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প্রেস বিজ্ঞবি 
 

      রাষ্ট্রদতূ বিলাররর রাজশাহী সফর 

 

ঢাকা, ২৯ িার্চ – বাাংলাদেদে নিযুক্ত যুক্তরাদের রােেতূ আল ল আর নিলার গত ২৭ থেদে ২৯ 

িার্ল রাজোহী সফর েদরি। বাাংলাদেদের সাদে যুক্তরাদের নেক্ষা ও সাাংসৃ্কনতে নবনিিয়, 

অে লনিনতে সম্পকৃ্ততা এবাং আইি প্রদয়াগ সাংক্রান্ত সহদযানগতার নবষয় এনগদয় থিওয়াই নিল তার 

এ সফদরর লক্ষয। রােেতূ নিলার এ সফদরর সিয় বদরন্দ্র নবশ্বনবেযালদয় িতুি আদিনরোি 

থসন্টাদরর উদবাধি েদরি। এ িাড়া নতনি বদরন্দ্র গদবষণা জােুঘদর যুক্তরাদের সহদযানগতায় 

পনরর্ানলত সাাংসৃ্কনতে সাংরক্ষণ েি লোণ্ড থেদেি এবাং ইাংনলে অযােদসস িাইদক্রাস্কলারনেপ 

থপ্রাগ্রাদির নেক্ষােীদের িদধয সিে নবতরণ েদরি। নতনি নেক্ষােীদের সদে যুক্তরাদের অে লায়দি 

নিনি লত র্লচ্চিত্রও থেদেি। সনহষু্ণতা, অনহাংসা এবাং স্থািীয় িািুদষর অাংেগ্রহণদে অিুপ্রানণত 

েরদতই এসব র্লচ্চিত্র নিি লাণ েরা হদয়দি। 
 

 রােেতূ নিলার আদিনরোি েি লার, রাজোহীদে বদরন্দ্র নবশ্বনবেযালদয় স্থাপি েরার জিয 

বদরন্দ্র নবশ্বনবেযালয় েতৃলপক্ষদে ধিযবাে জািাি- বাাংলাদেদে এেি এটিসহ র্ারটি আদিনরোি 

েি লার আদি থযগুদলা ঢাোর আদিনরোি থসন্টাদরর সম্প্রসানরত অাংে। প্রনত িাদস রাজোহী 

আদিনরোি েি লাদর এে হাজাদরর থবনে িািুষ যুক্তরাদের সাংসৃ্কনত সম্পদেল জািদত, যুক্তরাদে 

পড়াদোিার প্রস্তুনত নিদত এবাং নবনিন্ন অিুষ্ঠাদি অাংে থিওয়ার জিয আদসি।   

 

 রােেতূ আদিনরোি েি লাদর যুক্তরাে পররাে েপ্তদরর এক্সদর্ঞ্জ থপ্রাগ্রাদির 

অযালািিাইদের সদে সাক্ষাত েদরি। এসব অযালািিাই সাাংবানেেতা, ইাংদরচ্চজ নেক্ষা, সুেীল 

সিাজ, জীবনবজ্ঞাদির গদবষণাসহ নবনিন্ন নবষদয় এক্সদর্ঞ্জ থপ্রাগ্রাদি অাংে নিদত যুক্তরাদে 

নগদয়নিদলি।  নতনি থরনিও ‘পদ্মা’য় নগদয় যুক্তরাদের অে লায়দি পনরর্ানলত ‘আদিনরোি ইাংনলে 

থরনিও থপ্রাগ্রাি’ নিদয় আদলার্িা েদরি। এর প্রনত পদব লর থরাতার সাংেযা ১৩ লাে। এোদি 

যুক্তরাদের অে লায়দি সনহাংসতা প্রেিণ নবষয়ে এেটি েি লসূনর্দত অাংে থিওয়া তরুণদের সদে 

সাক্ষাত েদরি নিলার। রােেতূ থরনিও থেেিটি পনরর্ালিাোরী েুজদির সদেও সাক্ষাত েদরি 

যারা যুক্তরাে পররাে েপ্তদরর এক্সদর্ঞ্জ থপ্রাগ্রাদি অাংে নিদয়নিদলি। 
 

রােেতূ নিলার পররাে েপ্তদরর অে লায়দি পনরর্ানলত ইাংনলে অযােদসস িাইদক্রাস্কলারনেপ 

থপ্রাগ্রাদি অাংে থিওয়া নেক্ষােীদের িদধয সিে নবতরণ েদরি। ইাংদরচ্চজ িাষা ও থিতৃদের েক্ষতা 

