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 “বাাংলাদেদে উন্নয়ন সহদ াগিতা এবাং  ুক্তরাষ্ট্র” 

ডেগরক ব্রাউন 
                   পগরচালক , ইউএসএআইগে, বাাংলাদেে 

ঢাকা, ১৯ ডে আিস্ট , ২0১৮ 

 

বিশ্বের বিবিন্ন উন্নয়নশীল দেশ্বশ ২৮ িছর ধশ্বর কাজ করার পর আবি সম্প্রবি ইউএস 

এশ্বজন্সি ফর ইন্টারনযাশনাল দেশ্বিলপশ্বিশ্বন্টর (ইউএসএআইবে) নিুন পবরচালক 

বিশ্বসশ্বি ঢাকায় এশ্বসবছ। িাত্র েুই সপ্তাশ্বির িশ্বধযই এই ঢাকা শিশ্বরর প্রাশ্ব াচ্ছলিা, 

িাাংলাশ্বেবশশ্বের িনু্ধত্বপূ ণ িশ্বনািাি আর িাশ্বের হৃেশ্বয়র উষ্ণিা দের দপশ্বয়বছ আবি।     

িাাংলাশ্বেশ্বশ আসার ঠিক আশ্বে আবিকার অ্যাশ্বগালায় বছলাি। দসখাশ্বন আবি দেশঠের 

সরকার এিাং নােবরক সিাজসি বিবিন্ন সাংেিশ্বনর সশ্বগ কাজ করিাি। ে িন্ত্রশ্বক 

সাংিি করা, অ্র্ ণননবিক প্রিনৃ্সি ও িাব জয িনৃ্সি, স্বাস্থ্য পবরশ্বসিা ও সুশ্বপয় পাবন 

সরিরাশ্বির আওিা িাড়াশ্বনা এিাং েুশ্ব্ ণাশ্বের প্রিাি প্রশিশ্বন বিবিন্ন কি ণসূবচ বনশ্বয় 

অ্যাশ্বগালায় কাজ কশ্বরবছ আবি।  
 

িাাংলাশ্বেশ সরকার এিাং এ দেশ্বশর িানুশ্বের সশ্বগ ইউএসএআইবের রশ্বয়শ্বছ েীর্ ণ ও 

কা্ ণকর সম্পকণ। এশ্বেশশ্বক অ্েরূ িবিেযশ্বি িধয আশ্বয়র দেশ্বশ পবর ি করার প্রশাংসনীয় 

লক্ষ্যঠে িাস্তিায়শ্বন এ সম্পকণশ্বক এবেশ্বয় দনওয়ার প্রিযাশায় আবি আনন্সিি । এই লক্ষ্য 

অ্জণশ্বনর দক্ষ্শ্বত্র িাাংলাশ্বেশ্বশর ্াত্রা ইবিিশ্বধযই শুরু িশ্বয় দেশ্বছ। িশ্বি সঠিক পশ্বর্ ্াত্রা 

অ্িযািি রাখা বনন্সিি করশ্বি আরও অ্শ্বনক বকছু করার আশ্বছ। এসি লক্ষ্য অ্জণশ্বন 

প্রবিষ্ঠান ও পিবিশ্বক দজারোর করশ্বি আিাশ্বের সিাইশ্বক একশ্ব্াশ্বে কাজ করশ্বি িশ্বি। 

েরূ করশ্বি িশ্বি প্রবিিন্ধকিাগুশ্বলা। আর িাাংলাশ্বেশ্বশর সৃজনশীল িানুেগুশ্বলার দপছশ্বন 

সির্ ণন দেওয়াও অ্িযািি রাখশ্বি িশ্বি।  
 

আবি একঠে বিবেক চযাশ্বলশ্বের কর্া এখাশ্বন উশ্বেখ করশ্বি চাই, আর দসঠে 

িশ্বলা িানি পাচার। ৩০ জলুাই বিে িানিপাচার বিশ্বরাধী বেিস। এই সিসযাঠের বিশাল 

িাত্রা সিার সািশ্বন িুশ্বল ধরশ্বি এ বেনঠে একঠে োরু  উপলক্ষ্। িাাংলাশ্বেশ্বশর 

িুক্তশ্বিােী িানুেগুশ্বলার জীিন দর্শ্বক িানি পাচাশ্বরর অ্বিশাপ িুশ্বছ বেশ্বি ্ারা কশ্বিার 

