
প্রেসডেডটেয উডদযোগসফলয়ক ীলষ বফঠক :  একসে নতুন চূনো 
 

 

প্রেসডেডটেয উডদযোগ গ্রণ সফলয়ক ীলষ বফঠক তুডর ধযডফ প্রআফ গুরুত্বূণষ 
বুসভকোগুসরডক মো উডদযোক্তোযো োরন কযডত োডযন প্রদড এফং সফডদড সুডমোডগয সফস্তোয 
ঘেোডত,  প্রআ োডথ ভোসকষন মুক্তযোষ্ট্র এফং োযো সফডেয ভুরভোন ম্প্রদোডয়য ভধযকোয 
ম্পকৃ্ততোডক গবীযতয কযডত।  এসে  ঞ্চোডযও প্রফস প্রদ প্রথডক অো েোয় ২৫০ 
জন পর উডদযোক্তোডক একসিত কযডফ;  সচসিত কযডফ থষননসতক এফং োভোসজক 
উডদযোগগুসরডক এসগডয় প্রনয়োয থ ; উডদযোগ প্রনয়োয প্রেডি মোযো ঝঁুসক সনডেন তোঁডদয  
ভডধয একসে প্রনেওয়োকষ গডে তুরডফ;  এফং এআ  উডদযোগডক এসগডয় সনডত ংীদোসযত্ব 
েসতষ্ঠো কযোয জন্য সুডমোগ সৃি  কযডফ।    

ভোসকষন মুক্তযোষ্ট্র ভুসরভ ংখ্যোগসযষ্ঠ প্রদগুসর ও ভুরভোন ম্প্রদোয় োযো ৃসথফী্য 
উডদযোক্তোডদয োডথ কোজ কযডত ঙ্গীকোযোফদ্ধ।ন্যোন্য যকোয এফং ফহুোসেক 
ংগঠনগুসরয োডথ ংীদোসযত্ব গডে প্রতোরো ছোেোও,  উডদযোগ প্রনয়োয কোজসে এসগডয় 
সনডত েডয়োজন ডফ নূ্তন যকোযী- প্রফযকোযী ংীদোসযডত্বয।  ফযফোসয়ক উডদযোগ গ্রণ 
সফলয়ক এআ ীলষ বফঠডক,  ভোসকষন যকোয প্রফ কডয়কসে ফোছোআ কযো কোমষক্রডভয এফং 
ংীদোসযডত্বেয কথো সফডলবোডফ তুপ্রর ধযডত প্রডয অনসিত মো সক- নো োযস্পসযক 
প্রফোঝো- েো এফং োযস্পসযক সুডমোডগয ম্প্রোযণ ঘেোডফ।এআফ কোমষক্রভ এফং 
ংীদোসযডত্বয সফলডয় অডযো সফস্তোসযত জোনোডফ এগুসরয োয়তোকোযী েধোন দপতয ও 
ংস্থোগুসরঃ 
    
 
সফসনভয় কোমষক্রভগুসর 
 
নফ - সুচনোয জন্য উডদযোগ 
 
নফ - সুচনোয জন্য উডদযোগ ডে উঠসত ফযফো এফং োভোসজক প্রেডিয উডদযোক্তোডদয 
জন্য একসে  নতুন সি- ভখু্ী প্রোজীসফ সফসনভয় কোমষক্রভ।  এআ দপতয গডে তুরডছ 
প্রআ ম্পকষগুসর মোডত ংগ্রণকোযীডদয অভন্ত্রণ জোনোডনো ডে সেোভরুক 
প্রসভনোডয, সফজ্ঞ যোভষক প্রডত,  এফং ভোসকষন উডদযোক্তোডদয োডথ ফযফো স্থডর ফডআ 
েতযে সবজ্ঞতো রোব কযডত।  এআ কোমষক্রভ ংগ্রণকোযীডদযডক ফসগষোভী ভোসকষন 
উডদযোক্তোডদয োডথ ংমুক্ত কযডফ এফং ভোসকষন মুক্তযোডষ্ট্র ফযফহৃত প্রকৌরগুসর যীেো 
ক’প্রয প্রদখ্ডফ মো তরুন ফযফোয়ী ফযফস্থোকডদয প্রখ্োয েভতোডক ফোসেডয় প্রদয়  মোডত  



