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যকু্তরাষ্ট্রের রােদতূ মার্শা বার্নশকাষ্ট্রের বক্তবয 
ইউএসএআইর্ি বাাংলাষ্ট্রদষ্ট্রর্ র্ার্ির জনয খাদ্য কর্মসচূী, ২০১০-

২০১৫: সফলতা ও চযাললঞ্জ বিলেষণ   
 

ঢাকা ১৩ই আগস্ট, ২০১৫  

শুভ সকাল! আজ এই অনুষ্ঠানন আমানের সানে য াগ যেয়ার জনয সবাইনক ধনযবাে।  

গত ৪৫ বছর ধনর, বাাংলানেশ এর নাগররকনের খােয রনরাপত্তা উন্নয়নন োরুণ অগ্রগরত কনরনছ।  

আমরা বাাংলানেনশর অসাধারণ অজজ ন প্রতযক্ষ কনররছ কৃরি উৎপােননর যক্ষনে  ার ফনল বাাংলানেশ এখন 

চাল উৎপােনন প্রায় বনিরনভজ র।  চরম োররর্য গত কনয়ক বছনর এখন অননকটাই কনম এনসনছ এবাং 

ফলবনিরূপ বনিাস্থ্যনসবার জনয মানুি আনরা সুন াগ পানে এবাং তারা আনগর য  যকান সমনয়র যচনয় অননক 

যবরশ সসু্থ্ এবাং উৎপােনশীল।   

এইসব সাফলয বনিনেও বাাংলানেশ রকছু অভযন্তরীণ ও বরিরাগত শরির দ্বারা অররক্ষত।  রবশ্ব খােয 

মূনলযর উঠা-নামা, ববরশ্বক জলবায়ু পররবতজ ন এবাং অবশযই যমৌসুমী বনযা, ঘরূণজঝড় এবাং অনযানয প্রাকৃরতক 

েনু জাগ, এইসবরকছু এখন প জন্ত য  অগ্রগরত িনয়নছ তা হুমরকর মুনখ যফনল যেয়।  অেজননরতক অবস্থ্া এবাং 

জীবন- াোর মান উন্নত করনত রবনশি কনর  ারা েররর্ এবাং সুরবধাবরিত তানের উন্নয়ননর জনয এখননা 

অননক রকছু করনত িনব।  

প্রায় রতন যকাটি বাাংলানেশী এখননা িতেররর্ এবাং ক্রমাগত অপরুিনত ভুগনছ।  রবনশিজ্ঞরা রিনসব 

কনর যেনখনছন য  কমপনক্ষ ছয় যকাটি বাাংলানেশী প্ররত বছর ছয় যেনক সাত মাস প জাপ্ত খােয পায় না।  

এই পররবারগুনলা রেনন রতননবলা খাবার এবাং সুিম খােযও পায় না।  রশশুনের যক্ষনে বযপারটি আনরা 

ভয়াবি।  ২০১৪ সানলর জনতারেক এবাং বনিাস্থ্য জররনপর উপাত্ত খুবই পীড়াোয়ক।  পাাঁচ বছনরর রননচর 

৩৬ শতাাংশ রশশু তানের বয়স অনু ায়ী প জাপ্ত লম্বা নয় অেবা খবজাকৃরত।  খবজাকৃরতর বযাপারটি দ্বারা 
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েীঘজনময়ারে ও তীব্র অপুরির রবিয়টি প্রকাশ পায়।  খবজাকৃরত উচ্চতার পাশাপারশ রশশুনের বনিানস্থ্য এবাং 

সবনচনয় গুরুত্বপূণজ িনে তানের বুরিবরৃত্তনত প্রভাব যফনল।  এইজনযই  ুিরাষ্ট্র সরকার বাাংলানেনশর 

বনিাধীনতার পর যেনক খােয রনরাপত্তা এবাং খােয সিন ারগতায় কাজ করনছ এবাং এই বযাপারটি রননয় 

