
মা ও শিশুমৃত্যুর ারে অভূতপূর্ ব অর্বন র্াাংলারেরি  

তন্ময় স কা  

 

 র্াাংলারেি একটি মধ্যম আরয়  দেি। এ দেরি  র্নসাংখ্যা  দ্রুত বৃশি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু শিল উন্নশত  অন্ত ায়। শকন্তু 

স কার   শকছু আন্তশ ক দেষ্টা এর্াং এ দেরে শনরয়াশর্ত স্বাস্থ্ুকমীরে  ঐকাশন্তক শ্ররম সমাোন হরে এই সমস্যা । র্নসাংখ্যা 

শনয়ন্ত্ররে সাফল্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যু  হা  কমারনা, টিকাোন অভূতপূর্ ব অর্বন- সর্ই স কার   ও র্নগরে  কৃশতত্ব। দেি স্বােীন 

হওয়া  প  র্াাংলারেি দেসর্ সূেরক শপশিরয় শিল, ২০১০ সারল  প  তা অরনকখাশন এশগরয়রি। 

 

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেুমাো অর্বরন র্তবমান স কার   অন্যতম সাফল্য হরে শিশুমৃত্যু  হা  কাশমরয় আনা। শিশুমৃত্যু  

হা  কমারনা  অর্বরন র্তবমান মাননীয় প্রোনমন্ত্রী ২১ দসরেম্ব  ২০১০ র্াশতসাংঘ পু স্কা  লাভ কর ন। মাতৃমৃত্যু  হা  কশমরয় 

আনা এর্াং র্ন্মশনয়ন্ত্রে এই স কার   সাফরল্য  মুকুরে অন্যতম পালক। ২০৩০-এ  মরধ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেুমাো অর্বরন  

মাধ্যরম অশেকত  দেকসই ও সুন্দ  শর্শ্ব গড়া  প্রতুয় শনরয় সার্ বর্নীনভারর্ একগুে সমশিত কম বসূশে গৃহীত হরয়রি। এরত ১৭টি 

দেকসই উন্নয়ন অশভষ্ঠ (SDG) ও ১৬৯টি লেুমাো  রয়রি। দেকসই অশভরষ্ঠ  ৩.২ “২০৩০ সারল  মরধ্য নর্র্াতক ও ৫ র্ি  

র্য়রস  নীরে শিশুরে  প্রশতর ােরোগ্য মৃত্যুনাি ক া” এটি র্াস্তর্ায়রন  মূল োশয়ত্ব স্বাস্থ্ু ও পশ র্া  কল্যাে মন্ত্রোলরয় । 

সহরোগী মন্ত্রোলয় শহরসরর্ অন্যান্য মন্ত্রোলরয়  সারে তথ্য মন্ত্রোলয়ও োশয়ত্ব পালন ক রি। এরেরে তথ্য মন্ত্রোলরয়  কার্ 

হরলা– এ  লেুমাো অর্বরন স কা  দে সকল  পেরেপ গ্রহে ক রি এর্াং ক রর্ তা র্নগেরক অর্শহত ক া  মাধ্যরম সরেতন 

ক া। এ  মাধ্যরম র্নগরে  অাংিগ্রহে এর্াং অাংশিোশ ত্ব প্রতুে ও পর ােভারর্ সৃশষ্ট হয়। 

 

৫০ র্ির  মা ও শিশু মৃত্যুহা  করমরি। মা ও শিশু মৃত্যুহা  হ্রারস উন্নয়নিীল দেরি  মরধ্য সর্রেরয় এশগরয় র্াাংলারেি। 

ো ার্াশহক সাফরল্য েশেে এশিয়া  িীরষ ব। ২০১৯ সারল  ভাইোল স্ট্ুাটিসটিক্স অর্ র্াাংলারেরি  তথ্যমরত, ২০০৪ সারল প্রশত 

হার্ার  র্ীশর্ত র্রন্ম মাতৃমৃত্যুহা  শিরলা ৩ েিশমক ২০ িতাাংি। র্তবমারন দসো করম োঁশড়রয়রি ১ েিশমক ৬৫ িতাাংি। এশেরক 

