




উ�ত �া�য্েসবার পেথ বাংলােদশ





১৬ েকািট মানুেষর েদশ বাংলােদশ, একইসােথ এিট িবে�র অ�ম জনবহুল েদশ। স�িত �া�য্খােত অ�গিতর জ� িবে� �শংিসত 
হেয়েছ েদশিট। তৃণমূল পযর্ােয় �া�য্েসবা স�সারেণ বাংলােদশ দীঘর্িদন ধের অ�ীকারাব� হেয় কাজ কেরেছ যা এই খাতেক 
উে�খেযাগয্ উ�িতর পাশাপািশ িনধর্ািরত সমেয়র অেনক আেগই সহ�া� উ�য়ন ল�য্ (এমিডিজ) অজর্েন সহায়ক হেয়েছ। সরকার এখন 
২০৩২ সােলর মেধয্ সকল নাগিরক-জনসাধারেণর �েয়াজনীয় �া�য্েসবা িনি�ত করেত কাজ কের যাে�।

আিশর দশেকর মাঝামািঝ সময় হেত মাতৃমৃতুয্ এবং িশশু মৃতুয্র হার উে�খেযাগয্ভােব �াস েপেয়েছ। উ�ত জীবন �তয্াশায় িটকাদান 
কমর্সূিচ, য�া এবং ডায়িরয়া িনয়�েণর মেতা িবষয়গুেলাও এই অসাধারণ সাফেলয্র গে�র অংশ। এই সাফেলয্র েপছেনর কারন খুজেত 
েগেল েদখা যায় একিট বহুমুখী �া�য্েসবা প�িত েযিট মুলত নারী-েকি�ক, িল� সমতা সেচতন এবং তােত পিরবার পিরক�না, মাতৃ ও 
িশশু �া�য্ , িটকাদান, পুি� িনি�তকরেন অতয্� মেনােযাগী িকছু �া�য্িবষয়ক কমর্সূচী আেছ যা বা�বায়ন করেত িনেয়াগ করা হেয়েছ 
�া�য্কমর্ীেদর একিট িবশাল বািহনী যারা �িতিট ঘের ঘের েপৗঁেছ জনগণেক সেচতন করেত কাজ করেছন। বাংলােদেশর এই �া�য্েসবা 
প�িত আেরা েদখাে� িকভােব িল� সমতার মাধয্েম �া�য্গত িদক উ�ত করা যায়, িকভােব �া�য্িবষয়ক নতুন উ�াবনেক উ�ত করা 
যায় এবং �া�য্খােত উ�য়ন িকভােব িকছু আথর্-সামািজক বাধা অিত�েম সহায়ক হয়।

১৯৭১ সােল �াধীনতা অজর্েনর পর েথেক বাংলােদেশ �া�য্খােত উে�খেযাগয্ উ�িত হেয়েছ এবং ‘কম খরেচ উ�ত �া�য্েসবা’ �দােনর 
ে�ে� একিট উদাহরণ িহেসেব পিরণত হেয়েছ। শুরুর িদেক সাবর্জনীন �া�য্েসবার িবষেয় িকছুটা সাবধান থাকেলও সরকােরর �া�য্ 
পিরক�না একিট সীিমত ও অ�ািত�ািনক অথর্নীিতিনভর্র অ�েল বহুমুখী �া�য্েসবা প�িত িদেয় সাবর্জনীন �া�য্েসবা িনি�ত করার 
জিটলতােকও নজের েরেখেছ।  
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বাংলােদেশ �া�য্খােত
গুরু�পূণর্ সাফলয্

নবজাতক এবং ৫ বছেরর কম বয়সী িশশুমৃতুয্র হার �াস পাওয়া, গড় আয়ু বৃি�, িটকাদােনর 
আওতা বৃি� এবং য�া িনয়�ণ �া�য্খােত বাংলােদেশর অসাধারণ সাফেলয্র গে�রই অংশ।
- দয্ লয্াে�ট জানর্ােলর �িতেবদন ২০১১

২০৩২ সােলর মেধয্ 
সাবর্জনীন �া�য্েসবা 
িনি�ত করেব বাংলােদশ।

২০১৭-১৮ অথর্বছের 
�া�য্েসবায় বাংলােদেশর 
বােজেট বরা� ২০,৬৭৯ 
েকািট টাকা। যা েমাট 
বােজেটর  ৫.২ শতাংশ।

মাতৃ মৃতুয্হার �াস (�িত হাজাের) িশশু মৃতুয্ হার 
(৫ বছেরর িনেচ, �িত হাজাের)

অপিরণত িশশু জে�র হার িটকাদান কমর্সূচী

নবজাতক মৃতুয্

পির�ার পািনর বয্বহার

�ািনেটশন কমর্সূিচ t

উৎসঃ বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা, �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়
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২০১৫ সােলর আেগই িশশু মৃতুয্র হার দুই-তৃতীয়াংেশর 
কম করায় ২০১০ সােল জািতসংেঘর �ীকৃিত অজর্ন।  

জািতসংেঘর সহকাির মহাসিচব এবং ে�িলং আপ 
িনউি�শন ে�াবাল মুভেমন্ট (সান) -এর সম�য়কারী, 
জারদা ভারবাগর্ বাংলােদেশ পুি� স�িকর্ত কমর্সুচীর 
অ�গিতর �শংসা কেরেছন।

িবে�র ছয়িট েদেশর মেধয্ িটকাদােনর বাইের থাকা 
িশশুর সংখয্া ৫২ শতাংশ পযর্� কিমেয় আনা এবং 
িটকাদান কমর্সূিচেত অনবদয্ অবদান রাখায় ২০১২ 
সােল ে�াবাল অয্ালােয়� অব ভয্াকিসন অয্ান্ড 
ইিমউনাইেজশন- পুর�ার অজর্ন। 

  
�ুধার িবরুে� যু� বা েদশেক �ুধামু� গেড় েতালার 
�ীকৃিত�রূপ ১৯৯৯ সােল জািতসংেঘর  ফুড অয্ান্ড 
এি�কালচার অগর্ানাইেজশন-এফএও এর স�ানসূচক 
িসইআরইএস অয্াওয়ােডর্ ভূিষত হন �ধানম�ী েশখ 
হািসনা।

বাংলােদেশ দাির�য্ দূরীকরেণ সাফলয্ অজর্েন ২০১৩ 
সােল সাউথ সাউথ অয্াওয়ােডর্ ভূিষত হন �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। 

৬ বছর আেগই �া�য্েসবা 
িনেয় �িত�িত পূরণ কেরেছন 
�ধানম�ী েশখ হািসনা

গড় আয়ু েবেড় ৭২ বছর 
হেয়েছ যা ৈবি�ক গেড়র েচেয় 
েবিশ

েসখােন পুরুেষর আয়ু ৭০.৬ 
বছর, এবং নারীেদর ৭৩.৫ 
বছর
- বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা

গড় আয়ু বৃি�-৬ বছর
আেগই �িত�িত পূরণ 

�া�য্ খােত সাফলয্ অজর্েনর
জ� আ�জর্ািতক �ীকৃিত



02

07

বাংলােদেশর জাতীয় �া�য্েসবা প�িতর 
নীিতমালা �ণয়েণ সাংিবধািনক শতর্ সমূহ

সকল মানুেষর �াথিমক িচিকৎসা 
িনি�তকরণ  

জন�া�য্ উ�ত করা

পুি� িবষয়ক উ�য়ন

�া�য্েক মানবািধকার িহেসেব �ীকৃিত

�াথিমক ও জরুির �া�য্েসবা িনি�তকরণ

জনমুখী �া�য্েসবা বৃি� এবং তার 
িব�ৃতকরণ

�া�য্েসবা িনেত মানুষেক সেচতন করা এবং 
সু� জীবন-যাপেন উ�ু�করণ। 

েদেশ ৬০০িটরও েবিশ হাসপাতাল িনিমর্ত হেয়েছ: উপেজলা এবং 
৪৮২ িট �াথিমক িচিকৎসা েক�, েজলা পযর্ােয় ৬৫িট এবং ১৫িট 
েমিডেকল ও েডন্টাল কেলজ হাসপাতাল (১৮ িটর েবিশ 
িনমর্াণাধীন); ১১ িট �াতেকাত্তর �েরর সুপার-ে�শাল হাসপাতাল; 
ব�বয্ািধ হাসপাতাল, সং�ামক েরাগ হাসপাতাল, কু� েরাগ 
হাসপাতাল ও অ�া� িবেশষ হাসপাতাল।

সাফেলয্র েপছেনর কারণ

সাংিবধািনক শতর্ সমূহ

জাতীয় �া�য্ নীিত

শি�শালী �া�য্েসবা অবকাঠােমা
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১৬,৪৩৮িট কিমউিনিট ি�িনক এবং ইউিনয়ন 
�া�য্ েক� �াপন করা হেয়েছ যােত �ামীণ 
জনগেণর ঘের �া�য্েসবা সরবরাহ করা যায়।

নতুন েজনােরল এবং িবেশষািয়ত হাসপাতাল 
�িত�া করা হেয়েছ। রাজধানীেত একিট 
অি�ম�া �িত�াপন েক� �িত�া কেরেছ 
বতর্মান সরকার।

সকল েমিডেকল কেলজ হাসপাতালগুেলােত 
আইিসইউ ইউিনট, এনিজও�াম এবং 
এি�ও�াি� পিরেসবা বয্ব�া রেয়েছ। 
এছাড়া, িবিভ� েজলার েমিডেকল কেলজ 
হাসপাতালগুেলােত িকডিন ডায়ািলিসস বয্ব�া 
চালু করা হেয়েছ।

