
খ োরোয সদ্ধোন্ত োপপে স্বোস্থ্যসফসধ খভপন প্রোথসভক সফদ্যোরয় চোলুয সনপদ েসকো 

যফীন্দ্রনোথ যোয় 

 

গত ফছপযয খপল চীপন প্রথভ কপযোনো খযোগী নোক্ত য়। এয য ধীপয ধীপয োযো সফপে ছসিপয় মোয়। গত ৮ 

ভোচ ে ফোাংরোপদপ প্রথভ কপযোনো খযোগী নোক্ত য়। কপযোনোয প্রোদুব েোফ কভোপত যকোয ২৬ ভোচ ে খথপক খদপ োধোযণ 

ছুটি খ োলণো কপয। তোয আপগ ১৮ ভোচ ে খথপক খদপয কর সেো প্রসতষ্ঠোপন োধোযণ ছুটি খ োলণো কপয। এ ন ম েন্ত ফন্ধ 

যপয়পছ কর সেো প্রসতষ্ঠোন। এপত স্ববোফতই সেো ব্যফস্থ্োয ওয প্রবোফ পিপছ। প্রোথসভক সেো ভোনী 

যীেো(সইস) চরসত ফছপযয জন্য স্থ্সগত খ োলণো কযো পয়পছ। কপযোনো যফতীপত সপরফো ঠিক খযপ  ভোনম্মত 

সেো খদওয়োটোও একটো চযোপরঞ্জ সপপফ খদ ো সদপফ। সেো কোম েক্রভ অব্যোত যো পত াংদ সফটিসব, ফোাংরোপদ 

খফতোয ও খদপয কর কসভউসনটি খযসডও এয ভোধ্যপভ প্রোথসভপকয োঠদোন কোম েক্রভ চরভোন যপয়পছ। ইপতোভপধ্য জুভ 

ও গুগর সভপটয (meat) ভোধ্যপভ অনরোইন ক্লোও শুরু পয়পছ। সকন্তু তোপত সেোথীপদয অাংগ্রণ পন্তোলজনক নয়।  
 

খকোপনো খকোপনো খদপয সেো প্রসতষ্ঠোন খ োরোয পয নতুন কপয কপযোনো াংক্রভপণয োয উপেগজনকবোপফ 

খফপি মোওয়োয় আফোয ফন্ধ কপয সদপত ফোধ্য পয়পছ। ফতেভোপন ফোাংরোপদপ কপযোনো াংক্রভপণয োয ক্রভোগত কপভ 

আপছ সকন্তু সেো প্রসতষ্ঠোন খ োরোয সদ্ধোন্ত এ নও গ্রণ কযো য়সন। তপফ সেো প্রসতষ্ঠোন ফন্ধ থোকোয পপর শ্রেণিণক্ষা 

কাম যক্রমভ ব্যাঘাত ণশুয ণখন শ্রমাগ্যতায ওয শ্রনণতফাচক প্রবাফ শ্রপরমত াময। সফপল কপয প্রাণিক ণক্ষার্থীযা 

মত শ্রফণ সভয় ণফদ্যারময়য ফাইময র্থাকমফ, তামেয ণফদ্যারময় শ্রপযায সম্ভাফনা ততই কমভ মামফ। প্রার্থণভক ণক্ষাস্তময 

ধনী ণশুমেয তুরনায় েণযদ্র ণশুমেয ঝময ড়ায হায প্রায় ৫ গুি শ্রফণ। ণফদ্যারয় শ্রর্থমক ঝময ড়া ণশুমেয ভামঝ 

ফাল্যণফফাহ, অপ্রাপ্ত ফয়মস ভাতৃত্ব, শ্রমৌন ণনম যাতন ও সণহিংসতায ণকায হওয়া এফাং অন্যান্য ঝুঁণকয আঙ্কো বৃণি ায়। 

এছাড়া, েীঘ যণেন ণক্ষাপ্রণতষ্ঠান ফন্ধ র্থাকায় ণফদ্যারয়মকণিক শ্রসফা কাম যাফ রী, শ্রমভন: টিকাোন কভ যসূণচ , একমফরা খাদ্য 

