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সঠিক পুবিশে সুস্হহয জীিন 

ডা. োসনুভা আহশেদ খান 

 

   খাদ্য োনুশষর মেৌবলক অবিকারসমূশহর েশে অন্যেে একটি অবিকার। িাাংলাশদশের সাংবিিাশনর ১৮(১) অনুশেশদ 

জনস্বাস্থ্য ও পুবির উন্নবে সািনশক রাশের অন্যেে িাথবেক কেতব্য বহশসশি স্বীকৃবে মদওয়া হশয়শে। িেতোন সরকার মদশের সকল 

নাগবরশকর কে তক্ষে ও সুস্থ্ জীিন যাপশনর িশয়াজশন খাদ্য ও পুবি বনরাপত্তা অজতশন অঙ্গীকারিদ্ধ। জাবেসাংশের মেকসই উন্নয়ন অভীি 

ও লক্ষযসমূশহর সাশথ বেল মরশখ  ২০৩০ সাশলর েশে দাবরশযযর অিসান ( এসবডবজ -১), ক্ষুিার অিসান, খাদ্য বনরাপত্তা ও উন্নে 

পুবিোন ( এসবডবজ -২) অজতশন িবেশ্রুবেিদ্ধ। বিেীয় জােীয় পুবি কে তপবরকল্পনা (২০১৬-২০২৫) - র সাশথ জােীয় পুবি সপ্তাহ ২০২২ 

িবেিেশরর ন্যায় এিেরও ২৩ মথশক ২৯ এবিল সেগ্র িাাংলাশদশে জােীয় পুবি সপ্তাহ বহশসশি পাবলে হশে। এ িেশরর “িবেপাদ্য 

সঠিক পুবিশে সুস্হহয জীিন”। 
 

আোশদর িথশেই জানা দরকার অপুবি বক?  অপুবি হশলা ম্যাশরা অথিা োইশরাবনউবিশয়ন্ট মসিশন োেবে, বনি তাবরে োত্রার 

মচশয় মিবে োত্রায় গ্রহণ িা ভারসাম্যহীনোর সাশথ সম্পবকতে একটি অিস্থ্া। উদাহরণস্বরূপ িলা যায় পুবি স্বল্পো ও স্হূলো এদুশোই 

অপুবির িরন। বেশু খি তকায় িা েীণ তকায় হওয়া  এদুশোই পুবি স্বল্পোর বনশদ তেক। অপুবির সাশথ আরও কেগুশলা বিষয় বিশিচনায় বনশে 

হয়,শযেন ক্ষুিা, পবরবেে খাশদ্যর বনরাপত্তাহীনো ও েীব্র খাদ্য বনরাপত্তাহীনো। খািার মথশক পয তাপ্ত েবি না পাওয়ার কারশণ সৃি 

একটি অস্ববিকর িা মিদনাদায়ক অনুভূবে। খাদ্য িঞ্চনা, পয তপ্ত কযাশলাবর গ্রহণ না করা। দীে তস্হহায়ী পুবি স্বল্পোর সাশথ 

আন্তঃবিবনেয়শযাগ্যভাশি এখাশন ব্যিহৃে হয়। পুবি স্বল্পোর িাদুভ তাি ( বপওইউ) িারা পবরোপ করা হয়। পবরবেে খাশদ্যর 

বনরাপত্তাহীনো হশলা খাদ্য িাবপ্তর সক্ষেো সম্পশকত অবনশ্চয়ো, খািার মথশক িাদ পড়ার িা খািার মেষ হশে মদখার ঝুঁবক, পুবিগে 

োন অথিা খাদ্য গ্রহশণর পবরোশণর সাশথ আশপাে করশে িাে করা। েীব্র খাদ্য বনরাপত্তাহীনো হশলা খাদ্য মেষ হশয় যাওয়া, ক্ষুিা 

অনুভি করা, এশকিাশর চরে অিস্থ্ায় মকান মকান খািার না মখশয়ই এক িা একাবিক বদন পার করা। 
 