বয্� মহাসড়ক এলাকায় �মা েক� �াপন 
করা হেয়েছ। 

েজলা হাসপাতালগুিলেত বানর্ ইউিনট বাড়ােনা 
হেয়েছ। 

েদেশর �িতিট অ�েল িশশুেদর েসবাদােন 
িশশু হাসপাতাল িনমর্াণ কেরেছ সরকার। 

এছাড়া, �েতয্ক শহের একিট কের বড় 
বহুমুখী হাসপাতাল �িত�া করা হেয়েছ।

িবনামূেলয্ ৩০ রকেমর ওষুধ সরবরাহ 
করা

ঘের ঘের িচিকৎসােসবা েপৗঁেছ িদেত 
েদেশর �ায় ৪৩িট হাসপাতােল 
েটিল-েমিডিসন সািভর্স চালু করা হেয়েছ

মা ও িশশুেদর �া�য্েসবা িনি�ত করার 
জ� ৩০,০০০ �ােটলাইট ি�িনক 
রেয়েছ

িবনামূেলয্ িচিকৎসা পরামশর্, অয্া�ুেল� 
িরজােভর্শন এবং �া�য্ তথয্ পিরেসবা 
�দােনর জ� ২৪/৭ কল েসন্টার েখালা 
হেয়েছ। যার না�ার ১৬২৬৩।

অিটজম আ�া� ৫ লাখ িশশুেক 
িবনামূেলয্ েসবা �দােনর জ� ১০৩ িট 
েসবােক� রেয়েছ

সারােদেশ কিমউিনিট িভিত্তক দ� ধা�ী 
�িশ�ণ কমর্সূিচ পিরচালনা করা হেয়েছ

িবিভ� হাসপাতােল হৃদযে�র অে�াপচার 
বয্ব�া বাড়ােনা হেয়েছ

সরকাির এবং েবসরকাির 
হাসপাতালগুিলেত িপতামাতােদর জ� 
জরুির েসবা বাড়ােনা হেয়েছ

েবসরকাির হাসপাতাল এবং �া�য্েসবায় 
িবিনেয়ােগ উৎসাহ �দান

েনৗকা অয্া�ুেল�সহ কেয়কশ’ নতুন 
অয্া�ুেল� েযাগ করা হেয়েছ

মুি�েযা�া এবং তােদর পিরবােরর জ� 
িবনামূেলয্ িচিকৎসােসবা িনি�ত করা 
হেয়েছ

1 1

2 2

3
3

4

4

5
5

6
6

7
8
9

10
11
12

িচিকৎসাবয্ব�া শি�শালীকরণশি�শালী �া�য্ অবকাঠােমা
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িব�ৃত �া�য্েসবা েনটওয়াকর্

বা�চুয্তেদর েসবায় 
কমপে� ৭০ হাজার 
কিমউিনিট েহলথ 

ওয়াকর্াররা িনযু� আেছ। 

২০০৯ সাল েথেক ২০১৬ সাল পযর্� নতুন �া�য্েসবা 
�িত�ান এবং েরাগীর ধারন �মতা বৃি�র তািলকা

ইনি�িটউেটর ধরণ

েমিডকয্াল কেলজ

েডন্টাল কেলজ

নািসর্ং কেলজ
অয্ান্ড ইনি�িটউট

েমিডেকল অয্ািসসেটন্ট
ে�িনং �ুল

ইনি�িটউট অব
েহলথ েটকেনালিজ

সবর্েমাট

সংখয্া আসন সংখয্া

42

19

59

171

54

345

4,106

977

3,520

10,166

4,035

22,804

২০২৩ সােলর মেধয্ 
সবর্জনীন সু�া�য্ 
অজর্েনর লে�য্ 
৭০% বয্য় 

৯৭% ঔষধ চািহদা 
�ানীয় ঔষধ িশ� 
�ারা পূরণ

�াথিমক 
েরাগিনণর্য়সহ 
িবনামূেলয্ �া�য্েসবা

সরকাির �া�য্ সুিবধা েথেক িনয়িমত 
�া�য্ তথয্ সং�েহর জ� বাংলােদেশ 
সফটওয়য্ােরর মাধয্েম িবে�র বৃহত্তম 
েজলা �া�য্ তথয্ প�িত-িডএইচআইএস 
২ �াপন করা হেয়েছ। 

অ�া� সাফলয্

কিমউিনিট ি�িনক এবং 
ইউিনয়ন ও পিরবার কলয্াণ 
েক�সহ �ায় ১৯,০০০ েড 
েকয়ার �া�য্ সুিবধা চালু 

আেছ। 

ধা�ী িবদয্া েকােসর্র 
পাশাপািশ ৩,০০০িট 
ধা�ী েপা� চালু করা 

হেয়েছ। 



‘�া�য্, জনসংখয্া ও পুি� িবষয়ক উ�য়ন কমর্সূিচ ২০১১ েথেক 
২০১৬’ এ, অসং�ামক েরাগগুেলার িনয়�ণ েদেশর �া�য্েসবার 
শীষর্�ানীয় ে��গুেলার মেধয্ অ�ািধকার�া�। সরকার িকছু 
উে�খেযাগয্ �িত�ােনর অধীেন অ-সং�ামক েরােগর জ� 
িবনামূেলয্ এবং ভতুর্িক উভয় িচিকৎসােসবা েদয়া হয়। 
�িত�ানগুেলা হেলা:

জাতীয় কািডর্ওভাসকুলার িডিজজ ইনি�িটউট: 
২০১৫ সােল েমাট ৩,৪৫২িট কেরানাির এনিজও�ািফ, ৯৯ 
কািডর্য়াক, ১১২ অ�া� (েপিরেফরাল / েরনাল) এনিজও�ািফ 
এবং ৩,৪২৩ অ�া� প�িত স�� হয়। েমাট ৯২৮ ওেপন হাটর্ 
সাজর্াির, ৩১িট ে�াজড হাটর্ সাজর্াির, এবং ১,৮৬১ ভা�ুলার 
সাজর্ািরগুেলা হয়।

বাত�র ও হৃদেরাগ িনয়�েণ জাতীয় েক�: 
২০১৫ সােল ২৭,২৪৭ বিহর্িবভাগ পিরদশর্ক িছল। ৪৯.২% 
েরাগীই িছল বেয়ােজয্� নাগিরক।

িকডিন েরাগ ও ইউেরালিজ জাতীয় ইনি�িটউট: 
২০১৫ সােল �ায় ৮৬ হাজার েরাগীেক ইনেডার এবং আউটেডার 
িভিজেটর সময় িচিকৎসা েদয়া হয়।

�াশনাল ইনি�িটউট অব কয্া�ার
িরসাচর্ অয্ান্ড হসিপটাল: 
এিট পাবিলক েস�ের তৃতীয় কয্া�ার ইনি�িটউট। এখােন কম 
খরেচ এবং িবনামূেলয্ কয্া�ােরর িচিকৎসা েদয়া হয়। ইনি�িটউেট 
েমাট ২৩িট িবভােগ কয্া�ার িনরাময় ও এর �িতকার, কয্া�ার 
িনণর্য় েথেক গেবষণা এবং সাজর্াির ও পুনবর্াসন েসবা েদয়া হয়। 
২০১৫ সােল, এনআইিসআরএইচ ১,৭৪,০৩৭িট বিহিবর্ভাগ, 
৪,৪৭৯ জরুরী েসবা এবং ৭,২৮৫িট অভয্�রীণ েরাগীেদর েসবার 
বয্ব�া কের।

জাতীয় মানিসক �া�য্ ও গেবষণা ইনি�িটউট: 
২০১৫ সাল েথেক জাতীয় মানিসক �া�য্ ও গেবষণা ইনি�িটউট 
(এনআইএমএইচআর)-এ ৪২,৭০৩ বিহিবর্ভাগ, ২,৫০১ জরুির 
এবং ৩,০৮৫িট অভয্�রীণ েরাগীর েসবা �দান করা হে�।

বাংলােদেশ ই-�া�য্ উেদয্াগ ১৯৯৮ সােল শুরু হয় যখন �া�য্ ও 
পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়-এমওএইচএফডি�উ কমর্সূিচ বা�বায়ন 
এবং দ�তা বৃি�র জ� �া�য্ ও জনসংখয্া কমর্সূচী-এইচিপএসিপ 
পিরচালনা কেরিছল। বতর্মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ 
�চারণায় ই-�া�য্েক িবেশষ গুরু� েদয়া হে�, েযখােন 
তথয্-�যুি�র মাধয্েম নাগিরকেদর �া�য্েসবা �দােনর ওপর  
িবেশষ অ�ািধকার েদয়া হয়। ২০১১ সােল, বাংলােদশ সরকার 
এমওএইচএফডি�উ-এর জ� পাঁচ বছর দীঘর্ �া�য্, জনসংখয্া ও 
পুি� খাত উ�য়ন কমর্সূিচ-এইচিপএনএসিডিপ ২০১১-২০১৬ 
অনুেমাদন কের। এইচিপএনএসিপ ২০১১-২০১৬ এর মেধয্ ৩২িট 
কমর্�ম পিরক�না রেয়েছ, যার একিট ই-�া�য্। 'িডিজটাল 
বাংলােদশ' এর জ� সরকােরর েকৗশলগত নীিত িনেদর্িশকাগুেলা   
েদশ এবং িব�বয্াপী িবেশষ�েদর �ারা �শংিসত হেয়েছ। এর 
উে�খেযাগয্ একিট ল�য্ হেলা: 

"আইিসিট’র উ�াবনী �েয়ােগর মাধয্েম সকল 
নাগিরকেদর জ� মানস�� �া�য্েসবা �দান করা।"

২০০৯ সােল, �া�য্ অিধদফতর েথেক ময্ােনজেমন্ট ইনফরেমশন 
িসে�ম-এমআইএস, বাংলােদেশর উপেজলা পযর্ােয় সম� �া�য্ 
পেয়ন্টগুেলােত ইন্টারেনট সংেযাগ �াপন কের। 
এমেহলথ-েমাবাইল েফান মাধয্েম �া�য্ পিরেষবা সব েজলা ও 
উপেজলা হাসপাতালগুেলােত �িত�া করা হয়। �ামীণ এলাকায় 
বসবাসকারী দির� মানুেষর জ� িদনরাত ২৪ ঘন্টা িচিকৎসা 
পরামশর্ িদেত কল  েসন্টার িহসােব কাজ করেত  েমাবাইল েফানও 
সরবরাহ করা হেয়েছ। দুরবতর্ী এলাকায় বসবাসরত মানুষও 
এখােন িচিকৎসা পরামশর্ পায়, এমনিক গভীর রােতও।