স্বাস্থ্ু ও পশ র্া  কল্যাে মন্ত্রোলরয়  মা ও শিশুমৃত্যুহা  কমারনা  দকৌিলপরে  তথ্যমরত, ২০০৯ সারল প্রশত লাখ সন্তান প্রসরর্ 

মাতৃমৃত্যুহা  শিরলা ২৫৯ র্ন। সম্প্রশত সাংখ্যাো করম োঁশড়রয়রি ১৬৫ র্রন। গত ১০ র্ির  মাতৃমৃত্যুহা  করমরি প্রশত লাখ 

র্ীশর্ত র্রন্ম প্রায় ৯৪ র্ন। এশেরক শিশুমুত্যু হা  করমরি ৮৫ িতাাংি। এই অর্বরন স কার   শকছু প্রিাংসনীয় উরযাগ আরি। 

নর্র্াতক মৃত্যু  প্রোন কা েগুরলা  মরধ্য র্রন্ম  সময় শ্বাস গ্রহরে সমস্যা ২৩ িতাাংি, কম ওর্রন  শিশু ২৮ িতাাংি, সাংক্রমে 

৩৬ িতাাংি। কম র্ন্ম ওর্রন  শিশুরক পশ পূ ক খার্ার   ওপ  দর্া  শেরয়রি স কা । নর্র্াতরক  শ্বাস গ্রহরে সমস্যা কমারত 

‘দহশপাং দর্শর্র্ শিে’ নারম  একটি কম বসূশে উপরর্লা হাসপাতাল দেরক শুরু কর  প্রশতটি হাসপাতারল  শিশু শর্ভারগ োলু আরি। 

পািাপাশি নর্র্াতক ইউশনরে ইনশকউরর্ে  ও প্ররয়ার্নীয় েন্ত্রপাশত মজুে আরি। সাংক্রমে কমারত মা ও শিশুরক ইশপআই 

কম বসূশে  আওতায় টিরেনারস  টিকা দেওয়া হরে। এ িাড়া কম র্ন্ম ওর্রন  শিশু োরত মারয়  সাংস্পরি ব তাপমাো ও বুরক  

দুে পায়, দস র্ন্য প্রশতটি উপরর্লা ও দর্লা হাসপাতারল ‘কুাঙ্গারু মাো  দকয়া ’ নারম একটি দসর্া োলু হরয়রি। এই কম বসূশেরত 

সহায়তা শেরে ইউশনরসফ। শিশুমৃত্যুহা  হ্রারস সাফরল্য  র্ন্য প্রোনমন্ত্রী দিখ হাশসনা এমশিশর্ অুাওয়াি ব-২০১০ অর্বন কর রি। 

 

 সুস্থ্ শিশু  র্ন্ম শনশিরত  লরেু গভ বর্তী মশহলারে  প্রসর্পূর্ ব (গভ বকালীন), প্রসর্কালীন ও প্রসরর্াত্ত  দসর্া প্রোন 

শনশিরত  র্ন্য কশমউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন স্বাস্থ্ু দকন্দ্ররক এ োশয়ত্ব দেওয়া হরয়রি। এসর্  দকন্দ্র দেরক অন্যান্য স্বাস্থ্ুরসর্া  

পািাপাশি গভ বর্তী মশহলারে  অতুার্শ্যকীয় দসর্া প্রোন এর্াং দকারনা র্টিলতা দেখা শেরল েত দ্রুত সম্ভর্ প্রসূশতরক র্রুশ  

প্রসূশতরসর্া দকরন্দ্র দপ্র ে শনশিত ক া  শনরে বিনা দেওয়া হরয়রি। পার্শলক প্রাইরভে পাে বনা শিরপ  মাধ্যরম এ কশমউশনটি 

শিশনকগুরলা পশ োলনা ক া হয়। কশমউশনটি শিশনরক  আওতাভুক্ত গ্রামগুরলা  মরধ্য দেরক মরনানীত প্রশতশনশেরে  শনরয় 

“কশমউশনটি গ্রুপ” ততশ  ক া হয়। এই কশমউশনটি গ্রুপ কশমউশনটি শিশনক পশ োলনা  োশয়ত্ব পালন কর  োরক। এ সমস্ত 

