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খুলনায় নব যাত্রা উদ্বাধন উপলদ্ে  

যকু্তরাদ্ের রােদতূ মার্শা বার্নশকাট-এর বক্তবয 
 

৩০শর্ নদ্েম্বর, ২০১৬ 

 
আসসালামুআলাইকুম, নমস্কার এবং শুভ সকাল! 

গত ৪৫ বছরর  জনগরের খাদ্য ননরাপত্তার উন্নয়ন কররত বাংলারদ্শ দ্ারুে উন্ননত করররছ।  কৃনি 

উৎপাদ্রন বাংলারদ্রশর অসাধারে সাফলয আমরা প্রতযক্ষ্য কররনছ যেখারন যদ্শটি ধান উৎপাদ্রন প্রায় স্ব-

ননভভ রতা অজভ ন করররছ।  চরম দ্ানররের হার করম োবার ফরল বাংলারদ্রশর নাগনরকগে অনধকতর স্বাস্থ্যরসবার 

সুরোগ পারেন োর ফরল তাাঁরা পূরবভর যচরয় অনধকতর সসু্বারস্থ্র অনধকানর ও অনধক কমভক্ষ্ম।   

এসব সাফলয সরেও বাংলারদ্শ এখনও নকছু অভযন্তরীে ও বনহরাগত কাররে ঝুাঁ নকর সম্মখুীন।  বাংলারদ্শ 

যে সাফলয অজভ ন করররছ তা হুমকীর সম্মুখীন হরয় পরে খাদ্যমূরলযর উঠানামা, যমৌসুমী বনযা, সাইরলান ও 

অনযানয প্রাকৃনতক দ্রুেভারগর কাররে।  মানুরির অর্ভনননতক মেভাদ্া ও জীবনোত্রার মারনান্নয়রন, নবরশিভারব োরা 

সবরচ দ্নরেয ও সনুবধাবনিত তাাঁরদ্র জনয, আররা অরনক নকছু করার ররয়রছ।   

প্রায় ৩০ নমনলয়ন বাংলারদ্নশ এখনও দ্ানরেসীমায় বসবাস করর এবং তাাঁরা অপুনির নশকার।  

নবরশিজ্ঞগরের মরত বছররর প্রায় ছয় যর্রক সাত মাস সময় বাংলারদ্শর কমপরক্ষ্ ৬০ নমনলয়ন মানুি পেভাপ্ত 

খারদ্যর অভারগ ভুরগ র্ারকন।  এই পনরবারগুরলা নদ্রত নতন যবলা যখরত পান না এবং তাাঁরা েরর্ি পনুিকর খাবার 

পান না।  নশশুরদ্র জনয পনরনস্থ্নত আররা গুরুতর।  বাংলারদ্রশর জনসংখযা ও স্বাস্থ্য জরীরপর উপাত্ত নচনন্তত 

হবার মত।  পাাঁচ বরছররর কম বরয়নস নশশুরদ্র মরধয  ৩৬ শতাংশ নশশু খবভাকৃনতর।  খবভাকৃনত একটি গুরুত্বপূেভ 

নবিয় যকননা দ্ীর্ভরময়াদ্ী অপুনি যর্রক এটি হরয় র্ারক।  খবভাকৃনত শুধু উচ্চতার যক্ষ্রত্র বাাঁধা হরয় র্ারক তাই নয়, 

এটি নশশুর অনুধাবেগত নবকাশ ও সানবভক স্বারস্থ্যর উপরও যননতবাচক প্রভাব যফরল।  ১৯৭১ সারল বাংলারদ্রশর 

স্বাধীনতার পরবনতভ  সময় যর্রকই যদ্শটির খাদ্য ননরাপত্তার প্রনত েুক্তরারের কনমটরমন্ট এবং মরনারোগ ররয়রছ।   
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 ইউএসএআইনি’র “নব োত্রা” নারম নতুন খাদ্য সহায়তা উন্নয়ন কমভসূনচর সূচনা উদ্োপন কররত 

আমরা আজরক এখারন সমরবত হরয়নছ। ইউএসএআইনি গত পাাঁচ বছরর তার গুরুত্বপূেভ “ফুি ফর নপছ” 

কমভসূনচর মাধযরম সারে নতন নমনলয়ন মানুরির কারছ যপৌরছরছ োরা সবরচ দ্নরেয ও হুমকীর সম্মুখীন।  আনম 

আনরের সারর্ ৭৪ নমনলয়ন িলার সমমূরলযর “নব োত্রা” নারম নতুন পাাঁচ বছরবযাপী কমভসূনচর উরভাধন যর্ািো 

করনছ।  এই কমভসূনচ বাংলারদ্রশর দ্নক্ষ্ে-পনিমািরলর উপকূলীয় চরম দ্নরেয ও হুমকীর সম্মুখীন মানুরির 

খাদ্যঝুনক ননরসরন কাজ কররব।   
পূবভবতী সাফরলযর উপর নভনত্ত করর “নব োত্রা” নতনটি অবযাহত লক্ষ্য ননরয় কাজ কররব – খাদ্য 

উৎপাদ্ন বৃনির মাধযরম খাদ্য ননরাপত্তা বাোরনা, স্থ্ানীয়ভারব উৎপানদ্ত কৃনিপরেযর বাজারজাত করে, 

খাদ্যাভযারসর উন্ননতর মাধযরম অপুনি দ্রূীকরে, পনরবারগুরলারক উৎসানহত করে োরত তাাঁরা নশশুরদ্র পেভাপ্ত 

খাবার যদ্য় এবং সরকানর সংস্থ্া এবং কনমউননটিগুরলারক সফলভারগ দ্রুেভাগ যমাকানবলায় সাহােয প্রদ্ারনর 

মাধযরম সহনশীলতা বাোরনা।   

 

 

খাদ্যঝুনক, অপুনি ও প্রাকৃনতক দ্রুেভারগর নবরুরি এই লোইরয় একনদ্ন নকংবা এক বছরর জয়ী হওয়া োর না।  

প্রনতিান, কনমউননটি এবং পনরবারগুরলারক প্রস্তুত কররত অবযাহত প্রয়াস প্ররয়াজন।  এর জনয বাংলারদ্শ 

সরকার, দ্াতা সংস্থ্া, নসনভল যসাসাইটি, যবসরকানর প্রনতষ্ঠারনর একরোরগ কাজ করা প্ররয়াজন োরত করর আররা 

শনক্তশালী, সহনশীল এবং আররা সক্ষ্ম বাংলারদ্শ গরে তুলরত যকৌশল প্রেয়ন করা সম্ভব হয়।  আমরা আমারদ্র 

এই প্রয়ারস যকবল তখনই সফল হব েনদ্ আমরা সবাই একরোরগ কাজ কনর এবং আমরা আমারদ্র জ্ঞান যশয়ার 

কনর যেমনটি আজরক এখারন করব।   

আনম আননেত যে আপনারা  আজরক এখারন আমার সরে যোগ নদ্রত যপরররছন।  আনম আপনারদ্র 

ধনযবাদ্ জানাই অতীরত আপনারা যে অবদ্ান যররখরছন এবং ভনবিযরত যে অবদ্ান রাখরবন তার জনয।  
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আগামী মাস এবং বছরগুরলারত আপনারদ্র এবং আপনারদ্র প্রনতষ্ঠারনর সরে আনম এই সহরোনগতা অবযাহত 

রাখরত চাই।   

অরনক ধনযবাদ্! 

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

 

 

*বকৃ্ততার জনয প্রস্তুতকৃত   
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