রননবরেত।   

আজ আমরা এখানন খােয সিন ারগতা রতনটি োরুণ উন্নয়ন প্রকল্প যশি িওয়া উে াপন করনত 

এবাং এই প্রকল্পগুনলার সফলতা যেনক রশখনত এবাং ভরবিযনত য  সুন াগ আনছ তা রবনেিণ করনত এনসরছ।  

গত পাাঁচ বছনর , ইউএসএআইরি’র শারন্তর জনয খােয কমজসূচীর এই গুরুত্বপূণজ প্রকনল্পর মাধযনম বাাংলানেনশর 

েররর্ এবাং অররক্ষত ৩৫ লাখ মানুনির কানছ যপৌাঁনছনছ।  আরম আজ এই যঘািণা রেনত যপনর খবুই 

আনরিত য  খােয রনরাপত্তািীনতা যমাকানবলার জনয এবাং বাাংলানেনশর সবনচনয় েররর্ এবাং অররক্ষত 

মানুিনের জনয এই বছর ইউএসএআইরি শারন্তর জনয খােয প্রকনল্পর পাাঁচ বছর যময়ারে আঠানরা যকাটি 

িলানরর নতুন প্রকল্প শুরু করনত  ানে। 

  গত পাাঁচ বছনরর সাফনলযর রভরত্তর উপর োাঁরড়নয় “শারন্তর জনয খােয” কমজসূচীর নতুন প জানয় 

রতনটি চলমান লক্ষয রননয় কাজ করনবেঃ  স্থ্ানীয় কৃরিপনণযর উৎপােন, যভাগ এবাং বাজার বরৃি করার 

মাধযনম খােযরনরাপত্তা বাড়াননা; খােযাভযাস উন্নত এবাং পররবারগুনলানক তানের সন্তাননের প জাপ্ত খাবার 

সরবরাি করনত সিায়তা করার মাধযনম অপুরির িার কমাননা; এবাং েনু জাগপ্রস্তুরত এবাং েনু জাগ পরবতী 

বযবস্থ্া আনরা দ্রুত ও সাফনলযর সানে গ্রিন করনত সরকারর সাংস্থ্া এবাং করমউরনটিগুনলানক সািা য করার 

মাধযনম েনু জাগ প্ররতনরাধ ক্ষমতা বাড়াননা। 

 খােযরনরাপত্তািীনতা, অপুরি এবাং প্রাকৃরতক েনু জানগর রবরুনি  ুনি একরেনন অেবা একবছনর জয়ী 

িওয়া সম্ভব নয়।  প্ররতষ্ঠান, করমরনটি ও পররবার গঠন একটি চলমান প্রনচিা।   এই সমসযাগুনলা সমাধানন 

সরকানরর সব প জায়, োতা করমউরনটি, সুশীল সমাজ এবাং যবসরকারর সাংস্থ্াগুনলা একসানে কাজ কনর 

যকৌশল রনধজারণ কনর য ন বাাংলানেশ আনরা শরিশালী, েনু জাগ প্ররতনরানধ আনরা যবশী সক্ষম এবাং সম্পনের 

েক্ষ বযবিার করনত পানর। আমরা এই প্রনচিায় সফল িনত পারর  রে আমরা একসানে কাজ করর, 

শরিশালী অাংশীোররত্ব গনড় তুরল এবাং এনক অননযর সানে জ্ঞান রবরনময় করর।  আজনক আমরা এখানন  া 

করব।   
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গুরুত্বপূণজ এই অনুষ্ঠানন আপনারা আমার সানে য াগ রেনয়নছন বনল আরম আনরিত।  আপনারা 

অতীনত য  কাজ কনরনছন, এখন  া করনছন এবাং ভরবিযনত  া করনবন তার জনয আরম আপনানের 

ধনযবাে জানাই।  আসনছ মাস এবাং বছরগুনলানতও আপনানের এবাং আপনানের প্ররতষ্ঠাননর সানে এই 

সাংলাপ ও অাংশীোররত্ব অবযািত রাখার আশা কররছ।  

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

 

 

*বিৃতার জনয প্রস্তুতকৃত  

 

 
 

 


