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1.3.  Activities of Health Agencies;- UNESCO & UNICEF.  

জাতিসংঘ তিক্ষা, তিজ্ঞান ও সংসৃ্কতি সংস্থা 

জাতিসংঘ তিক্ষা, তিজ্ঞান ও সংসৃ্কতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization) বা ইউনননস্কা (UNESCO) জাতিসংঘের একটি তবঘেষ সংস্থা। তবঘে তেক্ষা, তবজ্ঞান ও সংসৃ্কতির প্রসার এবং 

উন্নয়ঘনর মাধ্যঘম মানুঘষর জীবন মাঘনর উন্নয়ন েটাঘনা এই সংস্থার কার্যক্রম। ১৬ ননেম্বর, ১৯৪৫ সাঘের নঘেম্বঘর েন্ডন সঘেেঘন 

ইউঘনঘস্কা প্রতিষ্ঠার তসদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৬ সানে এই সংস্থা জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা তহসাঘব স্বীকৃতি োে কঘর। প্যাতরঘস এর সদর দপ্তর 

অবতস্থি। ইউঘনঘস্কার সদসয দদে – ১৯৩, ( জানুয়ারী, 2019 প্র্যন্ত).  

সদর দপ্তর 

ইউনননস্কার সদর দফির ফ্রানের প্যাতরনসর প্লেস তি ফনেনয় এ অিতস্থি। 

             তবেজুঘ়ে ইউঘনঘস্কার তিল্ড অতিসগুতেঘক িাঘদর কার্যকাতরিা এবং দেৌগতেক কোঘরঘজর তেতিঘি চারটি প্রাথতমক 

অতিস ধ্রঘনর দেতিঘি দেতিবদ্ধ করা হঘয়ঘে: ক্লাস্টার অতিস, জািীয় অতিস, আঞ্চতেক তবউরাস এবং দর্াগাঘর্াগ অতিস। 

               সহঘর্াগী ১১ টি দদেগুঘোর মধ্য দথঘক ১১ জন প্তরচােক তনবযাতচি হঘয় দবার্য  অব তর্ঘরকটসয গঠিি হয়। এই 

প্তরচােকবৃন্দ কিৃয ক ইউঘনঘস্কা প্তরচাতেি হয়। তনঘে ইউঘনঘস্কা প্তরচােনা প্তরষঘদর গঠন উঘেখ করা হঘো: 

                     প্তিম ইউঘরাপ্ হঘি ৫ জন, পূ্বয ইউঘরাপ্ হঘি ১ জন, পূ্বয এতেয়া হঘি ১ জন, প্তিম আতিকা হঘি ১ জন, 

উির আঘমতরকা হঘি ২ জন এবং মধ্য আঘমতরকা হঘি ২ জন সবযঘমাট ১১ জন প্তরচােক ইউঘনঘস্কা প্তরচােনা কঘর থাঘকন। 

 

ইউনননস্কার উনেিয 

১. তেক্ষা, তবজ্ঞান, সংসৃ্কতি ইিযাতদর উন্নতি সাধ্ঘনর মাধ্যঘম জীবনর্াত্রার মাঘনর উন্নয়ন; 

২. সবার জনয তেক্ষা; 

৩. জাতিসংে দোতষি দমৌতেক স্বাধ্ীনিার প্াোপ্াতে নযায়তবচার, আইঘনর োসন এবং মানবাতধ্কার, সবযজনীন সংস্থার বৃতদ্ধর জনয তেক্ষা, 

তবজ্ঞান ও সংসৃ্কতিঘি আন্তজয াতিক সহঘর্াতগিার প্রচাঘর অবদান রাখা। 

৪. োতন্ত প্রতিষ্ঠা, দাতরদ্র, তবঘমাচঘন দটকসই উন্নয়ন এবং তেক্ষা, তবজ্ঞান, সংসৃ্কতি দর্াগাঘর্াগ এবং িঘথযর মাধ্যঘম আন্ত:সাংসৃ্কতিক সংোঘপ্ 

অবদান রাখা। 

ইউনননস্কার প্রধান কর্মসূতি 

 তবতেন্ন দদঘে তেক্ষানীতি প্রিয়ঘন সহায়িা করা; 

 তবজ্ঞান তেক্ষার উন্নয়ঘন প্রকল্প প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন; 

 তবজ্ঞান ও কাতরগতর তেক্ষার কমযোোর বাস্তবায়ন; 

