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বাাংলাদেদের েক্ষিণ-পক্ষিম অঞ্চদল খােয ক্ষিরাপত্তা ও পকু্ষিমাি 
উন্নয়দির জিয ইউএসএআইক্ষি - েদু য্াগ বযবস্থাপিা ও ত্রাণ ক্ষবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র িতুি প্রকদের উদবাধি 
 

ঢাকা, ৩০শে িদেম্বর -- আজ খুলনায়, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তজজ াতিক উন্নয়ন সহষ্ট্রযাগী সংস্থা 

(ইউএসএআইতি) এবং বাংলাষ্ট্রেশ সরকাষ্ট্ররর েষু্ট্রযজাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ তবষয়ক মন্ত্রণালষ্ট্রয়র 

অংশীোতরষ্ট্রে পাাঁচ বছর মময়ােী ফুি ফর তপস্ কাযজক্রষ্ট্রমর আওিায় "নবযাত্রা" প্রকষ্ট্রের উষ্ট্রবাধন করা 

হয়। ইউএসএআইতি'র নবযাত্রা প্রকেটি  ওয়ার্ল্জ  তিশন, তবশ্ব খােয কমজসূচী ও উইনরক 

ইন্টারনযাশনাষ্ট্রলর সমন্বষ্ট্রয় বাস্তবাতয়ি হষ্ট্রব এবং এই প্রকষ্ট্রের লক্ষ্য থাকষ্ট্রব খুলনা ও সািক্ষ্ীরা মজলায় 

খােয তনরাপত্তা ও পুতিমান উন্নয়ন, নারীর ক্ষ্মিায়ন এবং এই মজলার েতরদ্রিম অঞ্চলগুষ্ট্রলাষ্ট্রি 

সহনশীলিা বৃতিকরণ।    

বাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশর েতক্ষ্ণ-পতিম উপকূলীয় অঞ্চষ্ট্রল বসবাসরি মানুষ্ট্রষর স্বাস্থয মসবা,তশক্ষ্া ও অনযানয 

মসবা মপষ্ট্রি প্রায়ই নানা প্রতিকূলিার সম্মুখীন হষ্ট্রি হয়। অনযানয তবষয় মযমন, েতরদ্রিা, খােয ববতচত্র 

ও খাবার পাতনর  এবং অিাব পতরষ্ট্রবশগি অবক্ষ্য় এই এলাকার উপর বাড়তি চাষ্ট্রপর সৃতি কষ্ট্রর। 

পাাঁচ বছর মময়াতে (২০১৫-২০২০) প্রায় ৬'শ মকাটি টাকার ইউএসএআইতি'র নবযাত্রা প্রকেটি সরকার, 

আন্তজজ াতিক ও স্থানীয় এনতজও মক একতত্রি কষ্ট্রর বযতক্ত, মগাষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠাষ্ট্রনর সাষ্ট্রথ অংশীোতরষ্ট্রের 

মাধযষ্ট্রম েতরদ্র পতরবারগুষ্ট্রলার অবস্থার উন্নয়ষ্ট্রন, িাষ্ট্রের জীতবকার মাষ্ট্রনান্নয়ন ও িাষ্ট্রেরষ্ট্রক োতরদ্রিা 

মথষ্ট্রক িুষ্ট্রল আনষ্ট্রি সাহাযয করষ্ট্রব।      

খুলনায় অনুতষ্ঠি হওয়া এই তবষ্ট্রশষ উষ্ট্রবাধনী অনুষ্ঠাষ্ট্রন, যুক্তরাষ্ট্রের রােেিূ মাশজা বাতনজকাট 

বষ্ট্রলন, "১৯৭১ সাষ্ট্রল বাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশর স্বাধীনিার সময় মথষ্ট্রকই এষ্ট্রেষ্ট্রশর খােযতনরাপত্তা ও সহায়িার মক্ষ্ষ্ট্রত্র 
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যুক্তরাে প্রতিশ্রুতিবি রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ...আতম আজষ্ট্রক অনযন্ত আনষ্ট্রের সাষ্ট্রথ এই ৬'শ মকাটি টাকার নবযাত্রা 

প্রকেটির উষ্ট্রবাধন ম াষণা করতছ যা েতক্ষ্ণ-পতিম অঞ্চষ্ট্রলর েতরদ্র ও অরতক্ষ্ি জনষ্ট্রগাষ্ঠীর খােয 

তনরাপত্তাহীনিার তবষয়টি তচতিি করষ্ট্রব। ইউএসএআইতি'র বাংলাষ্ট্রেশ প্রধান বষ্ট্রলন, " ময সকল অঞ্চষ্ট্রল 

ইউএসআইতি'র ফুি ফর তপস্ কমজসতূচ পতরচাতলি হয় মস সকল অঞ্চষ্ট্রলর জনগণ, পতরবার এবং 

সমাজ মবতশ স্বাস্থযসম্মি, সষ্ট্রিজ ও সতহষু্ণ হষ্ট্রয় থাষ্ট্রক এবং খুলনা ও সািক্ষ্ীরা মজলায় ময সকল 

অঞ্চষ্ট্রল  নবযাত্রা প্রকেটি কাজ করষ্ট্রব মস সকল অঞ্চষ্ট্রল আমরা এই সুতবধা মপ াঁষ্ট্রছ তেষ্ট্রি চাই।  
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