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ম্প্রতি াবায-খাগড়াছতড়-তলরট-ননায়াখারী। নেলয এিআ চাযটি িঞ্চলরয নাভ ফায মুলখ মুলখ তপযলছ। ইতিফাচক 

নকালনা কাযলে নয়, ফযিং এিআ িঞ্চরগুলরোলে ংঘটিে কলয়কটি ঘটনা াযা নেল তনন্দায ঝড় তুলরলছ। ঠাৎ কলযিআ নমন নফলড় 

নগর নাযী তনম যািন, মতেও এ জোেীয়  তনম যািন ফা ধল ষণ িঅভালেয এিআ ান্ত ফদ্বীল ভোলে ভোলেই  ঘটলছ। তনম যািনকাযীযা ক্ষিন্তু  

নযািআ ালে না। ধযা ড়লছ। নফ তকছু ঘটনায দ্রুি তফচাযও লয়লছ। িাযযও নেলভ ননিআ এলন ঘৃণ্য িযাধ। তকন্তু নকন এিআ 

াতফকিা? ভাজতফজ্ঞানীযা এফিং ভলনাতফেগে এ তনলয় তফস্তয গলফলণোও কযলছন। ভালজয িফক্ষলয়য কো ফরা লে, 

িযাধীলেয ভনস্তত্ব ক্ষনলয়ও চজোলযোলোলয আলরো নো  রলে । োধোযণ ভোনুলও জোলন, নাযীয ওয তিংিা এক ধযলনয চযভ 

ভানক্ষক বফকলেয ফতিঃপ্রকা। ভানতক িসুস্থিা তনলয় শুধু িঅভালেয নেল না, াযা তফলেিআ নাযীয ওয ঘলট চলরলছ 

ফহুভাতিক জঘন্য িযাধ। তশু-তকলাযী-িরুেী-বৃদ্ধা নকউিআ ফাে মানে না এিআ তিংিা নেলক। িঅফায নেখা মালে, এিআ 

িযালধয ালে জতড়ি োকলছ তকলায-যুফক-বৃদ্ধ ফ ম ষোলয়য ফয়ত পুরুল। িলফ এিআ ভানতক বফকে নফত রক্ষয কযা মায় 

িরুেলেয ভলে। িঅয এিআ তেকটালিিআ এখন নজয নেওয়ায ভয় এললছ ফলর ভলন কলযন তফললজ্ঞযা। 

 

োযীক্ষযি, ভোনক্ষি ও োভোক্ষজি সুস্থেো ক্ষনলয়ই স্বোস্থয। ক্ষিন্তু আভযো ভুলর মোই সুস্বোস্থয ক্ষনক্ষিে িযলে ভোনক্ষি  ও 

োভোক্ষজি সুস্থেোও দযিোয। ভোনক্ষি সুস্থেো েোড়ো োক্ষফ ষি সুস্থেো  ম্ভফ নয়। ভোনক্ষি সুস্থেো লরো ভন ও  ভনন, আলফগ ও 

আ যলণয সুস্থেো।  জোক্ষেংঘ ২০৩০ োলরয ভলে চেিই উন্নয়ন রিযভোত্রো  ক্ষেন নম্বলয –সুস্বোস্থয ও িল্যোণ অজষলনয চিলত্র  

ভানতক স্বাস্থযচি অন্তভু ষক্ত িলযলে। আভোলদয যকাযও এতডতজয এই  রিযভোত্রো ৩.৪  -এয ওয গুরুত্ব তেলে। তফেব্যাী 

িঅলযকটি গুরুিয স্বাস্থয ভস্যা লে প্রতিফতিিা। ফািংরালেলয স্বাস্থযনীতি ও কভ যসূতচলি এ দু’টি তফলয়লকিআ তফলল গুরুত্ব নেওয়া 

লয়লছ।   

 

িঅভালেয জনলগাষ্ঠীয িলধ যক ১৮ ফছলযয তনলচ। ২০১৮ ালর জািীয় ভানতক স্বাস্থয িআনতিটিউট নেলক এক গলফলোয় 