সোশজর সি তিশরর োনুশষর  কাশে স্বাস্থ্য ও বচবকৎসার মেৌবলক সুবিিা মপৌুঁশে মদওয়া এিাং জনগশণর পুবি ও স্বাশস্থ্যর উন্নবে 

সািন করা সরকাশরর মেৌবলক উশেশ্য। অন্যান্য মসিা খাশের েশো স্বাস্থ্যশসিা গ্রহশণর মক্ষশত্রও  নারীরা বিষশম্যর বেকার হশয় থাশক। 

বেশুকাল মথশক বৃদ্ধ িয়স পয তন্ত একজন নারী পুবি ও িজননসহ বিবভন্ন মক্ষশত্র স্বাস্থ্যশসিা গ্রহশণ  বিবভন্ন পাবরিাবরক, সাোবজক ও 

আইনগে সেস্যার সমু্মখীন হন। এসি িবেিন্ধকো দূর করার জন্য স্বাস্থ্য ও পবরিার পবরকল্পনা েন্ত্রণালয় মথশক মজন্ডার ইক্যযবয়টি 

স্ট্র্যাশেবজ ২০০১, িণয়ন করা হশয়শে। মজন্ডার ইক্যযবয়টি স্ট্র্যাশেবজ ২০০১ িািিায়শনর অবভজ্ঞোর উপর বভবত্ত কশর মজন্ডার ইক্যযবয়টি 

স্ট্র্যাশেবজ ২০১৪ বেবর করা হশয়শে। মজন্ডার ইক্যযবয়টি স্ট্র্যাশেবজর মূল লক্ষয হশলা 'নারী, বেশু, িয়ঃসবন্ধ কাশলর বকশোর - বকশোরী, 

সোশজর  সুবিিািবঞ্চে এিাং মভৌশগাবলকভাশি িাবন্তক জনশগাষ্ঠী ও দাবরযযশদর জন্য িদত্ত মসিাসমূশহর সশি তাত্তে ব্যিহারর োেশে 

মদশের োনুশষর স্বাশস্থ্যর উন্নয়ন সািন করা।'  মজন্ডার ইক্যযবয়টি স্ট্র্যাশেবজ ২০১৪ এর িািিায়ন কাল হশে ২০১৪-২০২৪। এ  মকৌেশলর 

কায তকর িািিায়শনর জন্য স্বল্পশেয়াবদ, েশেশেয়াবদ ও দীে তশেয়াবদ পবরকল্পনা িণয়ন করা হশয়শে। ইবেেশে স্বল্প ও েে মেয়াবদ 

পবরকল্পনা িািিায়ন মেশষ দীে ত মেয়াবদ পবরকল্পনা িািিায়শনর কায তরে চলোন রশয়শে। সোশজর সকলিশর স্বাস্থ্য ও সুস্থ্োর 

গুরুত্বপূণ ত  বনণ তায়ক বহশসশি বলঙ্গ বিষম্য বিদ্যোন। দীে তায়ু স্বশত্বও সািারণ পুরুষশদর তুলনায় নারীরা স্বাস্হহযকর সেয় কে মপশয় থাশক। 

নারীর এরূপ দুি তল স্বাস্থ্য পরিেীশে োরীবরক ও োনবসক অসুস্থ্োয় পবরণে হয়। এোও স্বীকৃে ময নারী ও মেশয়শদর বলঙ্গ সেো ও 

ক্ষেোয়ন ব্যবি,পবরিার, সাংগঠন, সম্প্রদাশয়র স্বাস্থ্য ও সুস্হহোর জন্য গুরুত্বপূণ ত বনয়ােক।সরকাশরর মূল লক্ষয হশলা একটি সুস্হহ জাবে 

বেবর করা, যাশে িশেযক নাগবরকই জােীয় অথ তনীবেশে অিদান রাখশে পাশর এিাং দাবরযযশোচশন সক্ষে হয়। দাবরযযশোচন ও িবঞ্চে 

