
কর োনোকোলীন মোতৃস্বোস্থ্য প্রেক্ষিত বোাংলোরেশ 

সোনক্ষিেো আক্ষমন 

কর োনো ভোই োরস  ক্ষবস্তোর  প্রেরশ  স্বোস্থ্য পক্ষ রসবো  প্রবহোল েশোয় নো ী-পুরুষ ক্ষনক্ষব িরশরষ সকরলই এ  ক্ষশকো  হরেন। তরব নো ীরে  অবস্থ্ো 

আর ো নোজুক হরয় পরেরে। কর োনো সঙ্করে সবরেরয় প্রবক্ষশ সমস্যো  মরে আরেন গভিধো ণকো ী মোরয় ো । আমোরে  প্রেরশ েথমবো  গভিধো ণ ক ো প্রবক্ষশ  

ভোগ মো-ই ক্ষকরশো ী। মো হরত ক্ষগরয় তোরে  প্রে মৃত্যযঝুঁক্ষকরত পেরত হয় তো পক্ষ বোর   অন্য সেস্য ো ভোরবন নো। কর োনো ও লকডোউন এ  কো রণ ক্ষনম্ন 

আরয়  পক্ষ বো গুরলোরত মোতৃস্বোস্থ্য সমস্যো  প্রেখো ক্ষেরয়রে। কর োনোকোরল মোরয়রে  প্রসবো প্রকরে েোওয়ো  েক্ষতবন্ধকতো আর ো প্রবরেরে। এ সমরয় প্রেোগ 

হরয়রে বোল্যক্ষববোরহ  বোেক্ষত প্র োঁক। অল্প বয়রস মো হওয়ো  ক্ষসদ্ধোন্ত মোরয়রে  স্বোস্থ্য ঝুঁক্ষক বোক্ষেরয় ক্ষেরে।  

 িোক্ষতসাংঘ ক্ষশশু তহক্ষবল (ইউক্ষনরসফ) ২০২১ সোরল  ৬ প্রম এক েক্ষতরবেরন বরলরে, এক্ষেল মোরস প্রেরশ নত্যন কর  গভিধো ণ কর রেন ২৪ লোখ 

নো ী । সাংস্থ্োটি  আশঙ্কো কর োনোকোরল িন্মকোলীন পক্ষ েে িো এবাং অন্তঃসত্ত্বো মো ও ক্ষশশু  িীবন  িো  েক্ষিয়ো বোধোগ্রস্ত হরত পোর । প্রিন্ডো  ক্ষবরশষজ্ঞ 

প্রফ রেৌক্ষস সুলতোনো বরলন ,বতিমোন পক্ষ ক্ষস্থ্ক্ষতরত বোক্ষেরত কোরি  েোপ নো ীরক সোমলোরত হরে। বোসোয় প্রকোক্ষভড প্র োগী থোকরল নো ীরে  সাংিমরণ  ঝুঁক্ষক 

থোকরে। আ  নো ী আিোন্ত হওয়ো  প  তোঁ  েত্ন প্রক ক রব, প্রসেো একেো বরেো সমস্যো। অরনরক  স্বোমী েবোস প্রথরক প্রেরশ ক্ষফর রেন। অরনরকই কোিকম ি 

হোক্ষ রয় বোক্ষেরত আরেন। তোঁ ো পক্ষ বো  পক্ষ কল্পনো সোমগ্রী কতটুকু পোরেন, প্রসেো একেো েশ্ন। সোমরন বরেো সমস্যো হরত পোর  নো ী  েিনন স্বোস্থ্য। এই 

লকডোউরন অরনরক গভিধো ণ কর রেন। এখন এসব মোরয়  েসব পূব ি, েসরব  সময় এবাং প বতী সমরয় েরত্ন  ক্ষবষয়গুরলো ক্ষেন্তোয়  োখরত হরব। আয় করম 

েোওয়ো  কো রণ সৃষ্ট হরব অপুক্ষষ্ট সমস্যো। ক্ষনম্ন আরয়  পক্ষ বোর   মো ও ক্ষশশু  অপুক্ষষ্ট ক্ষবষয়গুরলো  ক্ষেরক নি  ক্ষেরত হরব। অপুক্ষষ্ট পঙ্গুত্ব প্রথরক শুরু কর  

