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ে�স িব�ি� 

 

 

যেশার ও খুলনায় ইউএসএআইিড’র উ�য়ন কায ��ম পিরদশ �ন করেলন 
যু�রাে�র রা�দতূ আল � আর িমলার 

ঢাকা, েফ�য়াির ১৩ – বাংলােদেশ িনযু� য�ুরাে�র রা�দতূ আল � আর. িমলার আজ বুধবার 
যেশার ও খুলনায় তার �থম সফর েশষ কেরেছন। এ সফের িতিন ইউএসএআইিড’র কৃিষ, 
�ম ও খাদ� সহায়তা িবষয়ক িকছ�  ���পূণ � কম �সূিচ পিরদশ �ন কেরন এবং খুলনা আেমিরকান 
কন �াের িশ�াথ�েদর সে� কথা বেলন। রা�দতূ িমলােরর সে� িছেলন ইউএসএআইিড’র েডপু�ট 
িমশন পিরচালক েজইনা সালািহ। 

 
রা�দতূ ও তারঁ সফরস�ীরা যেশাের সরকাির কম �কত�া, কিমউিন�ট েনতৃব�ৃ ও 
ইউএসএআইিড’র কম �সূিচ�েলােত অংশ�হণকারী েলাকজেনর সে� সা�াত কেরন। 
ইউএসএআইিড’র উ�য়ন কম �সূিচ�েলার �ভাব স�েক� সরাসির মানুেষর কাছ েথেক জানাই 
িছল তােদর এ সফেরর উে�শ�। এসব কম �সূিচ কীভােব কৃিষেত উৎপাদনশীলতা ও অথ �ৈনিতক 
�ব�ৃ� েজারদার করেছ যেশাের তা েদেখন রা�দতূ। েসখােন ‘জনতা ই��িনয়ািরং’ ও ‘িদ 
েমটাল �াইেভট িলিমেটড’ এর মেতা েবসরকাির �িত�ােনর সে� অংশীদািরে�র িভি�েত কাজ 
করেছ ইউএসএআইিড। যু�রা� সরকােরর �িতিনিধদল�ট �ানীয় ফুলচাষীেদর সে� েদখা 
কেরন। নত�ন আরও িকছ�  জােতর ফুল চাষ ও উ�ত কৃিষ প�িতর মাধ�েম তারা উৎপাদন 
বািড়েয়েছন। এজন� ইউএসএআইিডর কম �সূিচর আওতায় �িশ�ণ িনেয়েছন ওই ফুলচাষীরা। 
�িতিনিধদল�ট �ানীয় কাপ � �জািতর মােছর সবেচেয় উৎপাদনশীল ও শ��শালী জাত ৈতিরর 
কােজ িনেয়া�জত মৎস�িব�ানীেদর সে�ও সা�াত কেরন। এ জােতর মাছ সংি�� অ�েলর 
খাদ� িনরাপ�া এবং অথ �ৈনিতক স�াবনা বাড়ােব।  

 
রা�দতূ িমলার ‘ফল আিম �ওয়াম �’ েপাকার হ� মিকর িবষেয় সেচতনতা বাড়ােত বাংলােদশ কৃিষ 
গেবষণা ই��ট�টউেটর (বাির) িব�ানীেদর সে� �িতেরাধমূলক ব�ব�া িনেয় আেলাচনা কেরন। 
বাংলােদেশ স�িত আসা এ পত��ট িবিভ� ধরেনর ফসেলর �িত করেত পাের। এ িনেয় 
ৈবঠেকর পর রা�দতূ সাংবািদকেদর বেলন, ‘কৃষকেদর সেচতন করা এবং পত��ট দমেনর 
উপায় েবর করেত কৃিষ ম�ণালয় ও অন�ান� সং�ার ব�াপক কম �তৎপরতায় আিম স��। 
তােদর গহৃীত কায ��েমর মেধ� রেয়েছ কৃষকেদর ফল আিম �ওয়াম � দমেন সহায়তা করেত িবেশষ 
কের েপাকামাকড় িনয়�েণর উপকরণসহ নত�ন পেণ�র িনব�ন ���য়া �তুতর করা।’ 

 
খুলনায় রা�দতূ িমলার ইউএসএআইিড’র কম �সূিচ ‘নব যা�া’র উপকারেভাগীেদর সে� কথা 
বেলন। দাির��, �ুধা ও �াকৃিতক দেুয �ােগ সবেচেয় েবিশ �িত�� হয় এমন মানুষেদর জন�ই  
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এ কম �সূিচ�ট পিরচািলত হয়। ‘নব যা�া’র উপকারেভাগীরা ইউএসএআইিড েথেক েশখা �যু�� 
কােজ লািগেয় কীভােব খাদ� উৎপাদেন তােদর �িনভ�রতা বাড়াে� রা�দতূ তা সচে� েদেখন।  

�িতিনিধদল�ট এর পের এক�ট িচংিড় ও মৎস� ���য়াজাতকরণ ��া� পিরদশ �ন কেরন। এ 
িশ��ট স�েক� ধারণা েপেত ও েসখানকার �ম পিরি�িত জানেত েসখােন যান তারা। যু�রা� 
সরকার মেন কের, অথ �ৈনিতক ও গণতাি�ক ে�ে� এক�ট েদেশর সাফেল�র জন� �মমােনর 
উ�য়ন করা ও কম� অিধকার সমু�ত রাখা দু�টই খুব জ�ির। 

ইউএসএআইিডর সহায়তাপু� �ানীয় ‘ওয়াক�াস � কিমউিন�ট েস�ার’ পিরদশ �েনর মধ� িদেয় রা�দতূ 
িমলােরর সফর েশষ হয়। 

ওয়া��িফশ,এিসিডআই/িভওিসএ (েভাকা), িসআইএমএমওয়াই�ট (িসিমট) উইনরক ই�ারন�াশনাল 
এবং ওয়া��িভশন বাংলােদশ ও বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ই��ট�টউেটর (বাির)সহ অন�ান� 
সহেযাগীেদর সহায়তায় �িতিনিধদল�টর এ সফেরর আেয়াজন করা হয়। 

 
 
 
যু�রা� সরকার তােদর ৈবেদিশক উ�য়ন িবষয়ক সং�া ইউএসএআইিড’র মাধ�েম ১৯৭১ সাল েথেক বাংলােদশেক উ�য়ন 

সহায়তা বাবদ ৭শ েকা�ট ডলােরর েবিশ অথ � িদেয়েছ। ২০১৭ সােল সং�া�ট খাদ� িনরাপ�া ও অথ �ৈনিতক সুেযাগ স�সারণ, �া�� 
ও িশ�ার উ�য়ন,গণতাি�ক �িত�ান ও কায �কলাপ এিগেয় েনওয়া, পিরেবশ সংর�ণ এবং জলবায়ু পিরবত�েনর �ভাব 

েমাকােবলার সামথ �� ব�ৃ� সং�া� িবিভ� কম �সূিচর মাধ�েম বাংলােদেশর জনগেণর জীবনমােনর উ�য়েন িদেয়েছ ২১ েকা�ট ২০ 

লাখ ডলােরর েবিশ। 
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