
কিশ োরী মোশের স্বোস্থ্য ঝুঁকি ও িরনীে 

কিরোজুম মুকনরো 

স্কুল থেশি কিশর এশিশে কিশ োরী ক উলী,িশে ক্লোি থেশন উশেশে। মো এশি েলশলন “িোল থেশি আর স্কুশল থেশে হশে নো, 

থেোমোশি পোত্রপক্ষ থেখশে আিশে” েোরপর কেশে়ে। প্রকেেোে িরশে চোইশলো কিন্তু থেোে-১৫ েেশরর ক উলীর িেটুকু েো  কি আশে 

িমোশে এে েড়ে ক্ষমেোর কেরুশে লড়েোর। থমধোেী েোত্রী কহিোশে  ক উলীর স্বপ্ন- থি থলখো পড়ো ক শখ েড় হশে,কনশের পোশে োঁড়োশে, 

গরীে েোেোর িংিোশর িোহোয্য িরশে। কিন্তু অশচনো, অকনকিে এি েগশে েোইশের েন্য েোশি থেশল পোেোশনো হল, এেং িংিোর ধশম ের 

কনেম অনুেোেী  কিশ োরী ক উলীর গশভ ে এশি থগল িন্তোন। এমন ক উলী এিো নে।  িেশেশি থেক  িংখ্যোে কিশ োরী মোশেশের িন্তোন 

েন্মেোশনর থে গুশলোর এিটি েোংলোশে । প্রকে হোেোশর েীকেে েশন্ম ১১৩ টি ক শুই কিশ োরী মোশের িন্তোন। এিকডকের সূচশি 

কিশ োরিোলীন মোতৃত্ব িমোশনোর কেষশে গুরুত্বোশরোপ িরো হশেশে, েো আমোশের থেশ র েন্য এখনও এিটি েড় চযোশলঞ্জ। গে েের 

গুশলোশে থেশ  মোতৃমৃত্যয ও ক শু মৃত্যযর হোর িমোশনোর েন্য উশেখশেোগ্য িোিল্য অকেেে হশেশে। নোরী ক ক্ষো, িিল টিিোেোন িম েসূকচ 

এেং পকরেোর পকরিল্পনোর িিল েোস্তেোে়েশনর েন্যই এই িিলেো অেেন িরো িম্ভে হশে়েশে। কিন্তু এই িিলেোর পরও আমোশের অশনি 

অেেন ম্লোন হশে়ে েোে়ে, েখন এিটি থমশে়ে কিশ োরী েে়েশি মো হশে কগশে়ে অিোশল প্রোণ হোরোে়ে। 

কিশ োরী মোশেশের ঝুঁকিিমূহঃ আমোশের থেশ র আইশন আশে, আেোশরোর আশগ কেশে়ে নে়ে, কুকড়ের আশগ িন্তোন নে়ে। এর মধ্য 

কেশে়ে কিশ োরী মোতৃত্বশি মূলে নো িরো হশে়েশে। িোরণ, কিশ োরী মোতৃশত্বর িশল অশনি ধরশনর েটিলেো সৃকি হে়ে। ডকিউএইচওর 

িংজ্ঞো অনুেোে়েী, ১১ থেশি ১৯ েের েে়েশির থমশে়েশের কিশ োরী েশল। কিশ োরী মোতৃত্ব অেযন্ত ঝুঁকিপূণ ে। এিটি ক শুর গশভ ে আশরিটি 

ক শুর েন্ম িখশনোই কনরোপে হশে পোশর নো। এ অেস্থ্োে়ে মো হশল েোরো নোনো েটিলেোে়ে থভোশগ। ৬০  েোং  কিশ োরী মো রি স্বল্পেোে়ে 

থভোশগ। েোশের পুকির অভোে েোশি। অপুি মোশের েোচ্চো থিও অপুকিচশে থভোশগ। কিশ োরী অেস্থ্োে়ে গভেেেী হশল গভেপোে হওে়েোর েশেি 

আ ঙ্কো েোশি। এিলোমকিে়েোর মশেো কিঁচুকন থরোগ হশে পোশর। েোধোগ্রস্ত প্রিে হে়ে। থে িোরশণ মৃে িন্তোন েশন্মর িংখ্যো অশনি থেশড়ে 