আর ো অরনক সমস্যো সৃক্ষষ্ট কর ।  

  কর োনো ক্ষবষয়ক িোতীয় কোক্ষ গক্ষ  প োমশ ি কক্ষমটি  সেস্য ক্ষেক্ষকৎসক  ওশনো ো প্রবগম বরলন, কর োনোকোরল পক্ষ বো  পক্ষ কল্পনো  ক্ষবষয়টিরক 

গুরুরত্ব  সরে প্রনওয়ো  িন্য পক্ষ বো  পক্ষ কল্পনো অক্ষধেপ্ত রক প োমশ ি প্রেয়ো হরয়রে। স্বোস্থ্যরকরে  পক্ষ রষবো কমোয় েসব হরে বোক্ষেরত। এরত মোতৃমৃত্যয 

এবাং অন্যোন্য িটিলতো  ঝুঁক্ষক বোেরে। হোসপোতোল বো স্বোস্থ্য প্রকে প্রথরক অন্তঃসত্ত্বো নো ীরে  ক্ষফক্ষ রয় প্রেওয়ো  ঘেনো ঘেরে। কর োনো ক্ষবষয়ক িোতীয় 

কোক্ষ গক্ষ  প োমশ ি কক্ষমটি  মরে মোতৃ স্বোস্থ্য ও পক্ষ বো  পক্ষ কল্পনো ক্ষবষয়ক উপ-কক্ষমটি আরে। এ উপ-কক্ষমটি করয়ক েফোয় সুপোক্ষ রশ গভিোবস্থ্োয় মোরয়  

েথম ক্ষতন মোরস একবো , প্রশষ ৩ মোরস  মরে কর োনো প্রেস্ট ক ো এবাং প্রকোন মো হোসপোতোরল প্রগরল ক্ষফক্ষ রয় নো প্রেওয়ো  কথো বলো হয়। 

নো ী ও ক্ষকরশো ীরে  উপ  কর োনোকোলীন েভোব প্রকমন -এ  উপ  এক সমীিো কর রে ব্র্যোক এ  প্রিন্ডো  িোক্ষস্টস অযোন্ড ডোইভো ক্ষসটি ক্ষবভোগ। 

২০২১ সোরল  ২৮ মোে ি প্রথরক ৯ এক্ষেল এ িক্ষ প েরল। ব্রোক ১১ টি প্রিলোয় তোরে  কম ি এলোকো  ৫৫৭ িন নো ী পুরুরষ  ওপ  এ িক্ষ প কর । িক্ষ রপ 

অাংশ প্রনওয়ো ব্যক্ষিরে  মরে ৭৫ শতোাংশই নো ী। প্রেখো প্রগরে, ৯০ শতোাংশ পুরুষ ও ৮০ শতোাংশ নো ী কর োনো  িন্য সতকিতোমূলক বোতিো প্রপরয়রেন। ক্ষকন্তু 

সু িো সোমগ্রীগুরলো পোওয়ো  প্রিরে নো ী  প্রেরয় পুরুষ অরনক এক্ষগরয়। 

প্রকোক্ষভড-১৯ বোাংলোরেশ:  য্োক্ষপড প্রিন্ডো  অযোনোলোইক্ষসস গরবষণো েকোক্ষশত হরয়রে ২০২১ সোরল  প্রম মোরস। ক্ষবক্ষভন্ন গরবষণো  তথ্য বলরে, 

লকডোউরন  সো ো ক্ষবরে নো ী ক্ষনে িোতন, ক্ষবরশষ কর  পোক্ষ বোক্ষ ক নো ী ক্ষনে িোতন প্রবরেরে। প্রবস কোক্ষ  সাংগঠন মোনুরষ  িন্য ফোউরন্ডশন (এম প্রি এফ) 

২০২১সোরল  এক্ষেল মোরস প্রেরশ ২৭ টি প্রিলোয় নো ী ও ক্ষশশু  েক্ষত সক্ষহাংসতো ক্ষনরয় একটি িক্ষ প পক্ষ েোলনো কর । িক্ষ প অনুসোর  ২৭ টি প্রিলোয় এক্ষেল 

মোরস ৪ হোিো  ২৪৯ িন নো ী এবাং ৪৫৬ টি ক্ষশশু ক্ষনে িোতরন  ক্ষশকো  হরয়রে। এ ধ রন  সক্ষহাংসতোয় নো ী  শো ীক্ষ ক ও মোনক্ষসক স্বোস্থ্য হুমক্ষক  মুরখ 

