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প্রেস বিজ্ঞবি 

 

ইউএসএআইবির বিশন পবরচালকের খুলনা-যকশার সফর 

 

ঢাো, প্রসকেম্বর ২০, ২০১৮ –  কৃষি, শ্রম ও খাদ্য সহায়তা কম মসূষিসহ 

ইউএসএআইষি-র গুরুত্তপূর্ ম উন্নয়ন কম মসূষিগুল া পষরদ্র্ মলন বাাং ালদ্লর্ ইউএসএআইষির ষমর্ন 

পষরিা ক ডিষরক ব্রাউন গত ১৮ ডসলেম্বর ডেলক ২০ ডসলেম্বর যলর্ার-খু না অঞ্চ  সফর 

কলরন। ওয়ার্ল্মষফর্, িষিউএফষপ, উইনরক ইন্টারনযার্না  এবাং ওয়ার্ল্ম ষির্ন বাাং ালদ্র্সহ 

অনযানয বাস্তবায়ন সহলযাগী প্রষতষ্ঠালনর সলে ডযৌেিালব এই পষরদ্র্ মলনর আলয়াজন করা হয়। 

ডিষরক ব্রাউন এ ষবিলয় বল ন, ‘মানুলির জীবন বদ্ল  যাওয়ার নানা ঘটনা এবাং 

দৃ্ঢ়প্রষতজ্ঞা আর কল ার পষরশ্রলমর মাধ্যলম তারা কীিালব বাধ্াষবপষত্ত জয় কলর জীবনমালনর 

উন্নষত ঘটটলয়লে, ডসসব কাষহনী শুনল  সষতযই অনুলপ্ররর্া পাওয়া যায়। তাাঁলদ্র এই বড় অজমলন 

ইউএসএআইষি এর মাধ্যলম যুক্তরালের জনগর্ও ডয একটট ডোট িূষমকা রাখলত ডপলরলে, তা 

ডজলনও খুব িাল া ড লগলে। 

পষরদ্র্ মলনর সময় ডিষরক ব্রাউন ও তাাঁর সলে োকা প্রষতষনষধ্দ্  স্থানীয় সরকাষর 

কম মকতমা, স্থানীয় ডনতা ও সাংষিষ্ট কম মসূষিগুল ালত অাংর্গ্রহর্কারীলদ্র সলে সাক্ষাৎ কলরন। 

খু নায় তালদ্র প্রধ্ান কম মসূষির মলধ্য ষে  দ্াষরদ্র্য, কু্ষধ্া ও প্রাকৃষতক দ্ুলয মালগ আক্রান্ত মানুলির 

জনয সমষিত ‘র্াষন্তর জনয খাদ্য’ উন্নয়ন কম মসূষি ‘নবযাত্রা’ পষরদ্র্ মন এবাং শ্রম পষরষস্থষত 

সম্পলকম জানলত একটট ষিাংষড় ও মাে প্রক্রক্রয়াকরর্ কারখানায় বযবস্থাপনা কতৃমপক্ষ ও শ্রষমক 

ডনতালদ্র সলে সাক্ষাৎ। ডিষরক ব্রাউন ইউএসএআইষি-ইউএনষিষপর অে মায়লন অযালেস টু 

ইনফরলমর্ন (এটুআই) প্রকলের সহায়তায় পষরিাষ ত একটট ষিক্রজটা  ডকন্দ্রও পষরদ্র্ মন 

কলরন। এটট স্থানীয় ততষর ডপার্াককমীলদ্র ষবষিন্ন সরকাষর ডসবার তেয ডপলত সহায়তা কলর। 

আন্তঃসীমান্ত মানবপািার িলক্রর হাত ডেলক ডরহাই পাওয়া বযক্রক্তলদ্র জনয ষনষম মত একটট 

আশ্রয়লকলন্দ্র োকা সুষবধ্ালিাগীলদ্র সলেও ষতষন কো বল ন। 

যলর্ালর ডিষরক ব্রাউন ‘জনতা ইক্রিষনয়াষরাং’ পষরদ্র্ মন কলরন। এটট একটট কৃষি সরিাম 

প্রস্তুত, সাংলযাজন এবাং ষবপর্নকারী প্রষতষ্ঠান যা আকালর ডোট হল ও দ্র্তু বড় হলে। ষতষন 
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ইউএসএআইষি-র অে মায়লন পষরিাষ ত কৃষি ও পটুষ্ট কায মক্রম পষরদ্র্ মন কলরন, যা স্থানীয় 8 

 ক্ষ কু্ষদ্র্িািীলক কাষরগষর সহায়তা ডদ্য়। ইউএসএআইষি ষমর্ন পষরিা ক স্থানীয় ষকেু 

প্রষর্ক্ষর্প্রাপ্ত সবক্রজিািীর সলেও সাক্ষাৎ কলরন। ডবসরকাষর খুিরা ষবলক্রতা প্রষতষ্ঠান স্বপ্ন-এর 

সলে অাংর্ীদ্ারলের ষিষত্তলত ইউএসএআইষির এষগ্রকা িারা  িযা ু ডিইন প্রকলের আওতায় এ 

কৃিকলদ্র নতুন িািপদ্ধষত এবাং স্বাস্থয, বযক্রক্তগত ষনরাপত্তা ও স্বাস্থযষবষধ্ ষবিলয় প্রষর্ক্ষর্ ডদ্ওয়া 

হলয়লে।   

 

ইউএসএআইষি-র মাধ্যলম যুক্তরালের সরকার ১৯৭১ সা  ডেলক এ পয মন্ত বাাং ালদ্র্লক সাত র্ ডকাটট মাষকমন ি ালররও ডবষর্ উন্নয়ন সহায়তা ষদ্লয়লে। বাাং ালদ্লর্র 

মানুলির জীবনমালনর উন্নয়লন ২০১৭ সাল  ২১ ডকাটট ২০  াখ ি ালরর ডবষর্ সহায়তা ষদ্লয়লে ইউএসএআইষি। ডযসব কম মসূষির আওতায় এ অে ম ডদ্ওয়া হলয়লে তার 

মলধ্য রলয়লে খাদ্য ষনরাপত্তা ও অে মননষতক সুলযালগর সম্প্রসারর্, স্বাস্থয ও ষর্ক্ষা ডক্ষলত্র উন্নয়ন, গর্তাষিক প্রষতষ্ঠান ও অনুর্ী নলক এষগলয় ডনওয়া, পষরলবর্ রক্ষা এবাং 

জ বায়ু পষরবতমলনর প্রিাব ডমাকালব ার সামে ময বকৃ্রদ্ধর জনয ডনওয়া ষবষিন্ন উলদ্যাগ 
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