েোে়ে। েোধোগ্রস্থ্ প্রিশের েটিলেোে মোশে়ের েরোে়ে়ু ও থেোকনপে এি হশে়ে অনেরে থপ োে ঝরশে েোশি। মো েীেন্মৃে অেস্থ্োে়ে থেঁশচ েোশি। 

েোংলোশেশ  "কিশ োরী মো" এর িংখ্যো উশেগেনিভোশে থে ী। ১৮ েের পোর হওে়েোর আশগ কিশ োরী অেস্থ্োে়ে মো হেোর মশেো 

মোনকিি ও  োরীকরি অেস্থ্ো কেরী হে়েনো এেং ক শুশি দুধ খোওে়েোশনো এেং লোলন পোলন িরোর মশেো েশেি জ্ঞোন আর বুকেও হে়েনো 

এশের মশধ্য। থে েোর কনশের েত্ন কনশেই ঠিিমশেো ক শখ নোই থি কি িশর েোর গভেোেস্থ্োে়ে েোচ্চোর েত্ন থনশে।  ঙ্কোর েোে়েগো হশে 

কিশ োরীশের গভেপোশের িংখ্যো এেং গভেপোেেকনে েটিলেোে়ে অকেকরি রি ক্ষরণ, ইনশিি ন েো থিপটিি হশে়ে অশনি কিশ োরী 

মোশে়ের মৃত্যয হে়ে আেোর অশনশি থেঁশচ থগশলও রিস্বল্পেো থরোশগ থভোশগ ও প্রেোশহর িোরশণ োঁশের প্রেনন ক্ষমেোও হোকরশে়ে থিলশে পোশর। 

ইউকনশিশির েথ্যমশে, ১৫ থেশি ১৯ েের েেিী কিশ োরীশের মো হওেোর মৃত্যযঝুঁকি ২০ েেশরর নোরীশের থেশি কেগুন। 

অন্যকেশি ১৫ েেশরর িম েেিী মোশেশের প্রিেেকনে মৃত্যঝুঁকি পাঁচগুণ থেক । কিশ োরী মোশেশের েোচ্চো প্রিশের ২৮ কেশনর মোশধ্য 

মোরো েোেোর আ ঙ্কো থেড়গুণ থেক । এেোড়োও ১৫-১৯ েেশরর মোশেশের মোরো েোেোর কেেীে গুরুত্বপুণ ে িোরন হশলো গভেিোলীন েটিলেো 

ও িন্তোন েন্মেোন। েোংলোশেশ র এখনও ৫২  েোং  থমশের ১৮ েের েেশির কনশচ কেশে হে। ৭০ লক্ষ কিশ োরী েোরো প্রসূকে অেস্থ্োর 

িোরশন েীেন ঝুঁকিশে েোশি। কিশ োরী মোশেশের কপ্র-েোম ে থলেোশরর করক্স থেশড় েোে। এশে িমশের আশগই ক শুর েন্ম হশে পোশর। ঐ 

ধরশনর ক শুশি কপ্র ম্যোকচউর থেকে েলো হশে েোশি, এশে ক শুর ওেন িম িহ অন্যোন্য অশনি েটিলেো হশে পোশর।  

িম ওেশনর নেেোেশির, থেঁশচ েোিো এেং পরেেীশে সুষ্ঠ়ু কেিো  লোশভর সুশেোগ িশম েোে়ে। থেঁশচ থগশল েোশের থরোগ প্রকেশরোধ 

ক্ষমেো িম েোশি এেং এিে ক শুশের  োরীকরি ও মোনকিি কেিো  ধীরগকেশে হে়ে। এেোড়োও কপ্র-এক্লযোমক েো ও থমোলোর থপ্রগশনকির 

মশেো করক্স িযোক্টশরর েন্য েোল্যকেেোহ েোেী। কিশ োরী মো হওেোর িোরশন এিেন যুেেীর েীেশন অশনি স্বপ্নই অঙ্কুশর থ ষ হশে পোশর। 

