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জািতসংঘ িশ  তহিবল (iuিনেসফ) বলেছ, eক বছের সংsািট বাংলােদেশ সমসয্াপীিড়ত 12
লাখ িশ েক মানিবকতা িদেয়েছ। 2018 সােলর 1 জানয়ুাির েথেক 31 িডেসmর পযর্n e
সহায়তা েদয়া হয়। েরাববার iuিনেসেফর মানবািধকার পিরিsিতিবষয়ক pিতেবদেন e তথয্
জানােনা হয়।

pিতেবদেন বলা হয়, সমসয্াপীিড়ত 12 লাখ িশ র মেধয্ িতন লাখ 80 হাজার িশ েক
িনরাপদ খাবার পািন সরবরাহ করা হেয়েছ। মারাtক aপুি র িশকার পাঁচ বছেরর কম বয়সী
20 হাজার িশ েক িচিকৎসা েদয়া হেয়েছ। eছাড়া eক বছেরর েবিশ বয়সী 12 লাখ 35
হাজার 475িট িশ েক কেলরা ভয্াকিসন খাoয়ােনা হেয়েছ।

pিতেবদেন আরo বলা হয়, বাংলােদেশ aবsানরত চার েথেক 14 বছর বয়সী েমাট েরািহ া
শরণাথর্ী িশ র aেধর্ক সংখয্ক িশ েক iuিনেসফ aনানু ািনক েমৗিলক িশkা িদেয়েছ। চার
হাজার 28 জন pিশিkত িশkেকর মাধয্েম eক লাখ 45 হাজার 209িট েরািহ া িশ েক
িশkা েদয়া হেয়েছ। 2018 সােলর জেুন iuিনেসফ o সমাজকলয্াণ aিধদফতর েযৗথভােব
আিথর্ক সহায়তা কমর্সূিচ চালায়। eেত চার হাজার 200িট িশ  o িতন হাজার িশ
পিরচযর্াকারী uপকৃত হেয়েছ। সরকার o েবসরকাির সংsা (eনিজo) েযৗথভােব নানা
uেদয্াগ েনয়ায় বড় ধরেনর দেুযর্াগo ঘেটিন।

eেত বলা হয়,  2018 সােলর িডেসmর েরািহ া কয্াm েলােত জলবসn (িচেকন পk)
মারাtক আকার ধারণ কের। তেব iuিনেসফ, ডিbueiচo o aনয্সব সংsা কাযর্কর পদেkপ
েনয়ায় e েরােগর pেকাপ েথেক রkা পাoয়া েগেছ। e ছাড়া aিভভাবক o িশkকেদর মেধয্
sাsয্ সেচতনতা বাড়ােত sাsয্ খাত কাজ কের যােc।
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aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।
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