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ছিব: কােলর ক;  

উপক= লীয় এলাকায় সুেপয় পািন িনিCত করার জনD সাতEীরা Fজলার শDামনগের পিরবার িভিIক 
বােয়াসDাJ িফLার িবতরণ করা হেয়েছ। গতকাল বP ধবার Fবসরকাির উRয়ন সংTা িলডাসV িমলনায়তেন 
এই বােয়াসDাJ িফLার িবতরণ করা হয়।  

আেমিরকার দাতা সংTা ও হিরজন’র আZথ\ক সহায়তায় িলডাসV আেয়ািজত অনু^ােন সভাপিত_ কেরন 
িনবVাহী পিরচালক Fমাহন কP মার মaল। অনু^ােন %ধান অিতিথ িছেলন সুbরবন মাধDিমক িবদDালেয়র 
সহকারী িশEক রনিজৎ বমVন। বde তা কেরন সংTার F%াগাম মDােনজার Fমা. িজfুর রহমান, %কg 
সমhয়কারী অিসত মJল ও %কg কমVকতV া রনিজৎ কP মার মJল %মুখ।  

অনু^ােন বলা হয়, বােয়াসDাJ িফLার এমন একj পিরবার িভিIক পািন িবkl করণ %যP িd Fযখােন 
Fযেকান িমm পািনর উৎস Fথেক পািন িদেল Fস পািন %ায় একেশা ভাগ িবkl কের Fদয়। একj িফLার 



Fথেক nদিনক ৬০ িলটার পযVp পািন সংqহ করা যায়। এই িফLাের ৪j rর থােক। %থম rর ১/২ ইিs 
পাথর, িtতীয় rর ১/৪ ইিs পাথর, তe তীয় rর বািল ও চতP থV rের বােয়া Fলয়ার।  

আেরা বলা হয়, িলডাসV ২০১৩ সাল Fথেক এই কমVসূচী বাrবায়ন করেছ। আগামী ২০২১ সাল পযVp 
কমVসূিচ চলেব। িলডাসV এ পযVp ৪ হাজার ২০০ পিরবাের বােয়াসDাJ িফLার িবতরণ করেছ। ২০২১ 
সােলর মেধD দুই লE পিরবােরর মােঝ এই িফLার িবতরেণর পিরকgনা রেয়েছ। 

অনু^ােন বdারা বেলন, উপক= লীয় এলাকায় ভ= গভV T পািন লবণ থাকায় খাবার পািনর জনD ভ= -
উপিরভােগর পািনর উৎেসর ওপর িনভV র করেত হয়। ভ= -উপিরভােগর পািনর একমাx উৎস হেলা বe mর 
পািন। বe mর পািন ভ= -উপিরভােগ আসার পর িবিভRভােব দূিষত হয়।  

তারা আেরা বেলন, উপক= লীয় এলাকা জলবায়P  পিরবতV েনর %ভােবর ফেল মানুষ সুেপয় খাবার পািনর 
সংকেট পড়েছ। কিমিউিনj িভিIক অেনক Fটকেনালিজ আেছ Fসzিল রEাণােবEণ না করার কারেণ 
অেকােজা হেয় পেড়েছ। পিরবার িভিIক পািন িবkl করণ %যP িd বােয়াসDাJ িফLার রEাণােবEণ 
খP বই সহজ। যা িনয়ম কানুন Fমেন বDবহার করেত পারেল উপক= লীয় দির{ জনেগা| সুেপয় পািনর ক} 
হেত মুিd পােব।  

	