কডয উডদযোগ গ্রডনয প্রচতনো এফং েদু্র ফযফোসয়ক উডদযোগ ফৃসদ্ধ কযো মোয় এফং 
োভোসজক উডদযোগগুসরয শ্চোদ্ধোফন কযোয ভোধযডভ ভোজগুসরডক সক্তোরী কযো মোয়।  
এআ কোমষক্রভ ১০০ জন  উডদযোক্তোডক ভোসকষন মুক্তযোডষ্ট্র সনডয় অডফ অগোভী ৪ ফছডয 
এফং প্রফযকোযী খ্োডতয ংীদোযডদয োডথ কোজ কযডফ  মোডত ১০০ জন ভোসকষন 
উডদযোক্তোডক অগোভী চোয ফছডয সফডদড োঠোডনো মোয়।যযোষ্ট্র দপতয প্রথডক অডযো 
তথয জোনো প্রমডত োডয।       
 
 

সফজ্ঞোন এফং েমুসক্ত সেো সফসনভয় 
 
কোয়ডযো’প্রত তোঁয বোলণ দোনকোডর,  প্রেসডেটে ফডরসছডরন প্রম,  " সেো এফং উদ্ভোফনো 
ডফ  একু তডকয েচরন"  ।  এআ নতূন সফজ্ঞোন ও েোডমৌসক্তক সফসনভয় কোমষক্রভ 
েোথসভক ও উচ্চ- ভোধযসভক মষোডয় সফজ্ঞোন সেোদোডনয কোমষকয দ্ধসত যীেো ক’প্রয 
প্রদখ্ফোয জন্য ভুসরভ ংখ্যোগসযষ্ঠ প্রদ ও  ম্প্রদোয় প্রথডক ২৫জন সফজ্ঞোন সফলয়ক 
সেকডক সনডয় অডফ।এআ কোমষক্রভ ুঙ্খোনুুঙ্খবোডফ যীেো ক' প্রয প্রদখ্ডফ সকবোডফ 
জ উোডয় সফজ্ঞোন সেোডক রোরন ও োয়তো কযো মোয়,  কী বোডফ সশুডদয জডন্য 
সফজ্ঞোডনয েোসঙ্গকতোডক তুডর ধযো মোয়, এফং সকবোডফ একসে সযডফ সৃি কযো মোয় 
মোডত সশুযো সক্রয়বোডফ মুক্ত ডফ সফজ্ঞোন সেো রোডব।  তো ছোেোও,  সবজ্ঞতোরব্ধ 
সেোয উয প্রজোয প্রদয় প্রম ফ োঠক্রভ ফসবুষত সফজ্ঞোন সসফয ও সফজ্ঞোন প্রভরোবুক্ত 
সেোভরুক কোমষক্রভ  প্রগুসর ংগ্রণকোযীযো মষডফেণ কযডফন ।  
 
 

নোযীডদয জন্য প্রোজীসফ েমুসক্তগত সফসনভয় 
 
প্রেকউআডভন ফো েমুসক্তনোযী ডে প্রমোগয প্রদগুসরডত মোযো কোজ কযডছন েম্ুসক্তয ঙ্গডন 
প্রআ ফ নোযীয জডন্য  একসে নতূন প্রোজীসফ সফজ্ঞ যোভষক কোমষক্রভ।  ফোছোআ কযো 
ংগ্রণকোযীযো ২০১১ োডরয ফন্তকোডর ভোসকষন মুক্তযোডষ্ট্রয সসরকন বযোসর’য ভত 
েমুসক্তয প্রকন্দ্রসফন্দুডত সফসবন্ন েসতষ্ঠোডনয ভধয মষোডয়য নোযী কভষচোযীডদয োডথ কোজ 
কযফোয জন্য অডফন।তোডদয এআ সফজ্ঞ যোভষক জ্ঞোন রোডবয ভোসিডত,  ফোছোআ কযো 
ভোসকষন েযো  ংগ্রণকোযীডদয সনজস্ব এরোকোগুসরডত  মোডফন এফং সফস্ততৃয 
সযডযয নোযীডদযডক দেতো উন্নয়ন এফং প্রনেওয়োকষ কভষোরোয় েসেণ প্রদডফন।   
 