২০০৯ সােল, ইিতমেধয্ িনেয়ািজত �া�য্কমর্ীেদর সহায়তায় 
েভৗগিলক তথয্ বয্ব�া-িজআইএস �বতর্ন কের যার ফেল 
�া�য্েসবা ও এ িবষয়ক অ�া� সুিবধািদর েকাথায় েকান অব�ায় 
আেছ তা জানা যায়। বতর্মােন �িতিট িবভাগীয় ও েজলা �া�য্ 
কাযর্ালয়েক  ে�াবাল পিজশিনং িসে�ম-িজিপএস নােম একিট 
িজআইএস িডভাইস সরবরাহ করা হেয়েছ। এিট েরাগ নজরদাির 
এবং েসবাদান পিরি�িত স�ে� ধারনা েপেত সাহাযয্ কের।

২০১০ সােল, ইউএস এইড েথেক অথর্ায়েনর মাধয্েম বাংলােদেশ 
েমেসজ সািভর্েসর মাধয্েম গভর্াব�াকালীন পরামশর্ েসবা চালু করা 

10

অ-সং�ামক েরাগ �া�য্েসবা উ�য়েন তথয্-�যুি�

হেয়েছ। নবজাতক এবং মাতৃ�াে�য্র উ�িতর মাধয্েম এই েসবািট 
সহ�া� উ�য়ন ল�য্ ৪ এবং ৫ অজর্েন অবদান েরেখেছ।

২০১১ সােল ৮িট হাসপাতােল েটিলিমিডিসন েসবা উে�াধন করা 
হয় এবং বতর্মােন ২৯িট েটিলেমিডিসন েক� রেয়েছ। �ধানম�ীর 
কাযর্ালেয়র অধীেন অয্াে�স টু ইনফরেমশন (এ টু আই) 
বাংলােদেশর ৪,৫৪৭ িট ইউিনয়েন ইউিনয়ন তথয্ ও েসবা েক� 
পিরচালনা করেছ। এই েসবােক�গুেলােত েটিলেমিডিসন েসবািট 
বতর্মােন �ামীণ জনেগাি�র কােছ অেনক জনি�য়।

১৯৯৯ সােলর জুলাই মােস প�াঘাত পুনবর্াসন েকে� (িসআরিপ) 
�ািপত েটিলিমিডিসন িসে�মিট বাংলােদেশ �থম  িছল। এিট 
যু�রােজয্র সুইনেফন চয্ািরেটবল �াে�র সহায়তায়  ৈতির করা 
হেয়িছল। যু�রােজয্র রয়য্াল হাসপাতাল, হাসলার এর িবিভ� 
িবষেয়র িবেশষ�রা িসআরিপ-েত িবনামূেলয্ পরামশর্ েদন।

েসবা উ�ত করেত িকভােব এসএমএেসর মাধয্েম অিভেযাগ 
কীভােব পাঠােত হেব তা হাসপাতালগুিলর িডসে� েবােডর্ টাি�েয় 
েদওয়া হেয়েছ। এই বয্ব�া ৮০০িট সরকাির হাসপাতােলও েযাগ 
করা হেয়েছ। েসবায় স�� না হেল েরাগী এবং হাসপাতাল 

পিরদশর্নকারী সকল বয্ি� এসএমএস পাঠােত পােরন। এই 
এসএমএস একিট ওেয়ব েপাটর্ােল আেস এবং এই অিভেযাগ �হন 
কের যথাযথ কতৃর্পে�র কােছ পাঠােনার জ� েলাক িনেয়ািজত 
আেছ।

বাংলােদেশর েমিডেকল কেলজগুিলেত েমিডেকল 
বােয়ােটকেনালিজ গেবষণাগার আরও শি�শালী করার জ� 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজ-এমিবিট আইন �ণয়ন করা হেয়েছ। 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজেক �ায়ই ভিব�েতর �যুি� িহেসেব 
অিভিহত করা হয়, যা ৈজিবক উপাদানসমুহেক রূপা�র করেত 
জীন �েকৗশল �েয়াগ কের। অথর্ৈনিতক, �া�য্ ও জীবনযা�ার 
উ�িতেত এর  �েয়াগ অতুলনীয় হেব বেল আশা করা হে�।

বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর �ায়ী অনলাইন ইেলকি�ক েহলথ 
েরকডর্-ইএইচআর ৈতিরর অ�গিতেত রেয়েছ। এর ল�য্ একিট 
েরাগীর জ� সমি�ত �া�য্ েরকডর্ েরেখ েসবাদানকারীর মান উ�ত 
করা। �ক�িটেত �ামীণ নাগিরকেদর অ�ভুর্� করা হেয়েছ, যারা 
েদেশর জনসংখয্ার ৭৬%।

েদিশ-িবেদশী আইিট হাউেজর সম�েয় একিট সফটওয়য্ার 
কনেসািটর্য়াম এখন সমি�ত জাতীয় ই-েহলথ এন্টার�াইজ 

আিকর্েটকচার-ইএইচএএ এর িবকােশ িনযু� রেয়েছ। েমিশন 
িরেডবল েপপার ফমর্ বয্বহার কের ১ েকািট ২০ লাখ  �ামীণ 
নাগিরকেদর সং�হ করা তথয্ এখন ডাটােবেজ অ�ভুর্� করার 
কাজ চলেছ। এই তথয্গুিলেত নাগিরকেদর �াথিমক �া�য্-েরকডর্ 
অ�ভুর্� করা হেয়েছ। যা ভিব�ত �া�য্ েরকেডর্র িভিত্ত ৈতির 
করেব।

িব�বয্াংেকর সােথ বাংলােদশ �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় 
েযৗথভােব ৩০০িটরও েবিশ সরকাির হাসপাতাল �য়ংি�য় করার 
পিরক�না করেছ। একিট সরকাির ি�িনক (বাংলােদশ সিচবালয় 
ি�িনক) ইিতমেধয্ �য়ংি�য় িসে�েম রূপা�িরত করা হেয়েছ। 
২০১২ সােল, িতনিট হাসপাতাল অেটােমশন জ� অ�ভুর্� করা 
হেয়েছ। এই হাসপাতালগুেলা হেলা জাতীয় িকডিন ইনি�িটউট 
অয্ান্ড ইউেরালিজ (এনআইেকিডইউ), সরকাির কমর্চারী 
হাসপাতাল এবং আিজমপুর ময্াটারিনিট হাসপাতাল। ধীের ধীের 
সব হাসপাতাল �য়ংি�য় হেব।



২০০৯ সােল, �া�য্ অিধদফতর েথেক ময্ােনজেমন্ট ইনফরেমশন 
িসে�ম-এমআইএস, বাংলােদেশর উপেজলা পযর্ােয় সম� �া�য্ 
পেয়ন্টগুেলােত ইন্টারেনট সংেযাগ �াপন কের। 
এমেহলথ-েমাবাইল েফান মাধয্েম �া�য্ পিরেষবা সব েজলা ও 
উপেজলা হাসপাতালগুেলােত �িত�া করা হয়। �ামীণ এলাকায় 
বসবাসকারী দির� মানুেষর জ� িদনরাত ২৪ ঘন্টা িচিকৎসা 
পরামশর্ িদেত কল  েসন্টার িহসােব কাজ করেত  েমাবাইল েফানও 
সরবরাহ করা হেয়েছ। দুরবতর্ী এলাকায় বসবাসরত মানুষও 
এখােন িচিকৎসা পরামশর্ পায়, এমনিক গভীর রােতও।

২০০৯ সােল, ইিতমেধয্ িনেয়ািজত �া�য্কমর্ীেদর সহায়তায় 
েভৗগিলক তথয্ বয্ব�া-িজআইএস �বতর্ন কের যার ফেল 
�া�য্েসবা ও এ িবষয়ক অ�া� সুিবধািদর েকাথায় েকান অব�ায় 
আেছ তা জানা যায়। বতর্মােন �িতিট িবভাগীয় ও েজলা �া�য্ 
কাযর্ালয়েক  ে�াবাল পিজশিনং িসে�ম-িজিপএস নােম একিট 
িজআইএস িডভাইস সরবরাহ করা হেয়েছ। এিট েরাগ নজরদাির 
এবং েসবাদান পিরি�িত স�ে� ধারনা েপেত সাহাযয্ কের।

২০১০ সােল, ইউএস এইড েথেক অথর্ায়েনর মাধয্েম বাংলােদেশ 
েমেসজ সািভর্েসর মাধয্েম গভর্াব�াকালীন পরামশর্ েসবা চালু করা 
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বাংলােদেশ ই-�া�য্েসবার উেদয্াগসমূহ

হেয়েছ। নবজাতক এবং মাতৃ�াে�য্র উ�িতর মাধয্েম এই েসবািট 
সহ�া� উ�য়ন ল�য্ ৪ এবং ৫ অজর্েন অবদান েরেখেছ।

২০১১ সােল ৮িট হাসপাতােল েটিলিমিডিসন েসবা উে�াধন করা 
হয় এবং বতর্মােন ২৯িট েটিলেমিডিসন েক� রেয়েছ। �ধানম�ীর 
কাযর্ালেয়র অধীেন অয্াে�স টু ইনফরেমশন (এ টু আই) 
বাংলােদেশর ৪,৫৪৭ িট ইউিনয়েন ইউিনয়ন তথয্ ও েসবা েক� 
পিরচালনা করেছ। এই েসবােক�গুেলােত েটিলেমিডিসন েসবািট 
বতর্মােন �ামীণ জনেগাি�র কােছ অেনক জনি�য়।

