
বাংলােদেশ য�ুরা� দতূাবাস

১৪৪�টর মেধ� ৬১�ট ব�মুখী দুেয �াগকালীন আ�য়েক�সং�ােরর কাজ স�িত �শষ হেয়েছ। যু�রা� সরকার
ক�বাজার ও বা�রবােন আরও২৫�ট নত�ন ব�মুখী আ�য়েক� িনম �াণ করেব, �য�েলা দুেয �ােগ িনরাপদ আ�য় এবং

অন� সময় �ুল িহেসেব ব�ব�ত হেব।

ঢাকা এি�ল ২৯, ২০২১ –১৯৯১ সােল ১ লাখ ৩৮ হাজার মানুেষর �াণ �কেড় �নওয়া �লয়ংকরী ঘূিণ �ঝেড়র ৩০তম
বািষ �কীেত ৬১�ট মাি�-পারপাস সাইে�ান �শ�ার (এমিপিসএস) সং�ার �শেষ ইউনাইেটড ��টস এেজ�� ফর
ই�ারন�াশনাল �ডেভলপেম� (ইউএসএআইিড) আজ বহৃ�িতবার বাংলােদশ সরকােরর কােছ আনু�ািনকভােব
হ�া�র কেরেছ।  এ উপলে� আেয়া�জত অনু�ােন ইউএসএআইিড বাংলােদশ ভার�া� �ডপু�ট িমশন িডের�র
িমলান পাভ্েলািভেচর সে� উপি�ত িছেলন বাংলােদশ সরকােরর দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ �িতম�ী ড. এনামুর
রহমান।  এই এমিপিসএস�েলা ব�বহার করা যােব দু�ট উে�েশ�।  বছেরর �বিশরভাগ সময় এ�েলা ব�ব�ত হেব �ুল
িহেসেব এবং ঘূিণ �ঝড় ও বন�ার �মৗসুেম ব�ব�ত হেব �ানীয় জনেগা��র িনরাপদ আ�য়েক� িহেসেব। ক�বাজােরর
মধ� চকিরয়া এমিপিসএস �থেক উে�াধনী অনু�ান�ট সরাসির স�চার করা হেয়েছ।  মহামািরর কারেণ অিতিথ
ব�ারা �যাগ িদেয়িছেলন ভাচ� ��য়াল মাধ�েম আজ সকাল ১০ ঘ�টকায়।  �াকৃিতক িবপয �েয়র সময় এই সরকাির
এমিপিসএস�েলােত আ�য় িনেত পারেব ৩৩ হাজােরর �বিশ মানুষ এবং এ�েলা বাংলােদেশর মানুেষর �িত
যু�রাে�র দীঘ �িদেনর অ�ীকােরর এক�ট সা�িতক িনদশ �ন।

ইউএসএআইিডর ভার�া� �ডপু�ট িমশন িডের�র পাভ্েলািভচ বেলন, “১৯৯১ সােলর ঘূিণ �ঝেড়র বািষ �কীেতএই
পুনিন �িম �ত ও সং�ারকৃত মধ� চকিরয়া সরকাির এমিপিসএস হ�া�র করেত �পের আিম খুবই স�ািনত �বাধ করিছ।
 �াকৃিতক িবপয �য় �মাকািবলায় �ানীয় জনেগা��র সহনশীলতা �তিরেত সহায়তা এবং �ুেলর পুনগ �ঠেন অবদান
রাখেত �পের যু�রা� সরকার গিব �ত।  এই উেদ�ােগর ফেল �ানীয় িশ�রা, িশ�বা�ব িশ�া�িত�ােন উ�ত িশ�া
�হেণর সুেযাগ পােব এবং �ানীয় জনেগা�� �াকৃিতক িবপয �েয়র সময়িনরাপদ এক�ট আ�য় পােব।“

এই অনু�ােনর �ধান অিতিথ বাংলােদশ সরকােরর দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ �িতম�ী ড. এনামুর রহমান বেলন,
“ইউএসএআইিডর অথ �ায়েন �কয়ার ও �সভ দ� িচলে�ন এই ৬১�ট �াপনা সং�ােরর কাজ কেরেছ। তেব আমরা,
আমােদর এই �ানীয় জনেগা��ই এ�েলার সিত�কােরর মািলক। আমরা যিদ এ�েলার য� িনেত পাির, তাহেল জ�ির
অব�ার সময় এ�েলাও আমােদর িনরাপ�া িন��ত করেত পারেব।“

সং�ােরর পর ৬১�ট ব�মুখী দুেয �াগকালীন আ�য়েক� বাংলােদশ সরকােরর
কােছ হ�া�র কেরেছ ইউএসএআইিড

https://bd.usembassy.gov/bn/
https://bd.usembassy.gov/bn/


এ�ট হে� বাংলােদেশ যু�রা� দতূাবােসর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট। এখান �থেক বাইেরর �কানও ওেয়বসাইেট যাওয়া িলংক�েলােক �সখানকার মতামত বা
�গাপনীয়তা িবষয়ক নীিতর �িত অনুেমাদন িহেসেব �দখা যােব না।

 

ক�বাজােরর �জলা �শাসক মামুনুর রিশদসহ সরকার ও �ুেলর অন�ান� স�ািনত ব���বগ � অনু�ােন উপি�ত
িছেলন।  তারঁ ভাষায়, “খুবই দা�ণ এক�ট কাজ �শষ করার জন�,” অথ �দাতা �িত�ান ইউসএআইিড এবং
বা�বায়নকারী �িত�ান �কয়ার ও �সভ দ� িচলে�নেক ধন�বাদ জানান �জলা �শাসক।

২০০১ সাল �থেক �� কের বাংলােদশ সরকােরর সে� অংশীদারে�র িভি�েত বাংলােদেশর উপকূলীয় এলাকায়
৫০০-র �বিশ ঘূিণ �ঝড় আ�য়েক� িনম �াণ কেরেছ যু�রা� সরকার, �য�েলা ভয়াবহ �াকৃিতক দুেয �ােগর সমেয় ৯
লােখর �বিশ মানুষেক িনরাপদ আ�য় �দেব।  ক�বাজার ও বা�রবােন আরও ২৫�ট নত�ন মাি�-পারপাস িডজা�ার
�শ�ার (এমিপিডএস) িনম �ােণর কাজ �ত �� করেব ইউএসএআইিড।  ২০২১ সােলই �ক��ট বা�বায়েনর কাজ
�� হেব �কয়ার, �সভ দ� িচলে�ন ও �ানীয় সহেযাগী সং�া �াউেসর (GRAUS) মাধ�েম।

�াধীনতার পর �থেক, ইউএসএআইিডর মাধ�েম, বাংলােদেশর উ�য়েন ৮ িবিলয়ন ডলােরর �বিশ অথ � সহায়তা িদেয়েছ
যু�রা� সরকার।খাদ�িনরাপ�া বাড়ােনা ও অথ �ৈনিতক সুেযাগস�ৃ�, �া�� ও িশ�ার উ�য়ন, গণতাি�ক �িত�ান
ওচচ�ার �সার, পিরেবশ র�া ও জলবায়ু পিরবত�ন �মাকািবলায় সহনশীলতা বাড়ােনার মেতা কম �সূিচর মাধ�েম
বাংলােদেশর মানুেষর জীবনমান উ�য়েন ২০২০ সােল ইউএসএআইিড একাই ২০০ িমিলয়ন ডলােরর �বিশ অথ �
সহায়তা িদেয়েছ।