 

তরুণ উডদযোক্তোডদয জন্য কোমষক্রভ 



চোরু কযো য়২০০৯  োডরয প্রডেম্বডয,  তরুণ উডদযোক্তোডদয জন্য কোমষক্রভসে ডে একসে 

প্রোজীসফ সফসনভয় কোমষক্রভ মো তুডর ধডয উডদযোক্তো’য  সচন্তো,  কভষ সৃি,  ফযফোসয়ক 

সযকল্পনো,  এফং ফযফস্থোণো দেতোডক তরুণ প্রোজীসফডদয োয়তো কযোয জন্য।ত উ 

কো’য  ং সডডফ,  যযোষ্ট্র দপত য  কভষ ংস্থোডন কভষীডদয সেোদোন নোডভ শুরু কযডফ 

একসে নতূন উডদযোডগয।  ২০০৯ োডর শুরু কযো,  এআ উডদযোগ প্রমোগয প্রদগুসর প্রথডক 

ভোসকষন  মুক্তযোডষ্ট্র সনডয় অডফ কভডে সতসযজন কভষীডক সেোনসফী কযোয জন্য মো 
তোডদয প্রোগত উন্নয়ডন োোময কযডফ।  
 
 

উপ্রদযোগ প্রনওয়োয জন্য যোসয োয়তো  
 
উডদযোগী কোমষক্রডভয োয়তোয় আউ এ এআে’য ঙ্গীকোয 

 
আউ এ এআে,  ফযফোয নুকুর সযডফ সক্তোসর কযডত ,  সেোয সুডমোগ 
ম্প্রোসযত কযডত,  ফোজোডযয সুসফধো জতয কযডত,  ঁূসজডত েডফোসধকোয 
সদডত এফং ম্পকৃ্ততো ও ফযফোসয়ক োয়তো গডে তুরডত ংীদোযডদয ডঙ্গ 
কোডজয ভোধযডভ উডদযোক্তো- সযডফডয কর মষোডয় োয়তো েদোন কযডফ।  ।আউ 
এ এআে’য সযকল্পনোয সুসনসদষি েডচিোগুসরয ভডধয যডয়ডছ :  
 

 ১৫সে ংীদোয প্রদডয  ফযফোনুকুর  সযডফ ংস্কোয েভতো সৃিডত 
োয়তোদোন।  

 োঁচসে প্রদড ( ফোংরোডদ,  োসকস্তোন,  নোআডজসযয়ো,  তুযস্ক,  এফং সভয)  
জসয শুরু কযো এফং থষননসতক েফৃসদ্ধডক েডণোসদত কযোয রডে নুকুর  
সযডফডয উত্তযণ ঘেোডত স্থোনীয় প্রফযকোযী ংীদোযডদয োডথ কোজ 
কযফোয জন্য োয়ক েোি পরোপরডক কোডজ রোগোডনো ।  

 নোযী, মুফো,  এফং ন্যোন্য স্বল্প- সুডমোগেোি প্ররোকজনডদয রেয ক’প্রয 
যফযো কযো ডফ ভকু্ত ওডয়ফ ও গণ- ভোধযভ সবসত্তক উডদযোক্তো সেো মো 
একসে ফযফোয  চূনো ও সফস্তোয প্রথডক আটেোযডনে েমুসক্তয ফযফোয কযো 
মষন্ত সফস্ততৃ থোকডফ।   

 স্থোনীয় সেোভরুক কোমষক্রভগুসরডক োয়তো দোন মোডত ক’প্রয ফযফোয 
ভোসরক ও কভষচোযীডদয প্রখ্োয েভতোডক ফোসেডয় প্রতোরো মোয়।  

