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iuিনেসফ o েসভ দয্ িচলে েনর ৈবি ক pিতেবদন

      

িনuেমািনয়ায় েদেশ pিত ঘ ায় 1 িশ র মতুৃয্

বাংলােদেশ  গত  বছর  pিত  ঘ ায়  eকজন  িহসােব  eক  বছের  12  হাজােরর  েবিশ  িশ র  মৃতুয্  হেয়েছ
িনuেমািনয়ায়, যােদর বয়স পাঁচ বছেরর িনেচ। eিট গত বছের েদেশ েমাট িশ মতুৃয্র 13 শতাংশ। তেব িবে

িনuেমািনয়ায় pিত েসেকেn eক িশ র মতুৃয্ হেয়েছ। িব  িনuেমািনয়া িদবস uপলেk iuিনেসফ o েসভ দয্

িচলে ন গতকাল ম লবার েযৗথভােব eক pিতেবদেন e তথয্ pকাশ কেরেছ। eকেযােগ লnন, ঢাকা, িনu

iয়কর্  o বােসর্েলানা েথেক pিতেবদনিট pকাশ করা হয়।

pিতেবদন aনসুাের, িনuেমািনয়ার সংkমেণর িদক েথেক দিkণ eিশয়ার েদশ িহেসেব বাংলােদশ ভারত o
পািকsানসহ aেনেক েদেশর েচেয় ভােলা aবsায় আেছ। িনuেমািনয়ায় মারা যাoয়া িশ েদর মেধয্ aেধর্েকর
েবিশ নাiেজিরয়া (eক লাখ 62 হাজার), ভারত (eক লাখ 27 হাজার), পািকsান (58 হাজার), গণতািntক
pজাতnt কে া (40 হাজার) o iিথoিপয়ার (32 হাজার)।

pিতেবদেন uেlখ করা হেয়েছ, বাংলােদেশ eক বছর বয়সী িশ েদর 97 শতাংেশর েবিশ িপিভিস 3, িডিটিপ3
o eiআiিব 3-eর আoতাভুk। তার পরo েদশিট 2016 সােল তার জনগেণর pেতয্েকর sাsয্েসবার েপছেন
মাt ছয় ডলার কের খরচ কের, যা িব  sাsয্ সংsার সুপািরশকৃত সবর্িনm সীমা 86 ডলােরর েচেয় aেনক
কম।

pিতেবদেন বলা হয়, িবে  গত বছর পাঁচ বছেরর কম বয়সী আট লােখর েবিশ িশ  িনuেমািনয়ায় মারা যায়,

যা গেড় pিত 39 েসেকেn eকিট। আবার দiু বছেরর কম বয়সী যত িশ  মারা েগেছ তােদর েবিশর ভােগর

জীবেনর pথম মােসi মৃতুয্ হয়।

pিতেবদেনর সে  iuিনেসেফর  িনবর্াহী  পিরচালক  েহনিরেয়টা  েফার-eর  বkবয্  তুেল  ধরা হেয়েছ। েসখােন
েফার  বেলন,  িনরাময়েযাগয্  eবং  েবিশর  ভাগ  েkেti  pিতেরাধেযাগয্  েরাগ  িনuেমািনয়ােত  pিতিদন  পাচঁ
বছেরর কম বয়সী pায় দiু হাজার 200 িশ  মারা যায়।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
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ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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