১৯৯৯ সােলর জুলাই মােস প�াঘাত পুনবর্াসন েকে� (িসআরিপ) 
�ািপত েটিলিমিডিসন িসে�মিট বাংলােদেশ �থম  িছল। এিট 
যু�রােজয্র সুইনেফন চয্ািরেটবল �াে�র সহায়তায়  ৈতির করা 
হেয়িছল। যু�রােজয্র রয়য্াল হাসপাতাল, হাসলার এর িবিভ� 
িবষেয়র িবেশষ�রা িসআরিপ-েত িবনামূেলয্ পরামশর্ েদন।

েসবা উ�ত করেত িকভােব এসএমএেসর মাধয্েম অিভেযাগ 
কীভােব পাঠােত হেব তা হাসপাতালগুিলর িডসে� েবােডর্ টাি�েয় 
েদওয়া হেয়েছ। এই বয্ব�া ৮০০িট সরকাির হাসপাতােলও েযাগ 
করা হেয়েছ। েসবায় স�� না হেল েরাগী এবং হাসপাতাল 

পিরদশর্নকারী সকল বয্ি� এসএমএস পাঠােত পােরন। এই 
এসএমএস একিট ওেয়ব েপাটর্ােল আেস এবং এই অিভেযাগ �হন 
কের যথাযথ কতৃর্পে�র কােছ পাঠােনার জ� েলাক িনেয়ািজত 
আেছ।

বাংলােদেশর েমিডেকল কেলজগুিলেত েমিডেকল 
বােয়ােটকেনালিজ গেবষণাগার আরও শি�শালী করার জ� 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজ-এমিবিট আইন �ণয়ন করা হেয়েছ। 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজেক �ায়ই ভিব�েতর �যুি� িহেসেব 
অিভিহত করা হয়, যা ৈজিবক উপাদানসমুহেক রূপা�র করেত 
জীন �েকৗশল �েয়াগ কের। অথর্ৈনিতক, �া�য্ ও জীবনযা�ার 
উ�িতেত এর  �েয়াগ অতুলনীয় হেব বেল আশা করা হে�।

বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর �ায়ী অনলাইন ইেলকি�ক েহলথ 
েরকডর্-ইএইচআর ৈতিরর অ�গিতেত রেয়েছ। এর ল�য্ একিট 
েরাগীর জ� সমি�ত �া�য্ েরকডর্ েরেখ েসবাদানকারীর মান উ�ত 
করা। �ক�িটেত �ামীণ নাগিরকেদর অ�ভুর্� করা হেয়েছ, যারা 
েদেশর জনসংখয্ার ৭৬%।

েদিশ-িবেদশী আইিট হাউেজর সম�েয় একিট সফটওয়য্ার 
কনেসািটর্য়াম এখন সমি�ত জাতীয় ই-েহলথ এন্টার�াইজ 

আিকর্েটকচার-ইএইচএএ এর িবকােশ িনযু� রেয়েছ। েমিশন 
িরেডবল েপপার ফমর্ বয্বহার কের ১ েকািট ২০ লাখ  �ামীণ 
নাগিরকেদর সং�হ করা তথয্ এখন ডাটােবেজ অ�ভুর্� করার 
কাজ চলেছ। এই তথয্গুিলেত নাগিরকেদর �াথিমক �া�য্-েরকডর্ 
অ�ভুর্� করা হেয়েছ। যা ভিব�ত �া�য্ েরকেডর্র িভিত্ত ৈতির 
করেব।

িব�বয্াংেকর সােথ বাংলােদশ �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় 
েযৗথভােব ৩০০িটরও েবিশ সরকাির হাসপাতাল �য়ংি�য় করার 
পিরক�না করেছ। একিট সরকাির ি�িনক (বাংলােদশ সিচবালয় 
ি�িনক) ইিতমেধয্ �য়ংি�য় িসে�েম রূপা�িরত করা হেয়েছ। 
২০১২ সােল, িতনিট হাসপাতাল অেটােমশন জ� অ�ভুর্� করা 
হেয়েছ। এই হাসপাতালগুেলা হেলা জাতীয় িকডিন ইনি�িটউট 
অয্ান্ড ইউেরালিজ (এনআইেকিডইউ), সরকাির কমর্চারী 
হাসপাতাল এবং আিজমপুর ময্াটারিনিট হাসপাতাল। ধীের ধীের 
সব হাসপাতাল �য়ংি�য় হেব।



২০০৯ সােল, �া�য্ অিধদফতর েথেক ময্ােনজেমন্ট ইনফরেমশন 
িসে�ম-এমআইএস, বাংলােদেশর উপেজলা পযর্ােয় সম� �া�য্ 
পেয়ন্টগুেলােত ইন্টারেনট সংেযাগ �াপন কের। 
এমেহলথ-েমাবাইল েফান মাধয্েম �া�য্ পিরেষবা সব েজলা ও 
উপেজলা হাসপাতালগুেলােত �িত�া করা হয়। �ামীণ এলাকায় 
বসবাসকারী দির� মানুেষর জ� িদনরাত ২৪ ঘন্টা িচিকৎসা 
পরামশর্ িদেত কল  েসন্টার িহসােব কাজ করেত  েমাবাইল েফানও 
সরবরাহ করা হেয়েছ। দুরবতর্ী এলাকায় বসবাসরত মানুষও 
এখােন িচিকৎসা পরামশর্ পায়, এমনিক গভীর রােতও।

২০০৯ সােল, ইিতমেধয্ িনেয়ািজত �া�য্কমর্ীেদর সহায়তায় 
েভৗগিলক তথয্ বয্ব�া-িজআইএস �বতর্ন কের যার ফেল 
�া�য্েসবা ও এ িবষয়ক অ�া� সুিবধািদর েকাথায় েকান অব�ায় 
আেছ তা জানা যায়। বতর্মােন �িতিট িবভাগীয় ও েজলা �া�য্ 
কাযর্ালয়েক  ে�াবাল পিজশিনং িসে�ম-িজিপএস নােম একিট 
িজআইএস িডভাইস সরবরাহ করা হেয়েছ। এিট েরাগ নজরদাির 
এবং েসবাদান পিরি�িত স�ে� ধারনা েপেত সাহাযয্ কের।

২০১০ সােল, ইউএস এইড েথেক অথর্ায়েনর মাধয্েম বাংলােদেশ 
েমেসজ সািভর্েসর মাধয্েম গভর্াব�াকালীন পরামশর্ েসবা চালু করা 
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হেয়েছ। নবজাতক এবং মাতৃ�াে�য্র উ�িতর মাধয্েম এই েসবািট 
সহ�া� উ�য়ন ল�য্ ৪ এবং ৫ অজর্েন অবদান েরেখেছ।

২০১১ সােল ৮িট হাসপাতােল েটিলিমিডিসন েসবা উে�াধন করা 
হয় এবং বতর্মােন ২৯িট েটিলেমিডিসন েক� রেয়েছ। �ধানম�ীর 
কাযর্ালেয়র অধীেন অয্াে�স টু ইনফরেমশন (এ টু আই) 
বাংলােদেশর ৪,৫৪৭ িট ইউিনয়েন ইউিনয়ন তথয্ ও েসবা েক� 
পিরচালনা করেছ। এই েসবােক�গুেলােত েটিলেমিডিসন েসবািট 
বতর্মােন �ামীণ জনেগাি�র কােছ অেনক জনি�য়।

১৯৯৯ সােলর জুলাই মােস প�াঘাত পুনবর্াসন েকে� (িসআরিপ) 
�ািপত েটিলিমিডিসন িসে�মিট বাংলােদেশ �থম  িছল। এিট 
যু�রােজয্র সুইনেফন চয্ািরেটবল �াে�র সহায়তায়  ৈতির করা 
হেয়িছল। যু�রােজয্র রয়য্াল হাসপাতাল, হাসলার এর িবিভ� 
িবষেয়র িবেশষ�রা িসআরিপ-েত িবনামূেলয্ পরামশর্ েদন।

েসবা উ�ত করেত িকভােব এসএমএেসর মাধয্েম অিভেযাগ 
কীভােব পাঠােত হেব তা হাসপাতালগুিলর িডসে� েবােডর্ টাি�েয় 
েদওয়া হেয়েছ। এই বয্ব�া ৮০০িট সরকাির হাসপাতােলও েযাগ 
করা হেয়েছ। েসবায় স�� না হেল েরাগী এবং হাসপাতাল 

পিরদশর্নকারী সকল বয্ি� এসএমএস পাঠােত পােরন। এই 
এসএমএস একিট ওেয়ব েপাটর্ােল আেস এবং এই অিভেযাগ �হন 
কের যথাযথ কতৃর্পে�র কােছ পাঠােনার জ� েলাক িনেয়ািজত 
আেছ।

বাংলােদেশর েমিডেকল কেলজগুিলেত েমিডেকল 
বােয়ােটকেনালিজ গেবষণাগার আরও শি�শালী করার জ� 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজ-এমিবিট আইন �ণয়ন করা হেয়েছ। 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজেক �ায়ই ভিব�েতর �যুি� িহেসেব 
অিভিহত করা হয়, যা ৈজিবক উপাদানসমুহেক রূপা�র করেত 
জীন �েকৗশল �েয়াগ কের। অথর্ৈনিতক, �া�য্ ও জীবনযা�ার 
উ�িতেত এর  �েয়াগ অতুলনীয় হেব বেল আশা করা হে�।

বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর �ায়ী অনলাইন ইেলকি�ক েহলথ 
েরকডর্-ইএইচআর ৈতিরর অ�গিতেত রেয়েছ। এর ল�য্ একিট 
েরাগীর জ� সমি�ত �া�য্ েরকডর্ েরেখ েসবাদানকারীর মান উ�ত 
করা। �ক�িটেত �ামীণ নাগিরকেদর অ�ভুর্� করা হেয়েছ, যারা 
েদেশর জনসংখয্ার ৭৬%।

