
টেকসই উন্নয়নে হাত ট ায়া 

আফররোজো নোইচ ররমো 

োত ধ োয়ো পররষ্কোর-পররছন্নতোর একটি গুরুত্বপূর্ ণ অংল। পরররবল পররষ্কোর পররছন্নতোর পোলোপোরল োত 

ধ োয়ো বো োত পররষ্কোর রোখো ব্যরি উন্নরতর োরে োরে রোরের স্বোস্থ্যম্মত পরররবল রনশ্চত য়।  মূত োত 

ধ োয়োর মোধ্যরম ব্যরির ইরিরয়র কলুতো দূর করোর োরে োরে পররবোর ,মোজ তেো রোরের এবং ধেরলর কল্যোর্ 

োর ত য়। যো রকছু অপ্রীরতকর ,কুৎরত আমোরের ইরিরয়র কোরছ তো অপ্রীরতকর এবং অগ্রর্ীয়। তোই 

,রচতনভোরব covid -১৯ প্ররতররোর  োত ধ োয়ো একমুখী বোতণো রররব নয় ,বহুমুখী প্রচোর ও প্রোরয়োরগক ব্যবোর 

অপররোয ণ রয় পরেরছ।  

মোনব ধেরর ধবরল ব্যবহৃত  অঙ্গ োত। দেনরিন কোরজ োরতর ব্যবোর বরচরয় ধবরল। এজন্য  রবশ্বব্যোপী 

কররোনো অন্যোন্য ভোইরো ংক্রমরর্র ঝুঁরক বোেরছ। ফর চরত মোমোরর ধমোকোরবোয় রবশ্ব স্বোস্থ্য ংস্থ্ো ও 

জনস্বোস্থ্য রবরলজ্ঞরো োমোরজক দূরত্ব বজোয় ধররখ চোরফরোর পোলোপোরল ংক্রমর্ ধেরক প্ররতযরকর সুরক্ষোয় 

বোরবোর োবোন-পোরন রেরয় োত ধ োয়ো ও যোন্ড স্যোরনটোইরজর পরোমল ণ রেরয়রছন। ভোইরোটি প্ররতররোর  এখন  

কোয ণকর  ভযোকরন বো প্ররতর ক দতরর রও কররোনোকোর জনো োররর্র মরধ্য োত ধ োয়োর প্রবর্তো বোেরছ। 

বোংোরেরলর মোনু আরগর ধচরয় বতণমোরন রবরল করর কররোনোকোর োত ধ োয়োর প্ররত ধবরল আগ্রী রয় 

উরেরছ। রমক( বহু রনরে ণলক গুচ্ছ জররপ ) জররপ অনুযোয়ী ,বোংোরেরল ২০১২-২০১৩ োর োবোন ও পোরন রেরয় 

োত ধ োয়োর অভযো েোকো মোনুরর ংখ্যো রছ ৫৯ েলরমক ১ লতোংল। ২০১৯ োর এর পররমোন োঁেোয় ৭৪ 

েলরমক ৮ লতোংল। বতণমোরন ২৫ লতোংরলরও কম ধোক োত ধ োয় নো। তরব ,রবশ্ব স্বোস্থ্য ংস্থ্ো বররছ ,োরত 

ধনোংরো বো ময়ো ধেখো ধগর োবোন পোরন রেরয় ধুরত রব। োরতর ময়ো ধেখো নো ধগর এরকোমৃদ্ধ যোন্ড 

রোব(যোন্ড স্যোরনটোইজোর) অেবো োবোন পোরন রেরয় বোরবোর োত ধুরত রব।  

 

ধটকই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ (এরিরজ-৬)–এ বোর জন্য রনরোপে পোরন ও স্বোস্থ্যম্মত পরয়োরনষ্কোলন রনরশ্চত করোর 

ওপর গুরুত্ব ধেওয়ো রয়রছ। এ ধক্ষরে ক্ষযমোেো অজণরন  রকোরর ও ধবরকোরর রবরভন্ন পয ণোরয় ধনওয়ো রচ্ছ রবরভন্ন 

উরযোগ। রনরোপে পোরন ও পরয়োরনষ্কোলনব্যবস্থ্োয় বোংোরেল যরেষ্ট অগ্রগরত অজণন করররছ। ধখোো স্থ্োরন 

মতযোরগর োর প্রোয় শূরন্যর ধকোেোয় এররছ, যো োরোরবরশ্ব প্রলংরত রয়রছ।  

আরগ মোনু পুকুর ধেরক খোওয়োর পোরন ংগ্র কররও  এখন অর কোংল মোনু নকূপ ধেরক খোওয়োর 

পোরন ংগ্র করর। এ ধক্ষরে ৯৭ লতোংল ফ রয়রছ বোংোরেল। স্রোব্দ উন্নয়ন ক্ষযমোেোয় (এমরজরি) ব্যোপক 

