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প্রান্তিক জনগণেয স্বাস্থ্যণফায় কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক  

                                                                       ানজীদা আভীন 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ ান্তনায দটি ন্তফণল উণযাণগয ভণে একটি উণযাগ ণে কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক। স্বাধীনতায য 

শেণক গত ৫০ ফছণয ফাাংরাণদণয স্বাস্থ্যখাণত উণেখণমাগ্য াপণেয শছণন আণছ শফ ন্তকছু গুরুত্বপূে ণ উদ্ভাফন ও উণযাগ। জনস্বাস্থ্য 

ন্তফণলজ্ঞ দান্তফ কণযন , কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক ফাাংরাণদণয স্বাস্থ্যখাণত ন্তফপ্ল ফ ঘটিণয়ণছ। কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয াপেগাঁো ন্তনণয় ন্তফশ্ব 

স্বাস্থ্য াংস্থ্ায একটি পুন্তিকায নাভ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক : শরে শযভুণরন ইন ফাাংরাণদ। ফাাংরাণদণয স্বাস্থ্যখাত ন্তনণয় আণরাচনা 

উঠণরই কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণক ফাদ ন্তদণয় শ আণরাচনা পূে ণ য়না। স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা এভন্তডন্তজ এফাং ন্তবন ২০২১অজণণনয 

রক্ষ্যভাত্রা ন্তনণয় কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয অগ্রমাত্রা। এটা ভন্তিত স্বাস্থ্য ও ন্তযফাযকোে াংক্রাি প্রােন্তভক স্বাস্থ্যণফায় 

আণরাকফন্ততণকা। ম্প্রন্তত শদণয স্বাস্থ্যখাণতয অন্যতভ আণরান্তচত ন্তফলয় 'ন্তযবাইটারাইণজন অফ কন্তভউন্তনটি শরে শকয়ায ইন 

ফাাংরাশদ ' প্রকল্প ফা কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক প্রকল্প। 

 

কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক ন্তনণয় ২০১৩ াণরয ১২ জুন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ ান্তনায শদওয়া এক াক্ষ্াৎকাণয ফণরন্তছণরন , 

প্রােন্তভক স্বাস্থ্যণফা ন্তফলণয় ন্ততন্তন তাঁয ন্ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুন্তজবুয যভাণনয ধাযো ও ন্তচিায ম্প্রাযে কণযণছন । তাঁয ন্তচিা ও 

ন্তযকল্পনাগুণরা আন্তভ তাঁয কাছ শেণক শুনতাভ। প্রােন্তভক স্বাস্থ্যণফা ন্তকবাণফ ভানুণলয শদাযণগাড়ায় শ ৌঁণছ শদওয়া মায় , এ ন্তনণয় তাঁয 

বাফনাগুণরা ন্ততন্তন আভাণক ফরণতন। ণয ওই ন্তচিাগুণরাই আন্তভ আণযা ন্তফস্তৃত কণযন্তছ। ২০০০ াণরয ২৬ এন্তপ্রর তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী 

শখ ান্তনা শগাারগঞ্জ শজরায টুন্তঙ্গাড়া উণজরায াটগাতী ইউন্তনয়ণনয ন্তগভাডাঙ্গা গ্রাণভ একটি কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক উণবাধন 

কণযন। এয ভে ন্তদণয় শদণ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয আনুষ্ঠান্তনক মাত্রা শুরু য়। স্বাস্থ্য অন্তধদপ্তয ফরণছ ১৯৯৮ ার শেণক ২০০১ ার 

ম ণি াযাণদণ ১০ াজায ৭৬৩ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয ন্তনভ ণােকাজ শল ণয়ন্তছর। এয ভণে চালু ণয়ন্তছর প্রায় চায াজায। ২০০১ 

াণরয ন্তনফ ণাচণনয য ন্তফএনন্তয শনতৃত্বাধীন শজাট যকায ক্ষ্ভতায় এণ ন্তিন্তনণকয কাজ ফন্ধ কণয শদয়। ২০০৭ াণর তত্ত্বাফধায়ক 

যকায ক্ষ্ভতায় আায য কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক শফযকান্তয প্রন্ততষ্ঠান ফা এনন্তজও শদয ন্তদণয়  চারাণনায কো তখন বাফা ণয়ন্তছর। 