পবরশ্রি কশ্বর ্াশ্বচ্ছ িাশ্বের কাশ্বজর স্বীকৃবির বেন এঠে। সিসযার সিাধাশ্বন এখনও 

দ্সি চযাশ্বলে রশ্বয় দেশ্বছ িার িাত্রা সম্পশ্বকণ একঠে ধার া পাওয়ার উপলক্ষ্ও িশ্বে। 

mailto:DhakaPA@state.gov
https://bd.usembassy.gov/


 
 

 
 

 

 
 
 

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
PUBLIC AFFAIRS SECTION 

TEL: 88-025566-2000  
E-MAIL: DhakaPA@state.gov WEBSITE: https://bd.usembassy.gov/  

 

ধার া করা িয়, িানি পাচাশ্বরর বশকার িশ্বয় ১৫ লাখ িাাংলাশ্বেবশ এখন আধুবনককাশ্বলর 

োসশ্বত্বর বশকার। িানিপাচার এিন একঠে সিসযা দ্ঠে ্ুক্তরাষ্ট্র ও িাাংলাশ্বেশ উিয় 

দেশ্বশর িানুেশ্বকই স্পশ ণ কশ্বর। আর িাই পাচাশ্বরর সম্ভািয বশকার িানুেশ্বের েুিৃ ণত্তশ্বের 

িাি দর্শ্বক রক্ষ্ার জনয আিাশ্বের সিাইশ্বকই অ্গীকারিব্ধ িশ্বি িশ্বি।  

িানি পাচাশ্বরর িশ্বিা একঠে অ্পরাধ দিকাশ্বি এিাং এর বশকার িযন্সক্তশ্বের সুরক্ষ্া বেশ্বি 

এ দেশ্বশর সাধার  িানুে, সরকার, বিবিন্ন দিসরকাবর সাংেিন, ্কু্তরাশ্বষ্ট্রর দিিশ্বরর 

এিাং আন্তজণাবিক বিবিন্ন সাংেিশ্বনর সশ্বগ কাজ করশ্বছ ইউএসএআইবে। সিশ্বচশ্বয় 

অ্সিায় িানুেশ্বের েুি ণলিার সুশ্ব্াে দনওয়া এই েুিৃ ণত্তশ্বের বিচাশ্বরর জনযও আিাশ্বের 

প্রশ্বচষ্টা আশ্বছ। আর ঠিক এোই এখন প্রশ্বয়াজন। অ্র্ ণাৎ, সিাই একশ্বজাে িশ্বয় কাশ্বজ 

নািা।  
 

আপনাশ্বের দেশ্বশ আিাশ্বক সােশ্বর গ্রি  করার জনয আন্তবরক ধনযিাে জানাই। 

একঠে উন্নিির িবিেযি বনি ণাশ্ব  িাাংলাশ্বেশ্বশর িানুশ্বের প্রশ্বচষ্টার সশ্বগ র্াকার আন্তবরক 

ইচ্ছা রাখবছ।  
 

িানি পাচাশ্বরর বিরুশ্বি লড়াইশ্বয় আপনারা কীিাশ্বি িূবিকা রাখশ্বি পাশ্বরন িা 

দেখশ্বি ‘১৫ঠে উপায়’ শীে ণক ফযাক্টবশেঠে দেখুন। 

 

 
দেবরক ব্রাউন ইউএস এশ্বজন্সি ফর ইন্টারনযাশনাল দেশ্বিলপশ্বিশ্বন্টর (ইউএসএআইবে) িাাংলাশ্বেশ্বশ বন্ুক্ত নিুন 

পবরচালক 
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