েদিশ-িবেদশী আইিট হাউেজর সম�েয় একিট সফটওয়য্ার 
কনেসািটর্য়াম এখন সমি�ত জাতীয় ই-েহলথ এন্টার�াইজ 

আিকর্েটকচার-ইএইচএএ এর িবকােশ িনযু� রেয়েছ। েমিশন 
িরেডবল েপপার ফমর্ বয্বহার কের ১ েকািট ২০ লাখ  �ামীণ 
নাগিরকেদর সং�হ করা তথয্ এখন ডাটােবেজ অ�ভুর্� করার 
কাজ চলেছ। এই তথয্গুিলেত নাগিরকেদর �াথিমক �া�য্-েরকডর্ 
অ�ভুর্� করা হেয়েছ। যা ভিব�ত �া�য্ েরকেডর্র িভিত্ত ৈতির 
করেব।

িব�বয্াংেকর সােথ বাংলােদশ �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় 
েযৗথভােব ৩০০িটরও েবিশ সরকাির হাসপাতাল �য়ংি�য় করার 
পিরক�না করেছ। একিট সরকাির ি�িনক (বাংলােদশ সিচবালয় 
ি�িনক) ইিতমেধয্ �য়ংি�য় িসে�েম রূপা�িরত করা হেয়েছ। 
২০১২ সােল, িতনিট হাসপাতাল অেটােমশন জ� অ�ভুর্� করা 
হেয়েছ। এই হাসপাতালগুেলা হেলা জাতীয় িকডিন ইনি�িটউট 
অয্ান্ড ইউেরালিজ (এনআইেকিডইউ), সরকাির কমর্চারী 
হাসপাতাল এবং আিজমপুর ময্াটারিনিট হাসপাতাল। ধীের ধীের 
সব হাসপাতাল �য়ংি�য় হেব।

উৎসঃ বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা, �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়



২০০৯ সােল, �া�য্ অিধদফতর েথেক ময্ােনজেমন্ট ইনফরেমশন 
িসে�ম-এমআইএস, বাংলােদেশর উপেজলা পযর্ােয় সম� �া�য্ 
পেয়ন্টগুেলােত ইন্টারেনট সংেযাগ �াপন কের। 
এমেহলথ-েমাবাইল েফান মাধয্েম �া�য্ পিরেষবা সব েজলা ও 
উপেজলা হাসপাতালগুেলােত �িত�া করা হয়। �ামীণ এলাকায় 
বসবাসকারী দির� মানুেষর জ� িদনরাত ২৪ ঘন্টা িচিকৎসা 
পরামশর্ িদেত কল  েসন্টার িহসােব কাজ করেত  েমাবাইল েফানও 
সরবরাহ করা হেয়েছ। দুরবতর্ী এলাকায় বসবাসরত মানুষও 
এখােন িচিকৎসা পরামশর্ পায়, এমনিক গভীর রােতও।

২০০৯ সােল, ইিতমেধয্ িনেয়ািজত �া�য্কমর্ীেদর সহায়তায় 
েভৗগিলক তথয্ বয্ব�া-িজআইএস �বতর্ন কের যার ফেল 
�া�য্েসবা ও এ িবষয়ক অ�া� সুিবধািদর েকাথায় েকান অব�ায় 
আেছ তা জানা যায়। বতর্মােন �িতিট িবভাগীয় ও েজলা �া�য্ 
কাযর্ালয়েক  ে�াবাল পিজশিনং িসে�ম-িজিপএস নােম একিট 
িজআইএস িডভাইস সরবরাহ করা হেয়েছ। এিট েরাগ নজরদাির 
এবং েসবাদান পিরি�িত স�ে� ধারনা েপেত সাহাযয্ কের।

২০১০ সােল, ইউএস এইড েথেক অথর্ায়েনর মাধয্েম বাংলােদেশ 
েমেসজ সািভর্েসর মাধয্েম গভর্াব�াকালীন পরামশর্ েসবা চালু করা 
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হেয়েছ। নবজাতক এবং মাতৃ�াে�য্র উ�িতর মাধয্েম এই েসবািট 
সহ�া� উ�য়ন ল�য্ ৪ এবং ৫ অজর্েন অবদান েরেখেছ।

২০১১ সােল ৮িট হাসপাতােল েটিলিমিডিসন েসবা উে�াধন করা 
হয় এবং বতর্মােন ২৯িট েটিলেমিডিসন েক� রেয়েছ। �ধানম�ীর 
কাযর্ালেয়র অধীেন অয্াে�স টু ইনফরেমশন (এ টু আই) 
বাংলােদেশর ৪,৫৪৭ িট ইউিনয়েন ইউিনয়ন তথয্ ও েসবা েক� 
পিরচালনা করেছ। এই েসবােক�গুেলােত েটিলেমিডিসন েসবািট 
বতর্মােন �ামীণ জনেগাি�র কােছ অেনক জনি�য়।

১৯৯৯ সােলর জুলাই মােস প�াঘাত পুনবর্াসন েকে� (িসআরিপ) 
�ািপত েটিলিমিডিসন িসে�মিট বাংলােদেশ �থম  িছল। এিট 
যু�রােজয্র সুইনেফন চয্ািরেটবল �াে�র সহায়তায়  ৈতির করা 
হেয়িছল। যু�রােজয্র রয়য্াল হাসপাতাল, হাসলার এর িবিভ� 
িবষেয়র িবেশষ�রা িসআরিপ-েত িবনামূেলয্ পরামশর্ েদন।

েসবা উ�ত করেত িকভােব এসএমএেসর মাধয্েম অিভেযাগ 
কীভােব পাঠােত হেব তা হাসপাতালগুিলর িডসে� েবােডর্ টাি�েয় 
েদওয়া হেয়েছ। এই বয্ব�া ৮০০িট সরকাির হাসপাতােলও েযাগ 
করা হেয়েছ। েসবায় স�� না হেল েরাগী এবং হাসপাতাল 

পিরদশর্নকারী সকল বয্ি� এসএমএস পাঠােত পােরন। এই 
এসএমএস একিট ওেয়ব েপাটর্ােল আেস এবং এই অিভেযাগ �হন 
কের যথাযথ কতৃর্পে�র কােছ পাঠােনার জ� েলাক িনেয়ািজত 
আেছ।

বাংলােদেশর েমিডেকল কেলজগুিলেত েমিডেকল 
বােয়ােটকেনালিজ গেবষণাগার আরও শি�শালী করার জ� 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজ-এমিবিট আইন �ণয়ন করা হেয়েছ। 
েমিডেকল বােয়ােটকেনালিজেক �ায়ই ভিব�েতর �যুি� িহেসেব 
অিভিহত করা হয়, যা ৈজিবক উপাদানসমুহেক রূপা�র করেত 
জীন �েকৗশল �েয়াগ কের। অথর্ৈনিতক, �া�য্ ও জীবনযা�ার 
উ�িতেত এর  �েয়াগ অতুলনীয় হেব বেল আশা করা হে�।

বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর �ায়ী অনলাইন ইেলকি�ক েহলথ 
েরকডর্-ইএইচআর ৈতিরর অ�গিতেত রেয়েছ। এর ল�য্ একিট 
েরাগীর জ� সমি�ত �া�য্ েরকডর্ েরেখ েসবাদানকারীর মান উ�ত 
করা। �ক�িটেত �ামীণ নাগিরকেদর অ�ভুর্� করা হেয়েছ, যারা 
েদেশর জনসংখয্ার ৭৬%।

েদিশ-িবেদশী আইিট হাউেজর সম�েয় একিট সফটওয়য্ার 
কনেসািটর্য়াম এখন সমি�ত জাতীয় ই-েহলথ এন্টার�াইজ 

আিকর্েটকচার-ইএইচএএ এর িবকােশ িনযু� রেয়েছ। েমিশন 
িরেডবল েপপার ফমর্ বয্বহার কের ১ েকািট ২০ লাখ  �ামীণ 
নাগিরকেদর সং�হ করা তথয্ এখন ডাটােবেজ অ�ভুর্� করার 
কাজ চলেছ। এই তথয্গুিলেত নাগিরকেদর �াথিমক �া�য্-েরকডর্ 
অ�ভুর্� করা হেয়েছ। যা ভিব�ত �া�য্ েরকেডর্র িভিত্ত ৈতির 
করেব।

িব�বয্াংেকর সােথ বাংলােদশ �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় 
েযৗথভােব ৩০০িটরও েবিশ সরকাির হাসপাতাল �য়ংি�য় করার 
পিরক�না করেছ। একিট সরকাির ি�িনক (বাংলােদশ সিচবালয় 
ি�িনক) ইিতমেধয্ �য়ংি�য় িসে�েম রূপা�িরত করা হেয়েছ। 
২০১২ সােল, িতনিট হাসপাতাল অেটােমশন জ� অ�ভুর্� করা 
হেয়েছ। এই হাসপাতালগুেলা হেলা জাতীয় িকডিন ইনি�িটউট 
অয্ান্ড ইউেরালিজ (এনআইেকিডইউ), সরকাির কমর্চারী 
হাসপাতাল এবং আিজমপুর ময্াটারিনিট হাসপাতাল। ধীের ধীের 
সব হাসপাতাল �য়ংি�য় হেব।
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েকস �ািডজ

কিমউিনিট ি�িনক

বাংলােদশ দির� জনেগা�ী, িবেশষ 
কের নারী ও িশশুর �া�য্েসবা 
�দােনর ে�ে� চমৎকার কাজ করেছ। 
আিম অ�া�  েদেশর কােছ আপনার 
সাফেলয্র গ�গুেলা �দশর্ন করেত 
চাই।

২০১১ সােল েমৗলভীবাজার 
েজলার েমাবারকপুর কিমউিনিট 
ি�িনক পিরদশর্েনর সময় 
জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন।