২০০৯ াণরয ন্তনফ ণাচণনয য যকায গঠন কণয আওয়াভী রীগ। আফায ন্তক্রয় ণয় ওণঠ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক কাম ণক্রভ।  

 

ফতণভাণন াযাণদণ ১৩,৮৮১ টি ন্তিন্তনক চালু আণছ, চালুয অণক্ষ্ায় আণছ আযও ১৪৬টি কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক। এফ ন্তিন্তনক 

শেণক দদন্তনক গ শড় ৩০ জন ভানুল শফা শনন। কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনকগুণরাণক ন্তফনামূণে প্রায় ৩০ ধযণনয ওষুণধয াাান্ত স্বাস্থ্য , 

ন্তযফায ন্তযকল্পনা এফাং পুন্তি াংক্রাি যাভ ণ শদওয়া য়। এগুণরায ভণে যণয়ণছ ান্তফ ণক প্রজনন স্বাস্থ্য ন্তযচম ণায আওতায় অিঃত্ত্বা  

ভন্তরাণদয প্রফকারীন এফাং প্রণফাত্তয শফা প্রদান কযা য়। এছাড়া াধাযে জখভ , জ্বয, কাটা, শাড়া, াঁান্তন, চভ ণণযাগ, কৃন্তভ এফাং 

শচাখ, দাঁত ও কাণনয াধাযে শযাণগয শক্ষ্ণত্র রক্ষ্েন্তবন্তত্তক প্রােন্তভক ন্তচন্তকৎা প্রদান কযা য়। ভয়ভত প্রন্ততণলধক টিকা শমভন : য্ক্ষ্মা 

ন্তডপণেন্তযয়া, হুন্তাং কপ , শান্তরও, ধনুিাংকায, াভ, শাটাইটি-ন্তফ, ন্তনউণভান্তনয়া ইতযান্তদ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণক ন্তশু ও ন্তকণায 

ন্তকণাযীণদয প্রণয়াজনীয় স্বাস্থ্যণফাও শদওয়া য়। ১৮ শেণক ৪৯ ফছয ফয়ণ িান ধাযে ক্ষ্ভতাম্পন্ন ভাণয়ণদয ঠিক তান্তরকা 

প্রেয়ন, জণন্য ২৮ ন্তদণনয ভণে ন্তশুয জন্ ন্তনফন্ধন , ১ শেণক ৫ ফছণযয ন্তশুণদয ছয় ভা  য য প্রণয়াজনীয় ন্তবটান্তভন খাওয়াণনা 

এফাং যাতকানা শযাণগ আক্রাি ন্তশুণদয খ ৌঁণজ শফয কযা ও তাণদয ন্তচন্তকৎায ব্যফস্থ্া কণয োণক। কন্তভউন্তনটি শরে শকয়ায 

শপ্রাবাইডাযযা স্বাস্থ্য ও ন্তযফায ন্তযকল্পনা শফা গ্রেকাযীণদয জটির শকগুণরাণক প্রণয়াজনীয় শফা প্রদান পূফ ণক দ্রুত উচ্চতয ম ণাণয় 

শযপায কণযন।  

  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ন্তনণদ ণণ গ্রাভীে ভানুণলয শদাযণগাড়ায় স্বাস্থ্যণফা শ ৌঁণছ ন্তদণত প্রন্তত ছয় াজায ভানুণলয জন্য একটি 

কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক গণড় শতারা ণয়ণছ। এখান শেণক প্রায় ৮০ বাগ এরাকাফাীয শফা শনয় আয গণড় প্রন্ততন্তদন শফা শনওয়া ভানুণলয 

াংখ্যা ৩৫জন। ন্তিন্তনকগুণরা ফান্তড়য কাছাকান্তছ ওয়ায় এফাং শখাণন ন্তফনামূণে াধাযে শযাণগয ওষুধ াওয়া মায় ফণর ন্তদন ন্তদন 

শফাগ্রীতায াংখ্যা ফাড়ণছ।  

 

প্রন্ততটি ন্তিন্তনণক ন্ততনজন শফাকভী আণছন । ন্তএইচন্তন্তয প্তাণ ছয় ন্তদন ন্তিন্তনণক োকায কো। শুক্রফায ব্যতীত প্তাণয 

ছয় ন্তদন কন্তভউন্তনটি শরে শকয়ায শপ্রাবাইডায কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণক উন্তস্থ্ত শেণক শফা প্রদান কণযন। অন্তপ ভয় কার ৯টা শেণক 