কশমউশনটি শিশনক ও ইউশনয়ন স্বাস্থ্ুরসর্া দকন্দ্র দেরক গ্রামীে র্নরগাষ্ঠীরক স্বাস্থ্ুরসর্া প্রোন ক া হরয় োরক এর্াং ৩০ প্রকা  

ওষুে শর্নামূরল্য স র্ াহ ক া হরে। 

 

 টিকাোরন  মাধ্যরম সাংক্রমে প্রশতর াে ক া োয় এমন একটি সফল কম বসূশে  নাম হরে ইশপআই (সম্প্রসাশ ত টিকাোন 

কম বসূশে)। এই কম বসূশে  আওতায় ১০টি দ ারগ  শর্রুরি িয়টি টিকা দেওয়া হয় ০ দেরক ২৩ মাস র্য়শস শিশুরে । এ কম বসূশেরত 

সহায়তা ক রি দলার্াল অুালরয়ন্স ফ  ভুাকশসরনিন অুান্ড ইশমউনাইরর্িন। এ কম বসূশেরত দে দ াগগুরলা  টিকা দেওয়া হরে 

তা হরলা-েক্ষ্মা, শিপরেশ য়া, হুশপাং কাশি, টিরেনাস, দহপাোইটিস-শর্, শহরমাশফলাস ইনফলুরয়ঞ্জা শর্, হাম, রুরর্লা, দপাশলও ও 

শনউরমাশনয়া। এ কম বসূশে  র্তবমান লেু হরে র্াতীয়ভারর্ টিকা  হা  ৯৫ িতাাংরি উন্নীতক ে এর্াং শর্ভাগীয় পে বারয় ৯০ 

িতাাংরি উন্নীতক ে। এিাড়া স কা  দ াগ শনমূ বল ও শিশুমৃত্যু দ ারে শনশে বষ্ট সময়  প  প  সম্পূ ক টিকাোন কম বসূশে কর  োরক। 

র্লা োয়, স্বােীন র্াাংলারেরি িতভাগ সফল  কম বসূশে  নাম ইশপআই। এ সাফরল্য  কা রে শর্শ্ব স্বাস্থ্ু সাংস্থ্া ২০১৪ সারল  মারে ব 

র্াাংলারেিরক দপাশলও শনমূ বল দেি শহরসরর্ স্বীকৃশত প্রোন কর । এই সাফরল্য  স্বীকৃশত শহরসরর্ ২০১৯ সারল মাননীয় প্রোনমন্ত্রী 

দিখ হাশসনা ‘ভুাকশসন শহর া’  অুাওয়াি ব লাভ কর রিন। পািাপাশি এ কম বসূশে  আওতায় ১৫ দেরক ৪৯ র্ি  র্য়শস প্রর্ননেম 

না ীরে ও টিটি টিকা  পাঁেটি দিার্ দেওয়া হরে। 



-২- 

২০১৯ সারল  র্াাংলারেি দিরমাগ্রাশফক অুান্ড দহলে সারভ ব  তথ্য অনুোয়ী, মাতৃমৃত্যু  হা  প্রশত হার্া  র্ীশর্তর্রন্ম 

১.৭৩, ো ১৯৯০ সারল প্রশত হার্া  র্ীশর্তর্রন্ম প্রায় ৬ শিল। এই মাতৃমৃত্যু  হা  করম আসা  দপিরন অরনকগুরলা োপ আরি। 

শর্শ্ব স্বাস্থ্ু সাংস্থ্া  শনে বাশ ত শনয়ম গভ বকালীন ও প্রসর্প র্তী দসর্া কমপরে ো র্া  শনরত হরর্। দমশিকুাল করলর্ 

হাসপাতলগুরলারত র্রুশ  প্রসূশতরসর্া  লরেু স্ত্রীর াগ ও প্রসূশতশর্যায় শেশকৎসকরে  শনয়শমত প্রশিেে দেওয়া হয়, ো ইউশনরসফ 

ও র্াশতসাংঘ র্নসাংখ্যা তহশর্রল  সহায়তায় স কা  পশ োলনা কর  োরক। মাতৃস্বাস্থ্ুরসর্া সর্সময়  োলু োকরি। গভ বর্তী ও 