�িত ৬০০০ জন মানুেষর জ� ১ 
কিমউিনিট ি�িনক

১৬,৪৩৮ কিমউিনিট ি�িনক এবং 
ইউিনয়ন �া�য্েক�

৮০% েরাগী নারী ও িশশু

২০০৯-২০১৫ এর মেধয্ ৪৬ েকািট 
িভিজট

একই �ােন �া�য্, পিরবার পিরক�না 
ও পুি�েসবা আউটেলট

েরাগিনরামেয়র �াথিমক েসবা �দান, 
এনিসিড-হাইপারেটনশন িনণর্য়, 
ডায়ােবিটস, জরুরী েসবা এবং উ�ত 
েসবার জ� সুপািরশ করা



তৃণমূল পযর্ােয় �া�য্েসবা বয্ব�ার সীমাব�তা দূর করার জ� 
১৯৯৬ সােল বাংলােদশ সরকার পুেরা েদেশর �ামীন মানুষেদর 
েদারেগাড়ায় �াথিমক �া�য্েসবা েপৗঁেছ িদেক কিমউিনিট ি�িনক 
�িত�া করার পিরক�না কের। এিট মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনার উ�াবন।  আেগ কিমউিনিট ি�িনক হেলা �ামা�েলর 
মানুেষর �া�য্ সুিবধা �াি�র �থম �র। েদেশর অতয্� দুগর্ম ও 
�তয্� অ�েল �িত�া করা হয় এসকল ি�িনক। বতর্মােন এিট 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ার একিট অিবে�দয্ অংশ হেয় উেঠেছ 
এবং লােখা মানুষ এই ি�িনকগুেলা েথেক েসবা পাে�।

১৯৯৮ সােল কিমউিনিট ি�িনক �িত�ার কাজ শুরু হয়। 
১৯৯৮-২০০১ এর মেধয্ ১০,৭২৩ িট ি�িনক িনমর্াণ করা হয় এবং 
�ায় ৮,০০০ কাজ শুরু কের। েহলথ এিস�য্ান্ট এবং ফয্ািমিল 
ওেয়লেফয়ার এিস�য্ান্টরা তােদর মুল দািয়ে�র পাশাপািশ এইসব 
ি�িনেক েসবাদান করেতন। তারা �া�য্ ও জনসংখয্া 
কমর্সূিচ-এইচিপএসিপ এর অধীেন ইএসিপ (এেসনিসয়াল সািভর্স 
পয্ােকজ) �িশ�ণ েপেয়েছন। কিমউিনিট ি�িনক কাযর্�ম 
পিরচালনার জ�, �িতিট ি�িনেকর জ� ৯-১১ সদে�র জিম 
দাতা অথবা তার �িতিনিধ �ারা পিরচািলত একিট কিমউিনিট �প 
িছল। সরকার পিরবতর্েনর পর ি�িনকগুিল ২০০১ েথেক ২০০৮ 
সাল পযর্� ব� িছল। ২০০৯ সােল বাংলােদশ সরকার 'কিমউিনিট 
েহলথ েকয়ার ইিনিশেয়িটভস ইন বাংলােদশ 
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(আরিসিসআইআইিব)' �ক�িট চালু কের। কিমউিনিট ি�িনকগুিল 
আরও উ�ত করেত এবং ২০০৯-২০১৫ �াথিমক �া�য্েসবা 
�দােন তােদর কাযর্�মেক আরও শি�শালী কের। 
আরিসএইচিসআইিব এর অধীেন, সম� কাযর্করী  কিমউিনিট 
ি�িনকগুিলর জ� কিমউিনিট �প গঠন করা হয়।

দানকৃত জিমগুিলেত কিমউিনিট ি�িনক ৈতির একিট 
পাবিলক-�াইেভট পাটর্নারিশেপর অন� উদাহরণ। কারণ এই 
উেদয্ােগ জিম িদেয়েছ এলাকার মানুষ। অ�িদেক সরকার ি�িনক 
িনমর্ােনর পর ঔষধ সরবরাহ, ডা�ার-নাসর্ িনেয়াগ এবং অ�া� 
সম� সহায়তা িনি�ত কেরেছ। আবার, ি�িনকগুিল কিমউিনিট 
�প ও সরকার উভেয়র সি�িলত �েচ�ায় পিরচািলত হে�। 
এলাকার মানুষই এই ি�িনেকর মািলক এবং এর সািবর্ক উ�য়েন 
কাযর্করী ভুিমকা পালন কের। সাধারন মানুষ কিমউিনিট ি�িনেকর 
েসবা িনেয় স��, কারণ এিট �া�য্, পিরবার পিরক�না ও পুি� 
স�িকর্ত ওয়ান �প সািভর্স আউটেলট। বতর্মােন ১৬,৪৩৮ িসিস 
রেয়েছ এবং এর সংখয্া �মশ বাড়েছ। 

২০০৯-২০১৫ সােলর মেধয্ কিমউিনিট ি�িনকগুেলােত ৪৬ েকািট 
েসবাদান করা হয় যার মেধয্ ৯০ ল� জরুরী এবং জিটল 
িচিকৎসার ে�ে� উ�ত সুিবধাযু� হাসপাতােল সুপািরশ কের 
পািঠেয় েদওয়া হয়। �ায় ৮০% েরাগীই নারী ও িশশু। কিমউিনিট 
ি�িনকগুেলােত �িতমােস গেড় সবর্েমাট ৯০ ল� এবং �িত 
ি�িনেক �িত িদন ৩৮ জন েরাগীেক েসবা েদওয়া হয়। েবিশরভাগ 
ে�ে� েমিডেকল অিফসাররা সময়মত ি�িনক পিরদশর্ন কেরন 
এবং জিটল েরাগী েদেখন। সম� কিমউিনিট ি�িনেক লয্াপটপ 
এবং ইন্টারেনট সংেযাগ সরবরাহ কের অনলাইেন িরেপাটর্ করা হয়
।

সম� ি�িনেক রুিটন িটকাদান করা হয় এবং জাতীয় িটকা িদবেসও 
িটকা েদওয়া হয়। এছাড়াও, অ� অসু�তার িচিকৎসা, 
অসং�মনেযাগয্ েরাগ, উ� র�চাপ, ডায়ােবিটস, বড় হাসপাতােল 
সুপািরশ করা সহ জরুরী এবং জিটল েরাগী করা হয়। 
ি�িনকগুেলােত যিদ দ� ধাি� বা ডা�ার, পযর্া� ওষুধ থােক, 
বয্ব�াপনা ভােলা হয় এবং বড় হাসপাতােল সুপািরশ কের পািঠেয় 
েদওয়ার উপায় থােক তাহেল অপােরশন ছাড়াই বা�া জ�দােনর 
বয্ব�া কের থােক। ২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন ল�য্ অজর্েন 
এবং সাবর্জনীন �া�য্েসবা িনি�ত করেত কিমউিনিট ি�িনকগুেলা 
গুরু�পুনর্ ভুিমকা পালন করেব বেল আশা করা যাে�।।
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আিম িব�াস কির েয েদেশ িব�মােনর 
িচিকৎসা েদয়া স�ব। আমার েদেশর 
ডা�াররা যেথ� েমধাবী। তােদর জ� 
সুেযাগ ৈতির কের িদেয়িছ। তােদর 
জ� উ�ততর সুিবধািদ িনি�ত করা।

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা

িবে�র বৃহত্তম বানর্ অয্ান্ড 
�াি�ক সাজর্াির ইনি�িটউট

�িত বছর বাংলােদেশ �ায় ৬ লাখ মানুষ আগুেন েপাড়ার িশকার 
হন, যার অিধকাংশই হয় ঘেরর েভতর। হাসপাতােলর বানর্ 
ইউিনটগুিলেত সবসময়ই েরাগীেদর িভড় েলেগই থােক, িক� এই 
েরাগীেদর িচিকৎসা করার জ� বাংলােদেশর িচিকৎসা সুিবধা ও 
দ�তার অভাব িছেলা। এই সম�া সমাধােন সরকার ২০১৬ 
সােল ৬ েকািট ৫০ লাখ টাকা বয্েয় রাজধানীেত েশখ হািসনা 
�াশনাল বানর্ এবং �াি�ক সাজর্াির ইনি�িটউট িনমর্াণ কের। 
ইনি�িটউটিট বতর্মােন আগুেন েপাড়া েরাগীেদর িবেশষািয়ত 
িচিকৎসার জ� উ�ু�।

িস�াপুর েজনােরল হাসপাতাল েথেক একিট মাি�িডিসি�নাির 
দল ৩০০ িবেশষ� এবং ১০ হাসপাতােলর �ধানেদর  অ� 
পুন�র্াপন , েবশী পুেড় যাওয়া অে�র �ত বয্ব�াপনা এবং 
িচিকৎসা েশেষ েরাগীেদর পুনবর্াসন- এইসব িবষেয় �িশ�ণ েদয়
। আেরা ৯০০ নাসর্েক �িশ�ণিট িদেত এর েময়াদ িতন বছেরর 
জ� বাড়ােনা হেব। এই সহেযািগতার ল�য্ বাংলােদেশ আেরা 
সুিনিবড় িচিকৎসা প�িত ৈতির করা এবং ডা�ার-নাসর্রা যােত 
আেরা েবিশ দািয়� িনেত পােরন তা িনি�ত করা।

েশখ হািসনা বানর্ অয্ান্ড �াি�ক সাজর্াির ইনি�িটউেটর ল�য্ 
েপাড়া েরাগীেদর সেবর্াত্তম িচিকৎসা সুিবধা �দান। ১২ তলার 
ভবেনর ৫০০িট শযয্ার ভবেনর িতনিট �েকর একিট বানর্ �ক, 
�াি�ক সাজর্াির �ক এবং একােডিমক �ক।
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েটকসই উ�য়েন
�াে�য্র অ�গিত

16

জনসংখয্া, জলবায়ু পিরবতর্ন এবং 
স�দ ৈবষেময্র অেনক বাধা সে�ও 
�া�য্ স�িকর্ত সহ�া� উ�য়ন ল�য্ 
িনেয় বাংলােদশ অসামা�ভােব কাজ 
কেরেছ। সরকার শি�শালী দৃঢ় ল�য্ 
অজর্েনর জ� একিট শি�শালী িভিত্ত 
�দান কেরেছ।