পেরে। অথে একিন গভিবতী মো গভিধো রণ  প  প্রথরক সন্তোন ভূক্ষমষ্ঠ হওয়ো পে িন্ত স্বোস্থ্যরসবো পোওয়ো তো  অক্ষধকো । গভিকোলীন েরত্ন  লিয হরলো মো ও 

ক্ষশশু সুস্বোস্থ্য ক্ষনক্ষিত ক ো এবাং গভিিক্ষনত প্রকোরনো িটিলতো প্রেখো ক্ষেরল তো েক্ষতর োধ বো ক্ষেক্ষকৎসো ক ো। 

  সমগ্র গভিকোলীন সমরয় অথ িোৎ ঋত্যস্রোব বন্ধ হওয়ো প্রথরক শুরু কর  েসরব  পূব ি পে িন্ত গভিবতী মো এবাং তো  প্রপরে  সন্তোরন  েত্ন প্রনওয়োরক 

গভিকোলীন েত্ন বলো হয়। গভিকোরল মোরয়  সঠিক েত্ন ক্ষনরল মো সুস্থ্ থোরকন, সুস্থ্ সবল ক্ষশশু  িন্ম হয়, নবিোতক ও মোরয়  মৃত্যয ঝুঁক্ষক হ্রোস পোয়। েসব 

একটি স্বোভোক্ষবক েোকৃক্ষতক েক্ষিয়ো হরলও প্রে প্রকোরনো সময় িটিলতো সৃক্ষষ্ট হরত পোর । সবক্ষকছু স্বোভোক্ষবক হরলও এ সময় অক্ষতক্ষ ি েরত্ন  েরয়োিন আরে। 

গভিধো ণ মোরনই কমরবক্ষশ ঝুঁক্ষকপূণ ি অবস্থ্ো। ক্ষন োপরে মো হবো  িন্য গরভি সন্তোরন  আগমন ক্ষনক্ষিত হওয়ো মোে গভিকোলীন পক্ষ েে িো শুরু ক রত হয় । 

গভিকোলীন পুর ো সময় প্রথরক েসরব  প  ক্ষকছুক্ষেন পে িন্ত ক্ষনয়ক্ষমত ক্ষেক্ষকৎসরক  প োমশ ি ক্ষনরত হয়। গভিোবস্থ্োয় কমপরি েো বো  স্যোরেলোইে ক্ষিক্ষনক, 

কক্ষমউক্ষনটি ক্ষিক্ষনক, ইউক্ষনয়ন স্বোস্থ্য ও পক্ষ বো  কল্যোণ প্রকে, মো ও ক্ষশশু কল্যোণ প্রকে বো সে  হোসপোতোরল এরস শো ীক্ষ ক প ীিো ক ো অতযন্ত িরুক্ষ । 

তরব গভিবতী মো েক্ষে প্রকোরনো কো রণ শো ীক্ষ ক অসুক্ষবধো প্রবোধ কর ন তোহরল প্রেরকোরনো সময় উরেক্ষখত স্বোস্থ্যরকরে এরস পক্ষ বো  পক্ষ কল্পনো  প োমশ ি 

ক্ষনরত হরব। েথমত, ৪ মোরস  (১৬ সপ্তোহ) মরে- ক্ষিতীয়ত, ৬-৭ মোরস  মরে (২৪-২৮) সপ্তোহ- তৃতীয়ত, ৮ম মোরস (৩২ সপ্তোহ) এবাং চুত্যথ ি ৯ মোরস (৩৬ 

সপ্তোরহ ) মরে ডোিোর   সোরথ সোিোত ক রত হরব। তোেোেো গভিধো রণ  ৪ প্রথরক ৮ মোরস  মরে মোরক দুই প্রডোি টিটি টিকো ক্ষনরত হরব; স্বোভোক্ষবক 

সমরয়  প্রেরয় প্রবক্ষশ কর  পুক্ষষ্টক  ও সুষম খোবো  প্রথরত হরব (খোবোর   তোক্ষলকোয় সোেমত ফলমূল, সবুি শোকসবক্ষি, ডোল, সীম, মোে মোাংস, ক্ষডম, দুধ, 

প্রেোরেো মোে ইতযোক্ষে)। েচু  পক্ষ মোরণ ক্ষবশুদ্ধ পোক্ষন পোন ক রত হরব; ভোক্ষ  কোি েোেো অন্যোন্য দেনক্ষিন কোিকম ি গভিবতী মোরয় ো ক রত পো রব; পক্ষ স্কো  

