
অন্তর্ভকু্তিমূরও স্বাস্থ্যসফায় ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও   

মুাম্মদ পয়সুর আরভ 

 

 তৃণমূর ভানুসলয স্বাস্থ্যসফায় ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায প্রওল্প এঔন স্বাস্থ্যসফায় ভসডর সয় দাঁক্তিসয়সে। ভা  ক্তশুয 

াাাক্ত াধাযণ ভানুসলয স্বাস্থ্যসফায় এও নীযফ ক্তফপ্লফ খটিসয়সে এ প্রওল্প। এফ ক্তিক্তনসও প্রত্যন্ত অঞ্চসরয স্বাস্থ্যসফা ক্তনক্তিত্ ওযা 

সে। ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও এঔন াধাযণ ভানুসলয বযাস্থ্সর ক্তযণত্ সয়সে। এও ওথায় ফরা মায় ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও সে 

যওাসযয ফকু্তনম্ন মাুসয়য স্বাস্থ্যসফা ওাঠাসভা। 
 

 ক্তযাজকসেয ত্ািা থানায় কুক্তি ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও ক্তিক্তওৎা হফা ক্তনসত্ আা ক্তরন কুভায যওায ফসরন, কত্ 

ওসয়ওক্তদন মাফত্ জ্বয, ক্তদ ু ওাক্তসত্ র্ভকক্তে। আভায সে ১৪ ক্তওসরাক্তভটাসযয হফক্ত দূসয উসজরা স্বাস্থ্য ওভসপ্লসে মায়া ম্ভফ 

নয়। আফায ওসযানায এই ভসয় াভাক্তজও দূযত্ব হভসন িরসত্ ফরা সয়সে। যওাক্তয াাত্াসর অসনও জায়কা হথসও হযাকী আসফ 

হও হওাথায় হথসও আসফ ত্ায যীসয ওসযানা বাইযা আসে ক্তও-না এফ হবসফই ফাক্তিয ওাসে ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও হফা ক্তনসত্ 

এসক্তে। এঔাসন স্বাস্থ্যসফায াাাক্ত ক্তফনামূসে লধত্র াই আভযা। 
 

 ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও হফা গ্রণওাযী হওয়া যওায ফসরন, এই ক্তিক্তনসও অসনও ধযসনয ক্তিক্তওৎা য়। লধ ক্তওনসত্ য় 

না। ক্তফনামূসে লধ হদয়া য়। আসক সয ক্তকসয় ক্তিক্তওৎা ক্তনসত্ সত্া। ভয় রাকসত্া হফক্ত, টাওা ঔযি সত্া। ক্তওন্তু ওসযানায 

এই ক্তযক্তস্থ্ক্তত্সত্ এঔন সয হমসত্ ক্তনযাত্তা হফাধ ওক্তয না। উসযয দুটি খটনা হথসও এটাই প্রত্ীয়ভান য় হম, এঔন াধাযণ হযাসকয 

াাাক্ত ওসযানায ক্তিক্তওৎা ত্াযা ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও হথসওই াসেন।  
 

 জাক্তত্য ক্তত্া ফঙ্গফন্ধু হঔ মুক্তজবুয যভাসনয সুসমাগ্য ওন্যা কণপ্রজাত্ন্ত্রী ফাাংরাসদ যওাসযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী হঔ 

াক্তনা ক্তিক্তওৎা হফাসও ভানুসলয হদৌিসকাঁিায় হৌৌঁসে হদয়ায জন্য ১৯৯৬-২০০১ ার মনু্ত হভয়াসদ ১৮ াজায ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও 

প্রক্তত্ষ্ঠায রেযভাত্রা ক্তনধাুযণ ওসয ওাজ শুরু ওসযন এফাং হ ভয় ১০ াজায ৭২৩টি ক্তিক্তনও িালু ওযা য়। এয পসর ঐ ভয়ওাসর 

ক্তিক্তওৎা হফা দক্তযদ্র ভানুসলয ওাসে হৌৌঁোসত্ শুরু ওসয। ক্তওন্তু ২০০১ াসর ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনওগুসরা ফন্ধ সয় মায়। এয পসর হদসয 

দক্তযদ্র ভানুল আফাসযা ক্তিক্তওৎা হফা হথসও ফক্তঞ্চত্ সত্ শুরু ওসয।  
 

 ২০০৯ াসর পুনযায় ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনওগুসরা িালু ওযায উসযাক হনয়া য়। ফত্ভুাসন হদস ইউক্তনয়ন মাুসয় ১৩ াজায 