 প্রফযকোযী অসথষক সুিগুসরডত উডদযোক্তোডদয েডফোসধকোযডক জতয কযো 
( প্রমভন,  েদু্র অসথষক েসতষ্ঠোন,  ঝঁুসক থষ তসফর,  ফোসণসজযক 
ফযোঙ্কভূ) ।  



 ফযফো উদ্ভোফন প্রকন্দ্র  গঠন  ও ম্প্রোযণ ।  
 ফযফো েসতষ্ঠোনগুসরয ংখ্যো ফোেোপ্রত উন্নয়নীর প্রদগুসরডত ংীদোসযত্ব 

এফং প্রস্বেোডফী োয়ক উডদযোক্তো গডে প্রতোরো,  তদনুমোয়ী ভোসকষন মুক্তযোষ্ট্র 
এফং সফডদডয উডদযোক্তডদয ভডধয ংীদোসযডত্বয ম্পকষসে সনভষোণ কযো।  

 
 

বিশ্বিযাপী প্রযুবিগত এিং নূতন প্রিততননর তবি 

 
গত জুনন মান রাষ্ট্রপবত ওিামার কায়নরানত দেয়া ভানের দপ্রক্ষাপনে ,  বিনেবলক 

দিরকাবর বিবননয়াগ ংস্থা /  বে ওভারবজ প্রাইনভে ইননভষ্টনমন্ে কনপতানরলন( OPIC) 

,২০০৯ োডরয  ডটোফয ভোড দিরকাবর িযিস্থাপনায় বিবননয়ানগর তবিনর জন্য 
বিশ্বিযাপী প্রযুবিগত এিং  উদ্ভািননর অহ্বোন জোনোয়।এই তবিবে দেবনযাগানযাগ,  
প্রচার মাধ্যম ,  এিং প্রযুবিগত খানত  প্রিৃবি দকন্দ্রীক দকাম্পাবনগুনার যাত্রা রৄরু 
করাননার জন্য বিবননয়াগ করনি । বকছু বকছু তবি “ প্রযুবি িেীর”  দকৌলবে কানজ 
াগানি,  যানত আমোবনর মাধ্যনম উন্নয়নলী দেলগুনানত েক্ষতা িৃবির জন্য স্বাস্থয 
দিা,  বলক্ষা,  এিং অিকাঠানমাগত খাতগুনার িততমান প্রযুবিনত নূতন পবরিততন আনা 
যায়। এছাড়া,  এই তবি োনগতে দেলগুনানক অর্তননবতক এিং ামাবজক উন্নয়ননর 
বেনক এবগনয় বননয় যানি। এই বিনেবলক দিরকাবর বিবননয়াগ ংস্থা/ওভারবজ প্রাইনভে 
ইননভষ্টনমন্ে কনপতানরলনবের( OPIC) কাযতকর প্রবতশ্রুবতর মাধ্যনম এিং OPIC দ্বারা অন্যান্য 
দিরকাবর খানতর মূধ্ননক কানজ াবগনয় , এই তবিবে মুমান প্রধ্ান দেলগুনার 
জন্য ২ বিবয়ন িা ২ াজার বমবয়ন ডানরর দিরকাবর বিবননয়ানগর তবি বেনত 
পানর। িগুনা বিবননয়াগ OPIC’র পবরচানা পবরে কতৃতক পযতাদাচনা এিং অনুনমােন 
ানপক্ষ নি। 
 

