড কিাষ্ট্রিবর েয়টি কভৌগসলক ‘ইউসিিাইড কমিযাটান্ট কমাষ্ট্রের’ একটি।   

 

এডসমরাল হ্যাসরি যকু্তরাষ্ট্রের ইষ্ট্রদা-এসশয়া-প্যাসিসিক অঞ্চষ্ট্রলর ঊর্ধ্বতি িামসরক কমবকতব া। সতসি 
কিষ্ট্রেটাসর অি সডষ্ট্রিন্স এর মাধযষ্ট্রম যুক্তরাষ্ট্রের কপ্রসিষ্ট্রডষ্ট্রন্টর কাষ্ট্রে সরষ্ট্রপ্াটব  কষ্ট্ররি।  ইউএিষ্ট্রপ্কম 
চারটি কমাষ্ট্রের িহ্ষ্ট্রযাসগতা সিষ্ট্রয় গঠিতঃ ইউএি প্যাসিসিক ফ্লীট, ইউএি প্যাসিসিক এয়ার কিাষ্ট্রিবি, 
ইউএি আসমব এে প্যাসিসিক, এিাং ইউএি কমসরি ককার কিাষ্ট্রিবি, প্যাসিসিক।  এই কমােগুলষ্ট্রলার 
কহ্ডষ্ট্রকায়াটব ার হ্াওয়াইষ্ট্রত অিসিত। প্ুষ্ট্ররা অঞ্চল জষু্ট্রড় এর কমবিল রষ্ট্রয়ষ্ট্রে এিাং কিখাষ্ট্রি এর 
িেিযষ্ট্রের কমাতাষ্ট্রয়ি করা হ্ষ্ট্রয় োষ্ট্রক।   

 

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

 

 

mailto:DhakaPA@state.gov
http://bd.usembassy.gov/

