
নিরাপদ মাতৃত্ব ও কররািাকালীি মারের স্বাস্থ্যরেবা 

                   

 

নিরাপদ মাতৃত্ব প্ররযযক মারের স্বীকৃয অনিকার। সুন্দর জীবি ও সুস্থ্ েবল িবজাযরকর জন্য নিরাপদ মাতৃরত্বর নবকল্প 

নিই। একটি সুস্থ্ নিশুর জরের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব অপনরহার্ য। এজন্য গর্যবযী মারর়্েরদর গর্ যকালীি পনরচর্ যা ও নিরাপদ প্রেব 

নবষরে েকল নেবা পনরকনল্পযর্ারব নিনিয কররয হরব। 

 

বযযমারি বাাংলারদরি মাতৃমৃত্যয প্রনয লারে ১৬৫। এেব মৃত্যযর অন্যযম প্রিাি কারণ প্রেবজনিয রক্তক্ষরণ, নিঁচুনি, 

গর্ যকালীি জটিলযা, গর্ যবযী মারের অপুনি ও রক্তশূন্যযা, োমানজক কুোংস্কার, পর্ যাপ্ত নবশ্রারমর সুরর্াগ িা পাওো, অদক্ষ দাই 

এর হারয েন্তাি প্রেব করারিা, প্রজিি স্বাস্থ্য েম্পরকয অেরচযিযা, ঝুঁনকপূণ য গর্ যাবস্থ্া ও গর্ যকালীি অবস্থ্াে িারীনরক ও 

মািনেক পনরচর্ যাে পনরবাররর অবরহলা। বাাংলারদরি নমাট মাতৃমৃত্যযর ৭৩ িযাাংিই ঘরট প্রেরবর পর, র্ার ৫৫ িযাাংিই 

প্রেরবর ২৪ ঘণ্টার মরে ঘরট থারক। যাই প্রেব-পরবযী েমে খুব গুরুত্বপূণ য। 

 

জিস্বাস্থ্যনবদ ও প্রসূনয নরাগ নবরিষজ্ঞরদর মরয, েন্তাি জে নদরয নগরে র্নদ নকারিা িারীর প্রাণহানি ঘরট, যাহরল যা 

মাতৃমৃত্যয। অথবা গর্ যিারণজনিয জটিলযার কাররণ প্রেবকারল এবাং প্রেব-পরবযী ৪৫ নদরির মরে প্রাণহানি ঘটরলও যা 

মাতৃমৃত্যয।  

 

েরকানর নহরেরব বাাংলারদরি প্রনযনদি প্রাে ১৬ জি মা গর্ যকালীি জটিলযাে মারা র্াি। স্বাস্থ্য অনিদপ্তররর কররািা 

নবষেক পাবনলক নহলথ অযাডর্াইজনর কনমটির পনরোংখ্যাি বলরে, কররািাকারল গর্ যবযী মারেরদর নচনকৎো নেবা নিরে 

েরকানর প্রনযষ্ঠারির পনরোংখ্যাি উরেগজিক। নবশ্ব স্বাস্থ্য োংস্থ্া (ডনিউএইচও) কতৃযক পনরচানলয টিকাদাি কম যসূনচ : 

েম্প্রোনরয টিকাদাি কম যসূনচ (ইনপআই) জানিরেরে,  কররািাকারল মাতৃমৃত্যয নবরেরে প্রাে ২৫ নথরক ৩০ িযাাংি। এোোও 

কররািার েমরে প্রানযষ্ঠানিক প্রেব করম র্াওোে নবরেরে মাতৃমৃত্যয। জনররপ জািা র্াে, মহামানরর আরগ ৫০ িযাাংি প্রেব 

হরযা বানেরয, এেি যা নবরে হরেরে ৭৩ িযাাংি। ২০১৯ োরলর মারচ য প্রেব-পূব য নেবা পাওো গর্ যবযী নেরলি ৪২ হাজার ৫২৬ 

জি, ২০২০ োরলর মারচ য নেই োংখ্যা করম হরেরে ৩৬ হাজার ৪১৫। পনরনস্থ্নযর আরও অবিনয হে এনপ্রল ২০২০ এ। মহামানরর 

