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সংবাদ িব'ি(
য*+রাে.র রা.দূত আল3 আর িমলার পাব3ত6 চ89ােম ইউএসএআইিডর উ>য়ন  কম3সূিচ পিরদশ3ন 

কেরন 

ঢাকা, মাচ3  ৮- য"#রাে'র রা'দূত আল- আর িমলার পাব-ত2 চ45াম সফের ইউএসএআইিডর <র=>পূণ- িকছ"  
কম-সূিচ পিরদশ-ন কেরন এই সDােহ।  Gসখােন িতিন রাঙামাJর জনগণ, Mানীয় সরকাির কম-কত- া ও Mানীয় 
GনতQ বQ েRর সেS সাTাত কেরন । ইউএসএআইিডর িমশন পিরচালক Gডিরক Uাউন এসময় তার সেS 
িছেলন।  

এসব সাTাত ও আেলাচনায় রা'দূত িমলার বেলন, য"#রাে'র সরকার বাংলােদশ সরকার ও  
অন2ান2 উXয়ন  সহেযাগী অংশীদারেদর সােথ Mানীয় বািসRােদর অথ-নইিতক উXয়েন সহেযািগতা বQ িZ 
এবং পাব-ত2 চ45ােমর অনন2 [াকQ িতক স\দ সংরTেণর কােজ সহেযািগতা করেত ঘিন^ভােব  কাজ 
করেছ।  

সফরকােল রা'দূত  িমলার Mানীয় Gলাকালেয়   Gটকসই জীিবকার ব2বMা, জীবৈবিচb2 ও পািনর 
উৎেসর জন2  অনুকe ল বন ব2বMাপনা এবং উপাজ- ন বQ িZ  লেT2 ইউএসএআইিডর কম-সূিচ পয-েবTণ 
কেরন। ইউএসএআইিড শাকসিf চাষ এবং হঁাসমুরিগ,শূকর ও ছাগল পালেনর মাধ2েম Mানীয় ২৪০০০ 
মানুেষর জীিবকা অজ- েন সহায়তা কেরেছ।  ইউএসএআইিডর কম-সূিচ এখানকার মানুেষর জন2 িনরাপদ 
পানীয় জল পাওয়ার সুেযাগ বQ িZ কেরেছ।  
অন2িদেক কাঠ ও অন2ান2 বনজাত পেণ2র ওপর এলাকাবাসীর িনভ- রশীলতা nাস কেরেছ।  ইউএসএআইিড 
বাংলােদশ বন িবভাগ ও Mানীয় বািসRােদর সেS িমেল সংরিTত বেন ৬২৫ Gহqর জিমেত বQTেরাপনও 
কেরেছ। এ বছর আরও ৯২০ Gহqের পুনঃবনায়ন করা হেব। 

রা'দূত  িমলার এ অtেল জলবায়"  পিরবত-নজিনত ঝ" ঁ িক এবং [াকQ িতক দুেয-াগ Gমাকােবলার দTতা 
বQ িZেত চলমান [েচvা স\েক- ও অবিহত হন । রা'দূত িমলার ও িমশন পিরচালক Uাউন জর=ির Gসবা 
কমীw েদর জন2 ইউএসএআইিডর [িশTণ Gদখেত রাঙামাJ সদর হাসপাতাল পিরদশ-ন কেরন। এই [িশTণ 
পাব-ত2 চ45াম অtল জুেড় Gকান দুেয-ােগর পর বড় ধরেনর হতাহেতর মেতা জর=ির পিরিMিত Gমাকােবলায় 
হাসপাতাল কমীw েদর সTমতা বQ িZ করেব। 

এই সফর বাংলােদশ সরকার ও জািতসংঘ উXয়ন কম-সূিচর সহেযািগতার আেয়াজন করা হয় । 
য"#রা' সরকার ইউএসএআইিড-র মাধ2েম ১৯৭১ সাল Gথেক বাংলােদশেক উXয়ন সহায়তা িহেসেব 

৭শ’ GকাJ ডলােরর Gবিশ িদেয়েছ। ২০১৮ সােল ইউএসএআইিড উXয়ন সহায়তা িহেসেব বাংলােদেশর 
জনগেণর জীবনযাbার মােনাXয়েন [ায় ২১ GকাJ ৯০ লাখ ডলার িদেয়েছ। খাদ2 িনরাপ|া ও অথ-ৈনিতক 
সুেযাগ বQ িZ, }াM2 ও িশTার উXয়ন, গণতািTক [িত^ান ও চচ- ােক এিগেয় Gনওয়া, পিরেবশ রTা এবং 
জলবায়"  পিরবত-ন Gমাকােবলার সTমতা বQ িZসং�া� িবিভX কম-সূিচেত এ অথ- ব2য় হে�।
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