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ইউএসএআইডি’র বাাংলাদেদে োডির জন্য খােয কর্মসূচীর ফলাফল ও 
পরবর্তী কর্মসূচী উপস্থাপন্  

 
ঢাকা, ১৩ই আগস্ট,২০১৫ – যুক্তরাদের আিজম াডর্তক উন্নয়ন্ সাংস্থা (ইউএসএআইডি) োডির জন্য খােয কর্মসূচীর 

সাম্প্রডর্তক পযমাদয়র অজম ন্ ও প্রাপ্ত ডেক্ষা সরকাডর কর্মকর্তম া, উন্নয়ন্ সহদযাগী অাংেীোর ও সাংডিষ্টরা, আিজম াডর্তক ও স্থান্ীয় 

ববসরকাডর সাংস্থা, গন্র্াধ্যর্ ও অন্যান্য অাংেীোরদের র্াদে উপস্থাপন্ কদরদে। উক্ত অন্ষু্ঠাদন্ আরও উপডস্থর্ত ডেদলন্ বাাংলাদেদে 

ডন্যুক্ত যুক্তরাদের রােেরূ্ত র্ােমা বাডন্মকাট, ইউএসএআইডি’র ডর্েন্ ডিদরক্টর ইয়াডন্ন্া বজরুজাদলডি এবাং স্থান্ীয় সরকার ও পল্লী 
উন্নয়ন্ এবাং সর্বায় র্ন্ত্রী খন্দকার বর্াোররাফ হদসন্।       

   ২০১০ সাল বেদক রৃ্তণর্লূ পযমাদয় খােয ডন্রাপত্তা ও পুডষ্ট ডন্ডির্ত করদর্ত োডির জন্য খােয কর্মসূচী একটি অপডরহাযম 

ভূডর্কা পালন্ কদর আসদে। োডির জন্য খােয কর্মসূচীর র্দধ্য ডেদয় ইউএসএআইডি জন্গণদক ডবদেষ কদর গরীব এবাং সবদচদয় 

অরডক্ষর্ত জন্দগাষ্ঠীদক খােয, পুডষ্ট, পাডন্ ও সাস্থয ডবষয়ক ডেক্ষা োন্ করদর্ত স্থান্ীয় সরকার, বন্রৃ্তবনৃ্দ ও সুেীল সর্াদজর সাদে 

অাংেীোডরত্ব কদরদে। েডক্ষণ, েডক্ষণ পডির্াঞ্চল এবাং উত্তারাঞ্চদল বসবাসরর্ত অর্তযি েডরদ্র জন্দগাষ্ঠী যারা জডর্হীন্ ও অিযি 

পুডষ্টহীন্র্তায় ভুদগ র্তাদের জন্য এই কর্মসূচীটি পডরচাডলর্ত হদয়দে। ২০১০ সাদলর বর্ র্াদস বেদক ২১ বকাটি িলাদরর কর্মসূচীটি 

ডবডভন্ন কাযমক্রদর্র র্াধ্যদর্ খােয ডন্রাপত্তাহীন্র্তায় োকা ৬,৫০,০০০ পডরবাদরর গবােী পশুর সাস্থয, কৃডষ, র্ারৃ্ত ও ডেশু স্বাস্থয সহ 

গ্রার্ীণ জীবন্যাত্রার র্ান্ উন্নয়দন্ সাহাযয কদরদে। যডেও এই অাংদের কর্মসূচী এই বের বেষ হদয় যাদে ন্রু্তন্ কদর ১৮ বকাটি 

িলাদরর কর্মসূচী শুরু হদর্ত যাদে। ইউএসএআইডি’র অন্েুাদন্ পডরচাডলর্ত হদয় োডির জন্য খােয কর্মসূচীটি বাাংলাদেদের সকাদরর 

ডন্ডবড় সহদযাডগর্তায় বকয়ার, বসভ েয ডচলদেন্ ইন্টারন্যােন্াল এবাং এডসডিআই/ডভওডসএ বাস্তবায়ন্ কদর।        
১৯৭১ সাল বেদক যুক্তরাে সরকার ইউএসএআইডি’র র্াধ্যদর্ বাাংলাদেেদক েয়’ে বকাটি িলাদররও ববেী 

উন্নয়ন্ সহায়র্তা প্রোন্ কদরদে। ২০১৩ সাদল ইউএসএআইডি বাাংলাদেদের জন্গদণর জীবন্র্াদন্র উন্নয়দন্ ২০ বকাটি 
িলার প্রোন্ কদরদে। ইউএসএআইডি বাাংলাদেদে বয সকল কর্মসূডচদর্ত সহায়র্তা প্রোন্ কদর বসগুদলার র্দধ্য রদয়দে – 
গণর্তাডন্ত্রক প্রডর্তষ্ঠান্ ও অন্েুীলদন্র প্রসার, খােয ডন্রাপত্তা ও অেমনন্ডর্তক সুডবধ্াডের সম্প্রসারণ, স্বাস্থয ও ডেক্ষা 
বসবার উন্নয়ন্ ও অডভদযাজন্ এবাং স্বল্প কাবমন্ উন্নয়দন্র র্াধ্যদর্ জলবায়ু পডরবর্তম ন্ পডরডস্থডর্তর সাংদগ খাপ 
খাওয়াদন্া। 
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