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পাববত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে খাদয বিরাপত্তা ও পবুিমাি উন্নয়লির জিয 
ইউএসএআইবি - পাববত্য চট্টগ্রাম ববষয়ক মন্ত্রণােলয়র  

িতু্ি প্রকলের উলবাধি 
  

বান্দরবাি, ৩রা িলেম্বর ২০১৬ - আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে, যুক্তরামের আন্তজব াতত্ক উন্নয়ন 

সহমযাগী সংস্থা (ইউএসএআইতি) এর্ং র্াংলামেশ সরকামরর পার্বত্য চট্টগ্রাে তর্ষয়ক েন্ত্রণালময়র অংশীোতরমে 

পাাঁচ র্ছর মেয়ােী “সামেইমনর্ল এতগ্রকালচার এন্ড মরািাকশন তলংকি টু ইম্প্রুভি তনউতিশন েযাটাস, 

মরতসতলময়ন্স এন্ড মজন্ডার ইকুইটি রমজক্ট” (সযাপতলং) এর উমবাধন করা হয়।  ইউএসএআইতি'র সযাপতলং 

রকল্পটি  র্াস্তর্ায়ন করমর্ মহমলন মকলার ইন্টারনযাশনাল এর্ং এই রকমল্পর লক্ষ্য থাকমর্ র্ান্দরর্ান মজলামত্ 

খােয তনরাপত্তা ও পুতিোন উন্নয়ন, নারীর ক্ষ্েত্ায়ন এর্ং এই মজলার েতরদ্রত্ে অঞ্চলগুমলামত্ সহনশীলত্া 

র্ৃতিকরণ।        

পার্বত্য চট্টগ্রামের রত্যন্ত অঞ্চমল র্সর্াসরত্ োনুমষর স্বাস্থয মসর্া, তশক্ষ্া ও অনযানয মসর্া মপমত্ রায়ই 

নানা রতত্কূলত্ার সম্মুখীন হমত্ হয়।  অনযানয তর্ষয় মযেন, পতরমর্শগত্ অর্ক্ষ্য় ও পাতনর স্বল্পত্া এই এলাকার 

উপর র্াড়তত্ চামপর সৃতি কমর।  ইউএসএআইতি-র সযাপতলং রকল্পটি সরকার, আন্তজব াতত্ক ও স্থানীয় 

এনতজও-মক একতিত্ কমর র্যতক্ত, মগাষ্ঠী ও রতত্ষ্ঠামনর সামথ অংশীোতরমের োধযমে েতরদ্র পতরর্ারগুমলার 

অর্স্থার উন্নয়মন, ত্ামের জীতর্কার োমনান্নয়ন করমর্ ও ত্ামেরমক োতরদ্র মথমক তু্মল আনমত্ সাহাযয করমর্।   

এই তর্মশষ উমবাধনী অনুষ্ঠামন ইউএসএআইতি'র তেশন তিমরক্টর ইয়াতননা জারুমজমলতি পার্বত্য 

চট্টগ্রামের জনগমণর রতত্র্ন্ধকত্ার কথা স্বীকার কমর র্মলন, "এই রতত্র্ন্ধকত্াগুমলা খুর্ই উমযযখমযাগয এর্ং 

সর্সেয় এইগুমলামক কাটিময় ওঠা সহজ কাজ নয় ত্মর্ আেরা যতে একসামথ কাজ কতর ত্াহমল এই 

রতত্র্ন্ধকত্াগুমলা জয় করা সম্ভর্।" 
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পার্বত্য চট্টগ্রাে তর্ষয়ক েন্ত্রণালময়র রতত্েন্ত্রী র্ীর র্াহােরু উশশতসং, সতচর্  নর্ তর্ক্রে তকমশার তিপুরা 

এর্ং আমরা অনযানযরা সরকার ও ইউএসআইতি-র েধযকার এই নতু্ন অংশীোতরেমক সাধুর্াে জানায় এর্ং 

পার্বত্য চট্টগ্রাে অঞ্চমলর োনষুমের স্বাস্থয, পুতি ও জীতর্কার োমনান্নয়মনর মক্ষ্মি একমি কাজ করার অঙ্গীকার 

কমরন।  

  

১৯৭১ সাল মথমক যুক্তরাে সরকার ইউএসএআইতি’র োধযমে র্াংলামেশমক ছয়’শ মকাটি িলামররও মর্শী 

উন্নয়ন সহায়ত্া রোন কমরমছ। ২০১৫ সামল ইউএসএআইতি র্াংলামেমশর জনগমণর জীর্নোমনর উন্নয়মন রায় 

তর্শ মকাটি িলার রোন কমরমছ।  ইউএসএআইতি র্াংলামেমশ ময সকল কেবসূতচমত্ সহায়ত্া রোন কমর মসগুমলার 

েমধয রময়মছ – গণত্াতন্ত্রক রতত্ষ্ঠান ও অনুশীলমনর রসার, খােয তনরাপত্তা ও অথবশনতত্ক সুতর্ধাতের সম্প্রসারণ, 

স্বাস্থয ও তশক্ষ্া মসর্ার উন্নয়ন ও অতভমযাজন এর্ং স্বল্প কার্বন উন্নয়মনর োধযমে জলর্ায় ুপতরর্ত্ব ন পতরতস্থতত্র 

সংমগ খাপ খাওয়ামনা। 
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