ববকন ভযাবর নে ম্পনকতর িন্ধন িৃবি করা  
 
ববকন ভযব বভবিক রৃবে  রোরন প্রেডিয  মনধ্য প্রর্মবে এিং মধ্যপ্রানচয, তুরনে, এিং েবক্ষে 
পূিত এবলয়ানত ঝঁুবকপূনত মূধ্ননর তবি চাু  করার জন্য মাবকতন পররাষ্ট্র মন্ত্র নায় ববকন 
ভযাবর অংলীোরনের ানর্ নযবগতা করনি।  এিং এই উভয় প্রনচষ্টাই জডতান , বমলর, 
দিানন, তুরে এিং মাানয়বলয়ার ৫ বে স্থাননর , জন্য ঝঁুবকপূনত মূধ্ন , ববকন ভযাবর 
পরামলতোতা, প্রযুবি এিং নূতন আত্মপ্রকাল করা উনেযািা দজাগানড়র িযিস্থা গ্রে করদি। 
প্রযুবিগত এিং অবর্তননবতক বিনলজ্ঞ বেনয় াাযয করা , এিং মূধ্ন ও অন্যান্য দিা ছাড়াও , 



এই রৃবে প্রনচষ্টা যুিরানষ্ট্র এিং দয দেলগুনা দত এো  কাজ কনর দখানকার িযিা এিং 
বলক্ষামূক ম্প্রোনয়র মনধ্য একবে িন্ধন গনড় তুনত াাযয করনি। 
 

দছাে এিং মাঝাবর আকাদরর িযিার জন্য আবর্তক াানযয পাওয়ার সুবিধ্া(SME)   
 

OPIC মধ্যপ্রানচয এিং উির আবিকানত ক্ষুদ্র এিং মাঝাবর আকানরর িযিার জন্য েীঘত দময়ােী 
ঋে দেয়  এরকম ৮০ বমবয়ন ডানরর একবে SME আবর্তক দকাম্পাবননক নযাবগতা প্রোন 
করনি। 
 

একবে নতুন যাত্রার অংলীোরিৃন্দ 

 
এই নতুন যাত্রার অংলীোররা নিন বিবভন্ন খাত দর্নক আা বিবলষ্ট আনমবরকাননের একবে 
ে – তারা আনিন বিবভন্ন িযিা প্রবতষ্ঠান, জননিামূক প্রবতষ্ঠান, বলক্ষা প্রবতষ্ঠান, 
অাভজনক প্রবতষ্ঠান, ও বচিবিননােননর প্রবতষ্ঠানগুনা দর্নক – যারা এই নূতন যাত্রাবেনক 
এবগনয় দনয়ার পনর্ রাষ্ট্রপবত ওিামার েৃবষ্টর একবে িাস্তি রূপ দেয়ার জন্য যুিরাষ্ট্র 
রকানরর িাইদর দর্নক, তানের ম্পে ও ক্ষমতা িযিার করনত দেদিন। নতুন যাত্রার 
অংলীোররা নিন স্বতন্ত্র, স্ব- প্রনোবেত, ও স্বিযিস্থাপনার একবে ে, যারা মাবকতন পররাষ্ট্র 
মন্ত্রনানয়র ানর্ একান্ত মন্বনয় কাজ করনিন। 
ওমান, িাারাইন, বতউবনবলয়ার নে িযিার জন্য প্রলাবনক অংলীোবরত্ব 
 

 

SBA এিং যুিরানষ্ট্রর পররাষ্ট্র মন্ত্রনায় মধ্যপ্রাচয এিং উির আবিকার নারী 
উনেযািানেরনক াাযয করার জন্য দিল কনয়কবে চুবিনত আিি নয়নছ। ২০১০ ানর 
দেব্রুয়াবর মান বতনবে অংলীোর দেনলর ানর্ মনঝাতার স্মারক স্বাক্ষর কনর ওমান , 
িাহ রাইন এিং বতউবনবলয়া। মনঝাতার স্মারকগুনা (MOU) নূতন উনেযিাদেরনক গনড় 
দতাায় এিং কাবরগবর নযাবগতা দেয়ার জন্য নযাবগতা করনি ,     এিং SBA’দক 
তানের বিনলজ্ঞ বিবনময় , নতুন রকাবর ংগ্রনর নীবতমাা, নতুন উনেযিাদেরনক গনড় 
দতাার কাযতক্রম ও িযিা দকন্দ্র , এিং ক্ষুদ্র ও মাঝারী ন তুন নারী উনেযািাদেরনক 
রাবর কানজর দ্বারা তানের িযিানক লবিলাী করানি , এিং ঋনের বনশ্চয়তার মাধ্যনম  
যুিরানষ্ট্রর নতুন উনেযিাদের এিং ক্ষুদ্র িযিাগুনার উন্নয়ন াধ্ন করনি।   
 