আরগ অথ যাৎ ২০১৯ োরলর এনপ্ররল প্রেব-পূব য নেবা নপরেনেরলি ৪২ হাজার ৫৭১ জি গর্ যবযী। ২০২০ এ এই োংখ্যা নিরম দাঁোে 

১৮ হাজার ৬২ জরি। 

 

কররািাকারল গর্ যিারণ ও প্রেবজনিয জটিলযােহ কররািা আক্রান্ত অরিক মা, েন্তাি জেদারির পর মৃত্যযবরণ 

করররেি। ডনিউএইচও এর গাইডলাইি অনুর্ােী, একজি প্রসূনয িারীরক প্রেব পূব য েমরে চারবার নচনকৎেরকর কারে নিরয 

হরব। কররািা োংক্রমরণর র্ে এবাং র্াযাোযেহ িািা েমস্যার কাররণ প্রেবকালীি নেবা নথরক বনিয হরেি িারীরা। 

জানযোংরঘর যথ্যানুোরর, নকানর্ড-১৯ এর  িািামুেী প্রর্ারব ২০২০ োরল প্রাে দুই লাে ২৮ হাজার নিশুমৃত্যয এবাং ১১ হাজার 

মারের মৃত্যয হরেরে। জানযোংঘ জিোংখ্যা যহনবল (ইউএিএফনপএ) এর প্রনযরবদি অনুর্ােী, কররািার প্রর্ারব অনযনরক্ত ৩ 

দিনমক ৫ লাে নিশু গর্ যবযী হরেরে, ১ দিনমক ৯ লাে নিশু পুনিকর োবাররর সুরর্াগ বনিয হরেরে। এোো জানযোংঘ নিশু 

যহনবল (ইউনিরেফ), ইউএিএফনপএ, ডনিউএইচও যথ্যমরয, নকানর্ড-১৯ এর  কাররণ োউথ এনিোর েেটি জিবহুল নদরি 

আিঙ্কাজিক হারর নবকারত্ব নবরে নগরে। একই েরে স্কুল বন্ধ থাকাে নিশুর অনিনিয র্নবষ্যরযর আিঙ্কাে নবরেরে 

বাল্যনবরে। বাল্যনবরের কাররণ নকরিারী বেরে মা হওো র্োংকর পনরনস্থ্নযর সৃনি করর। 

 

বাাংলারদরি স্বাস্থ্য ও পনরবার কল্যাণ মন্ত্রণালরের অিীি স্বাস্থ্য অনিদপ্তর ও পনরবার পনরকল্পিা অনিদপ্তর মাতৃস্বারস্থ্যর 

উন্ননযরয োরা নদরি কাজ করর র্ারে। োিারণর্ারব ইউনিেি পর্ যারে মাতৃস্বাস্থ্য নেবার কাজ করর পনরবার পনরকল্পিা অনিদপ্তর 

এবাং উপরজলা বা নজলা পর্ যারে এই নেবাদারির কাজ করর স্বাস্থ্য অনিদপ্তর। দুই অনিদপ্তররর মরয, মাতৃমৃত্যয কমারয নযিটি 

প্রিাি নবষরে গুরুত্ব নদওো হে, অনিরাপদ গর্ যিারণ পনরহার, নিরাপদ প্রেব ও জরুনর প্রসূনয নেবা। এই নযিটি নক্ষরেই 

বাাংলারদি গয ৫০ বেরর নবরিষ উন্ননয করররে। 

 

নিরাপদ মাতৃত্ব নিনিয কররয বযযমাি েরকাররর লক্ষয নর্িি-২০২১ অনুর্ার়্েী, ২০২১ োরলর নর্যর মাতৃমৃত্যযর হার 

১.৫ িযাাংরি কনমরে আিা। নটকেই উন্নর়্েি লক্ষযমাো (এেনডনজ) অজযরি মাতৃমৃত্যযর হার ২০৩০ োরলর মরে প্রনয লারে 

জীনবয জরে ৭০-এর নিরচ এবাং িবজায মৃত্যযহার প্রনয হাজার জীনবয জরে ১২-নয িানমরে আিার লরক্ষয চত্যথ য স্বাস্থ্য, 