নেখা মায়, তশু-তকলাযলেয ভলে ১৭ েতভক ৩ িািং ভানতক নযাগী। িঅট নকাটি জনলগাষ্ঠীয ভলে এক নকাটি ৩৬ রাখ 

তশু-তকলায ভানতক নযাগী।  তফলেয প্রতি াঁচজলন একজন ফা ২০ িািং িরুে ভানতক নযালগ িঅক্রান্ত। তফলণ্নিা, উলদ্বগ, 

ভােকাতি, িঅত্মিযায নচষ্টা, িতি চঞ্চরিা, বুতরিং, ািআফায ক্রািআভ, গ্ািং কারচায, িফােিা, নেীয় িংস্কৃতিয তফরুদ্ধাচযে, 

িআন্টাযলনট ও নপবুক িঅতি, ম্পকযজতনি ভানতক ভস্যা নেলক এ নযালগয সৃতষ্ট।   

 

আলযো এিটি বয়োফ েথ্য র, চদলয  ৮২ েোং ক্ষশু বুক্ষরংলয়য ভলেই ফলড়ো য় মো েোলি যফেীলে 

ভোনক্ষিবোলফ অসুস্থ িলয তুরলে প্রবোফ চপলর। ভোনক্ষি  চযোগ, চমৌন য়যোক্ষনয ক্ষিোয, বুক্ষরংলয়য ভলে চফলড় ওঠো ক্ষশু-

ক্ষিলোলযয ভোনক্ষিেো বঙ্গুয লফ, এেোই স্বোবোক্ষফি। 
 

ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষফললজ্ঞযো ভলন িযলেন, োম্প্রক্ষেি েথ্যপ্রযুক্ষক্তয প্রোয এফং এয ওয অেযক্ষধি ক্ষনব ষযেো ক্ষফলল 

িলয, চভোফোইর , চপবুি, ইন্টোযলননটয ভোত্রোক্ষেক্ষযক্ত  ব্যফোয ভোনক্ষি চযোগ সৃক্ষিয অন্যেভ িোযণ। োোোক্ষ ভোদিোক্ষক্তও 

এিটি ফলড়ো িোযণ মো েরুণলদয ভলে  ভোনক্ষি সুস্থেোয ব্যোঘোে ঘেোয়। ফেষভোলন  ক্ষশু-ক্ষিলোয-েরুণযো চম োলয  ভোনক্ষি স্বোস্থয 

ভস্যোয় আক্রোন্ত লে েোয জন্য চোশ্যোর ক্ষভক্ষিয়োয অক্ষেক্ষযক্ত ব্যফোযলি অলনিেো দোয়ী িযলেন ভলনোক্ষফজ্ঞোনীযো । োঁযো ভলন 

িলযন, োযীক্ষযি  ক্ষযশ্রভ নো িলয এবোলফ চোশ্যোর ক্ষভক্ষিয়ো ব্যফোলযয পলর ক্ষশুলদয ভোনক্ষি স্বোস্থয ব্যোি িক্ষেয  মু্মখীন 

লে। েোযো ফলড়ো লয় ভোলজ নোনোক্ষফধ জঘন্য অযোধ ঘটিলয় থোলি। 

 

ক্ষশু চথলি ক্ষিলোয ; ক্ষিলোয চথলি েরুলণ ক্ষযণে ওয়োয ভয় ভোনক্ষি ও োযীক্ষযি ক্ষযফেষন ঘলে। এিটি 

ফয়:ক্ষিিোরীন ংিে তেক্ষয য়। ভয়েো খুফ ঝুঁক্ষিপূণ ষ। এ জন্য এ ভয় ভোনক্ষি শুশ্রূলোয প্রলয়োজন। ক্ষযফোয, ফন্ধু -ফোিফ ও 

ক্ষিিলি এই দোক্ষয়ত্ব ক্ষনলে লফ।  
 

অলনি ভয় ভলনয চবেয পুলল যোখো িথো ফরলে নো চলযও ভোনক্ষি চযোলগ আক্রোন্ত য় চিউ চিউ। পলর  নতুন নতুন 