োনুশষর অবিকার বনবশ্চেকরশণর জন্য একটি েবিোলী এিাং কায তকর স্বাস্থ্য খাশের বিকল্প মনই। িেতোন সরকার স্বাস্থ্য ও পুবি মসিা 

িদান এিাং জনগশণর িেযাবেে মসিার পবরবি সম্প্রসারশণর লশক্ষয বিবভন্ন রকে পদশক্ষপ গ্রহণ কশরশে। এগুশলার েশে স্বাস্থ্য সাংরান্ত 

যুশগাপশযাগী নীবেোলা িণয়ন ও িািিায়ন, নাবসাং মসিা ব্যিস্হহাপনা সাংরান্ত যুশগাপশযাগী নীবেোলা িণয়ন ও িািিায়ন, স্বাস্থ্য ও 

বচবকৎসা সুবিিাসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, োনসম্পন্ন ওষুি উৎপাদন ও বিেরণ এিাং আেদাবন ও রপ্তাবনশযাগ্য ওষুশির োন বনয়ন্ত্রণ, মসিা 

সাংরান্ত স্হহাপনা বনে তাণ, রক্ষণাশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ,বেশু ও োতৃ স্বাস্হহযশসিা, সম্প্রসাবরে টিকাদান কে তসূবচ এিাং পুবি উন্নয়শন কে তসূবচ 

িািিায়ন, সাংরােক ও অসাংরােক ব্যাবি এিাং নতুন আবিভূ তে মরাগ বনয়ন্ত্রণ। 

 

সরকার ো ও বেশুর জন্য উন্নে স্বাস্থ্যশসিা বনবশ্চেকরশণর লশক্ষয োতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার বিে অব্যাহে রাখা ও এর আওো 

বৃবদ্ধর োেশে সুবিিাশভাগীর সাংখ্যা বৃবদ্ধ, িসিপূি তশসিা,জরুবর িসূবেশসিা ও িসশিাত্তরকালীন কায তরে সম্প্রসারণসহ বেডওয়াইিারী 

এিাং কবেউবনটিবভবত্তক দক্ষ িাত্রী মসিা অব্যাহে রাখার উপর গুরুত্ব বদশয়শে। এোড়াও গভ তিেী েবহলাশদর োশে আয়রন ট্যািশলে 

এিাং বেশুশদর েশে বভোবেন-এ কযাপসুল ও কৃবেনােক িবড় বিেরণ এিাং োতৃদুগ্ধ পাশন উৎসাহ িদাশনর পাোপাবে সশচেনা বৃবদ্ধর 

কায তরে পবরচালনা করশে। পুবিোন সম্পন্ন খাশদ্যর ব্যিহার বৃবদ্ধর লশক্ষয গভ তিেী েবহলা,িসূবে ও বেশুশদর সপূরকরক খািার িদাশনর 

আওো সম্প্রসারশণর লশক্ষয সরকার  বিবভন্ন রকে পদশক্ষপ গ্রহণ কশরশে। 

 

িাাংলাশদে স্বাস্থ্য, পুবি, পাবন, পয়ঃবনষ্কােন ও পবরেন্নোবিবি,বেক্ষা এিাং বেশু সুরক্ষা সম্পবকতে মক্ষশত্র দুদ তান্ত অগ্রগবে অজতন করশে। 

এগুশলা বিশের কাশে মরাল েশডল বহশসশি বিশিবচে হশে। এসবডবজর মূলনীবে হশলা মকউ বপবেশয় থাকশি না, োর আশলাশক মদশের 



উন্নয়ন িবরয়ায় যারা বপবেশয় আশে োশদর বচবিে কশর মস অনুযায়ী পবরকল্পনার োেশে সরকার মদশের পুবি বিষম্য দূর করার 

পদশক্ষপ গ্রহণ কশরশে। এসকল পদশক্ষশপর িশল পবরিাশরর গড় আকার কশে ৪.৩ এ দাঁবড়শয়শে,গড় িজনন হার ২.৩,িন্যপান করা 