অগ্রগরত অরজণত রয়রছ। ধটকই উন্নয়ন অভীষ্ট অজণরন ২০১৫ ো ধেরক ২০২০ ো পয ণন্ত ধটকই উন্নয়রন 

বোংোরেরলর অজণরনর জন্য ‘এরিরজ ধপ্রোরগ্র অযোওয়োি ণ’ ধপরয়রছন প্র োনমন্ত্রী ধলখ োরনো। জোরতংরঘর 

োরটইরনব ধিরভপরমন্ট লুলোন ধনটওয়োকণ (এরিএএন), ধলোবো মোস্টো ণ অব ধিরভপরমন্ট প্রযোকটি 

এবং মৄিরোরের করিয়ো রবশ্বরবযোরয়র আে ণ ইনরস্টটিউট ও ধন্টোর ফর োরটইরনব ধিরভপরমন্ট ধযৌেভোরব 

প্র োনমন্ত্রী ধলখ োরনোরক এ পুরস্কোর ধেয়।  

এরিরজর একটি গুরুত্বপূর্ ণ লব্দ রো ‘ ইনক্লুলন ফর অ’। অে ণোৎ কোউরক বোে ধেওয়ো যোরব নো। এজন্য 

প্রতযন্ত উপকূীয় অঞ্চ, চর, োওর, পোোরে এোকো, লররর বরিবোী ও রনম্ন আরয়র মোনুরর প্ররত রবরল নজর 

ধেওয়ো রয়রছ । রপরছরয় পেো বোইরক রনরোপে পোরন ও পরয়োরনষ্কোলরনর আওতোয় আনোর জন্য । লোরীররকভোরব  



-২- 

অক্ম ব্যরিরের জন্য রবরলব্যবস্থ্ো রোখোর কেো বো রয়রছ। এ ধক্ষরে বোর মরধ্য রচতনতোও সৃরষ্ট করো 

জরুরর। 

োত ধ োয়ো ধোক জীবনোচররর্র একটো অংল। বতণমোরন কররোনো পরররস্থ্রতরত োত ধ োয়োরক রবরচ্ছন্ন নো 

মরন করর দেনরিন জীবরন অন্তর্ভ ণরিমূক চচ ণো ধমরন রনরত রব। রবশ্ব স্বোস্থ্য ংস্থ্ো অনুযোয়ী  ৬ টি  োরপ োত 

ধ োয়োর পরোমল ণ প্রেোন করররছ। মূত প্রেরম পররষ্কোর পোরনরত োত রভরজরয় রনরয় োরতর রপে ,তোলু ও আঙুর 

পররমোর্মরতো োবোন ঘর রনরয় ,অন্তত ২০ ধরকন্ড  রর োত ঘর রনরত রব। এরপর দুই োত এরক অপররর 

রঙ্গ ভোরো করর ঘরত রব এবং তোরপর পররষ্কোর পোরনরত োত ধুরয় রনরত রব। পরররলর ,শুকনো কোপে বো 

টিসুয রেরয় ভোরো করর মুরছ রনরত রব। 

এরিরজ ৬ অজণরনর রঙ্গ জরেত রকোররর পোলোপোরল ধবরকোরর পয ণোরয়  অরনক পররকল্পনো আরছ।  

রনরোপে পোরন, স্যোরনরটলন ও োইরজন (ওয়োল) খোরত রকোর নোনোনভোরব রযোরগতো করর আধছ ধযখোরন রকনো 

বোর জন্য রনরোপে পোরন ও পরয়োরনষ্কোলন রনরশ্চত করো রচ্ছ ,ধতমরন  ধটকই উন্নয়ন ক্ষযমোেোর ৬ নির রক্ষয 

গুরুরত্বর োরে ধমোকোরবো করো রচ্ছ । এ ধক্ষরে বোর রচতনতো একোন্ত প্ররয়োজন ,তরবই োে ণক রব রবশ্ব োত 

ধ োয়ো রেব । অধ্যোপক Ragnar Nurkse বরন ,' েোরররযযর দুষ্টচক্র  এমন রকছু লরির একেীকরর্ 

ধযগুরো পরস্পররর রঙ্গ রক্রয়ো -প্ররতরক্রয়োর মোধ্যরম একটি ধেলরক েররয করর রোরখ। ' যো ধেরলর উন্নয়রনর পরে 

বরেো বো ো সৃরষ্ট করর। ঠিক ধতমরন োত ধ োয়োরক অন্তর্ভ ণরিমূক কম ণসূরচর আওতোয় নো আনর ধটকই উন্নয়ন 

ম্ভব নয়। ধকননো ,একটি সুস্থ্ জোরতই পোরর একটি ধেলরক েোররযয ধেরক দূর করর ধটকই উন্নয়রনর পরে এরগরয় 

রনরয় ধযরত। 
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