পক্ষ েন্ন থোকরত হরব এবাং ক্ষিরল িোলো প্রপোশোক প রত হরব; ক্ষেরন  প্রবলোয় কমপরি ২ ঘন্টো ক্ষবশ্রোম ক্ষনরত হরব এবাং গভিবতী মোরক মোনক্ষসকভোরব শোক্ষন্তরত 

 োখরত হরব। উরেখ্য প্রে গভিকোলীন সমরয় ক্ষেক্ষকৎসরক  প োমশ ি েোেো প্রকোরনো ঔষধ গ্রহণ ক ো েোরব নো, েীঘ ি সময় িোক্ষন্তক  ভ্রমণ ও ধূমপোন ক ো এবাং 

ছ াোঁয়াচে ছরাগীর (হাম, বসন্ত) ইত্যাদিচত্ আক্রান্ত সংস্পচশ ে ছেচে দূচর োেচত্ হচব। ওিন মোপো, স্বোস্থ্য ক্ষশিো প্রেওয়ো ,  িস্বল্পতো বো শ ীর   ি কম 

ক্ষকনো তো প ীিো ক ো,  িেোপ পক্ষ মোপ ক ো, পো অথবো মুখ ফুরল প্রগরল পোক্ষন আরে ক্ষকনো তো প ীিো কর  প্রেখো, শো ীক্ষ ক অন্য প্রকোন অসুক্ষবধো আরে 

ক্ষকনো তো প ীিো ক ো িরুক্ষ । 



-২- 

গভিোবস্থ্ো এবাং েসবকোরল সব নো ী  ক্ষন োপে এবাং স্বোস্থ্যক  পক্ষ রবশ ক্ষনক্ষিত ক ো  পোশোপোক্ষশ গভিকোলীন, েসব প বতী সব নো ী  িন্য 

ক্ষন োপে স্বোস্থ্যরসবো ক্ষনক্ষিত ক ো হরলো ক্ষন োপে মোতৃত্ব। সন্তোন েসরব  প  মো ও ক্ষশশু  ক্ষনয়ক্ষমত স্বোস্থ্য প ীিো, ডোিোর   েরয়োিনীয় উপরেশ এবাং 

ব্যবস্থ্োপনো হরে েসব প বতী প্রসবো। েসরব  প  একিন েসূক্ষত মোরয়  স্বোস্থ্য ঝুঁক্ষক  সম্মুখীন হরত পোর । কো ণ েসরব  প  একিন মোরয়  স্বোভোক্ষবক 

অবস্থ্োয় ক্ষফর  আসরত কমপরি েয় সপ্তোহ সময় লোরগ। ক্ষন োপে মোতৃত্ব হরে ক্ষন োপে মোতৃস্বোস্থ্য, মোতৃমৃত্যয হো  হ্রোস ও নবিোতরক  স্বোস্থ্য ক্ষনক্ষিত ক ো। 

দুই েশক আরগও মোতৃমৃত্যয একেো বরেো সমস্যো ক্ষেল। তরব স কো  গৃহীত পেরিপ এবাং স্বোস্থ্য খোরত  অগ্রগক্ষত  ফরল গত এক েশরক মোতৃমৃত্যয হো  

অরনক করমরে। ক্ষবে স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো  মরত, একিন নো ী  গভি অবস্থ্োয় ক্ষকাংবো েসরবোত্ত  ৪২ ক্ষেরন  মরে শো ীক্ষ ক িটিলতো  কো রণ মৃত্যয ঘেরল, তোরক 

মোতৃমৃত্যয ক্ষহরসরব ধ ো হয়। কর োনোকোরল গভিধো ণ েসবিক্ষনত িটিলতোসহ কর োনো আিোন্ত অরনক মোরয়  সন্তোন িন্মেোরন  প  মৃত্যযব ণ কর রেন। 

ত্া াড়া গর্ েবত্ী হওয়ার আচগই অচেে সময় ঝ োঁদেপূর্ ে মা সোক্ত েরা যায়। এচত্ অদর্র্াবেগর্ ত্াচির েরর্ীয় সম্বচে সচেত্ে হচবে এর 

ফচে মাতৃ-মৃত্যযর হার অচেোংচশ েমাচো যায়। ছযমে বয়স ১৮ এর েম অেবা ৩৫ এর ছবদশ; প্রেম গর্ ে  বা ৩ এর অদিে সন্তাে ; উচ্চত্া-১৪৫ ছস; দম; 