জিোংখ্যা ও পুনি কম যসূনচ (২০১৭-২২) বাস্তবােি করা হরে এবাং এরই মরে বাাংলারদি জাযীে মাতৃস্বাস্থ্য নকৌিলপে (২০১৯-

৩০) অনুরমানদয হরেরে এবাং বাস্তবােি করা হরে।  

 

 

 



-২- 

 

স্বাস্থ্য অনিদপ্তররর যথ্যমরয, মাতৃমৃত্যয কমারিার জন্য নর্েকল কম যসূনচ বাস্তবােি করা হরে নেগুরলা হরলা- জরুনর 

প্রসূনয নেবা কার্ যক্রম, মা ও নিশু স্বারস্থ্যর উন্নেরি স্বাস্থ্য ও পনরবার পনরকল্পিা কমীরদর েে মােব্যাপী প্রনিক্ষণ, নডমান্ড োইড 

ফাইন্যানসাং (নডএেএফ) মাতৃস্বাস্থ্য র্াউচার নস্কম, প্রেরবাত্তর রক্তক্ষরণ প্রনযররাি কম যসূনচ, মাঠ পর্ যারে অন্তঃেত্ত্বা মারেরদর 

রক্তক্ষররণর কাররণ মাতৃমৃত্যয নরাি কার্ যক্রম, মানেক নিেনমযকরণ ও গর্ যপায-পরবযী েমনিয নেবা, অবেরটনিকযাল নফস্টুলা 

নররপোর কার্ যক্রম। একই িররণর কার্ যক্রম পনরবার পনরকল্পিা অনিদপ্তররর পক্ষ নথরকও বাস্তবােি করা হরে। এোো বানেরয 

নিরাপদ প্রেব েম্পন্ন করা, গর্ যকালীি জটিলযা নিরূপণ ও জরুনর প্ররোজরি নরফার নিনিয করার লরক্ষয নস্কল্ড বাথ য এরটিরডন্ট 

নিইনিাং নপ্রাগ্রাম (নেএেনবএ) চালু করা হরেরে এবাং িবজাযরকর সুরক্ষাে ‘জাযীে িবজাযক স্বাস্থ্য কম যসূনচ’ বাস্তবানেয হরে। 

  

প্রাথনমক স্বাস্থ্যরেবা মানুরষর নদাররগাোে নপৌুঁরে নদরয ২০০৯ োরল নিো উরযারগর িারাবানহকযাে বযযমারি প্রাে ১৪ 

হাজার কনমউনিটি নিনিরকর মােরম িারীর গর্ যকালীি, প্রেবকালীি ও প্রেরবাত্তর জরুনর নেবা প্রদাি করা হরে। বাাংলারদরির 

স্বাস্থ্য োযরক মজবুয ও নটকেই কররয ১০৭টি নমনডরকল করলজ, পাঁচ হাজার ১৮২টি নবেরকানর হােপাযাল-নিনিক, প্রাে ১০ 

হাজার ৪০০ ডাোগিনিক নেন্টার, ৪৬টি নবরিষানেয হােপাযাল ও অন্যান্য হােপাযাল, ৪২৮টি উপরজলা স্বাস্থ্য কমরেরের পাঁচ 

লক্ষানিক স্বাস্থ্য নেবাদািকারী কমী নদরির েব প্রযযন্ত অিরল নেবা প্রদাি করর র্ারে। 

 

নিরাপদ মাতৃরত্বর জন্য নমডওোইফানর বা িােী নেবা মাতৃমৃত্যয হার কমারয নবরিষ ভূনমকা রারে। বাাংলারদরি নমাট 

নপিাদার িােী আরেি ৪ হাজার ৩৯৬ জি এবাং েহরর্াগী িােী আরেি ৭ হাজার ২০২ জি। অথ যাৎ প্রনয ১০ হাজার জরি 

নপিাদার নমডওোইফ আরেি ০.৩ জি। য নিট অফ য ওোল্ডযে নমডওোইফানর ২০২১ প্রনযরবদরি বলা হে, বাাংলারদি ২০১৯ 