৮৬১টি ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও িালু যসয়সে। আসযা এও াজায ২৯টি ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও ওভসুূক্তিয আত্ায় আসে। ২০০৯ ার হথসও 

২০২০ াসরয ভসে ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও ক্তবক্তজসটয াংখ্যা ১০০ হওাটিয অক্তধও। এয ভসে ২ হওাটি ৩২ রাসঔয অক্তধও াংখ্যও জটির 

হযাকীসও উচ্চত্য মাুসয় হযপায ওযা য়। যওাসযয এই ভত্ী উসযাসক হদসয অায় দুস্থ্ ভানুল সজ  ক্তফনায়ায় াসত্য 

নাকাসর ক্তিক্তওৎা হফা াসে। 
 

 াক্তফওু প্রজনন স্বাস্থ্য ক্তযিমাুয আত্ায় অন্তঃত্ত্বা নাযী প্রফপূফ ু (প্রক্তত্সলধও টিওাদান) এফাং প্রফযফত্ী 

(নফজাত্সওয হফা) হফা প্রদানওাযী ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনওগুসরা ভয়ভসত্া মক্ষ্মা হযাসকয প্রক্তত্সলধও টিওাদান, ক্তডসথক্তযয়া, হুক্তাং 

ওাক্ত, হাক্তর, ধনুষ্টাংওায, াভ, হাটাইটি-ক্তফ, ক্তনউসভাক্তনয়া, ম্যাসরক্তযয়া, কুষ্ঠ, ওারা-জ্বয, ডায়ক্তযয়া, অন্যান্য অাংক্রাভও হযাক 

প্রক্তত্সযাধ ব্যফস্থ্া এফাং হগুসরায ীক্তভত্ ক্তিক্তওৎা সুক্তফধা প্রদান ওযসে। এোিা জ্বয, ব্যথা, ওাটা/হািা, াঁাক্তন, িভসুযাক, ক্তক্রক্তভ এফাং 

হিাঔ, দাঁত্  ওাসনয াধাযণ হযাসকয হেসত্র রেণক্তবক্তত্তও প্রাথক্তভও ক্তিক্তওৎা প্রদান ওযা সে। ক্তিক্তনওগুসরাসত্ অস্থ্ায়ী ক্তযফায 

ক্তযওল্পনা দ্ধক্তত্ াংক্রান্ত ক্তফক্তবন্ন উওযণ ক্তফনামূসে ৩০ ধযসনয ষুধ যফযা ওযা সে। ফেসয প্রায় ২০০ হওাটিয অক্তধও লধ 

এই ক্তিক্তনসওয ভােসভ যফযা ওযা সে। 
 

 ক্তিক্তনওগুসরা ফাক্তিয ওাোওাক্তে য়ায় এফাং হঔাসন ক্তফনামূসে াধাযণ হযাসকয ষুধ ায়া মায় ফসর ক্তদন ক্তদন এয 

হফাগ্রীত্ায াংখ্যা ফািসে। যওাসযয পৃথও দুটি জক্তযস এফ ক্তিক্তনও ক্তনসয় ৮০ হথসও ৯৮ ত্াাং ভানুসলয ন্তুক্তষ্টয ওথা 

প্রওা ওযা য়। জাত্ীয় জনাংখ্যা কসফলণা  প্রক্তেণ প্রক্তত্ষ্ঠাসনয (ক্তনসাট)ু জক্তযস হদঔা হকসে, ফাক্তিয াসয ক্তিক্তনও হথসও ষুধ 

আয যাভ ুহসয় ৮০ ত্াাং ভানুলই ন্তুষ্ট।  
 

 গ্রাভীণ জনকসণয অত্যাফশ্যওীয় ক্তিক্তওৎা হফা ক্তফত্যসণয প্রথভ স্তয সরা ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও। তৃণমূর মাুসয় াধাযণ 

ভানুসলয িাক্তদা অনুাসয য়ান স্ট াক্তবু হন্টায ক্তসসফ হঔ াক্তনায ক্তফসল উসযাসক ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও স্থ্ান ওযা য়। 

এঔাসন ওভযুত্ ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায হপ্রাবাইডায, স্বাস্থ্য ওাযী  ক্তযফায ওোণ ওাযীকণ প্রসয়াজনীয় স্বাস্থ্যসফা ক্তদসয় 