(৪ ফুট ১০ ইদি) এর েম; জন্ম দবরদত্ ২ ব চরর েম; পূব েবত্ী প্রসচব প্রসবপূব ে রক্তক্ষরর্, প্রসচবাত্তর রক্তক্ষরর্ অেবা জরায়ুচত্ গর্ েফুে আটচে োোর 

ইদত্হাস; দবেদম্বত্ বা বািাগ্রস্ত প্রসচবর ইদত্হাস; গর্ েস্থ দশশুর মৃত্যয বা েবজাত্চের মৃত্যযর ইদত্হাস এবং দসজাদরয়াে অপাচরশে বা যচের মাধ্যাচম প্রসচবর 

ইদত্হাস ইত্যাদি সম্পচে ে সচেত্ে হচত্ হচব। 

প্রেকসই উন্নয়ন লিযমোেো (এসক্ষডক্ষি )অনুেোয়ী প্রেরশ মৃত্যযহো  লোরখ ৭০ িরন  নোক্ষমরয় আনো  লিযমোেো ক্ষনরয়রে স কো । বোাংলোরেশ িোতীয় 

মোতৃস্বোস্থ্য প্রকৌশল, ২০৩০ সোরল  মরে েোক্ষতষ্ঠোক্ষনক েসব ৪৭ েশক্ষমক ১ শতোাংশ প্রথরক ৮৫ শতোাংশ উন্নীত ক ো এবাং েি ধোেী  মোেরম েসরব  হো  

৫০ শতোাংশ প্রথরক ৯০ শতোাংরশ উন্নীত ক ো, পোশোপোক্ষশ মোতৃমৃত্যয  হো  এবাং নবিোতরক  মৃত্যযহো  কক্ষমরয় আনো। গভিকোলীন কমপরি ৪ বো  গভিকোলীন 

প্রসবো গ্রহরণ  হো  ৩৭ েশক্ষমক ২ শতোাংশ প্রথরক ১০০ শতোাংরশ উন্নীত ক ো। গ্রোমীণ নো ী োও এখন উন্নত স্বোস্থ্যরসবো পোরে। গণমোেরম  নোনো কম েেোর   

ফরল িনসরেতনতো দতক্ষ  হরয়রে। স্বোস্থ্য খোরত প্রেকসই উন্নয়ন অিিরন একিন গভিবতী মো গভিধো রণ  প  প্রথরক সন্তোন ভূক্ষমষ্ঠ হওয়ো পে িন্ত স্বোস্থ্য প্রসবো 

পোওয়ো তো  অক্ষধকো । শুধু মো-ই নয়, মোতৃগরভি প্রবরে ওঠো ক্ষশশু ও েত্ন েরয়োিন, েোরক বলো হয় গভিকোলীন প্রসবো।  

  সীমোবদ্ধতো থোকরলও গত এক েশরক বোাংলোরেরশ  স্বোস্থ্য খোরত ব্যোপক অগ্রগক্ষত হরয়রে, ক্ষবরশষ কর  মো ও ক্ষশশু স্বোরস্থ্য  প্রিরে অগ্রগক্ষত এখন 

প্রেরশ  বক্ষহক্ষব িে নি  প্রকরড়েরে। উরেখরেোগ্য হোর  করমরে মো ও ক্ষশশু মৃত্যয  হো । এ  প্রপেরন স কোর   কক্ষমউক্ষনটি ক্ষিক্ষনক, পক্ষ বো  কল্যোণ প্রকে, মোতৃ 

ও ক্ষশশু কল্যোণ প্রকে, উপরিলো হোসপোতোলসহ প্রিলো এবাং প্রমক্ষডরকল করলি হোসপোতোলগুরলো  ক্ষবনোমূরল্য স্বোস্থ্যরসবো েেোন। কর োনোকোরলও  মোতৃস্বোস্থ্য 

প্রসবো ২৪ ঘন্টো েোলু থোকরে। টিকোেোন কোে িিম অব্যোহত  রয়রে। গভিবতী ও েসূক্ষত মোরয়  ক ণীয় এবাং তোরে  পুক্ষষ্ট প োমশ ি ক্ষবষরয় ধো ণো প্রেওয়ো হরে। 

কক্ষমউক্ষনটি ক্ষিক্ষনক প্রথরক ক্ষবনোমূরল্য ওষুধ স ব োহ ক ো হরে। স কোর   ই-প্রহলথ ও ই-স্বোস্থ্য প্রসবোসমূরহ  মরে  রয়রে প্রমোবোইল প্রফোরন স্বোস্থ্য প্রসবো, 