ভস্যো চদখো চদয়। ভোদলি আকৃি য়। এভন এিটি ঘেনো এি ক্ষিোথীয চিলত্র ঘলেক্ষের। এিটি চফযিোক্ষয চভক্ষিলির িলরলজ 

ড়লেো চ। ঠোৎ িলয এি চক্ষভস্টোলয চ পর খোযো িযর। িোযণ অনুিোন িযলে ক্ষগলয় চদখো চগর ন্তোনটি ভোদিোক্ত। ভো 

েখন চিোলনো উোয়োন্তয নো চলয় ংোয চপলর চযলখ ন্তোনলি চদখবোর িযো শুরু িযলরন। েেক্ষদলন ক্ষযক্ষফলয চনলভ এললে 

বয়োফ ক্ষফম ষয়। এ ক্ষযক্ষস্থক্ষেলে ভো -ফোফোলি বুেলে লফ ন্তোলনয িী অফস্থো। এজন্যই ন্তোলনয ভোনক্ষি সুস্বোস্থয ক্ষনলয় 

অক্ষববোফিলদয ল েন থোিলে লফ।  
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চদল ভোনক্ষি চযোলগয ক্ষ ক্ষিৎোয ফলড়ো ফোধো র অল েনেো এফং োভোক্ষজি েোন ধোযণোয িোযলণ চযোগ চগোন 

যোখোয চ িো। এি জক্ষযল চদখো চগলে এফ ভস্যোয িোযলণ এিজন চযোগী েোয চযোলগয রিণ প্রিো ফোয য চথলি 

ক্ষ ক্ষিৎলিয দ্বোযস্থ ওয়ো ম ষন্ত ৬ ফেয ভয় চরলগ মোয়। িঅভালেয জন্য ফলড়া ভস্যা লরা , ফোংরোলদল িক্ষভউক্ষনটি ম ষোলয় 

ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষফললয় গুরুত্ব চদওয়োয জন্য চিোলনো চপোযোভ ফো ংগঠন নোই। জনল েনেো বৃক্ষিয রলিয আভোলদয চদল জোেীয় 

ভোনক্ষি স্বোস্থয ইনক্ষিটিউে; স্বোস্থয ও ক্ষযফোয িল্যোণ ভন্ত্রণোরয়; ক্ষফক্ষবন্ন এনক্ষজও; চোজীক্ষফ ংগঠন; চফযিোক্ষয ট্রোি ও 

পোউলেন এফং আন্তজষোক্ষেি ংস্থোমূ ক্ষনযন্তয িোজ িলয মোলে। 
 

োভোক্ষজি অযোধ শুধু লয নয়, গ্রোলভও েক্ষড়লয় লড় নছ ব্যোি োলয। েোই ভোনক্ষি স্বোস্থয সুযিো িোম ষক্রলভ গ্রোলভয 

ক্ষদলি সুনজয চদওয়ো প্রলয়োজন। গ্রোভীণ  িোক্তোযযো  প্রোক্ষন্তি ম ষোলয়য োক্ষফ ষি  স্বোস্থযলফো ব্যফস্থোয় গুরুত্বপূণ ষ ভূক্ষভিো োরন িলযন। 
এই ক্ষফোর অপ্রক্ষক্ষিে গ্রোভীণ স্বোস্থযলফো প্রদোনিোযীলদযলি ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষয ম ষো ম্পলিষ প্রক্ষিণ ক্ষদলয়  প্রোক্ষেষ্ঠোক্ষনিবোলফ 

দি চোদোয িলয তেক্ষয িযো অক্ষযোম ষ। যকাযও এলক্ষলি কাম যকয উনযাগ তনলয়লছ। ইনিাভলে গে দুই দনক জোেীয় 

ভোনক্ষি স্বোস্থয ইনক্ষস্টটিউে, িোক্তোয, স্বোস্থযিভী, ভক্ষজলদয ইভোভ ও ভোলজয চনতৃস্থোনীয় ব্যক্ষক্তফগ ষলি তৃণমূর ম ষোলয় ভোনক্ষি 