প্রোন কভ যসূণচ এফিং ণশুমেয ভানণসক স্বাস্থ্য ও ভমনাসাভাণজক সহায়তা প্রোন ফাধাগ্রস্ত হমত াময। একই সামর্থ ব্যাহত 

রুটিন ব্যফস্থ্া ও সভফয়ণসমেয ভমে ণভর্থণিয়ায অবামফ ণশুমেয ভমে ভানণসক চা ও উণিগ্নতা ফাড়মত াময। 

প্রাণিক ণশু শ্রমভন ক্ষুদ্র নৃ -শ্রগাষ্ঠী, প্রণতফ ন্ধী ও এণতভ ণশুমেয ওয এ ধযমনয শ্রনণতফাচক ণযণস্থ্ণতয প্রবাফ 

উমেখমমাগ্যবামফ শ্রফণ হয়।  
 

সেো প্রসতষ্ঠোন খ োরোয খকোপনো সদ্ধোন্ত এ ন ম েন্ত গ্রণ কযো য়সন। সেো প্রসতষ্ঠোন খ োরোয সদ্ধোন্ত োপপে 

প্রোথসভক ও গণসেো ভন্ত্রণোরয়  WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank, CDC (USA) এয গোইডরোইন 

অনুযণ কপয একটি সনপদ েসকো প্রণয়ন কপযখছ। তপফ স্থ্োনীয় ফোস্তফতোয োপথ োভঞ্জস্য সফধোন কযপত এফাং প্রসতটি 

সশুয স ন, স্বোস্থ্য ও সনযোত্তোয চোসদো পূযণ কযপত এই সনপদ েসকোটি ক্রভোগত অসবপমোজন ও প্রোসিকীকযণ কযো 

প্রপয়োজন পফ। সফদ্যোরয় পুনযোয় চোলু কযোয সদ্ধোন্ত গৃীত পর সনযোদ এরোকো ও সযসস্থ্সত সফখফচনোয় এরোকোসবসত্তক 

সফদ্যোরয় চোলু কযো খমপত োপয। কর োনো াংক্রভণ সফপফচনোয় খকোপনো এরোকোপক যকোয কর্তেক খযড খজোন খ োলণো কযো 

পর খ এরোকোয় সফদ্যোরয় খ োরো যো ো মোপফ নো।  
 

সনপদ েসকো অনুোপয সফদ্যোরয় অবযন্তযীণ অফকোঠোপভোগত সযপফ সযষ্কোয-সযচ্ছন্ন যো ো ও জীফোণুমুক্তকযণ, 

োযীসযক দূযত্ব ফজোয় যো ো, োত খধোয়ো, াঁসচ-কোস সফলয়ক সষ্টোচোয, সুযেো যঞ্জোপভয ব্যফোয, অসুস্থ্পদয জন্য 

কযণীয় এফাং সনযোদ  োদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকযপণয অবযো গপি তুরপত পফ। এ সফলপয় সেক/সেোথী/কভ েচোযী ও 

অসববোফপকয জন্য তথ্য ও সনপদ েনো াংফসরত খোস্টোয/সরপপরট প্রস্তুত ও সফতযণ কযপত পফ। এ কর সনপদ েনো 

োভোসজক খমোগোপমোগ ভোধ্যভ ও গণভোধ্যপভ প্রচোয কযো পফ। উেুদ্ধকযপণয ভোধ্যপভ সশুপদযপক স্কুপর আনোয জন্য 

সফপল উপদ্যোগ গ্রণ কযপত পফ। সফসবন্ন ধভীয় উোনোরপয়য ভোধ্যপভ সেো ও স্বোস্থ্য পচতনতোমূরক কোম েক্রভ গ্রণ 

কযো খমপত োপয। 
 

সেক, সেোথী ও কভ েচোযীপদয োফ েেসণক োত খধোয়োয সফলয়টি সনসিত কযোয জন্য ম েোপ্ত সনযোদ োসন 

যফযোপয ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযপত পফ। োত খধোয়োয ভয় মোপত সেক/সেোথীপদয জটরো ততসয নো য় খবোপফ প্রসতটি 