বেশুর সাংখ্যা ৯৮.৫,িাথবেক বিদ্যালশয় িায় েেভাগ বেশুর উপবস্থ্বে বনবশ্চে করা সম্ভি হশয়শে। ৫ িেশরর কে িয়বস বেশুশদর জন্ম 

বনিন্ধশনর হার মিশড়শে। োোবর িরশনর ও োরাত্মক পয তাশয়র খি তকায় বেশুর সাংখ্যা উশেখশযাগ্য োত্রায় কশে এশসশে। িেশর দুই িার 

৬-৫৯ োস িয়বস বেশুশদর বভোবেন-এ কযাপসুল খাওয়াশনা হশে,এশে রােকানা মরাশগর মক্ষশত্র উশেখশযাগ্য অজতন সাবিে হশয়শে । 

িায় সি পবরিাশরর মক্ষশত্রই খািার পাবনর সাংগ্রশহর উৎশসর উন্নবে হশয়শে। গ্রােীণ ও েহশরর পবরিারগুশলার েশে এশক্ষশত্র পাথ তকয খুি 

সাোন্য। এর েশে ৪৩ েোাংশের ও মিবে জনশগাষ্ঠী এেন এলাকায় িসিাস কশর মযখাশন োশদর আিাসস্থ্শলই পাবনর উৎস রশয়শে। 

েশি অশনক জায়গায় কাবিে োত্রায় উন্নবে হয়বন। মস সি জায়গা বচবিে করা হশয়শে এিাং সরকার সশচেনভাশি মসগুশলা বনশয় কাজ 

করশে। 
 

  ো ও বেশুর জন্য উন্নে স্বাস্থ্যশসিা বনবশ্চে করার লশক্ষয সরকার িশয়াজনীয় পদশক্ষপ গ্রহণ কশরশে। স্বাস্থ্যশসিা িদাশনর 

মক্ষশত্র বচবকৎসক ও অন্যান্য মসিা িদানকারীশদর েশে িশয়াজনীয় সাংখ্যায় েবহলাশদর িবেবনবিত্ব না থাকায় নারীরা স্বাস্থ্যশসিা 

গ্রহশণর মক্ষশত্র অসুবিিার সমু্মখীন হয়।সরকার স্বাস্হহযশসিা মকন্দ্রগুবলশে পয তাপ্ত  সাংখ্যায়  নারী বচবকৎসক ও অন্যান্য নারী মসিা 

িদানকারী পদায়নসহ বচবকৎসা মকন্দ্রগুশলা নারীিান্ধি করার ব্যিস্হহা করশে এিাং করশে। এ সেস্যা একবদশনই সোিান করা সম্ভি নয়। 

েশি এো একটি চলোন কায তরশের েশে রশয়শে। পূশি তর তুলনায় এখন বচবকৎসা মকন্দ্রগুশলা অশনক মিবে েবহলা ও বেশুিান্ধি। 

 
বিোয়শনর এ যুশগ িগবেেীল সোজ গশড় মোলার লশক্ষয সুস্হহ ও সিল জনশগাষ্ঠী বেবর এিাং োশদর অথ তননবেক কে তকাশের 

মূল মরাশের সাশথ সম্পৃি কশর দাবরযযশোচন করা িেতোন সরকার অন্যেে এশজন্ডা।শদশে োনুশষর পুবি বিষম্য দূর কশর একটি একটি 

সুস্হহ জাবে গশড় মোলার েশে বদশয় ২০৩০ সাশল মেকসই উন্নয়ন অভীি অজতন,২০৩১ সাশলর েশে উচ্চেেে আশয়র মদশে উন্নীে 

হওয়া এিাং ২০৪১ সাশলর েশে উন্নে মদশে পবরণে হওয়ার জন্য সিাইশক এবগশয় আসশে হশি। 

# 

মলখক- সহশযাগী অোপক  
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