মাতৃ�া�য্

১৯৯০ েথেক ২০১৫ এর 
মেধয্ মাতৃ মৃতুয্হার ৭০% 
কেম েগেছ। 
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সরকাির চাকিরেত ৩,০০০ ধা�ীর পদ এবং ২০১০ সাল 
েথেক আ�জর্ািতক মােনর ধা�ী েকাসর্ চালু করা হেয়েছ।

সরকারী চাকিরজীবীেদর জ� ছয় মােসর মাতৃ�কালীন 
ছুিট �বতর্ন। 

দির� পিরবারগুেলার মােয়েদর জ� �সবকালীন, 
স�ােনর জ� এবং এরপর িচিকৎসার খরচ (�মেণর 
খরচ, অে�াপচার ও ওষুধসহ) এর বয্ব�া

সরকাির ও েবসরকাির খােতর অিফসগুেলােত েড েকয়ার 
েসন্টার �িত�া।

১৫২িট সরকাির হাসপাতােল িদনরাত ২৪ ঘন্টা জরুরী 
�া�য্েসবা �দান।

‘ে�াবাল �য্ােটিজ ফর উইেমন, িচলে�ন অয্ান্ড 
এেডােলেসন্ট েহলথ’ এর সােথ স�িতপূণর্ িবেশষ িকেশার 
�া�য্ কমর্সূিচ।

কাযর্কর মাতৃ�া�য্ েসবা িনি�ত করেত গভর্বতী 
মিহলােদর িচি�ত করার জ� ইেলক�িনক েরিজ�ার।
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মাতৃ�াে�য্র উ�িতেত সরকােরর উেদয্াগ নবজাতক এবং িশশু �া�য্
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১৯৯০ েথেক ২০১৫ এর মেধয্ ৫ বছেরর 
এর কম বয়সী িশশুর মৃতুয্হার ৭৪% �াস 
েপেয়েছ। 

সহ�া� উ�য়ন ল�য্ ৪ এর জ� ৫ বছেরর 
িনেচর িশশুেদর মৃতুয্হার কমপে� দুই 
তৃতীয়াংশ �াস �েয়াজন। বাংলােদশ ২০১৫ 
সােলর মেধয্ িতন চতুথর্াংশ �াস কের। 

৫ বছেরর কমবয়সী িশশু মৃতুয্হার
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১৯৯৫ সােলর জুন েথেক ২০১২ এর নেভ�র পযর্� জাতীয় 
কমর্সূিচেত িটকা (ইিপআই) েবেড়েছ। িটকাদান কমর্সূিচর জ�  
বাংলােদেশর �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় ২০০৯ এবং 
২০১২ সােল ‘ে�াবাল অয্ালােয়� ফর ভয্াকিসন অয্ান্ড 
ইিমউনাইেজশন’ পুর�ার লাভ কের। দুরদশর্ী পিরক�না িনেয় 
মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার �িত�া করা কিমউিনিট 
ি�িনকগুেলা �ামীণ ও �াি�ক জনেগা�ীর জ� মাতৃ ও িশশু 
�া�য্েসবার পাশাপািশ �াথিমক �া�য্েসবা িদেয় যাে�। 
বাংলােদশ িভটািমন এ কয্াপসুল, কৃিমনাশক ওষুধ েদওয়া, 
িনউেমািনয়ার িনয়�ণ, �াসয� সং�মণ, ডায়িরয়া এবং 
িশশুকালীন অসু�তার িচিকৎসার কমর্সূিচগুেলার সমি�ত 
বয্ব�াপনা স�সারেণ অসাধারণ সাফলয্ অজর্ন কেরেছ।

নবজাতক মৃতুয্হার �ােসর হার এখেনা ৪৭% হেলও এর েপছেনর 
কারন শনা� করা হেয়েছ এবং �ত কমােনার জ� িবিভ� 
পদে�প ইিতমেধয্ই িনেয়েছ সরকার। বাংলােদশ িশশু �া�য্ 
িবষয়ক েটকসই উ�য়ন ল�য্ অজর্ন করেত দৃঢ়�িত�।
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সং�ামক েরাগ িনয়�ণ

২০১৪ সােল বাংলােদশ েপািলও িনমূর্েল িব� �া�য্ সং�ার �ীকৃিত েপেয়েছ। 
েদশিট িকছু সং�ামক বয্ািধ পুেরাপুির িনমূর্ল করার �ার�াে� চেল এেসেছ।

কু�েরাগ পুেরাপুির িনমুর্ল হেয়েছ,  িফলািরয়ািসস- �াথিমকভােব িনমূর্ল 
হেয়েছ। কালা�র এখন �ায় িবলু�, জলাত� এবং ময্ােলিরয়া িনমূর্েলর িদেক 
অ�সর হে�।

বাংলােদশ আ�জর্ািতক �া�য্ িনয়�ণ ২০০৫ বা�বায়েনর ে�ে� এিগেয় 
রেয়েছ। এছাড়া, ইেবালা, সাসর্, মাসর্-েকারানা ভাইরাস, েড�ু, িনপাহ, 
িচকুনগুিনয়া, এিভয়ান ইন�ুেয়�া, অয্ান�া� ইতয্ািদ সা�িতককােল উ�ূত 
েরাগগুিলর জ� কাযর্কর নজরদাির  বয্ব�া কেরেছ।
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অসং�ামক েরাগ িনয়�ণ (এনিসিড)

�িত ১০০০ জন 
�া�বয়�েদর মেধয্ 

এইচআইিভ সং�মেণর 
সংখয্া

�িত ১০০,০০০ 
িটউবারিকউিলস  
েরাগীর সংখয্া

�িত ১০০০ জেন 
ময্ােলিরয়ায় আ�া� 
জনসংখয্ার ঝুঁিক

েহপাটাইিটস িব 
ভয্াকিসেনর ৩ েডাজ 
�া� িশশুরা (%)

0/01 225 0.8 95.0

0.16 246 17.9 75.0 

0.50 142 94.0 82.0 

বাংলােদশ পিরি�িত

িব� �া�য্ সং�ার
অনুস�ান

ৈবি�ক গড়

এসিডিজ ৩.৪.১ঃ 
৩০-৭০ বছর বয়েস 
িসিভিড, কয্া�ার, 

ডায়ােবিটস, িসআরিডেত 
মৃতুয্র হার

এসিডিজ ৩.৪.২ঃ 
আ�হতয্ার হার �িত 

১০০,০০০ জেন

21.5 5.5 

23.2 12.9 

18.8 10.7 

বাংলােদেশ েমাট মৃতুয্র ৫৯% এর কারন 
অসং�ামক েরাগ

অসং�ামক েরাগ েমাকােবলার জ�ই চতুথর্ 
জনসংখয্ার �া�য্ ও পুি� খাত উ�য়ন কমর্সূিচ ৈতির 
কেরেছ বাংলােদশ সরকার ।

17% হৃদযে�র অসুখ 

10% কয্া�ার 

11% �িনক �াসযে�ও েরাগ 

03% ডায়ােবিটস 

18% অ�া� অসং�ামক েরাগ বাংলােদশ পিরি�িত

িব� �া�য্ সং�ার
অনুস�ান

ৈবি�ক গড়

* দি�ন-পূবর্ এিশয়া আ�িলক দ�র

এসিডিজ ল�য্মা�া

এসিডিজ ল�য্মা�া
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িবে�র গড় তুলনায় বাংলােদেশ অয্ালেকাহল 
েসবেনর হার উে�খেযাগয্ভােব কম
বাংলােদশ ০.২%,
িব� �া�য্ সং�া - ৪.০%,  
ৈবি�ক গড় - ৬.৪%

অিটজম এবং �ায়ুিবকাশজিনত েরাগ মাদক�েবয্র অপবয্বহার

বাংলােদেশ আনুমািনক ২০ লাখ ৮০ হাজােরর েবিশ মানুষ 
�ায়ুিবকাশজিনত েরােগ আ�া�। একসমেয় অবেহিলত এই িবেশষ 
চািহদাস�� জনেগা�ী এখন একিট সু�র, সু� জীবন যাপেনর 
আশা করেত পারেছ। গত ১৬ বছের েদশবয্াপী এ িবষেয় বয্াপক 
সেচতনতা কমর্সূিচ এবং জাতীয় পযর্ােয় সমি�ত কাযর্�ম 
পিরচািলত হেয়েছ।

তামাক বয্তীত অ�া� মাদেকর অপবয্বহার �ধানত 
বাংলােদেশর শহরা�েল �চিলত। অয্ালেকাহল কম �চিলত, 
তেব, িকছু আিদবাসী েগা�ী তােদর সাং�ৃিতক ঐিত�গুিলর অংশ 
িহসােব ঘের ৈতির অয্ালেকাহল বয্বহার কের। বাংলােদেশ 
েহেরাইন বয্বহার অেপ�াকৃত কম, তেব বুি�েনারিফন 
ইনেজকশন িদেয় বয্বহার করা হয়। গত দুই দশক ধের 
েফনিসিডল নােম একিট েকািডন িভিত্তক কািশর িসরাপ জনি�য় 
িছল, তেব এিটএস টয্াবেলট - ইয়াবা গত কেয়ক বছের ছিড়েয় 
পেড়েছ। িসগােরেটর মেতা কের গাজা েসবন এখেনা সমােজর 
সকল �েরই িবদয্মান। পথিশশুেদর মেধয্ একিট স�া এবং 
জনি�য় �াগ িহসােব ‘ডয্ািন্ড’ (টিলউন  িদেয় ৈতির আঠা) নােম 
েনশা�বয্ �চিলত আেছ। সুঁেচর মাধয্েম মাদক �হন করার হার 
বাংলােদেশ অতয্� কম, িক� বয্বহৃত সুঁচ আবার বয্বহার করার 
�বণতা িবিভ� েবসরকাির সং�ার সেচতনতা ৈতিরর কমর্সুিচ 
সে�ও িবদয্মান আেছ। সাধারণ মানুেষর মেধয্ েবিশরভাগই 
মাদেকর অপবয্বহারজিনত �িতবি�তা এবং েরাগ স�েকর্ জােন 
না। সেচতনতা ও িচিকৎসা েক� বাড়ােনার জ� বতর্মােন 
এনিজওগুেলার সােথ সরকার কাজ করেছ।

