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িঁকেত বাংলােদেশর ই কা  িশ  - জলবা  পিরবতন িনেয় ইউিনেসেফর িতেবদন 

সমকাল ড  

জলবা  পিরবতেনর কারেণ বাংলােদেশ ায় ই কা  িশ র জীবন ও ভিব ৎ িঁকেত রেয়েছ বেল িঁশয়াির িদেয়েছ জািতসংেঘর 
িশ িবষয়ক সং া ইউিনেসফ। জলবা  পিরবতেনর ভােব িশ রা িবপ নক কােজ  হে  এবং পিরবার েলা শহর খী হে । 
এেত িশ েদর বা কাল হািরেয় যাে । গতকাল বার ইউিনেসেফর ওেয়বসাইেট িতেবদন  কাশ করা হয়। জলবা  পিরবতন 
িশ েদর জীবেন কী ধরেনর ভাব ফলেছ সই িবষেয় এই থম কােনা িতেবদন কাশ করল ইউিনেসফ। সং ার িনবাহী 
পিরচালক হনিরেয়টা ফার বেলন, জলবা  পিরবতন বাংলােদেশর সবেচেয় দির  জনেগা ীর জ  আরও বিশ িঁক তির করেছ। 
তারা তােদর িশ েদর পযা  খেত িদেত পারেছ না, তােদর  রাখেত পারেছ না। তােদর িশ া াহত হে । খরা বা সাইে ােনর 
মেতা মারা ক া িতক েযাগ বাড়ার অথ হেলা, এেত আ া  পিরবার েলা আরও বিশ দির  হে ।  
 

িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশ ১৬ কা  জনসং ার মে  ৪০ শতাংশই িশ । ১৮ বছেরর কম বয়সী এ িশ েদর মে  ১ কা  
৯৪ লাখ ১৯ হাজার ৮২৯ জন জলবা  পিরবতেনর িশকার হেব। এ ছাড়া ৫ বছেরর িনেচ িঁকেত আেছ ৫৩ লাখ ৫৯ হাজার ৬৭ 
িশ । িঁকর মে  থাকা ায় ২ কা  িশ র মে  নদীভাঙন এলাকা বা তার কাছাকািছ থােক ায় ১ কা  ২০ লাখ। আরও সােড় 
৪০ লাখ িশ  উপ লীয় অ েল বাস কের। এসব এলাকা শি শালী সা ি ক ঝেড়র আঘােত ল ভ  হয়।  ইউিনেসফ বলেছ, যােদর 
বসবাস বাংলােদেশ নদীপথ েলার পােশ, তােদর ে  নদীভাঙন এক  িনয়িমত াপার। িনয়িমত সাইে ােনর িঁকেত রেয়েছ ৪৫ 
লােখর মেতা িশ , যারা স  তীরবত  অ েল বসবাস কের। রািহ া শরণাথ েদর মে  ায় ৫ লাখ িশ  ব বল আবাসন 

ব ায় বসবাস করেছ। দেশ খরা আ া  িশ র সং া  ৩০ লােখর মেতা।  
 
'আ াদািরং ম' ( ণায়মান ঝড়) শীষক এই িতেবদেন বলা হেয়েছ, েযােগ আ া  পিরবার েলা ঘরবািড় হারােল তােদর 
িশ রা অথ উপাজেনর জ  কােনা কােজ যাগ িদেত বা  হে । ফেল িশ েদর নানা ধরেনর িনযাতেনর িশকার হওয়ার আশ া 
বাড়েছ। ভরণেপাষেণর দািয়  িনেত না পের অেনক পিরবার মেয় িশ েদর ত িবেয় িদেয় িদে । এেত আরও বলা হয়, বারবার 

া িতক েযােগ আ া  অেনক পিরবার িনেজর এলাকায় সব  হািরেয় একপযােয় কােজর খ েজ শহের চেল আসেছ। সসব 
পিরবােরর িশ েদর জ  পাচার এমনিক যৗন পশায় বা  হওয়ার িঁকও তির হেয়েছ। িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশর ২০  
জলা জলবা  িঁকেত আেছ। সা ি ক ঝড়, ব া, আকি ক ব া, খরার মেতা জলবা  পিরবতেনর িশকার হেত পাের এসব জলা। 

এর মে  উপ লীয় জলা েলােত জলবা  পিরবতেনর িঁক বিশ। িঁকেত থাকা ২০  জলা হেলা- ভালা, বর না, প য়াখালী, 
িপেরাজ র, ক বাজার, নায়াখালী, টা াইল, ফিরদ র, বােগরহাট, লনা, যেশার, সাত ীরা, ন েকানা, জামাল র, িসরাজগ , 
রাজশাহী, নীলফামারী, গাইবা া, হিবগ  ও নামগ । হনিরেয়টা ফার বেলন, জলবা  পিরবতন ব  িশ র বা কাল কেড় িনে । 
জীবেনর তািগেদ তােদর অেনক ত বড় হেয় উঠেত হে  এবং িনেজর দািয়  িনেত হে । 
 
ইউিনেসফ জানায়, ে র পািনেত ৪৮০  কিমউিন  হলথ ি িনক ও ৫০ হাজার নল প তিলেয় গেছ। এেত সংি  এলাকায় 

া েসবা ও িব  পািন াি  াহত হেয়েছ। িতেবদেন গেবষণা তে র বরােত বলা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশ জলবা  
অিভবাসীর সং া বতমােনর ৬০ লাখ থেক বেড় ি ণ হেয় যােব। াম থেক কােনা পিরবার যখন শহের এেস আ য় নয় তখন 
তােদর স ানেদর ভিব ৎ হািরেয় যায়। শহের তারা িবপদ ও অ াি  এবং শাষণ ও িনযাতেনর িশকার হন।  
 
 
 

 