সফদ্যোরয়সবসত্তক োসনয খটপয অফস্থ্োন ও াংখ্যো সনধ েোযণ কযপত পফ। এছোিো খম োপন ম্ভফ পফ খ ফ জোয়গোয় 

running water এয ব্যফস্থ্ো কযপত পফ এফাং শ্রছমর ও শ্রভময়মেয জন্য পৃথক খৌচোগোয স্থ্োন ফো ম্প্রোযণ 

কযপত পফ। খভপয় সেোথীপদয ঋতুকোরীন ভপয় স্বোস্থ্য সুযেোয জন্য প্রপয়োজনীয় ব্যফস্থ্ো যো পত পফ।  
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RxevYygy³ কযপত পফ। সফদ্যোরপয়য অসপ কে, খেসণকে, ফ েোধোযণ কর্তেক ব্যফহৃত য় এভন জোয়গো অন্যোন্য 

জোয়গোয খভপঝ ও  পযয দযজোয োতর, সিঁসিয োতর, খফঞ্চ এফাং খমফ ফস্তু ফোযফোয ব্যফহৃত য় খফ ফস্তুয তর/পৃষ্ঠ 

সযষ্কোয ও জীফোণুমুক্ত কযপত পফ। সফদ্যোরয় চরোকোরীন প্রসত সপপট অন্ততঃ একফোয সযষ্কোয ও জীফোণুমুক্ত কযপত 

পফ। প্রসতসদন সেো প্রসতষ্ঠোন চত্বপযয আফজেনো সযষ্কোয এফাং আফজেনো াংযেণকোযী োত্র জীফোণুমুক্ত কযপত পফ। 

প্রসতফোয টয়পরট ব্যফোপযয পয অফশ্যই োফোন েোযো োত জীফোণুমুক্ত কযপত পফ। এ সফলপয় সেক-সেোথী ও 

সযচ্ছন্নতোকভীপক মথোমথ প্রসেণ প্রদোন ও পচতন কযপত পফ। অসুস্থ্ সেক/সেোথী/কভ েচোযী এফাং ন্তোনম্ভফো 

সসেকোগণপক সফদ্যোরপয় উসস্থ্সত খথপক সফযত যো পত পফ। অসুস্থ্ ন্তোনপক সফদ্যোরপয় নো োঠোপনোয জন্য 

অসববোফকগণপক অনুপযোধ কযপত পফ। অসুস্থ্তোজসনত অনুসস্থ্সতয কোযপণ াংসিষ্ট সেোথী খমন খেসণ মূল্যোয়পন 

েসতগ্রস্ত নো য় খ সফলপয় সফদ্যোরয় কর্তেে সফপল ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযপফন। সেক, কভ েচোযী এফাং সেোথীপদয 

ফোধ্যতোমূরকবোপফ ভোস্ক ব্যফোয কযপত পফ। োত খধৌতকযণ অন্যফ স্বোস্থ্যসফসধ আফসশ্যকবোপফ প্রসতোরন কযপত 

পফ। াঁসচ/কোস খদওয়োয ভয় মু  এফাং নোক ঢোকপত টিসুয ফো কনুই ব্যফোয কযপত পফ। মোপদয পে ম্ভফ তোযো 

খমন জবোপফ কোপিয ভোস্ক (৩ খরয়োয কোপিয) ফোনোপত োপযন তোয সচত্র সফফযণ খদওয়ো খমপত োপয। স্বোস্থ্যসফসধ 

ম্পসকেত তথ্যাণে ক্ষুদ্র-নৃতোসত্বক জনপগোষ্ঠীয বোলোয় এফাং খেইপরয ভোধ্যপভ জরবয কপয তুরপত পফ এফাং অফশ্যই 

ব্যফহৃত বোলো সশুফোন্ধফ পত পফ। প্রপয়োজনপফোপধ এ কর সফলপয় খছোপটো খছোপটো তথ্যসচত্র সনভ েোণ কপয প্রচোয কযো 

খমপত োপয। সফদ্যোরয় কোম েক্রপভয শুরু, ভোসপ্ত ও সভড-খড-সভর-এয ভয়সূসচ এভনবোপফ োসজপয় সনপত পফ মোপত 

