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বাংলােদেশ িনযু� সুইেডেনর রা�দতূ আেলকজা�া বাগ � ভন িলে� এবং বাংলােদেশ ইউিনেসেফর �িতিনিধ
িম. �শলডন ইেয়ট।

পাওয়া যােব: বাংলা English

ঢাকা, ১৪ িডেস�র ২০২১ – ইউিনেসফেক সুইেডন সরকােরর �দওয়া ৪০ লাখ
ডলােরর নত�ন সহায়তায় বাংলােদেশর িশ�রা উপকৃত হেব। এর মেধ� এক�ট অনুদান
িশ�, নারী ও কিমউিন�ট�েলার জন� পািনর িনরাপ�া, স�ািনেটশন এবং �া��িবিধর
উ�য়েন ব�য় হেব এবং ি�তীয়�ট িকেশার-িকেশারীেদর, িবেশষ কের �াি�ক
জনেগা��র িকেশার-িকেশারীেদর �মতায়েনর িদেক মেনািনেবশ করেব।

যিদও বাংলােদশ খাবার পািনর মােনা�য়ন ও আেস �িনক দষূেণর ঝঁুিক দরূ করার ��ে�
উে�খেযাগ� অ�গিত অজ�ন কেরেছ, তা সে�ও এখনও অেনক চ�ােল� রেয় �গেছ।

বাংলােদেশ ইউিনেসেফর �িতিনিধ িম. �শলডন ইেয়ট বেলন, “আমােদর ল�� হেলা
এমন এক�ট বাংলােদশ �যখােন �িত�ট িশ�র জন� িনরাপদ ও িব�� পািন, �মৗিলক

সংবাদ িব�ি�

বাংলােদেশ পািন িনরাপ�া ও িকেশার-িকেশারীেদর
�মতায়ন �জারদাের একেজাট ইউিনেসফ ও সুইেডন
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�শৗচাগার এবং ভােলা �া��িবিধ অনুশীলেনর সুেযাগ িন��ত করা, যােত সব িশ�
উ�িত লাভ এবং এক�ট �া��কর জীবন �� করেত পাের।”
এর আেগ সুইেডেনর সহায়তায় ইউিনেসফ আেস �িনকমু� পািন ব�ব�ার জন�
ব�বহািরক ও উ�াবনী মেডল �তির কেরেছ। বাংলােদশ সরকার এখন িনজ� বােজট
�থেক পািন আেস �িনকমু� করার উপকরেণ ২৪ �কা�ট ডলার িবিনেয়াগ কের ওই
মেডেলর স�মতা বাড়ােত কাজ করেব। এ�ট আেস �িনক দষূেণ উ� ঝঁুিকেত থাকা
�ামীণ এলাকায় ২ �কা�ট মানুেষর জন� পািনর িনরাপ�া বাড়ােব, যােদর মেধ� ৫৪ লাখ
িশ�। সুইেডেনর নত�ন ২০ লাখ ডলার আিথ �ক সাহায� এক�ট বহৃ�র সহায়তার
�সত� ব�েনর িনদশ �ন। এ�ট কািরগির সহায়তা �দােন ইউিনেসফেক স�ম কের
ত�লেব, যা নত�ন ব�ব�া�েলার ��ে� জাতীয় িনরাপ�ার মানদ� বজায় রাখা িন��ত
করেব।

আেস �িনক এক�ট �াকৃিতক ধাতব উপাদান, যা ভূগভ�� িকছ�  পািনেত পাওয়া যায়। এ�ট
�েকর �ত, ক�া�ার এবং িশ�েদর িবকাশ ও মানিসক �িতর কারণ হেত পাের।
আেস �িনেকর সমস�া �মাকািবলায় �চিলত প�িত�েলার মেধ� রেয়েছ গভীর কূপ
খনন করা এবং মা�ািতির� আেস �িনকযু� ভূগভ�� পািনর বদেল ব�ৃ�র পািন ও
পিরেশািধত ভূ-উপিরতেলর পািনর মেতা অন�ান� উৎস �থেক পািন ব�বহার করা।