থেমনঃ েোশের ক ক্ষো েীেশনর িমোকি।  

কিশ োরী গভেোেস্থ্ো কেকভন্ন িোরশণর িোরশণ মোতৃমৃত্যযর ঝুঁকি েোড়েোে়ে। প্রেমে, েে়েঃিকিিোশলর  োরীকরি ও মোনকিি অপকরপক্কেো 

গভেোেস্থ্ো এেং প্রিশের  োরীকরি চোপ িোমলোশনোশি আরও চযোশলকঞ্জং িশর ত্যলশে পোশর। কেেীে়েে, থেৌন ও প্রেনন স্বোস্থ্য ক ক্ষো এেং 

পকরশিেোগুকলশে অযোশক্সি প্রোে়ে ই কিশ োর-কিশ োরীশের েন্য িীকমে েোশি, েোর িশল গভেোেস্থ্ো এেং প্রিশের িমে়ে উপযুি কচকিত্িো 

েত্ন কেলকিে হশে পোশর। উপরন্তু, েোংলোশেশ  িোমোকেি ও িোংস্কৃকেি িোরণগুকলও কিশ োরী মোশে়েশের মোতৃমৃত্যযর ঝুঁকি েোড়েোশে পোশর। 

উেোহরণস্বরূপ, থেশ  েোল্যকেেোহ এখনও প্রচকলে, এেং অল্প েে়েশি কেশে়ে িরো থমশে়েশের কিশ োর েে়েশি গভেেেী হওে়েোর িম্ভোেনো থেক । 

িোরন েোশের কনশের  রীশরর উপর কিেোন্ত থনওে়েোর ক্ষমেো েোশিনো, েো েোশের স্বোশস্থ্যর উপর থনকেেোচি প্রভোে থিলশে পোশর। 

িরনীে কিঃ িেোর আশগ ক শুর েোল্য কেশের প্রকেশরোধ িরশে হশে। এেন্য িেোর আশগ গণ িশচেনেো কেরী িরশে হশে। 

থমশেশেরশি ক কক্ষে, স্বকনভ ের িরশে হশে। থেন েোরো স্বোমীর উপর কনভ ের ীল নো েোশি। শুধু খোওেো আর পরোর েন্য কেশে থেেো হশে 

এই কেষে থেশি আমোশেরশি থের হশে আিশে হশে। কিশ োরী মোতৃত্ব থরোশধ কপেো-মোেোর উকচে কিশ োরীশি ১৮ েের েে়েশির আশগ 

কেশে়ে নো থেওে়েো। স্বোমীর উকচে স্ত্রীশি ২০ েের েে়েশির আশগ িন্তোন গ্রহশণ উৎিোকহে অেেো েোধ্য নো িরো। উপযুি েন্মকনে়েন্ত্রণ পেকে 

ব্যেহোর িরো। স্ত্রী গভেেেী হশল েোশি কনে়েকমে স্বোস্থ্য পরীক্ষো ও থডকলভোকরর িমশে়ে থেকনংপ্রোি স্বোস্থ্যিমীর িোহোয্য থনওে়েো। পকরেোশরর 

িে িেশের েোকে়েত্ব হশলো গভেেেীশি িহোনুভূকের িশে পকরচে েো িরো। গভেিোলীন িমশে়ে থমশে়েটিশি অন্যোন্য খোেোশরর িশে এি িোপ 

ঘন ডোল, এি মুঠি থেক   োি- িেকে ও এিটি িল, থেোে মোে, এি মুঠি েোেোম, িম্ভে হশল এিটি কডম আর এি গ্লোি দুধ খোওে়েোশনো। 



প্রকেকেন কেশনর থেলো অন্তে দু'ঘণ্টো েোশি কেশ্রোম থেওে়েো। মোনকিি কেি থেশি কনভ েোর রোখো। নেেোেশির েীেন রক্ষোে়ে েরিোর আরও 

িোে েির ও িোে েক্ষকণি অেযোেশ্যি স্বোস্থ্য থিেো, আরও েক্ষ স্বোস্থ্যিমী এেং উশেখশেোগ্য হোশর েনগশণর সুষ্ঠ়ুভোশে হোইকেন ও স্বোস্থ্য 