 তেক্ষা ও োতন্ত প্রতিষ্ঠায় প্রতেক্ষঘির বযবস্থা; 

 তেক্ষা ও স্বাঘস্থযর উন্নয়ঘন কার্কর কমযসূতচর বাস্তবায়ন; 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8


 সাংসৃ্কতিক চচয ায় গতিেীেিা আনা; 

 তেক্ষা তবষয় সমসযার সমাধ্ান কমযসূতচ প্রিয়ন করা। 

 সরকাতর ও দবসরকাতর উঘদযাঘগ অংেগ্রহি কমযসূতচর বাস্তবায়ন। 

ইউনননস্কার তিক্ষা তিষয়ক প্রতিষ্ঠান: 

 UNESCO Institute for Education (UIE) 

 UNESCO Institute for Statistics (UIS) 

 UNESCO International Bureau of Education (IBE) 

 UNESCO International Institute for Educational Planning (UIIEP) 

 

ইউনননস্কার সর্ানোিনারূ্েক প্র্ম ানোিনা 

ইউনননস্কার সিে তদক 

 সবার জনয তেক্ষা তবষয়ক তবে সঘেেন বা জমতিঘয়ন সঘেেন (১৯৯০); 

 ওয়াল্ডয  এরু্ঘকেন দিারাম বা র্াকার সঘেেন (২০০০); 

 মানসেি তেক্ষা তনতিিকরঘি সহায়িা প্রদান; 

 ২০০৫ সাঘের মঘধ্য দজন্ডার সমমর্যাদা ও ২০১৫ সাঘের মঘধ্য দজন্ডার সমিা প্রতিষ্ঠা করা; 

 এমতর্তজ এর ৮টি েক্ষযমাত্রা প্রিয়ন ও অজয ঘন সহায়িা করা; 

 দটকসই উন্নয়ন েক্ষযমাত্রা (এসতর্তজ) এর মাধ্যঘম তেক্ষা ও উন্নয়নসহ ১৭টি েক্ষয অজয ঘন সহায়িা প্রদান; 

 তেক্ষা, তবজ্ঞান, সংসৃ্কতি এবং োতন্ত তবষঘয় প্রায় ২২ ধ্রঘির পু্রস্কার প্রদান; 

 সংসৃ্কতির ববতচঘত্রর প্রচার, তবে সাতহঘিযর অনুবাদ, আন্তজয াতিক সহঘর্াতগিা, তবঘের সংসৃ্কতি ও প্রাকৃতিক দহতরঘটজ সাইট রক্ষায় ওয়াল্ডয  

দহতরঘটজ দোষিা; 

 স্বাক্ষরিা, প্ররু্তিগি এবং তেক্ষা প্রতেক্ষি কার্ক্রম, আন্তজয াতিক তবজ্ঞান কমযসূতচ, তমতর্য়া ও সংবাদ মাধ্যঘমর স্বাধ্ীনিা ও আঞ্চতেক ইতিহাস 

ইিযাতদ প্রকল্প প্তরচােনা; 

 মানবাতধ্কার রক্ষা ও তবেবযাপ্ী তর্তজটাে তবোজন সতরঘয় দদওয়া; 

 উদীয়মান সামাতজক ও বনতিক চযাঘেঞ্জ দমাকাঘবো; 

 তবঘের ঐতিহযবাহী স্থান ও তদবস স্বীকৃতি প্রদান; 

 ঐতিহযগি ও ঐতিহাতসক গুরুত্বপূ্িয স্থানঘক সংরক্ষি করা। 

ইউনননস্কার দূিমে তদক 

 তিতেতস্তনঘক সদসযপ্দ প্রদান করায় রু্িরাঘের চাাঁ দা বন্ধ কঘর দদওয়া; 

 রু্িরাে ও ইসরাইে সদসযপ্দ প্রিযাহার করা; 

 দজরুজাঘেম তিতেতস্তঘনর অংেতবঘেষ উঘেখ করায় সমাঘোচনার সেূখীন হওয়া; 

 সামগ্রীক দটকসই উন্নয়ঘনর জনয প্তরচাতেি প্রকঘল্পর প্তরবীক্ষি ও মূেযায়ঘনর অোব; 

 প্তরকল্পাধ্ীন কার্ক্রম বাস্তবায়ঘন দূবযেিা; 

 দক্ষ জনেতির অোব; 

 সকে দদঘের দটকসই সমাজ তনমযাঘি সমিার তেতিঘি অবদান রাখঘি না প্ারা। 

 The 193 UNESCO member states, as of January 2019, with the date on which they became members,  

………………..---------------------------------………………00000………………..----------------------------------…………… 

 



UNICEF 
UNICEF=United Nations International Children's Emergency Fund. 

