
বিশুদ্ধ পাবিতে সুস্থ জীিি 
চার্লিন প ার্ি ার 

 

(ইউএসএআইর্ি) 

  

এ র্িশ্বকে আকরেরু্ পির্ি িাসক াগ্য েকর তুলকত চাইকল র্িশ্বজকুে র্িশুদ্ধ  ার্নর 
সরিরাহ িাোকত হকি। এখকনা প্রায় সাকে ৬৬ পোটি মানুষ এ সুর্িধা পেকে ির্িত। 
ইউএনওয়ার্ার এর েোয়, ভর্িষযকতর প্রতযার্িত উন্নত র্িকশ্বর জনয  া  া প্রকয়াজন 
তার সকে র্িশুদ্ধ  ার্নর প্রা যতার র্িষয়টিও  ুক্ত। 

 ২২ মাচি   ার্লত হয় র্িশ্ব  ার্ন র্িিস। এ র্িন জার্তসংকের  ার্ন র্িষয়ে সংস্থা 
ইউএনওয়ার্ার স্বাস্থয, নগ্রায়ন, র্িল্প , জ্বালার্ন, েৃর্ষ এিং নারী ও েমিয়সী 
পমকয়কির জনয সমান সুক াগ্ ইতযার্ির পেকে  ার্নর প্রা যতা ও পর্েসই উন্নয়কনর 
গুরুত্ব তুকল ধকর। 

https://share.america.gov/tapping-science-and-business-for-clean-water/
https://share.america.gov/tapping-science-and-business-for-clean-water/
http://www.worldwaterday.org/


 

ইকদাকনর্িয়ার জাোতি ায় এেটি সু্ককলর সযার্নকর্িন স্থা নায় হাত ধুকে র্িশু র্িোেীরা। ইউএসএআইর্ি-র র্িন র্িন 
হাইর্জন েমিসূর্চর সহায়তায় এটি ততর্র হকয়কে। (ইউএসএআইর্ি) 

সাম্প্রর্তে সমকয় র্িশ্বজকুে আরও অকনে পির্ি মানুকষর োকে র্িশুদ্ধ  ার্ন প  ৌঁকে 
পিওয়া প  সম্ভি হকয়কে তার প েকন এই আন্তজি ার্তে প্রকচষ্টার িে ভূর্মো রকয়কে । 
জার্তসংকের পিওয়া র্হসাকি ১৯৯০ সাকলর পচকয় এখন ২ি ৬০ পোটি পির্ি মানুষ 
উন্নতমাকনর  ানীয় জল  ায়। 

 

( ররাষ্ট্র িপ্তর/ পজর্ম মযােোন) 



বিতের সিতেতে দবরদ্র মািষুতদর  জীিিমাতি উন্নেি আতি পাবি 

 স্বাতস্থের উন্নবে 

  র্িশুদ্ধ  ার্ন প কল  উন্নত হাইর্জন ও সযার্নকর্িন র্নর্িত েরা  ায়। একত 
েকর  ার্নিার্হত পরাকগ্র ঝুৌঁ র্ে েকম। প্রর্ত িের পোটি পোটি পলাে এসি পরাকগ্ 
আক্রান্ত হয়। 

 অর্থনিবেক প্রিৃবদ্ধ 

র্িশুদ্ধ  ার্নর সরিরাহ র্নর্িত েরা পগ্কল অসুখ-র্িসখু ও অোলমৃতুযজর্নত 
চা  হ্রাস েরা  ায়। একত েকর মানুষ উৎ ািনিীল োকজ আরও পির্ি সময় র্িকত 
 াকর। তাকির  কে িার্রদ্র্যমুক্ত হওয়া সহজ হয়। 

 

 

আর্িোর এেটি িাকম ইউএসএআইর্ি’র িসাকনা  ার্নর  াম্প। একত েকর িামটির মানুষ সহকজই র্িশুদ্ধ  ার্ন  াকে 
(ইউএসএআইর্ি) 

https://www.usaid.gov/what-we-do/water-and-sanitation
http://www.who.int/water_sanitation_health/en/
https://thewaterproject.org/about_us


 িারী ও কমিেসী মমতেতদর জীিিমাতির উন্নেি 

উন্নয়নিীল পিিগুকলার নারী ও েমিয়সী পমকয়কির  ার্ন সংিহ েরকত েন্টার 
 র েন্টা িযয় েরকত হয়। সহকজ  ার্ন সংিহ েরা পগ্কল  র্িো ও উ াজি কনর 
োকজ তারা আরও পির্ি সময় র্িকত  াকর। 

  

আ নার এলাোয় েীভাকি র্িশ্ব  ার্ন র্িিস  ার্লত হকয়কে জাকনন র্ে? এর্িন র্িকশ্বর 
পোোয় েী হকে তা তুকল ধরকত জার্তসংকের এেটি ইন্টারঅযােটিভ মযা  আকে। 

 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.worldwaterday.org/