কেকধ থমশন চলো। এেোড়েো থভৌশগোকলি, কলকেি, িোমোকেি ও অে েননকেি কেষম্য দূরীিরশণ আরও বৃহত্তর আকেশি িোে েেম পকরচোলনোর 

প্রশে়েোেন রশে়েশে।  

থিেল প্রেনন স্বোস্থ্য নে়ে, ‘সুস্থ্ নোরী স্বোশস্থ্য' থেোর কেশে হশে। গভেিোলীন, প্রিেিোলীন এেং প্রিে পরেেী িমশে়ে মোশে়েশের 

স্বোস্থ্যশিেোে়ে নের কেশে হশে। গভেিোলীন িমশে়ে িমপশক্ষ থমোে চোরেোর ১৬ িিোহ, ২৮ িিোহ, ৩২ িিোহ ও ৩৬ িিোশহ অেশ্যই 

কচকিৎিশির িোশে থেশে হশে, পরোম েমশেো চলশে হশে। এ িমে়ে একিশনেোল থচিআপ অেশ্যই েরুকর। প্রোকেষ্ঠোকনি থডকলভোকর অেেো 

'কিল্ড েোে ে অযোশেশেি' েো েক্ষ, প্রক কক্ষে ধোত্রীর হোশে িন্তোশনর েন্ম হওে়েোেোও মোতৃমৃত্যয থরোশধ গুরুত্বপূণ ে।  

গ্রোমীণ ও সুকেধোেকিে এলোিোে়ে েক্ষ েন্ম পকরচে েো এেং েরুরী প্রসূকে পকরচে েো পকরশিেোর প্রোপ্যেো েোড়েোশনোও িরিোর ও স্বোস্থ্য 

িংস্থ্োগুকলর েন্য গুরুত্বপূণ ে। এটি কনকিে িরশে হশে থে থে কিশ োরী মোশে়েশের গভেোেস্থ্ো এেং প্রিশের িমে়ে মোনিম্পন্ন মোতৃস্বোস্থ্য 

পকরশিেোর সুশেোগ রশে়েশে৷ ক ক্ষো ও অে েননকেি সুশেোশগর মোধ্যশম অল্পেে়েিী থমশে়ে ও মকহলোশের ক্ষমেোে়েন, েোল্যকেেোহ এেং 

অকনেোকৃে কিশ োরী গভেধোরণ প্রকেশরোশধ িোহোয্য িরশে পোশর। এটি এমন থপ্রোগ্রোমগুকলর মোধ্যশম িরো থেশে পোশর েো কলে িমেোশি 

উন্নীে িশর এেং থমশে়েশের স্কুশল েোিশে এেং কেেোহ ও িন্তোন েন্মেোশন কেলি িরশে উৎিোকহে িশর। এই হস্তশক্ষপগুকল েোড়েোও, 

কিশ োরী গভেোেস্থ্োর কেপে এেং ব্যোপি থেৌন ও প্রেনন স্বোস্থ্য ক ক্ষো ও পকরশিেোর গুরুত্ব িম্পশিে িশচেনেো বৃকে িরো অেযন্ত গুরুত্বপূণ ে। 

প্রেনন স্বোশস্থ্যর প্রকে ইকেেোচি দৃকিভকে উন্নীে িরোর েন্য কমকডে়েো প্রচোরণো, িকমউকনটির অং গ্রহণ এর মোধ্যশম এটি িরো থেশে 

পোশর। 

এেোও মশন রোখো গুরুত্বপূণ ে থে েোংলোশেশ  কিশ োরী গভেোেস্থ্ো থমোিোশেলোে়ে মোনেোকধিোর-কভকত্তি পেকের প্রশে়েোেন। কিশ োর-

কিশ োরীশের ব্যোপি থেৌন এেং প্রেনন স্বোস্থ্য েথ্য এেং পকরশিেো পোওে়েোর অকধিোর রশে়েশে এেং এই অকধিোরগুকল সুরকক্ষে এেং 