জাতিসংঘ তিশু িহতিে (United Nations Children's Fund) বা ইউতননসফ[১](UNICEF=United Nations 

International Children's Emergency Fund) জাতিসংঘের একটি তবঘেষ সংস্থার নাম। 

গঠন:-  11 তিনসম্বর 1946; 73 িছর আনগ 

ইউনাইনেি প্লনিনস তিেনেনস ফান্ড তবেবযাপ্ী তেশুঘদর মানতবক এবং উন্নয়নমূেক সহায়িা প্রদাঘনর জনয দায়ী 

একটি জাতিসংঘের সংস্থা।  তনউইয়কম  তসটিনি জাতিসংঘ সদর দফির দথঘক প্তরচােনা কঘর, এটি তবঘের সবযাতধ্ক তবসৃ্তি এবং স্বীকৃি 

সমাজকেযাি সংস্থাগুতের মঘধ্য একটি, প্লর্খানন 192 টি প্লদি ও অঞ্চেগুতেঘি উপ্তস্থতি রঘয়ঘে।  ইউতনঘসঘির তক্রয়াকোপ্গুতের মঘধ্য 

রঘয়ঘে টিকা এবং দরাগ প্রতিঘরাধ্, এইচআইতে আক্রান্ত তেশু ও মাঘয়ঘদর তচতকত্সা প্তরচােনা, বেেব এবং মািৃ পু্তি বৃতদ্ধ, সযাতনঘটেন 

উন্নতি করা, তেক্ষার প্রচার এবং দুঘর্যাঘগর প্রতিতক্রয়ায় জরুতর ত্রাি সরবরাহ  কঘর। 
 

 

WORK OF UNICEF:- 

1.   Child protection and inclusion 

Every child has the right to grow up in a safe and inclusive environment 

UNICEF works with partners around the world to promote policies and expand access to services that protect 

all children. 

(তিশু সুরক্ষা এিং অন্তেুম তি:- 

 তনরাপ্দ এিং অন্তেুম ি প্তরনিনি প্রতিটি তিশুর প্লিন়ে ওঠার অতধকার রনয়নছ. 

 ইউতনঘসি তবেবযাপ্ী অংেীদারঘদর সাঘথ নীতি প্রচার এবং সমস্ত তেশুঘদর সুরতক্ষি প্তরঘষবাগুতেঘি অযাঘেস প্রসাতরি 

করঘি কাজ কঘর।) 

2. Child survival 

Every child has the right to survive and thrive 

UNICEF has helped reduce child mortality all over the world by working to reach the most vulnerable 

children, everywhere. 

( তিশুর প্লিেঁ নি থাকা :- 

প্রতিটি তিশুর প্লিেঁনি থাকার ও সাফনেযর অতধকার রনয়নছ 

ইউতনঘসি সবযত্র, দর্ দকানও জায়গায় সবঘচঘয় ঝুাঁ তকপূ্িয তেশুঘদর কাঘে দপ্ৌাঁোঘনার জনয কাজ কঘর সারা তবঘের তেশু 

মৃিুযর হার হ্রাস করঘি সহায়িা কঘরঘে।) 

3.  Education 

Every child has the right to learn 

UNICEF works around the world to support quality learning for every girl and boy, especially those in greatest 

danger of being left behind. 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AB#cite_note-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A8-1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Nations&usg=ALkJrhhhpOVIzq5PNsLTwfbaOwDBxmXd_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhhQ4FSARx_4cTdbh_LCrUH8nUTA2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Headquarters_of_the_United_Nations&usg=ALkJrhiCJf9-ipUm71ZEvgU1iWha7mYqGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/HIV&usg=ALkJrhii_vA7XC87wMZjLCgCZjvz50s29w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral_drug&usg=ALkJrhi2oAQgk0VOK5RUo7YSJ_0qES1rEA


(  তিক্ষা 

প্রনিযক তিশুর প্লিখার অতধকার রনয়নছ 

ইউতনঘসি তবেজুঘ়ে প্রতিটি দমঘয় এবং দেঘের, তবঘেষি র্ারা তপ্েঘন দথঘক র্াওয়ার সবঘচঘয় ব়ে তবপ্ঘদর মঘধ্য রঘয়ঘে 

িাঘদর জনয মাঘনর তেক্ষার প্ঘক্ষ সহায়িা করার জনয কাজ কঘর।) 

4. Social policy 

Every child has the right to an equitable chance in life 

UNICEF works around the world to reduce child poverty and shield girls and boys from its . 