প্রসূশত মারয়  কী কী ক েীয় এর্াং তারে  পুশষ্ট প ামি ব শর্ষরয় পশ ষ্কা  ো ো দেওয়া স কাশ  দকন্দ্রগুরলা  একটি র্রড়া কার্। 

 

 গত ৫০ র্ির  মা ও শিশুস্বারস্থ্ু  উন্নশতরত র্াাংলারেরি  অর্বন গুরুত্বপূে ব। শিশু মৃত্যুহা  হ্রারস ভা ত ও পাশকস্তারন  

দেরয় এশগরয়  রয়রি র্াাংলারেি। শূন্য দেরক পাঁে র্ির   কম র্য়শস শিশু মৃত্যুহা  কশমরয় আনা  দেরে র্াাংলারেরি  সাফল্যরক 

ইরতামরধ্য র্াশতসাংঘ শিশু তহশর্ল (ইউশনরসফ) স্বীকৃশত শেরয়রি। দেকসই উন্নয়ন লেুমাো (এসশিশর্) অর্বরন  োরগ বে শনরয় 

কার্ কর  োরে র্াাংলারেি। স কার   লেু ২০৩০ সারল  মরধ্য মাতৃমৃত্যু প্রশত হার্ার  ৫০ র্রন  নীরে নাশমরয় আনা। 

শর্শ্বব্াাংরক  শহরসরর্, ১৯৭২ সারল এক হার্া  শিশু র্ন্ম দনয়া  প  র্য়স  এক র্ি  পূে ব হওয়া  আরগ ১৪১টি শিশু মা া দেরতা। 

আ  এখন মা া োয় ২১টি শিশু। পাশকস্তারন এখন  শিশুমৃত্যু  হা  ৫৫। অেে  র্াাংলারেরি  স্বােীনতা  র্ির  সাংখ্যাটি শিরলা 

১৩৯। পাশকস্তারন  শিশুমৃত্যু  হা  র্াাংলারেরি  দেয় কম শিল। র্নস্বাস্থ্ুশর্ে া র্লরিন, স্বােীনতা  প  গত ৫০ র্ির  দেরি  

প্রশতটি সূেরক র্াাংলারেরি  অভার্নীয় সাফল্য শমরলরি। এরেরে মা ও শিশুমৃত্যুহা  হ্রারসও শপশিরয় দনই। এরেরে সর্রেরয় 

ভূশমকা  রয়রি দেরি  পশ র্া  পশ কপনা অশেেপ্তর   মাঠকমীরে । তারে  র্াশড় র্াশড় শগরয় সরেতনতা ততশ , র্রুশ  ও প্রােশমক 

স্বাস্থ্ুরসর্া এর্াং প ামি ব প্রোন। এিাড়াও স্বােীন র্াাংলারেরি  অে বনীশত অগ্রগশত, না ী শিো  প্রসা , শন াপে মাতৃত্ব গ্রহে, 

কশমউশনটি শিশনক শও দেশলরমশিশসন দসর্া  প্রোন, প্রাশতষ্ঠাশনক সন্তান র্ন্মোন, সন্তান প্রসর্ প র্তী দসর্া প্রোন, সম্প্রসাশ ত 

টিকাোন কম বসূশে, িায়শ য়ার্শনত দ াগশনয়ন্ত্রে কম বসূশে, পুশষ্ট কম বসূশে শিশুস্বারস্থ্ু  উন্নশতরত ভূশমকা দ রখরি। এিাড়া কৃশমনািক, 

শভোশমন ‘এ’ কম বসূশে শিশুরে  অর্স্থ্া  উন্নশত কর রি।  

 

 দেরি  সাংশর্োরন, শর্শভন্ন সমরয় দনয়া পঞ্চর্াশষ বক পশ কপনা, স্বাস্থ্ুনীশত এর্াং সর্ বরিষ স্বাস্থ্ু, র্নসাংখ্যা ও পুশষ্টখাত 

কম বসূশেরত এসর্  শর্ষরয় শর্রিষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। র্াশষ বক উন্নয়ন কম বসূশেরত শর্রিষ র্ াদ্দ  াখা হয়। গত ৫০ র্ির  