থাসওন, হমভন- স্বাস্থ্য, ক্তো  হফা ম্পসও ুউদ্বুদ্ধওযণ; প্রজনন স্বাস্থ্য  ক্তযফায ওোণ হফা প্রদান; ভা  ক্তশুয ঔায  পুক্তষ্টয 

ক্তফলসয় ায়ত্া প্রদান; হোঁয়াসি হযাকফারাই হথসও দূসয থাওায ক্তফলসয় যাভ ুদান এফাং জটিরত্য হযাসকয ক্তিক্তওৎায জন্য উসজরা 

 হজরা স্বাস্থ্যসওসে হপ্রযণ। ত্াোিা ওসযানা াংক্রভসণয যুসদ্ধয ভয়দাসন ফীসযয ভসত্াই রিসেন স্বাস্থ্যওভীযা। ভাভক্তয মুসঔ প্রাক্তন্তও 

ভানুসলয স্বাস্থ্যসফায় আত্মক্তনসয়াক ওসযসেন ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায হপ্রাবাইডাযা। 

 

  

 



-২- 

 

ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও প্রওসল্পয সঙ্গ জক্তিত্ ীলসু্থ্ানীয় এও ওভওুত্াু ফসরন, শুধু স্বাস্থ্যসফাই নয় ওভসুেত্র তত্ক্তযসত্ এই 

ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনওগুসরা উসেঔসমাগ্য ভূক্তভওা ারন ওযসে। প্রক্তত্টি ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায হপ্রাবাইডায 

(ক্তএইিক্তক্ত)-হদয সঙ্গ প্তাস ৩ ক্তদন হফা ক্তদসয় থাসওন এওজন ক্তযফায ওোণ ওাযী  এওজন স্বাস্থ্য ওাযী। এ মনু্ত ১৪ 

াজায ৮৭৮ জন ক্তএইিক্তক্ত ক্তনসয়াক হদয়া সয়সে মায ভসে ৫৪ ত্াাং নাযী অথাুৎ নাযীয েভত্ায়ন হদব্যাী স্বীকৃত্। 

ফত্ভুাসন ক্তইিক্তক্তসদয হফত্ন বাত্া ফন ওযসে ওক্তভউক্তনটি হফড হরথ হওয়ায (ক্তক্তফএইিক্ত)। 

 

 ১৫-৪৯ ফেয ফয়সয ন্তানধাযণ েভত্াম্পন্ন ভাসয়সদয ঠিও ত্াক্তরওা প্রণয়ন, জসন্য ২৮ ক্তদসনয ভসে ক্তশুয 

জন্ক্তনফন্ধন, এও হথসও াঁি ফেসযয ক্তশুসদয ৬ ভা য য প্রসয়াজনীয় ক্তবটাক্তভন-এ ঔায়াসনা এফাং যাত্ওানা হযাসক আক্রান্ত 

ক্তশুসদয খ ৌঁসজ হফয ওযা  ত্াসদয ক্তিক্তওৎায ব্যফস্থ্া ওসয থাসও। ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায হপ্রাবাইডাযকণ স্বাস্থ্য  ক্তযফায 

ক্তযওল্পনা হফা গ্রণওাযীসদয জটির হওইগুসরাসও প্রসয়াজনীয় হফা প্রদানপূফওু দ্রুত্ উচ্চত্য মাুসয় হযপায ওসযন। 
 

 শুক্রফায ব্যত্ীত্ প্তাস ৬ ক্তদন ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায হপ্রাবাইডায ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও উক্তস্থ্ত্ হথসও হফা প্রদান 

ওসযন। স্বাস্থ্যওভী এফাং ক্তযফায ওোণ ওাযীকণ প্তাস ৩ ক্তদন ওসয ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও ফসন। ওক্তভউক্তনটি হরথ হওয়ায 

হপ্রাবাইডাযকণ স্বাস্থ্য ওাযীসদয ত্দাযক্তও ওযসফন। প্রাক্তনও ওভ ুএরাওায় (প্রক্তত্ ইউক্তনয়সন ৯টি) য়াডকু্তবক্তত্তও ভাঠওভীসদয 

দায়ন ওযা য়। মক্তদ ওভীয াংখ্যা হফক্ত য় ত্সফ জনাংখ্যায ক্তবক্তত্তসত্ ত্া ভন্বয় ওসয দায়ন ওযা য়।  
 