সেোথী এফাং অসববোফকপদয জটরো ততসয নো য়। সফদ্যোরপয়য অফকোঠোপভো এফাং সেোথীয াংখ্যো সফপফচনো কপয 

একোসধক সপট সকাংফো প্তোপয এপকক সদন এপকক খেসণয ফো একোসধক খেসণয োঠদোপনয ব্যফস্থ্ো খযপ  সফদ্যোরয় 

কর্তেে স্থ্োনীয়বোপফ সযকল্পনো প্রণয়ন কযপফন মোপত োযীসযক দূযত্ব সনসিত কযো মোয়।  
 

সেোপ্রসতষ্ঠোপনয প্রপফ পথ োযীসযক দূযত্ব ফজোয় খযপ  সেক, কভ েচোযী, সেোথী এফাং ফসযোগতপদয 

যীপযয তোভোত্রো সযভো কযপত পফ। দৃশ্যভোন একোসধক স্থ্োপন ছসফ স্বোস্থ্য সুযেো সনপদ েনো ঝুসরপয় যো পত পফ। 

খোপস্টপর থোকোকোরীন সেোথীযো োযীসযক দূযত্ব ফজোয় যো পত মথোমথ যোভ ে প্রদোন কযপত পফ।  োদ্য গ্রপণয 

ভয়ও দূযত্ব ফজোয় যো পত পফ। কভপে ১ সভটোয োযীসযক দূযত্ব ফজোয় খযপ   োফোয গ্রণ এফাং ম্পূণ ে সনজস্ব থোরো 

ফোন ফো ওয়োন টোইভ থোরোফোন ও োসনয োত্র ব্যফোয কযপত পফ। থোরোফোন এফাং োসনয োত্র সযষ্কোয ও 

জীফোণুমুক্ত কযপত পফ। প্রসতফোয সযপফপনয পয পুনযোয় ব্যফোযপমোগ্য থোরোফোন ও োসনয োত্র জীফোণুমুক্ত কযপত 

পফ। স্বোবোসফক অফস্থ্ো নো আো ম েন্ত খকোপনো প্রকোয অবযন্তযীণ জভোপয়ত আপয়োজন কযো মোপফ নো। কপযোনোকোরীন রম্বো 

খফপঞ্চ ২ জন কপয সেোথী ফপফ। সফদ্যোরপয়য ফোইপযও খমন সেোথী ও তোপদয অসববোফকযো এ কর স্বোস্থ্যসফসধ 

খভপন চপর খ সফলপয় াংসিষ্ট করপক পচতন কযপত পফ। সফদ্যোরয় চরোকোরীন সেক, কভ েচোযী এফাং সেোথীপদয 

ফসগ েভন কসভপয় সদপত পফ। অতযোফশ্যক নো পর খকউ ফোইপয মোপফ নো।  
 

সশুপদয ভোনসক স্বোপস্থ্যয ওয গুরুত্ব সদপত পফ। খকোয়োপযন্টোইপন অফস্থ্োনযত সেক/কভ েচোযী/সেোথীপদয 

সতোভোতোয স্বোপস্থ্যয অফস্থ্ো জোনো এফাং তোপদয োপথ ফভয় খমোগোপমোগ যো পত পফ। সেোথী ও কভ েচোযীপদয স্বোস্থ্য 

ভণনটয কযা , স্থ্োনীয় প্রোন ও স্বোস্থ্য কর্তেপেয োপথ সনয়সভত খমোগোপমোগ যাখমত হমফ। জরুসয প্রপয়োজপন মোপদয 

োোয্য দযকোয পফ তোপদয নোভ এফাং খভোফোইর নম্বয তোসরকো কপয াংযেণ কযপত পফ। খকোপনোরূ আতঙ্ক ফা 

শ্ররাকরজ্জা সৃসষ্ট নো কপয অসুস্থ্ সেোথী/কভ েচোযীপদযপক োভসয়কবোপফ আরোদো যো োয ব্যফস্থ্ো কযপত পফ। অসুস্থ্ 

সেোথী/কভ েচোযীখদযমক সনজ গৃপ অফস্থ্োন কযো স্বোস্থ্যসফসধ খভপন চরোয জন্য যোভ ে প্রদোন কযপত পফ। 
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