ো ার্াশহককভারর্ এসর্  কার্ হরয় এরসরি। তা  ো ার্াশহকতায় এখরনা প্রোনমন্ত্রী  শনরে বিনা ও স্বাস্থ্ুমন্ত্রী  তত্ত্বর্োরন একেল  

েে কম বকতবা ও কম বো ী শন লস কার্ কর  োরেন। ফরল মা ও নর্র্াতরক  সর্সূেরক র্াাংলারেরি  উন্নশত ঘেরি। 

 

 দর্স কাশ  উন্নয়ন সাংস্থ্া দসভ য শেলরেন র্াশষ বক দলার্াল োইল্ড হুি শ রপাে ব ২০১৯ িীষ বক প্রশতরর্েরন দেখা োয়, 

েশেে এশিয়ায় র্াাংলারেি, ভুোন, ভা ত ও দনপারল গত দুই েিরক শিশুমৃত্যু  সাংখ্যা অরনক হ্রাস দপরয়রি। ো টি দেরি  মরধ্য 

র্াাংলারেি সর্রেরয় দর্শি অগ্রগশত অর্বন কর রি, দেখারন ভুোরন  শিশু মৃত্যুহা  করমরি ৬০ িতাাংি, দনপারল ৫৯ িতাাংি এর্াং 

ভা রত  ৫৭ িতাাংি। আ  র্াাংলারেরি শিশুমৃত্যু  হা  কশমরয়রি ৬৩ িতাাংি। পশ র্া  পশ কপনা অশেেপ্তর   শ রপারে ব র্লা 

হরয়রি, গত ২৪ র্ির  দেরি শিশুমৃত্যুহা  ৭৩ িতাাংি করমরি। এসশিশর্ অনুোয়ী, আগামী ২০৩০ সারল  মরধ্য শূন্য দেরক এক 

মাস র্য়শস শিশুমৃত্যুহা  প্রশতহার্ার  ১২ র্রন নাশমরয় আনা  লেুমাো ে া হরয়রি। র্তবমারন এই সাংখ্যা ২৮ র্ন। তরর্, শূন্য 

দেরক পাঁে র্ি  র্য়শস শিশুমৃত্যুহা  প্রশতহার্ার  ৩৮ র্ন। এশেরক স্বাস্থ্ু মন্ত্রোলরয় ২০৩৫ সারল  মরধ্য র্ীশর্ত র্ন্মারনা শিশু 

মৃত্যুহা  প্রশত হার্ার  ২০ র্ন নাশমরয় আনা  লেুমাো শনে বা ে কর রি। 

  

 স্বাস্থ্ু ও পশ র্া  কল্যােমন্ত্রী র্াশহে মারলক র্রলন, স কা  মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর ারে সকল  সুরোগ সুশর্ো বৃশি কর রি। 

আ  এই কা রেই দেরি মাতৃ ও শিশুমৃত্যু উভয়ই  করমরি। শতশন র্রলন, এসশিশর্ লেুমাো অনুোয়ী আমারে  ২০৩০ সারল  

মরধ্য শপ্রম্যাচুউ ি এ শিশুমৃত্যুহার   লেুমাো ১২ দেওয়া আরি। স্বাস্থ্ুরসর্াখারত  সর্াই সঠিকভারর্ সঠিক কার্টি ক রল এই 

অপশ েত শিশুমৃত্যুহার   লেুমাো আগামী দুই র্ির ই অর্বন ক া সম্ভর্ হরর্। এরেরে দেরি  সর্ স কাশ  হাসপাতারলই 

গভ বর্তী মারয়রে  র্ন্য ২৪ ঘণ্টা দিশলভাশ  সুশর্োও  াখা হরর্। 

 

 এ  সর্ই র্তবমান স কার   সাফরল্য  গপ। এরত অর্োন  রয়রি গেমানুরষ  সহরোগী মরনাভারর্ ও। সর্া  সশিশলত 

প্ররেষ্টায় র্াাংলারেি এশগরয় োরর্ অরনক দূ । 

# 

৩০.০১.২০২২          শপআইশি শফো  

 


