
নফজাতক ও শশু মৃত্যুরযারধ যকারযয দরে 

ডা. সুভাইয়া ইয়াশভন শযত্য 

 

আজরকয শশু আগাভীয বশফষ্যৎ, তরফ অসুস্থ শশু আগাভীয সুন্দয বশফষ্যৎ রত ারয না। কাযণ অসুস্থ 

শশুয রে বাররা শকছু কযা ম্ভফ নয়। আভারদয দদর শশুয অসুস্থতায প্রধান কাযণ অশযণত ভরয় ও কভ ওজরন 

জন্ গ্রণ কযা। এ জন্য যকায সুশফধাফশিত গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীয স্বাস্থুরফা শনশিত কযায ররেু কশভউশনটি শিশনক 

ও ইউশনয়ন স্বাস্থু দকরেয ভাধ্যরভ স্বাস্থুরফারক প্রাশিক ভানুরলয ারতয কারে দ ৌঁরে শদরয়রে। 

 

২০৩০-এয ভরধ্য স্রাব্দ উন্নয়ন রেুভাত্রা অজজদনয ভাধ্যরভ অশধকতয দেকই ও সুন্দয শফশ্ব গড়ায প্রতুয় 

শনরয় াফ জজনীনবারফ একগুচ্ছ ভশিত কভ জসূশি গৃীত রয়রে। এরত ১৭টি দেকই উন্নয়ন অশবষ্ঠ (SDG) ও ১৬৯টি 

রেুভাত্রা যরয়রে। 

 

দেকই অশবরষ্ঠয ৩.২ "২০৩০ াররয ভরধ্য নফজাতক ও ৫ ফেয ফয়রয শনরি শশুরদয প্রশতরযাধরমাগ্য 

মৃত্যুনা কযা" এটি ফাস্তফায়রনয মূর দাশয়ত্ব স্বাস্থু ও শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণাররয়য। রমাগী ভন্ত্রণারয় শররফ অন্যান্য 

ভন্ত্রণাররয়য ারথ তথ্য ভন্ত্রণারয়ও দাশয়ত্ব ারন কযরে। এরেরত্র তথ্য ভন্ত্রণাররয়য কাজ ররা SDGs এয রেুভাত্রা 

অজজরন যকায দম কর দরে গ্রণ কযরে এফং কযরফ তা জনগণরক অফশত কযায ভাধ্যরভ রিতন কযা। এয 

ভাধ্যরভ জনগরণয অংগ্রণ এফং অংশদাশযত্ব প্রতুে ও রযােবারফ সৃশি য়। 

 

সুস্থ শশুয জন্ শনশিরতয ররেু গবজফতী ভশরারদয প্রফপূফ জ (গবজকারীন), প্রফকারীন ও প্ররফাত্তয দফা 

প্রদান শনশিরতয জন্য কশভউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন স্বাস্থু দকেরক এ দাশয়ত্ব দদওয়া রয়রে। এফ দকে দথরক 

অন্যান্য স্বাস্থুরফায াাাশ গবজফতী ভশরারদয অতুাফশ্যকীয় দফা প্রদান এফং দকারনা জটিরতা দদখা শদরর মত 

দ্রুত ম্ভফ প্রসূশতরক জরুশয প্রসূশতরফা দকরে দপ্রযণ শনশিত কযায শনরদ জনা দদওয়া রয়রে। াফশরক প্রাইরবে 

াে জনাযশরয ভাধ্যরভ এ কশভউশনটি শিশনকগুররা শযিারনা কযা য়। কশভউশনটি শিশনরকয আওতাভুক্ত গ্রাভগুররায 

ভরধ্য দথরক ভরনানীত প্রশতশনশধরদয শনরয় "কশভউশনটি গ্রু" ততশয কযা য়। এই কশভউশনটি গ্রু কশভউশনটি শিশনক 

শযিারনায দাশয়ত্ব ারন করয থারক। এ ভস্ত কশভউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন স্বাস্থুরফা দকে দথরক গ্রাভীণ 

জনরগাষ্ঠীরক স্বাস্থুরফা প্রদান কযা রয় থারক এফং ৩০ প্রকায ওষুধ শফনামূরল্য যফযা কযা রচ্ছ। 

 

যকারযয নানামুখী দরেরয পরর ৫ ফেরযয কভ ফয়শ শশুরদয মৃত্যুযায রিালজনকবারফ করভরে। 

শকন্তু শূন্য দথরক ২৮ শদন ফয়রয শশুরদয মৃত্যুযায আানুরূবারফ করভশন। শফশ্বস্বাস্থু ংস্থায শরফ অনুমায়ী ২ 