স্বোস্থযলফো প্রদোলন  প্রক্ষিণ ক্ষদলয় আলে। এ ম ষন্ত  ইনক্ষস্টটিউলেয ভোেলভ প্রোয় ৫০০০ স্বোস্থযিভী, ৪০০০ িোক্তোয, ৫০ ক্ষক্ষবর 

োজষন ও ২০০ ইভোভ ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষফললয় প্রক্ষিণ চলয়লেন। োোেোলরয চদওয়ো যোভল ষ ক্ষ ক্ষিৎোয চিলত্র তৃণমূর ম ষোলয় 

আভোলদয িক্ষভউক্ষনটি  ক্ষিক্ষনিগুলরো অব্যোে পলরোআ চফো ক্ষদলে োলয ফলরও ভলন িলযন প্রধোনভন্ত্রী চখ োক্ষনো। 

ফোংরোলদলয িক্ষভউক্ষনটি  ক্ষিক্ষনি ফেষভোলন োফ ষজনীন স্বোস্থয িভ ষসূক্ষ  প্রদোলন এিটি িোম ষিয ভলির ক্ষললফ ক্ষফশ্বব্যোী  স্বীকৃে, 

মোলে প্রক্ষেলযোধমূরি ভোনক্ষি স্বোস্থযলফো ও প্রক্ষেফিী ব্যক্ষক্তলদয জন্য চভৌক্ষরি চফো অন্তভু ষক্ত। এই িক্ষভউক্ষনটি  ক্ষিক্ষনি ভলির 

প্রধোনভন্ত্রীয উদ্ভোফন। 

 

চদল ভোত্র ৬০জন  ক্ষিক্ষনিযোর োইলিোরক্ষজস্ট য চয়চেন। ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষফল চয় প্রক্ষিণপ্রোপ্ত োধোযণ ক্ষ ক্ষিৎি 

যলয়লেন ১০ োজোয এফং নোল ষয ংখ্যো ১২  োজোয। আয দুলম ষোগ ব্যফস্থোনোয় প্রক্ষিণপ্রোপ্ত োধোযণ ক্ষ ক্ষিৎি য চয়চেন ভোত্র ৬০ 

জন। ভোনক্ষি স্বোস্থযলফো িোম ষক্রলভয জন্য ক্ষয োরি দভম ষোদোয এিজন িভ ষিেষোলি ক্ষদলয় এিটি অক্ষধদপ্তয প্রক্ষেষ্ঠো িযোয ক্ষ ন্তো 

িযলে যিোয। চজরো ম ষোলয় ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষযক্ষবউ ভক্ষনেক্ষযং িক্ষভটি গঠলনয ক্ষফলয়টিও ক্ষফলফ নো িযলে যিোয, মোয বোক্ষে 

লফন চজরো প্রোি।  
 

েোরুলেয আলগই তফ ফো তিলোযিোর চথলি এ ধযলণয চফো ক্ষনক্ষিে িযলে প্রোথক্ষভি ফো ভোেক্ষভি স্কুর ম ষোলয় 

খেিোরীন ফো স্থোয়ী ভোনক্ষি স্বোস্থযিভী ফো ক্ষফললজ্ঞ যোখোয ক্ষফলয়টি ক্ষফলফ নোয দোক্ষয যোলখ।। ভোনক্ষি স্বোস্থয এফং ভোনক্ষি 

তফিল্য ফো ক্ষফশৃঙ্খরো প্রক্ষেলযোধ ক্ষফললয় প্র োযণোয জন্য প্রোথক্ষভি ফো ভোেক্ষভি স্কুরক্ষবক্ষিি িোম ষক্রভলি ক্ষক্তোরী িযোয ওয 

গুরুত্ব ক্ষদলয় এ ক্ষনলয় িোজ িযলে যিোয। ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষফললয় ল েনেো ও দিেো বৃক্ষিয  প্রক্ষিলণ আইন   প্রলয়োগিোযী 