গত চার বছের অংশীদারেদর সে� ইউিনেসেফর কায ��েমর মাধ�েম এবং সুইেডন
সরকােরর সহায়তায় �ািপত ২,৫০০�ট নত�ন িনরাপদ পািনর পেয়� �থেক এখন ৩
লােখর �বিশ মানুষ �সবা পাে� এবং �ায় ৫ লাখ মানুষ �া��িবিধ িশ�া ও উ�ত
�শৗচাগার �থেক উপকৃত হেয়েছ। এছাড়া ২৬১�ট �ামেক আেস �িনেকর দষূণ �থেক
িনরাপদ �ঘাষণা করা হেয়েছ।

ইউিনেসফেক সুইেডন সরকােরর �দওয়া ২০ লাখ ডলােরর অিতির� ি�তীয় অনুদান
িবেশষ কের ঢাকা, গাজীপুর, বিরশাল ও  পট�য়াখালীর সুিবধাব��ত িকেশার-
িকেশারীেদর �া��, পু��, সুর�া ও জীবনমুখী দ�তার উ�য়েন গহৃীত এক�ট বহৃৎ
কম �সূিচ বা�বায়েন সহায়তা করেব।

এই কম �সূিচর মেধ� রেয়েছ �যৗনতা িবষয়ক িবস্তৃত িশ�া ও মানিসক �া�� পিরেষবা।
এ�ট িকেশার-িকেশারীেদর তােদর কিমউিন�টেত জলবায়ু পিরবত�েনর �ভাব
�মাকািবলায় গহৃীত কম �সূিচেত অংশ�হণ করেত সহায়তা করেব।

“িকেশার-িকেশারীেদর �পছেন িবিনেয়াগ করার মাধ�েম আমরা তােদর িনেজেদর,
তােদর পিরবার ও কিমউিন�টর জন� আরও উ�ল ভিবষ�ৎ িবিনম �ােণ স�মতা
�জারদার কির”- বেলন �শলডন ইেয়ট।

বাংলােদেশ িনযু� সুইেডেনর রা�দতূ আেলকজা�া বাগ � ভন িলে� বেলন, “িকেশার-
িকেশারীেদর �যৗন- �জনন �া�� ও অিধকার (এসআরএইচআর) উ�য়েন ইউিনেসফ
বাংলােদশেক তার �াধীনতার পর �থেকই সহায়তা িদেয়আসেছ সইেডন।



বাংলােদশেক তার �াধীনতার পর �থেকই সহায়তা িদেয় আসেছ সুইেডন।

এসআরএইচআর িন��ত করা �গেল তা িকেশার-িকেশারীেদর মেধ� থাকা স�াবনার
পূণ � িবকাশ ঘটােত এক�ট স�ম পিরেবশ �তিরেত সাহায� করেব। দির� এবং ঝঁুিকর
মুেখ থাকা জনেগা��র জন� পািন, স�ািনেটশন ও �া��িবিধ সুিবধা স�সারেণ অবদান
রাখেত �পেরও আন��ত সুইেডন। নারী, িশ� ও িকেশার-িকেশারীরা সুইিডশ উ�য়ন
সহেযািগতার �কে� রেয়েছ।”

ইউিনেসেফর সে� অংশীদািরে�র িভি�েত সুইেডন দির� ও দুদ�শা��েদর
জীবনযা�ার উ�িতর লে�� ব��বাসীেদর জন� নগর-�া��, জলবায়ু পিরবত�ন,
িকেশার-িকেশারীেদর এসআরএইচআর ও �কািভড-১৯ �মাকািবলায় িবিভ� কায ��ম
পিরচালনা, স�ািনেটশন, �া��িবিধ ও আেস �িনক দষূণ দরূ করার ��ে� বাংলােদশেক
সহায়তা কেরেছ। বাংলােদেশ সুইেডন ইউিনেসফেক �ায় ২৯ �কা�ট ২০ লাখ সুইিডশ
��ানার (৩ �কা�ট ২২ লাখ মািক�ন ডলার) সহায়তা িদেয়েছ। �গাটা িবে�র িবেবচনায়,
সুইেডন ইউিনেসেফর ষ� বহৃ�ম দাতা।

সুইেডন স�েক�

বাংলােদেশর দীঘ �িদেনর সহেযাগী সুইেডন গণতাি�ক শাসন, িল� সমতা, জলবায়ু
পিরবত�ন, পিরেবশ ও পািন, অ�ভ� ���মূলক অথ �ৈনিতক উ�য়ন এবং �া�� ব�ব�া ও
�যৗন- �জনন �া�� ও অিধকারেক শ��শালীকরার ��ে� সহায়তা িদেয় যাে�।