াজায ৫ ত গ্রারভয কভ ওজন শনরয় দকারনা শশু জন্ গ্রণ কযরর এরক শপ্রম্যাশিউযড দফশফ ফরা য়। তরফ অরনক 

দেরত্র দদখা মায় ২ াজায দথরক ২ াজায ৫ ত গ্রাভ ম জি দম ফ নফজাতরকয জন্ য়, তারদয দকএভশয প্ররয়াজন 

রড় না। দকএভশ ররা ভারয়য ত্বরকয ারথ নফজাতরকয ত্বরকয স্প জ। ফাংরারদর শশু মৃত্যুয অন্যতভ কাযণ 

ভরয়য আরগ শশু জন্। প্রশত দজন শশুয ভরধ্য একজন শশু জন্ য় অশযণত নফজাতক শররফ। াযা শফরশ্ব 

ফেরয ১ দকাটি ৫০ রাখ নফজাতরকয জন্ য় ভরয়য আরগ। এয ভরধ্য ১ দকাটি নফজাতক ভাযা মায় কভ ওজরন জন্ 

জটিরতায়। দকারনা নাযী ৩৭ প্তারয আরগ নফজাতরকয জন্ শদরর তায অশযণত িান ওয়ায ঝৌঁশক থারক। 

এোড়াও ডায়াদফটি ফা উচ্চ যক্তিা থাকররও কভ ওজরনয িান ওয়ায ঝৌঁশক থারক। আভারদয দদর ৬০ তাং 

নফজাতরকয জন্ য় ফাশড়রত। পরর ওজন ভাা ম্ভফ য় না। তাই শশু কভ ওজরন জন্ শনররও প্ররয়াজনীয় দরে 

গ্রণ কযায সুরমাগ য় না। যফতীরত শশু শফশবন্ন ভস্যায মু্মখীন য়। ৪০ প্তা ধরয ভারয়য দরে িান আদয, 

অশিরজন, উদ্দীনা ও পুশি গ্রণ করয। শকন্তু ভরয়য আরগ িান প্রফ রর ফাইরযয শযরফর শফযীত উদ্দীনা 

ায়। অশযণত নফজাতরকয দিাখ ও কারনয ভস্যা অরনক দযাগ দদখা দদয়। এজন্য রিতনতায ভাধ্যরভ জনগণরক 

াাতারমুখী কযরত রফ। াাতাররয শনউশিন কন জায ও স্ক্ুানু কন জারযয দফা এফং কুাঙ্গারু ভাদায দকয়ারযয 

শফদ্যভান দফায শফলরয় জনগণরক রিতন কযায ভাধ্যরভ এ দফা গ্ররণ উৎাশত কযা দযকায। এয ভাধ্যরভ 

নফজাতরকয মৃত্যু ায কশভরয় আনা ম্ভফ। 

 

২০৩০ াররয ভরধ্য ফ জজনীন স্বাস্থুরফা শনশিত কযা এশডশজ রেুভাত্রা পূযরণ ২০১৭-২২ দভয়ারদ ১ 

রে ১৫ াজায ৪০০ দকাটি োকা প্রক্কশরত ব্যরয় ৪থ জ স্বাস্থু, জনংখ্যা  ও পুশি দক্টয কভ জসূশি (৪থ জ এইিশএএশ) 

ফাস্তফায়ন কযা রচ্ছ মায ৮৪ তাং অথ জায়ন কযরে ফাংরারদ যকায। শশু ও ভাতৃস্বাস্থু এফং স্বাস্থু ব্যফস্থায 

উন্নয়ন এফং দভোযনার, শনওরনোর ও িাইল্ডহুড এরডাররন্ট দরথ্ প্রকল্প দুটি যকায ফাস্তফায়ন কযরে। ইশতভরধ্য 

দভাে ২৮৫৪টি ইউশনয়রন স্বাস্থু ও শযফায কল্যাণ দকরে াফ জেশণক শনযাদ প্রফরফা এফং ৭২টি ভা ও শশু কল্যাণ 

দকে (২৫টি), ৩টি ২০ য্যা শফশি াাতার, ৫০ য্যা শফশি ৩টি উরজরা স্বাস্থু কভরেি, 



-২- 

 

কুশভল্লায় ১টি ১০০ য্যা শফশি শশু াাতার শনভ জারণয যকাশয শদ্ধাি যরয়রে। ফতজভান যকায ইশতভরধ্য ১৪৫টি 