ংস্থোয দস্য, আইনজীফী, ক্ষফ োযি, গণভোেভিভীলদয  অংগ্রণ ফোড়োলনো জরুক্ষয। 
 

যিোয ‘প্রক্ষেফিী ব্যক্ষক্তলদয অক্ষধিোয ও সুযিো আইন-২০১৩’ এফং ২০১৮ োলর ‘ভোনক্ষি স্বোস্থয আইন’ প্রণয়ন 

িলযলে। ভোনক্ষি স্বোস্থয আইলন য ভলে  ংিে প্রস্তুক্ষে ও ব্যফস্থোনো য় ভোনক্ষি ো য়েো অন্তভু ষক্ত িযো লয়লে।  যিোলযয 

এখনিোয ক্ষযিল্পনো লরো চিৌরগে ক্ষযিল্পনোয স্বয়ংম্পূণ ষেো ক্ষনক্ষিে িযো এফং তফ  চথলি চযক্ষজক্ষরচয়ক্ষি ও িক্ষভউক্ষনটিয 

িল্যোণ বৃক্ষিয ওয আলরোিোে িযো , মো ভোনক্ষি  সুস্থেো ক্ষনক্ষিলেয মূর উোদোন।  ফহু অংীদোযক্ষবক্ষিি, োভক্ষগ্রি ও োক্ষফ ষি 

িক্ষভউক্ষনটিক্ষবক্ষিি ভোনক্ষি স্বোস্থযলফোলি অগ্রোক্ষধিোয ক্ষদলয় এিটি ‘ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষফলয়ি জোেীয় চিৌর ক্ষযিল্পনো’ প্রণয়লনয 

িোজ িযলে যিোয।  আন্তজষোক্ষেি ম্প্রদোয় এ চিলত্র েোলদয মূল্যফোন অক্ষবজ্ঞেো ক্ষফক্ষনভলয় এক্ষগলয় আলফ এফং িোক্ষযগক্ষয ও 

আক্ষথ ষি ম্পদ নোক্তিযলণ োয়েো িযলফ ফলর ফোংরোলদ আো িলয। 

 

 সুইজোযল্যোলেয যোজধোনী  চজলনবোয় ৭২েভ ক্ষফশ্ব স্বোস্থয  চম্মরলন ফোংরোলদল ভোনক্ষি ক্ষ ক্ষিৎোয ফেষভোন ক্ষযক্ষস্থক্ষে 

ক্ষনচয় ক্ষেক্ষন ফলরক্ষেলরন,  ফোংরোলদল প্রক্ষিণপ্রোপ্ত চোজীফীয ংখ্যো খুফই িভ। োভোক্ষজি ক্ষনন্দো ও চোজীফীয অবোফ  লেও 

ভোলজয িোলে চৌুঁেোয উদ্ভোফনী িক্ষে গ চড় চেোরোয ব্যোোলয  আোফোদ ব্যক্ত িলয  ক্ষেক্ষন জোনোন,  এই জটির ও ফহুমুখী ইসুয  

চভোিোক্ষফরো িযলে  জরুক্ষযক্ষবক্ষিলে িোম ষিয অংীদোযলদয লঙ্গ ভন্ব চয়য ওয  যিোয গুরুত্ব ক্ষদলে । যিোলযয িণ ষধোযযো 
ভোনক্ষি স্বোস্থযলি অগ্রোক্ষধিোয ক্ষদলে এফং ির নোগক্ষযলিয িল্যোণ ক্ষনক্ষিে িযলে অঙ্গীিোযফি। ফোংরোলদ  ক্ষফশ্ব স্বোস্থয ংস্থোয 

(িক্ষিউএই ও) িোলে  ভোনক্ষি চযোগীলদয ঠিি ক্ষ ক্ষিৎোয় ঘোেক্ষে িভোলে োয়েো আো িলয। 
 

এই ফেলযয ক্ষফশ্ব ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষদফ এভন এি ভ এললে মখন িলযোনোবোইযো ভোভোক্ষযয পলর আভোলদয 