োরল ২৮ লাে ৯৬ হাজার ৭২০ জি নিশুর জে হে। যরব নকবল মাে ৫৩ িযাাংি নিশুর জরের নক্ষরে দক্ষ স্বাস্থ্যকমী উপনস্থ্য 

নেরলি। নদরি নচনকৎেক ও িাে যরদর মরযা িােীরদর ক্রমবি যমাি চানহদা নবরে চরলরে। দক্ষ স্বাস্থ্যকমী তযনররয আন্তজযানযক 

মারির প্রনিক্ষণ অনয আবশ্যক। েব যজিীি স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য িােীনবযাে জরুনর নর্নত্তরয নবনিরোগ করা প্ররোজি।  

 

গরবষণাে নদো নগরে, অন্যান্য মানুরষর ত্যলিাে গর্ যবযী িারীরা নকানর্ড-১৯ র্াইরারে োংক্রনময হওোর উচ্চ ঝুঁনকরয 

নিই। এেি পর্ যন্ত র্যাজাইিাল ফ্লুইড, গর্ যিালী বা মারের বুরকর দুরি নকানর্ড-১৯ র্াইরারের উপনস্থ্নয পাওো র্ােনি। যরব নদহ 

এবাং নরাগ প্রনযররাি ব্যবস্থ্াে পনরবযযি আোর কাররণ গর্ যবযী িারীরা গর্ যাবস্থ্ার নিরষর নদরক মােগুরলারয অযযন্ত বারজর্ারব 

শ্বাে-প্রশ্বারের োংক্রমরণ আক্রান্ত হরয পারর। কররািা মহামানরর েমরে গর্ যবযী িারীরদর কাে নথরক র্রযাটা েম্ভব দূরত্ব বজাে 

রােরয হরব এবাং গর্ যবযী িারীরদর জন্য পৃথক টেরলরটর ব্যবস্থ্া কররয হরব। কম যজীবী গর্ যবযী িারীর গণপনরবহণ, নর্রকারিা 

জমারেয এনেরে চলরয হরব, নচনকৎেরকর পরামি য নটনলনর্িি, নমরেজ বা অিলাইরি নিরয হরব এবাং েম্ভব হরল বাোে নথরক 

কাজ কররয হরব। অনযনরক্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থ্া গ্রহণ কররয হরব, নর্মি- োবাি ও পানি নদরে বার বার হায নিাো, ঘরর বার 

বার স্পি য করা হে এমি স্থ্াি/নজনিেপে নিেনময পনরষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা, নকানর্ড-১৯ এর েরে োমঞ্জস্যপূণ য নকারিা 

লক্ষণ নিরজর মারে নদো র্ারে নক-িা যা পর্ যরবক্ষণ করা, যরব লক্ষণ থাকরল শুরুরযই স্বাস্থ্যরেবা প্রদািকারীর নেবা গ্রহণ করা। 

 

মাতৃস্বাস্থ্য ও নিশু স্বারস্থ্যর উন্নেি এবাং মাতৃমৃত্যয ও নিশু মৃত্যযর হার কনমরে আিার লরক্ষয েরকাররর পািাপানি 

জানযোংরঘর ডনিউএইচও, ইউনিরেফ, ইউএিএফনপএ, নবনর্ন্ন দাযা োংস্থ্া এিনজও, নপিাজীবী োংগঠি ও করেকটি উন্নেি 

েহরর্াগী োংস্থ্া নর্ৌথর্ারব নকছু কম যসূনচ চালু করররে। নিরাপদ মাতৃত্ব েম্পরকয জিেরচযিযা গরে নযালােহ প্রসূনয মারের 

স্বাস্থ্যরেবা নজারদার করার লরক্ষয েরকাররর পািাপানি নবেরকানর োংস্থ্া, জিপ্রনযনিনি ও গণমােমেহ েমারজর েকলরক 

এনগরে আেরয হরব। এ েকল েম্মািীয উরযারগর মােরম কররািাকারল নিরাপদ মাতৃত্ব নিনিয করা েম্ভব হরব। 
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