উরজরায় শযফায শযকল্পনা কাম জারয় শনভ জাণ করযরেন। দদর দভাে ১৩ াজায ৮৬১টি কশভউশনটি শিশনক ফতজভারন 

গ্রাভীন জনরগাষ্ঠীরক শনয়শভত স্বাস্থুরফা শদরয় মারচ্ছ। ৬৫টি উরজরা াাতার এফং ২৭টি দজরা াাতারর 

দেশররভশডশন দফা প্রদান কযা রচ্ছ। এোড়াও ইউশনয়ন ম জারয় নত্যন ১০ য্যা শফশি ৭০টি এভশডশিউশ শনভ জাণ ও 

আযও ২৫০টি কশভউশনটি শিশনক পুনশনভ জাণ পুযাতন ২ াজায কশভউশনটি শিশনক আধুশনকায়ন এফং নত্যন ১ াজায 

২৯টি কশভউশনটি শিশনক শনভ জারণয শদ্ধাি শনরয়রে যকায। 

 

১৯৯৮ ারর িালু ওয়া প্রথভ দক্টয কভ জসূশিয ধাযাফাশকতায় ম্প্রাশযত টিকাদান কভ জসূশি (ইশআই)-এয 

কাম জক্রভ অব্যত আরে। ইশআই কভ জসূশিয পর ফাস্তফায়রনয স্বীকৃশত স্বরূ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীরক ২০১৯ ারর গ্যাশব 

শিফারয় কতৃজক "বুাকশন শরযা" ন্াননা প্রদান কযা রয়রে। ২০১৪ ারর শফশ্ব স্বাস্থু ংস্থা ফাংরারদরক শরও 

মুক্ত দদ শররফ দঘালণা করয। 

 

স্বাস্থু ও শযফাযকল্যাণ ংক্রাি কাম জক্রভ ১৩টি ভন্ত্রণারয়/শফবাগ ফাস্তফায়ন কযরে। ফতজভান অথ জফেরয এখারত 

দভাে ফযাদ্দ ৪১ াজায ২৭ দকাটি োকা মা শজশডশয ১.৩ তাং। 

 

শশুয জীফন যো শনরয় আিজজাশতক উরদ্যারগয আওতায় ফাংরারদ যকায ২০১৩ ারর অঙ্গীকায করয 

২০৩৫ ার নাগাদ প্রশতরযাধরমাগ্য শশুমৃত্যু ফন্ধ কযায। জাতীয় নফজাতক স্বাস্থু কভ জসূশি থাকা রেও ফাংরারদ 

এবশয শনউফন জ অুাকন েুান প্রণয়ন এফং তা ফাস্তফায়রনয ভধ্য শদরয় যকারযয ওই অঙ্গীকায পুনব্যজক্ত রয়রে। 

 

যকারযয শযকল্পনাগুররা ফাস্তফায়রন কাশযগশয ায়তা শদরচ্ছ ইউশনরপ। এয আওতায় দফায ভারনান্নয়ন 

রফ জাচ্চ ংখ্যক ভানুরলয কারে দফা দ ৌঁোরনা, জরুশয ধাত্রী দফা এফং দস্পার শনউফন জ দকয়ায ইউশনরেয 

(এশএএইউ) ংখ্যা ও েভতা ফাড়ারত ায়তা দদওয়া রচ্ছ। 

 

গবজকারীন, িান প্ররফয ভয় এফং িান জরন্য প্রথভ প্তার প্ররয়াজনীয় দফা প্রদান কযা রর তা 

প্রশতরযাধরমাগ্য নফজাতদকয মৃত্যু ও গরব জ শশু মৃত্যু দযাধ ফরড়া ভূশভকা যারখ। কভ ওজরনয ও আকারয দোরো এফং 

অসুস্থ নফজাতরকয জন্য শফরল দফায ব্যফস্থা ও জীফনযোয জন্য খুফই প্ররয়াজন। সুষ্ঠ ু শযষ্কায-শযচ্ছন্নতা দভরন 

িররর নফজাতরকয মৃত্যু ৪৪ তাং ম জি এফং শ্বাতরন্ত্রয ংক্রভণ ২৫ তাং ম জি কভারনা ম্ভফ। দ কাযরণ 

স্বাস্থু দফা দকরে ভা এফং শিশকৎক ও অন্যরদয াফান শদরয় াত দধায়া শনশিত কযরত কাজ করয দমরত রফ 

শযফায দথরক শুরু করয কর দেশণ দায ভানুলরদযরক। তাররই আভযা দদরক উায শদরত াযরফা সুস্থ ভা ও 

শশু। 
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