তদনক্ষন্দন জীফনমোত্রোয় ফলড়ো ধযলনয ক্ষযফেষন ঘলে চগলে।  ভোভোক্ষযয চপ্রিোলে তফক্ষশ্বি ক্ষযফেষলনয িোযলণ খো খোওয়োলে নো 

চলয েরুণলদয ভোলে ভোনক্ষি চযোগ বৃক্ষিয আঙ্কো িলযলে িক্ষিউএই ও। 

 

 



-৩- 

 

ওয়োর্ল্ষ চপিোলযন পয চভন্টোর চ রথ ক্ষফশ্ব ভোনক্ষি স্বোস্থয ক্ষদফ উরলিয প্রক্ষেোদ্য ক্ষনধ ষোযণ িলযলে ফোয জন্য 

‘ভোনক্ষি স্বোস্থয : অক্ষধি ক্ষফক্ষনলয়োগ অফোধ সুলমোগ’।  ভোনক্ষি স্বোলস্থযয চিলত্র এখনিোয চ চয় আযও চফক্ষ ক্ষফক্ষনচয়োচগয প্রচয়োজন 

মোলে ভোনক্ষি স্বোস্থযলফোলে প্রলেযলিযই অক্ষধিোয  ক্ষনক্ষিে িযোয িথোই এয ভে ক্ষদলয় প্রক্ষেপক্ষরে লয়লে। 

 

ভোনক্ষি স্বোস্থযলি প্রোথক্ষভি স্বোস্থযলফোয অক্ষফলেদ্য অং ক্ষললফ স্বীকৃক্ষে চদওয়োয জন্য ক্ষফশ্ব স্বোস্থয ংস্থোয প্রক্ষে 

ফোযফোয েোক্ষগদ ক্ষদলয়লেন প্রধোনভন্ত্রী  চখ োক্ষনো। এলিলত্র োঁয সুস্পি ভেোভে লরো,  এিই ব্যক্ষক্তয ভলে দুই ফো েলেোক্ষধি 

চযোলগয উক্ষস্থক্ষেয চিলত্র ভোনক্ষি স্বোলস্থযয ক্ষ ক্ষিৎো অন্যোন্য চযোগ ক্ষনযোভলয় োয়ি য়। চই োলথ োফ ষজনীন স্বোস্থয িভ ষসূক্ষ য 

অগ্রোক্ষধিোয ক্ষনধ ষোযলণয চিলত্র প্রোয়ই ভোনক্ষি স্বোস্থয ও প্রক্ষেফক্ষিেোলি ফোদ যোখো য়। ক্ষিন্তু ভোনক্ষি চযোগ প্রক্ষেলযোলধ আভোলদয 

প্রক্ষক্ষিে স্বোস্থযিভী ও দি চফোদোন ব্যফস্থো থোিো দযিোয। 
 

োভোক্ষজি, োক্ষযফোক্ষযি,  ভূ-যোজননক্ষেি, অথ ষননক্ষেি ক্ষযফেষন এফং োংস্কৃক্ষেি  ক্ষযফেষলনয লঙ্গ লঙ্গ  ফক্ষিছুয 

ক্ষযফেষন লে। আয এয প্রবোফ ড়লে েরুণচদয ওয। েরুণ লরো চই ক্ষক্ত চম ক্ষক্ত ভোজ গঠলন ভূক্ষভিো যোলখ । এই 

েোরূলেয উিোর িোরলি  চফক্ষ নজয ক্ষদলে লফ। অসুস্থ ফো ভোনক্ষি ক্ষফিোযগ্রস্ত েোরুে ভোজ ফো যোলেয জন্য বয়োফ ক্ষফম ষয় 

চিলি আনলে োলয, মো োম্প্রক্ষেি  যুফক্ষক্তয ভোনক্ষি সুস্থেো ক্ষনক্ষিে িযোয ভে ক্ষদলয় এ িটি িল্যোণমুখী ভোজ ক্ষফক্ষনভ ষোণ 

ম্ভফ। 
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