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ঢাকা, ৬ �সে��র ২০২০ – �কািভড-১৯ �মাকািবলায় বাংলােদশ সরকােরর �েচ�ায়
সহায়তার অংশ িহেসেব ইউিনেসফ গত ৬ মােস ব���গত সুর�ামূলক সর�াম (িপিপই)
এবং অন�ান� িচিকৎসা সর�ামসহ ১ �কা�ট ২২ লাখ ৮০ হাজার ডলার মূেল�র জীবন
র�াকারী সাম�ী �য় কেরেছ।

বাংলােদেশ ইউিনেসেফর �িতিনিধ �টােমা �হাযুিম বেলন, “মহামািরর �মাকািবলার অ�ভােগ
থাকা �া��কম�েদর সুর�ার জন� উ� মানস�� িপিপই ���পূণ � এবং �কািভড-১৯
আ�া� �রাগীেদর জীবন বাচঁােনার জন� িচিকৎসা সর�াম অপিরহায �।”

�বি�ক স�ট িহেসেব �কািভড-১৯ মহামাির বাংলােদশসহ সারা িবে� �েয়াজনীয় িচিকৎসা
সাম�ী ও সর�াম �য় ও সরবরােহর ��ে� ঐিতহািসকভােব ন�জরিবহীন চ�ােল� �তির
কেরেছ। এসব চ�ােলে�র মেধ� রেয়েছ সংি�� সাম�ী ও সর�ােমর তী� ঘাটিত,
উে�খেযাগ�মা�ায় মূল�ব�ৃ� এবং আ�জ�ািতক পণ� পিরবহন ব�ব�া ব�াহত হওয়া। এসব
চ�ােল� সে�ও বাংলােদশ সরকার-ইউিনেসেফর সহেযািগতামূলক �কে�র আওতায়
�া��কম�েদর জন� এন-৯৫ মা�, সা�জ�ক�াল মা� এবং কভারঅলসসহ ৭২ লাখ ৮০ হাজার
ডলার মূেল�র িপিপই সাম�ীর �য় আেদশ �দওয়া হেয়েছ। �য় আেদশ �দওয়া িচিকৎসা
সর�াম�েলার মূল� ৫০ লাখ ডলার, যার মেধ� �কািভড-১৯ �রাগীেদর জীবন র�ায় িচিকৎসা
িদেত �েয়াজনীয় অ��েজন কনেসে�টর, �ভি�েলটর এবং পালস-অ��িমটার রেয়েছ। এ
পয �� �যসব সাম�ী �েয়র আেদশ �দওয়া হেয়েছ তার মেধ� এখন পয �� ৬৮ লাখ মূেল�র
িপিপই সাম�ী এবং ২১ লাখ ডলার মূেল�র িচিকৎসা সাম�ী সরবরাহ করা হেয়েছ।

ইউিনেসেফর �কনা �কািভড-১৯ সাম�ী�েলা �া�� অিধদ�েরর (িড�জএইচএস) অনুেরােধর
িভি�েত �ানীয়ভােব এবং িবেদশ- উভয় উৎস �থেকই সং�হ করা হেয়েছ। এ�েলা সারােদেশ
িবতরেণর জন� �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র �ক�ীয় ঔষধাগাের পাঠােনা হেয়েছ।

�া�� অিধদ�েরর মহাপিরচালক অধ�াপক এিবএম খুরিশদ আলম বেলন, “উ� মানস��
িচিকৎসা সাম�ী �েয়র ��ে� অনন� দ�তা িনেয় বাংলােদশ সরকােরর িব�� অংশীদার
িহেসেব ইউিনেসেফর সরবরাহ করা িপিপই ও িচিকৎসা সর�াম�েলা �দেশর মহামাির
�মাকািবলা �েচ�ায় ���পূণ � অবদান রাখেছ।”