 স্বাস্থ্য ওাযী অথফা ক্তযফায ওোণ ওাযী এসও অসযয অনুক্তস্থ্ক্তত্সত্ ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও ওর হফা ক্তনক্তিত্ 

ওসযন। ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসও হফাগ্রীত্ায াংখ্যা বৃক্তদ্ধ ওযায জন্য স্বাস্থ্য ওাযী এফাং ক্তযফাযওোণ ওাযী ফাক্তি ক্তযদনুওারীন 

ভয় আন্তঃব্যক্তিও হমাকাসমাসকয ভােসভ ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসওয হফা ম্পক্তওতু্ ত্থ্য প্রদাসন ক্তক্রয়বাসফ ওাজ ওসয থাসওন। ওসযানা 

হভাওাক্তফরায় স্বাস্থ্যসফায াাাক্ত ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসওয ওভীসদয ত্থ্য াংগ্রসয ওাসজ রাকাসনায যাভ ু ক্তিক্তওৎওসদয। 

ইক্তত্ভসেই ক্তডক্তজটার াক্তবসুরন্প িালুয উসযাক ক্তনসয়সে স্বাস্থ্য অক্তধদপ্তয। 
 

 হম ওর কবফুত্ী ভক্তরা ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও সত্ প্রফপূফওু  প্রসফাত্তয হফা গ্রণ ওসযনক্তন, স্বাস্থ্য ওাযী  

ক্তযফাযওোণ ওাযীকণ ত্াসদয খ ৌঁসজ হফয ওসয ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসওয হফা ব্যফস্থ্ায় ক্তনসয় আসন। হম ফ নাযী-পুরুল ইক্তআই, 

মক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাক্তদ ক্তফলসয় ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও সত্ হফা গ্রণ ওসযনক্তন ত্াসদয এ হফায আত্ায় ক্তনসয় আা য়। ওক্তভউক্তনটি 

ক্তিক্তনসওয ওামকু্রভ পর, ক্তিারী  পরপ্রসূ ওযায রসেয ইউক্তনয়ন স্বাস্থ্য  ক্তযাফয ওোণ হওে হযপাসযর হন্টায ক্তসসফ 

ব্যফহৃত্ সে। ক্তিক্তনও স্বাবাক্তফও প্রসফয াংখ্যা ৮৫ াজাসযয হফক্ত। 
 

 ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসওয স্বাস্থ্যসফায সুপর হবাক ওযসেন গ্রাভীণ জনসদয ভানুল। ক্তদসন ক্তদসন ম্প্রাক্তযত্ সে ওক্তভউক্তনটি 

ক্তিক্তনসওয স্বাস্থ্যসফায ওামকু্রভ। বক্তফষ্যসত্ ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনওগুসরাই সফ গ্রাভীণ জনসদয স্বাস্থ্যসফায ত্থ্য বাণ্ডায। যওায গ্রাভীণ 

জনসদয ভানুসলয স্বাস্থ্যসফা ক্তনক্তিত্ ওযায রসেয ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসওয ওামকু্রভ ম্প্রাযণ ওযসে। ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনসওয জন্য 

স্থ্ানীয় মাুসয় ত্ক্তফর কঠন ওযা সফ। হস্বোয় মাযা হদসফন, ত্াসদয ওাে হথসওই ত্ক্তফসরয টাওা গ্রণ ওযা সফ। হযাকীসদয টাওা 

ক্তদসত্ ফাে ওযা সফ না। হযাকীসদয হওউ ক্তদসত্ িাইসর ত্া গ্রণ ওযা সফ। 
 

 প্রধানভন্ত্রী হঔ াক্তনায উসযাসক ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও প্রক্তত্ষ্ঠায ভােসভ দক্তযদ্র ভানুসলয ক্তিক্তওৎা হফা ক্তনক্তিত্ ওযা সয়সে। 

জনকণসও ম্পৃি ওসয হম-হওাসনা উসযাক গ্রণ ওযসর ত্া পর সফই, এয প্রকৃষ্ট উদাযণ এ ওক্তভউক্তনটি ক্তিক্তনও। ওক্তভউক্তনটি 

ক্তিক্তনও এভন এওটা উদ্ভাফনী ক্তি, মায ভােসভ স্বাস্থ্যসফা জনকসণয হদাযসকািায় হৌৌঁসে হদয়া ম্ভফ সয়সে। এটা ফাাংরাসদসয 

জন্য এও ক্তফযাট অজনু। এ অজসুন হদফাী কক্তফতু্। 
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