িমুন্নে রোখো কনকিে িরোর েোকে়েত্ব িরিোশরর রশে়েশে। 

পকরশ শষ, এেো স্বীিোর িরো েরুরী থে কিশ োরী গভেোেস্থ্োর কেষে়েটি েোংলোশেশ  িীমোেে নে়ে এেং এটি এিটি কেশ্বব্যোপী উশেশগর 

কেষে়ে। এই িমেোটি থমোিোশেলো িরোর েন্য এেং িমস্ত েরুণশের ব্যোপি থেৌন এেং প্রেনন স্বোস্থ্য েথ্য এেং পকরশিেোগুকলশে অযোশক্সি 

রশে়েশে েো কনকিে িরোর েন্য আন্তেেোকেি িহশেোকগেো এেং িংহকে বৃকের প্রশে়েোেন। 

উপিংহোরঃ থেশ  গভ েেেী মোশে়ের পুকি, স্বোস্থ্যিশচেনেো এেং স্বোস্থ্যশিশে থিেো গ্রহণ আশগর ত্যলনোে়ে থেশড়েশে। আর িরিোশরর 

েহুমোকত্রি স্বোস্থ্যশিেো েৎপরেোর িশল মোতৃমৃত্যযর হোর অশনিেোই িশম এশিশে। থেখো থগশে, গে থেড়ে ে শি মোতৃমৃত্যযর হোর ৪৫ 

 েোং  িশমশে। েশে কিশ োরী মোশে়ের মৃত্যযহোর এখশনো অশনি থেক ই রশে়ে থগশে। ২০৩০ িোল নোগোে মোতৃমৃত্যযর হোর আমরো  েিরো 

৭০-এ নোকমশে়ে আনে, এেো আমোশের লক্ষয। কিন্তু আমরো কচন্তো িরশে পোকর, থিোশনো এিকেন মোতৃমৃত্যযর হোর শূন্যশে নোকমশে়ে আনে। 

এেো খুে িঠিন কিছু নে়ে। আমরো থিোকভড-১৯ চলোিোশল স্বোস্থ্যশিেোর উন্নকে থেকখশে়ে কেশে়েকে। আমরো প্রমোণ িশরকে, আমরো পোকর। 

িোশেই আমোশের িরিোশরর পক্ষ থেশি প্রস্তুকে অশনি। থিোকভড চলোিোশল মোতৃশিেো িশম কগশে়েকেল। এখন েো আেোর েোড়েশে। মোতৃমৃত্যয 

িমোশনোর েন্য প্রোকেষ্ঠোকনি থিেো েোড়েোশে হশে। মোতৃশিেো েোশে প্রোকন্তি পে েোে়ে পে েন্ত থপৌুঁশে কেশে পোকর, থি প্রশচিোে়ে িরিোর েেপকরির। 

আমোশের পকরেোর, িমোে, রোেনীকেকেে, স্বোস্থ্য মন্ত্রণোলে়ে, পকরেোর পকরিল্পনো অকধেির, িমোেশিেী প্রকেষ্ঠোন, এন কে ও িকমউকনটি 

কক্লকনি িহ িিশলর িমকিে এেং ঐিযেে হশে়ে উকচৎ কনষ্ঠো আর মমেোর িোশে গ্রোমীণ এেং  হুশর েকস্তেোিী কিশ োরীশের েশেোপযুি 

স্বোস্থ্য থিেো প্রেোন কনকিে িরো। িশে েোপকর েোল্যকেেোহ কনশরোশধ োঁশেরশি উৎিোকহে িরো, প্রশে়েোেশন েকরদ্র পকরেোরগুশলোশি েোল্যকেেোহ 

কনরুৎিোশহর েন্য কেকভন্ন আে়ে েধ েি িোশে এেং িমোে উন্নে়েন মূলি িম েিোশে িম্পৃি িরো আমোশের িোমোকেি, অে েননকেি এেং 

রোেননকেি অেীিোর হওে়েো উকচৎ। েোশে িশর িমোশে থমশে়েশের মে েোেো, িম্মোন, ক ক্ষো ও অে েননকেি মুকি অেেশনর সুশেোগ েোড়েোশনো 

েোে়ে।  
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