 

বিশ্বিযাপী নতনু িযিাবয়ক-উনেযািাদের কাযতক্রম 



বিশ্বিযাপী নতুন িযিাবয়ক উনেযািাদের কাযতক্রম বে যুিরানষ্ট্রর পররাষ্ট্র মন্ত্রনানয়র 
একবে নতুন প্রনচষ্টা,  এই কাযতক্রমবে , যুিরাষ্ট্র রকার এিং দিরকাবর খানতর িততমান 
ম্পেগুনা, অংলীোবরত্বনক এিং কমতূবচবেনক  কানজ াগাননার জন্য মন্বয় াধ্ন 
করনি, একবত্রত করানি , এিং এই কাযতক্রমবে  ছয়বে পিবতনত নযাবগতাকারী 
উনেযািানেরনক নযাবগতা করনি : বচবিত করা , প্রবলক্ষে, ংনযাগ, অর্তায়ননর জন্য 
বননেতলনা, বেনক র্াকা এিং উদ যাপন করা। প্রস্তাবিত কাযতক্রমবেনত াতবে মুমান প্রধ্ান 
দেল বিনশ্বর ১২’বে দেনলর প্রবত েৃবষ্ট বনিি করা নয়নছ। মাবকতন পররাষ্ট্র মন্ত্রনায় 
তানের প্রর্ম পাইে কাযতক্রমবে বমলনর চাু কনরনছ এিং খুি লীঘ্রই তানের বদ্বতীয় 
কাযতক্রমবে ইনন্দাননবলয়ানত চাু করনি। বিশ্বিযাপী নতুন িযিাবয়ক উনেযািাদের 
কাযতক্রমবে মাবকতন পররাষ্ট্র মন্ত্রনানয়র দনতৃনত্ব , িাবেজয মন্ত্রানায় , অিকাঠানমাগত 
উন্নয়নন যুিরানষ্ট্রর নযাবগতা /USAID, OPIC এিং বমনবনয়াম চযানঞ্জ কনপতানরলন বমন 
একবে কাযতকর এিং ক্ষমতা ম্পন্ন ে বানি কাজ করনি। 
 

নতনু উনেযািার বেনক র্াকার জন্য েৃবষ্ট বনিি রাখা 
 

এই লীত বিঠকবে মগ্র  বিনশ্বর নতুন  িযিার উনেযািানেরনক বননয় আনাচনাবের 
অনুঘেক বানি কাজ কনরনছ। লীত বিঠকবে দল িার পর পরই , ওয়াবলংেন বডব ’দত 
এর ানর্ ম্পকতযুি , বকন্তু পৃর্কভানি বতবরলবেরও দিলী  অনুষ্ঠান করা নি। ন তুন 
িযিার উনেযািানের এই লীত বিঠনকর উনেশ্যবেনক এবগনয় বননয় যাওয়ার জন্য দিল 
কনয়কজন অংলীোর আগা বম মাগুনানত এর পরিবতত নেন গুবর আনয়াজক ওয়ার 
িযাপানর আগ্র প্রকাল কনরনছ। এই নেনন নতূন িযিার উনেযানগর িযাপানর 
স্থানীয়নের পরস্পনরর মনধ্য আনাবচত গুরুত্বপুনত বিয়গুনা অর্িা উপাোনগুনার উপর 
আনাকপাত করা নি , এিং এগুনা অনুবষ্ঠত নি ইনন্দাননবলয়া দর্নক রৄরু কনর আিু-
ধ্াবিনত, ইরাক দর্নক আনজবরয়া , এিং অন্যান্যনের মনধ্য িান্স দর্নক িাহ রাইনন। 
মাবকতন পররাষ্ট্র মন্ত্রনায় দর্নক এই নেননর িযাপানর আরও তর্য জানা যানি। 
 

 

 
 