সাংক্রান্ত েুই বিরবযাপী এই েি লসূনর্দত ১৩ থেদে ১৭ বির বয়সী বাাংলাদেনেরা অাংে থিয়। 

 

স্থাপতয ও প্রেে লিী নবষয়ে সাংস্কার এবাং সাংরক্ষদণর নেিু োজ থেেদত রােেতূ নিলার 

রাজোহীর বদরন্দ্র গদবষণা জােুঘর পনরেে লি েদরি। এ োদজর জিয যকু্তরাে ‘ইউএস 

অযািবযাদসির’স ফান্ড ফর োলর্ারাল নপ্রজারদিেি’ তহনবদলর আওতায় থিাি এে লাে ৯৩ 

হাজার িলাদরর (১ থোটি ৬২ লক্ষ ১২ হাজার িাো) নতিটি িঞ্জনুর সহায়তা নেদয়দি।  
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রাজোহী নবশ্বনবেযালদয় নগদয় রােেতূ ‘প্রজন্ম ওদয়ি’ িাদির েদয়ে পদব লর এেটি 

স্বল্পনেঘ লয র্লচ্চিদত্রর উদবাধি েদরি। সনহষু্ণতা, অনহাংসা এবাং তরুণদের সািাচ্চজে োয লক্রদি 

যুক্ত েরা এ র্লচ্চিদত্রর িূল উপজীবয।  রােেতূ এর পাোপানে নবশ্বনবেযালদয়র সাদড় র্ার 

হাজাদররও থবনে বতলিাি ও সাদবে নেক্ষােী এবাং পুনলে সেদসযর িদধয অদিদের অাংেগ্রহদণ 

আদয়াচ্চজত এে অিুষ্ঠাদি থযাগ থেি। ওই েদয়েহাজার নেক্ষােী ও পুনলে সেসয যুক্তরাদের 

অে লায়দি ২০১৬ সাল থেদে র্লিাি এেটি েি লসূনর্দত অাংে নিদয়নিদলি। ওই েি লসূনর্দত তারা 

স্থািীয় িািুষ ও এলাোর নবনিন্ন নবষদয় ধারণা লাি েদরি। 
  

রােেতূ নিলার রাজোহীর সারোয় বাাংলাদেে পুনলে এোদিনি পনরেে লদিও যাি। 

থসোদি নতনি যুক্তরাদের অে লায়দি পনরর্ানলত আইি–প্রদয়াগোরী সাংস্থার সেসযদের এেটি 

প্রনেক্ষণ েি লসূনর্র অগ্রগনত থেদেি। এদত ১৩ হাজার ৭৭০ জি েিীদে প্রনেক্ষণ থেওয়া হয়। 

রােেতূ যুক্তরাদের ততনর িতুি প্রনেক্ষণ থেৌেল অিুযায়ী প্রেি থোদিা বাাংলাদেনে প্রনেক্ষদের 

থিতৃদে পনরর্ানলত এেটি জরুনর ফােল এইি থোস ল থেদেি।  

 

রােেতূ নিলার বাাংলাদেদের স্বাধীিতা নেবদসর পরনেি রাজোহীদত থপৌৌঁিাি। রােেতূদে 

থসোদি স্বাগত জািাি রাজোহীর থিয়র োয়রুজ্জািাি নলিি। রাজোহী নবশ্বনবেযালদয়র েহীে 

নিিার স্মনৃতদসৌদধ পুষ্পস্তবে অপ লদণর িাধযদি নিলার েহীেদের স্মনৃতর প্রনত রদ্ধা নিদবেি 

েদরি।  
 

 রােেতূ নিলার এ উপলদক্ষ রাজোহীদত বসবাস ও েি লরত আদিনরোিদের সদে 

সাক্ষাত েদরি। নতনি এসিয় বাাংলাদেে ও যুক্তরাদের িদধয সম্পেল থজারোদর প্রবাসীদের 

িূনিোর ওপর গুরুোদরাপ েদরি।  
 

পনরেে লি ও সাক্ষাদতর পাোপানে রােেতূ নিলার রস েেি, েিলা থিাগ এবাং থপড়া 

সদেদের জিয এেটি স্থািীয় নিটির থোোদি যাি। নতনি থবগুি নেদয় েলাই রুটি োি। এিাড়া 

পদ্মা িেীর তীদরর টি বা াঁদধ হা াঁিদত যাি। পুটিয়া প্রাসাে ও রাজোহী েদলজসহ েদয়েটি 

ঐনতহানসে স্থাি পনরেে লি েদর সফর থেষ েদরি রােেতূ।  
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