ন্তফকার ৩ টা ম ণি। কন্তভউন্তনটি শরে শকয়ায শপ্রাবাইডায স্বাস্থ্য কাযীণদয তদাযন্তক কণযন। প্রান্তনক কভ ণ এরাকায় ( প্রন্ততটি 

ইউন্তনয়ণনয নয়টি ) ওয়াড ণন্তবন্তত্তক ভাঠকভীণদয দায়ন  কযা য়। কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয শফাগ্রীতা াংখ্যা বৃন্তি কযায জন্য স্বাস্থ্য 

কাযী ও ন্তযফায কোে কাযী ফান্তড় ন্তযদ ণনকাণর আিঃব্যন্তিক শমাগাণমাণগয ভােণভ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয শফামূ তথ্য 

প্রদাণনয ন্তক্রয়বাণফ কাজ কণয োণকন। শমফ গব ণফতী ভন্তরা কন্তভউন্তনটি  ন্তিন্তন ক শেণক প্রফপূফ ণ শফা গ্রে কণযনন্তন স্বাস্থ্য 

কাযী ও ন্তযফায কোে কাযীযা তাণদয খ ৌঁণজ শফয কণয কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয শফা ব্যফস্থ্ায় ন্তনণয় আণন। এছাড়া প্রন্ততটি 

ন্তিন্তনণক ন্তশু ও ভাণয়ণদয টিকা দাণনয ব্যফস্থ্া আণছ। ন্তিন্তনণক শমফ নাযী পুরুল ইন্তআই , য্ক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইতযান্তদ ন্তফলণয় কন্তভউন্তনটি  
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ন্তিন্তনক শেণক শফা গ্রে কণযনন্তন ,তাণদযও এই শফা ব্যফস্থ্ায় ন্তনণয় আা য়। কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয কাম ণক্রভ পর ন্তিারী ও 

পরপ্রসূ কযায রণক্ষ্য ইউন্তনয়ন স্বাস্থ্য ও ন্তযফায কোে শকন্দ্র শযপাণযর শন্ট্রার ন্তণণফ ব্যফহৃত ণে। ভণয়য ণঙ্গ ণঙ্গ  াো  

ন্তদণয় কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনকগুণরাণত একন্তদণক শযাগীয ন্তবড় শফণড় শগণছ , শফণড়ণছ আস্থ্া। গ্রাভীে জেণগাষ্ঠীয স্বাস্থ্যণফায ভাণনান্নয়ণন 

কাজ কণয মাওয়া এফ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনকগুণরাণত যণয়ণছ শফ ন্তকছু ভস্যা। এফ ভস্যা ভাধান কণয ফতণভান যকায 

আদৄন্তনকভাণনয একটি ন্তিন্তনক ন্তণশফ গণড় শতারায জন্য কাজ কণয মাণে , মা ফািফান্তয়ত ণর জনগে আণযা পরপ্রসূ শফা াণফ।  

 

কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনকণক শকন্দ্র কণয নমুনা কাম ণক্রভ শুরু কণযণছ যকায। প্রন্ততটি ন্তিন্তনক াংরগ্ন ২৫০ শেণক ৩০০ ন্তযফাণযয 

জন্য একজন কণয ভান্তিাযা শরে বরান্তিয়ায ভণনানয়ন শদওয়া ণে। ক ন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক ট্রাণেয বান্তত অোক দয়দ 

শভাদাণেয আরী ফণরন, '২০ শেণক ৩০ন্তভন্তনট াঁটায দূযণত্ব একজন ভানুল প্রােন্তভক স্বাস্থ্যণফা াণফ এফাং শফা াওয়ায শক্ষ্ণত্র শকউ 

ফন্তিত োকণফ না , এটাই ন্তছর কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক গড়ায মূর উণেশ্য। ' ভণডর ন্তণণফ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তন ক ন্তফণশ্বয সুনাভ কুন্তড়ণয়ণছ। 

তণফ উণেশ্য পুণযাপুন্তয পূযে য়ন্তন। শদণয গ্রাভীে জনণদ শমণকাণনা প্রাণি ন্তকছু ে শমণত না শমণতই শচাণখ ণড় এক একটি 

কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক। প্রায় একই নকায় দতন্তয শছাণটা বফণন ন্তিন্তনক ব্যফস্থ্ানা ন্তদণন ন্তদণন ভানুণলয কাণছ অন্তযাম ণ বযা ণয় 

উণঠণছ। অিত ভাতৃস্বাস্থ্য , ন্তশুস্বাস্থ্য ,াধাযে অসুখ ন্তফসুণখ শদাযণগাড়ায় ণজই প্রােন্তভক শফাটুকু াওয়া মায় কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক 

শেণক। প্রেণভ যকান্তয প্রকণল্পয ভােণভ প্রকল্পটিয ন্তযচারনা কযা ণরও ২০১৮ াণরয নতুন আইণনয ভােণভ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক 

এখন চরণছ কন্তভউন্তনটিন্তবন্তত্তক স্বাস্থ্য য়তা ট্রাণেয আওতায়। 

 

স্বাস্থ্য ম্পন্তকণত আিজণান্ততক বা শন্তভনাণয ফাাংরাণদণয ক্ষ্ শেণক কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয াপে তুণর ধযা য়। 

যকাণযয পৃেক দুটি জন্তযণ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক ন্তনণয় ৮০ শেণক ৯৮ তাাং ভানুল ন্তুন্তিয কো জান্তনণয়ণছ। জান্ততাংণঘয ভান্তচফ 

ফান ন্তক মুন এফাং ন্তফশ্ব স্বাস্থ্য াংস্থ্ায ভান্তযচারক ভাগ ণাণযট চযান ফাাংরাণদ পণয এণ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক এয উণযাগণক ন্তফপ্লফী 

ন্তণণফ আখ্যা ন্তদণয়ণছন।  

 

ন্তফন্তবন্ন ত্রুটিন্তফচ্যযন্তত োকা ণত্ত্বও একটি জায়গা শেণক ভানুল স্বাস্থ্য , ন্তযফায ন্তযকল্পনা ও পুন্তিণফা াণে এটা একটা ন্তফযাট 

ব্যাায। কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক তৃেমূর ভানুলণক শুদৄ স্বাস্থ্যণফা ন্তদণে না , স্বাস্থ্যণফা াংফন্তরত শম ণচতনতা সৃন্তি কযণছ , শটা ান্তফ ণক 

স্বাস্থ্য সূচণক ইন্ততফাচক পর ন্তনণয় এণণছ। ন্তফনামূণে াধাযে স্বাস্থ্যণফা ফা ৩০ ধযণনয ঔলধ াওয়া গ্রাণভয ভানুণলয জন্য কভ 

াওয়া নয়। গ্রাণভয ভানুলণদয ন্তনণয় গঠিত কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক। প্রােন্তভক স্বাস্থ্যণফা ব্যফস্থ্ানায় গ্রাভ ম ণাণয় স্থ্ানীয় জনাধাযণেয 

অাংগ্রণেয ব্যফস্থ্া ন্তনঃণেণ একটি ভণডর ,াপণেয দৃিাি। ন্তাংবাগ কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক স্থ্ানীয় শকাণনা ব্যন্তিয জন্তভণত গণড় 

উণঠণছ। এয ন্তযচারনায় স্থ্া নীয় ভানুল ও জনপ্রন্ততন্তনন্তধযা ম্পৃি। যকান্তয শফতনভুি শম ন্ততনজন স্বাস্হযকভী এখাণন শফা শদন , 

তাণদয অন্তধকাাং াংন্তিি এরাকায। তাই কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনণকয াধাযে ভানুল ন্তনণজণদয প্রন্ততষ্ঠান ফণর ভণন কণযন। াধাযে অসুণখ 

আণগ মাযা ন্তচন্তকৎণকয কাণছ শমত না , এখন তাযা কন্তভউন্তনটি  ন্তিন্তনণক আণ। কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনকগুণরাণত দান্তয়ত্বপ্রাপ্ত শরাকজনণক 

দান্তয়ত্ব ারণন ণচি োকণত ণফ , মাণত গ্রাণভয অফণন্তরত শকাণনা শরাকজন ন্তিন্তনণক শফায জন্য এণ ন্তপণয না মায়। তাণর 

যকাণযয কন্তভউন্তনটি ন্তিন্তনক স্থ্ান এফাং গ্রাভীে জনণগাষ্ঠীয স্বাস্থ্যণফায কাজ াে ণক ও পর  শফ। 
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