(  সার্াতজক নীতি 

প্রতিটি তিশুর জীিনন একটি নযায়সঙ্গি সুনর্াগ প্াওয়ার অতধকার রনয়নছ 

 ইউতনঘসি তবেবযাপ্ী তেশুঘদর দাতরদ্রয হ্রাস করঘি এবং এর দথঘক দমঘয় ও দেঘেঘদর রক্ষা করঘি কাজ কঘর) 

5. UNICEF in emergencies 

Reaching every child in emergencies 

UNICEF is on the ground before, during, and after emergencies, working to reach children and families with 

lifesaving aid and long-term assistance. 

 

(  জরুরী প্তরতস্থতিনি ইউতননসফ 

জরুরী প্তরতস্থতিনি প্রতিটি সন্তাননর কানছ প্লপ্ েঁছাননা 

ইউতনঘসি জরুরী প্তরতস্থতিঘি আঘগ, সময় এবং প্ঘর জতম বাাঁ তচঘয় জীবন বাাঁ চাঘনার সহায়িা এবং দীেযঘময়াদী সহায়িায় 

বাচ্চাঘদর এবং প্তরবাঘরর কাঘে দপ্ৌাঁোঘনার জনয কাজ করঘে।) 

6. Gender 

Every girl has the right to fulfil her potential 

UNICEF works all over the world to empower girls and women, and to ensure their full participation in 

political, social, and economic systems. 

 

(  লিঙ্গ 
প্রতিটি প্লর্নয়রই িার সম্ভািনা পূ্রনের অতধকার রনয়নছ 

ইউতনঘসি সারা তবে জুঘ়ে দমঘয় এবং মতহো ক্ষমিায়ন এবং রাজননতিক, সামাতজক এবং অথযননতিক বযবস্থায় িাঘদর 

সমূ্পিয অংেগ্রহি তনতিি করার েঘক্ষয কাজ কঘর।)     

  



7. Innovation for children 

Innovating to drive results for every child 

UNICEF works with partners in every sector to co-create innovative solutions that accelerate progress for 

children and young people. 

 

(  তিশুনদর জনয উদ্ভািন 

প্রতিটি তিশুর জনয োইনের ফোফনের উদ্ভািন 

ইউতনঘসি তেশু এবং িরুিঘদর অগ্রগতি ত্বরাতিি কঘর এমন উদ্ভাবনী সমাধ্ান সহ-বিতরঘি প্রতিটি দক্ষঘত্র অংেীদারঘদর 

সাঘথ কাজ কঘর।) 

8. Supply and logistics 

Delivering solutions to reach every child at risk 

UNICEF delivers sustainable access to lifesaving supplies where they are most needed, accelerating results for 

the most vulnerable children. 

 

(  সরিরাহ এিং সরিরাহ সরিরাহ 

ঝুাঁ তকনি প্রতিটি সন্তাননর কানছ প্লপ্ েঁছাননার সর্াধান সরিরাহ করা 

ইউতনঘসি জীবন রক্ষার সরবরাহগুতেঘি দটকসই অযাঘেস সরবরাহ কঘর দর্খাঘন িাঘদর সবঘচঘয় দবতে প্রঘয়াজন হয়, 

সবযাতধ্ক দুবযে তেশুঘদর জনয িোিে ত্বরাতিি কঘর) 

9. Research and analysis 

Using data to drive results 

UNICEF’s global programmes and initiatives are grounded in rigorous research and thoughtful analysis about 

the situation of children. 

(  গনিষো এিং তিনেষে 

োইনের ফোফনের জনয প্লিো িযিহার করা 

ইউতনঘসঘির দলাবাে দপ্রাগ্রাম এবং উঘদযাগগুতে তেশুঘদর প্তরতস্থতি সম্পঘকয  কঘঠার গঘবষিা এবং তচন্তােীে তবঘেষঘি তেতি 

কঘর।) 
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