ইউিনেসেফর �য় ���য়া সততা, িন�তা ও ��তার িভি�েত পিরচািলত হয়। সব ধরেনর
পণ� �েয় যােত আ�জ�ািতক মানদ� অনুসরণ করা হয় তা িন��ত কের �ডনমােক�র
�কােপনেহেগেন অবি�ত ইউিনেসেফর �বি�ক সরবরাহ িবভাগ। এর বহৃদাকােরর সরবরাহ
কায ��ম ‘ভ�ালু ফর মািন’ িন��ত কের �কননা সংি�� সাম�ী�েলা �িতেযািগতামূলক দােম
ব�াপক পিরমােণ সং�হ করা হয়। ইউিনেসফ তার �কনা পণ��েলার �ণগত মান িন��েতর
��ে�ও সেব �া� ��� �দয়। ইউিনেসেফর সব ধরেনর িচিকৎসা সাম�ী �েয়র ��ে�
ডি�উএইচও'র মানদ� এবং �া�� ম�ণালেয়র �ত�ািশত মান অনুসরণ কের। তৃতীয় পে�র
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ইউিনেসফ স�েক�
�িত�ট িশ�র অিধকার ও সম�ৃ� িন��ত করেত িবে�র ১৯০ �ট �দেশ কাজ করেছ

ইউিনেসফ। সকল ব��ত িশ�েদর পােশ থাকার অ�ীকার িনেয় আমরা কাজ কির িবে�র
িবিভ� ঝঁুিকপূণ � �ােন।

আমােদর কাজ স�েক� আেরা জানেত িভ�জট ক�ন: www.unicef.org.bd

ইউিনেসেফর সােথ থাকুন: �ফসবুক এবং ট�ইটার

িনরী�াসহ ইউিনেসেফর সরবরাহ কায ��ম অভ��রীণ ও বািহ�ক- উভয়ভােবই পয �েব�েণর
ব�ব�া রেয়েছ।

এক�ট অলাভজনক সং�া িহেসেব, ইউিনেসফ �য় কায ��ম �থেক �কােনা লাভ কের না।
�লনেদেন �বেচ যাওয়া �যেকােনা পিরমােণর অথ � সংি�� সরকার ও উ�য়ন সহেযাগীেদর
�ফরত �দওয়া হয় অথবা সংি�� সরকার ও উ�য়ন সহেযাগীেদর িস�াে�র িভি�েত তােদর
সে� নত�ন �কনাকাটায় ব�য় করা হয়।

�যেহত�  বাংলােদশসহ িব�ব�াপী �কািভড-১৯ এ আ�াে�র সংখ�া ব�ৃ� পাে�, �কািভড-১৯
মহামাির �মাকািবলায় জাতীয় �েচ�ায় বাংলােদশেক অব�াহতভােব �জারােলা সমথ �ন �দােন
ইউিনেসফ �িত�িতব�।

ইউিনেসেফর �কািভড-১৯ স�িক�ত সাম�ী �েয় এশীয় উ�য়ন ব�াংক, ��াবাল ফা�,
জাপান, সুইেডন, যু�রাজ� এবং িব� ব�াংেকর উদার সমথ �ন ও অবদান রেয়েছ। এছাড়াও
ইউিনেসেফর �কািভড-১৯ �মাকািবলা কায ��েমর অন�ান� ���পূণ � কােজ উপযু ��
দাতােদর পাশাপািশ আরও �যসব দাতা উদার সমথ �ন িদেয় যাে� তােদর মেধ� রেয়েছ
অে�িলয়া, কানাডা, ইউেরাপীয় ইউিনয়ন, জাম �ািন, দ� ��াবাল পাট�নারিশপ ফর এড� েকশন,
সুইজারল�া� এবং যু�রা�।

গণমাধ�ম িবষয়ক �যাগােযাগ

ফািরয়া �সিলম
ইউিনেসফ বাংলােদশ

�টিলেফান: +8809604107077

ই-�মইল: fselim@unicef.org
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