প্রেক্ষলরমক্ষডক্ষসন প্রসবো ,কক্ষমটি ক্ষিক্ষনকসমূহ, প্রেক্ষলরমক্ষডক্ষসন প্রসবো, এসএমএরস  মোেরম অক্ষভরেোগ-প োমশ ি িোনোরনো  ব্যবস্থ্ো, এসএমএরস  মোেরম েসূক্ষত 

মোরয়  প োমশ ি , এসএমএরস  মোেরম স্বোস্থ্য পক্ষ সাংখ্যোন তথ্যেযুক্ষি  সোহোরে উপক্ষস্থ্ক্ষত তেো ক্ষক, অনলোইন পপুরলশন প্র ক্ষিক্ষি ইতযোক্ষে। এেোেো 

গ্রোমোঞ্চরল অবক্ষস্থ্ত ক্ষবক্ষভন্ন কক্ষমউক্ষনটি ক্ষিক্ষনকসমূহ ইন্টো রনে সুক্ষবধোসহ ল্যোপেপ কক্ষিউেো  প্রেওয়ো হরয়রে। কক্ষমউক্ষনটি ক্ষিক্ষনক স্থ্োপনো বতিমোন স কোর   

মুখ্য কম িসূক্ষে  মরে অন্যতম। প্রমোবোইল প্রফোরন স্বোস্থ্যরসবো কক্ষমউক্ষনটি ক্ষিক্ষনরক  সম্প্রসো ণ ক ো হরে। স্বোস্থ্য প্রকরে  েোপ কমোরত স্বোস্থ্য কল প্রসন্টো  

১৬২৬৩ নম্বর  প্রফোন কর  ঘর  বরস স্বোস্থ্য তথ্য িোনো েোরে। অথে ৯০-এ েশরক েক্ষত ১ লোখ িীক্ষবত ক্ষশশু িন্ম ক্ষনরত ক্ষগরয় ৫৭৪ িন  মো মৃত্যযব ণ 

ক রতন। বতিমোরন তো করম েক্ষত লোরখ ১৬৫িরন েোঁক্ষেরয়রে। প্রস ক্ষহরসরব ৯০-এ  েশরক  ত্যলনোয় মোতৃমৃত্যয ৭০ শতোাংরশ  প্রবক্ষশ হ্রোস প্রপরয়রে। 

  বতিমোন সমরয় স্বোস্থ্য ও পক্ষ বো  কল্যোণ মন্ত্রণোলয় েণীত পোঁে বে  প্রময়োেী 'েত্যথ ি স্বোস্থ্য, িনসাংখ্যো ও পুক্ষষ্ট কম িসূক্ষে ২০১৭- ২০২২' - বোস্তবোক্ষয়ত 

হরে। এ কম িসূক্ষে বোস্তবোয়রন  ফরল প্রেরশ  সোক্ষব িক স্বোস্থ্য, িনসাংখ্যো ও পুক্ষষ্ট পক্ষ ক্ষস্থ্ক্ষত  ব্যোপক উন্নয়ন ঘেরে। েক্ষ দ্র গভিবতী মোরয়রে  সহোয়তো  িন্য 

মোতৃকোলীন ভোতো কোে িিম েলমোন  রয়রে। এ ভোতো মো ও ক্ষশশু স্বোস্থ্য ও পুক্ষষ্ট উন্নয়রন সহোয়ক ভূক্ষমকো পোলন ক রে। স্বোস্থ্যখোরত প্রেকসই উন্নয়ন অিিন 

এবাং কর োনো পক্ষ ক্ষস্থ্ক্ষত প্রমোকোরবলোয় স কোর   পোশোপোক্ষশ সবোইরক এক্ষগরয় আসপ্রত হরব। ক্ষন োপে মোতৃত্ব ক্ষনক্ষিত ক রত সবোইরক ভূক্ষমকো ক্ষনরত হরব। 

বোাংলোরেশ ২০৪১ সোরল  মরে উন্নত প্রেশ হরব। এ িন্য উন্নত িোক্ষত গঠন ক রত হরব। আিরক  ক্ষশশু োই হরব প্রস সমরয়  নোগক্ষ ক তোরে  িন্যই মূলত 

ে কো  সুস্থ্ মো। একিন সুস্থ্ মো-ই পোর  একটি সুস্থ্ িোক্ষত িন্ম ক্ষেরত। 
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