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PRESS RELEASE 
 

 

CHARGÉ d’AFFAIRS JOEL REIFMAN GREETS BANGLADESHI 

STUDENTS WHO PARTICIPATED IN GLOBAL ROBOTIC AND 

SOCIAL MEDIA COMPETITIONS 

 

DHAKA, AUGUST 21 – Last evening during a reception event at the U.S. Ambassador’s 

residence, Chargé d’Affairs Joel Reifman congratulated Bangladeshi STEM students who recently 

participated in a number of robotic and social media competitions.  The reception was organized by the 

American Center to honor participants including Bangladeshi Mars Rover teams from six different 

universities, the Robot Olympiad’s high school team, and Dhaka University’s team attending Peer 2 

Peer (P2P): Facebook Global Digital Challenge in the USA.  

These teams attended their competitions in April and July.  With six teams, Bangladesh had the 

second highest number of competitors after the U.S. in the Mars Rover Challenge.  The high school 

robotics team performed well and the Dhaka University team won the top prize in Peer 2 Peer social 

media competition.  During the reception, the STEM students and their faculty advisers met U.S. 

Embassy officials and exchanged their experiences in the U.S.A.  
Chargé d’Affairs Joel Reifman greeted the participants and said, “It is more important than ever 

for youth to be equipped with the knowledge and skills to solve tough problems, gather and evaluate 

evidence, and make sense of information in all its forms.  These are the types of skills that students 

learn by studying science, technology, engineering, and math (STEM).  All students should see STEM 

education as springboards for their careers.” 

In the U.S., STEM degree holders have higher incomes, even for those working in non-STEM 

careers.  STEM workers play a key role in the sustainable growth and stability of the U.S. economy, 

and are a critical component to helping the U.S. meet the future.  Currently there are more than 6500 

Bangladeshi students in the U.S. higher education system. 
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শার্জে  দ্যা অ্যার্েয়ার্ে জজাল রাইেম্যান জলাবাল জরার্বাটিক অ্যান্ড জর্াশযাল মম্মিয়া 
প্রমির্ াগীিায় অ্ংশগ্রহণকরা মশক্ষার্থীর্দ্র র্ংবর্েনা জানার্লন   

 

ঢাকা, আগস্ট ২১ -- গিকাল মবর্কর্ল  ুক্তরাষ্ট্র দ্তূাবাসের চাজে  দ্যা অ্যার্েয়ার্ে জজাল রাইেম্যান 

এক র্ংবর্েনা অ্নষু্ঠার্ন বাংলার্দ্মশ “জস্টম্” মশক্ষার্থীর্দ্র অ্মিনন্দন জানান  ারা র্ম্প্রমি জবশ কর্য়কটি 

জরার্বাটিক এবং র্াম্ামজক ম্ার্যম্ প্রমির্ ামগিায় অ্ংশগ্রহণ কর্র।  আর্ম্মরকান জর্ন্টার  ুক্ত্রার্ষ্ট্র অ্নুমষ্ঠি 

প্রমির্ ামগিায় অ্ংশগ্রহণকারী ছয়টি মবশ্বমবদ্যালয় জর্থর্ক বাংলার্দ্শ ম্ার্ে জরািার টিম্,  দ্যা জরাবট 

অ্মলমিয়াি হাই সু্কল টিম্ ও ঢাকা মবশ্বমবদ্যালর্য়র মিয়ার টু মিয়ার (মিটুমি): জেইর্বুক জলাবাল 

মিমজটাল চযার্লঞ্জ টিম্র্ক র্ম্মান জানার্ি র্ংবর্েনার আর্য়াজন কর্র ।    

দ্লগুর্লা এমপ্রল এবং জলুাই ম্ার্র্ এই প্রমির্ ামগিায় অ্ংশগ্রহণ কর্র ।  ছয়টি দ্র্লর অ্ংশগ্রহর্ণর 

ের্ল ম্ার্ে জরািার চযার্লঞ্জ-এ  ুক্তরার্ষ্ট্রর ির বাংলার্দ্শ জর্থর্ক মিিীয় র্র্বোচ্চ প্রমির্ ামগ অ্ংশগ্রহণ কর্র।  

হাই সু্কল জরার্বাটিক দ্ল প্রমির্ ামগিায় িার্লা কর্র এবং ঢাকা মবশ্বমবদ্যালর্য়র দ্ল দ্যা মিটুমি জর্াশযাল 

মম্মিয়া প্রমির্ ামগিায় শীর্ে িুরস্কার লাি কর্র।  র্ংবর্েনার র্ম্য় জস্টম্ মশক্ষার্থীরা ও িার্দ্র মশক্ষকরা 

 ুক্তরাষ্ট্র দ্িূাবার্র্র কম্েকিে ার্দ্র র্ার্র্থ  ুক্তরার্ষ্ট্র র্থাকাকালীন অ্মিজ্ঞিার কর্থা জানান।     

চাজে  দ্যা অ্যার্েয়ার্ে জজাল রাইেম্যান প্রমির্ ামগর্দ্র অ্িযর্থেনা জামনর্য় বর্লন, “এখন িরুণর্দ্র 

জনয জ  জকান র্ম্র্য়র জচর্য় জবমশ দ্রকার কঠিন র্ম্র্যা জম্াকার্বলায় জ্ঞান এবং দ্ক্ষিা অ্জে ন , ির্থয-

প্রম্াণ র্ংগ্রহ ও ম্লূযায়ন, এবং মবমিন্ন র্রর্ণর ির্থযর্ক কার্জ লাগার্না।  এই র্রর্ণর দ্ক্ষিা মশক্ষার্থীরা 

মবজ্ঞান, প্র মুক্ত, প্রর্কৌশলমবদ্যা এবং অ্ঙ্ক বা  Science, Technology, Engineering, and Math (STEM)  

িড়ার ম্ার্যর্ম্ মশর্খ র্থার্ক।  র্ব মশক্ষার্থীর উমচি ‘জস্টম্’ মশক্ষার্ক িার্দ্র জিশার মরংর্বািে  মহর্র্র্ব 

জদ্খা।” 

 ুক্তরার্ষ্ট্র জস্টম্ মিগ্রী প্রাপ্তরা জবমশ উিাজে ন কর্র,  ারা নন-জস্টম্ কযামরয়ার্র কাজ করর্ছ  িার্দ্র 

জর্থর্ক জবমশ।  জস্টম্ কম্ীরা  ুক্তরার্ষ্ট্রর অ্র্থেনীমির্ি জটকর্ই উন্নয়ন এবং স্থাময়ত্ব বজায় রাখর্ি  এবং 
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 ুক্তরাষ্ট্রর্ক িমবর্যর্ির জনয প্রস্তুি করর্ি গুরুত্বিূণে গুরুত্বিূণে িূমম্কা িালন কর্র।  বিে ম্ার্ন বাংলার্দ্র্শর 

৬,৫০০ মশক্ষার্থী  ুক্তরার্ষ্ট্র উচ্চির মশক্ষাগ্রহণ করর্ছ।   

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