জাতীয় মানিসক �া�য্ ইনি�িটউট ও হাসপাতাল মানিসক ও 
মানিসক বয্ািধ েরাগীেদর িবেশষ েসবা �দান কের। েযখােন 
মাদক িনয়�ন অিধদ�র (িডএনিস) মাদকাস�েদর জ� েসবা 
�দান কের। িডএনিস ঢাকায় মাদকাস�েদর  জ� েসন্�াল �াগ 
ি�টেমন্ট েসন্টার নােম  ৪০-আসেনর হাসপাতাল পিরচালনা 
করেছ। এছাড়াও িডএনিস এনিজও এবং েবসরকাির মাদকাস� 
িচিকৎসা ও পুনবর্াসন  েক� এবং িডএনিস �ারা অনুেমািদত 
অ�া� েসবার সম�য়, নজরদাির ও ত�াবধান কের।

জাতীয় এইচআইিভ / এসিটিড ে�া�ামিট িডএনিস’র সহেযািগতায় 
এইডস এর িব�ার এবং েহপাটাইিটস িব ও িস-এর মেতা অ�া� 
সং�ামক েরাগ �িতেরােধর লে�য্ �াগ বয্বহারকারীেদর মােঝ 
ওরাল সাবি�িটউশন েথরািপ চালায়। এই েথরািপ �হেনর জ� 
েরাগীেদর ৈদিনক উপি�িত ৮৫%, যা দি�ণ-পূবর্ এিশয়ায় সেবর্া�
।

বাংলােদেশর উেদয্ােগর মাধয্েম অিটজম ও 
�ায়ুিবকাশজিনত সম�া (এনিডিড) সমাধােন 
জািতসংেঘর সাধারণ পিরষদ এবং িব� �া�য্ 
পিরষেদর অনুেমাদন।

ডি�উএইচও’র সদর দ�ের মানিসক �া�য্ 
িবষয়ক উপেদ�া পয্ােনেলর সদ� এবং 
দি�ণ-পূবর্ এিশয়া অ�েল অিটজম িবষেয় 
শুেভ�া দূত িহেসেব �ধা�ি� েশখ হািসনার 
ক�া অিটজম িবেশষ� সায়মা ওয়ােজদ 
েহােসনেক মেনানীত করা হেয়েছ।

িবিভ� সরকারী ও েবসরকাির হাসপাতালগুিলেত 
২২িট িশশু উ�য়ন েক� �িত�া করা হেয়েছ।

ব�ব�ু েশখ মুিজব েমিডেকল িব�িবদয্ালেয় 
িশশুেদর  জ� িনউেরািডজঅডর্ার ও অিটজম 
ইনি�িটউট �িত�া করা হেয়েছ।

িনউেরািডজঅডর্ার ও অিটজম েকয়ােরর জ� 
কিমউিনিট ইন�ুশন ইনি�িটউট, ময্াসাচুেসটস 
ইউিনভািসর্িট এবং সূচনা ফাউেন্ডশেনর সম�েয় 
জাতীয় েকৗশলগত পিরক�না ২০১৬-২০২১ 
গিঠত হেয়েছ।
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ঢাকা ি�টেমন্ট েসন্টাের িচিকৎসার জ� 
আসা মাদকেসবীেদর বয়স (%)

িচিকৎসা িনে� এমন িবিভ� ধরেনর মাদকেসবীেদর হার

1.2% ১৫ এবং এর কম 

12.2% ১৬ - ২০ বছর 

48.8% ২১-৩০ বছর 

27.4% ৩১ - ৪০ বছর

9.4% ৪১ - ৫০ বছর 

0.9% ৫০+ বছর 

30
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0
েফনিসিডল গাঁজা িশরায়

মাদক েনওয়া
একািধক রকম
মাদক েসবন

অয্ালেকাহল ইয়াবা িবিভ� ধরেনর
টয্াবেলট

জুতার
আঠা

অ�া�

2012(%) 2013(%)
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েযৗন এবং �জনন �া�য্

কিমউিনিট ি�িনকগুেলার স�বত সবেচেয় 
গুরু�পূণর্ িবষয় িছল মিহলা ও েমেয়েদর 
�িত শি�শালী েকৗশলগত প�পাত। 
বয্বহৃত প�িতিট ��ভােব �ীকৃত েয 
�মতা�া� নারীরা �া�য্েত জািত গঠেনর 
েকৗশেল পিরণত করেব। েযৗন ও �জনন 
�া�য্েসবাসহ তােদর চািহদাগুিল �থেম 
এেসিছল। তােদর মানবািধকার 
আইনগতভােব সুরি�ত িছল। এই 
প�িতর কারেণ েছেলেদর তুলনায় 
েমেয়েদর অতয্িধক মৃতুয্হাের আ�যর্জনক 
�াস পিরলি�ত হয়। 

মাগর্ােরট চয্ান

িস�াপুের �া�ন ডাি�উএইচও 
মহাপিরচালক, ২০১৫

র�ণশীল মুসলমানেদর একিট বড় শতাংশ থাবেলও পিরবার 
পিরক�না করার সময় বাংলােদশী নারীরা খুব �গিতশীল। এিট 
নারী সেচতনতা ও �মতায়ন কমর্সূিচর ফল। বাংলােদেশ েযৗন ও 
�জনন �া�য্েসবাগুেলােত শি�শালী সমথর্ন িনি�ত করেত জাতীয় 
জনসংখয্া পিরষদ গঠন করা হেয়েছ। আধুিনক পিরবার পিরক�না 
প�িতর �মবধর্মান �ীকৃিত�রূপ, একজন মিহলার গড় বয়েসর 
তুলনায় বা�া কম থােক।

িকেশারী েমেয়েদর মেধয্ গভর্াব�ার হার (১৫-১৯ বছর) ৩১% 
(২০১৪) এবং ২০০০ সাল েথেক মা� ৪ শতাংেশ েনেম এেসেছ
। এর েপছেন কারন িহেসেব বালয্িববাহেক িচি�ত করা হেয়েছ। 
বালয্ িববাহ �িতেরােধ বয্াপকভােব সামািজক আে�ালন 
�চারািভযান পিরচালনা কের যা �ামীন অ�েল খুব ভােলা সাড়া 
েফেলেছ। �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় অ� বয়েস গভর্াব�া 
এড়ােনার জ� িকেশারীেদর �িত আ�ান জািনেয় একিট 
কমর্সূিচও চালু কেরেছ।
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িনয়িমত িটকাদান কমর্সূিচ, িভটািমন এ ও 
কৃিমনাশক টয্াবেলট খাওয়ােনা

কিমউিনিট ি�িনক েথেক ৩০ ধরেনর ওষুধ 
এবং সরকার পিরচািলত েড েকয়ার �া�য্ 
সুিবধা ও হাসপাতালগুিলর �ায় সব ঔষধ।

�ায় সব পাবিলক হাসপাতােল আউটেপেশন্ট, 
ইনেপেশন্ট এবং জরুরী েসবা

স�ান �সব এবং পরবতর্ী য�সহ মাতৃ�াে�য্র 
স�ূণর্ পয্ােকজ

জরুির �জনন �া�য্েসবা, িকেশার �া�য্েসবা, 
জরুির পিরবার পিরক�না পিরেসবা এবং 
িশশুেরাগ য� 

সকল সরকাির �া�য্ েসবােকে� �াথিমক 
িচিকৎসা এবং জরুরী লাইফ সােপাটর্

ঘেরায়া িভিজটর িহসােব িনয়িমত 
�িতেরাধমূলক �া�য্েসবা।

িকছু িনিদর্� �া�য্াব�া, েযমন- সং�ামক ও 
অসং�ামক েরােগর জ� নজরদাির এবং 
�াদুভর্াব িনয়�ন কমর্সূিচ ইতয্ািদ।

ময্ােলিরয়া, কালা�র এবং য�া েরাগ িনণর্য় 
ও িচিকৎসা। 

সাবর্জনীন �া�য্েসবা

বাংলােদশ সরকার িবনামূেলয্ �া�য্েসবা েক� েথেক িনে�া� 
�া�য্ েসবা �দান কের:

েবসরকাির �া�য্েসবা �দােনর ে�ে�ও বাংলােদেশর অব�ান 
অেনক দৃঢ়। সামথর্য্বােনরা চাইেলই েদেশ বেসই উ�ত িচিকৎসা 
�হন করেত পােরন। বাংলােদেশ �া�য্ খােত মাথািপছু বয্য় ৩৭ 
মািকর্ন ডলার, যা িব� �া�য্ সং�া (ডি�উএইচও) এর সুপািরেশর 
(৮৫-১১২ ডলার) এক তৃতীয়াংশ। এর মেধয্ ৬৩% মানুেষর িনজ 
েথেক বয্য় করেত হয়। এই কারেন বাংলােদশ সরকার সাবর্জনীন 
�া�য্েসবা (ইউএইচিস) �িত�ার গিত বাড়ােনার কাজ কের 
চেলেছ। �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় িনবর্ািচত উপেজলােত 
‘ �া�য্ সুর�া কমর্সূিচ’ নােম একিট িবনামূেলয্ �া�য্ বীমা 
পয্ােকজ চালু কেরেছ। ইউএইচিস অজর্ন করেত জাতীয় 
�া�য্েসবার বােজট বাড়ােত স�দ েজারদার করার জ� সরকার 
নতুন ফাই�াি�য়াল মেডল উ�াবেনর কাজ করেছ।



১৫+ বছর বয়সীেদর মেধয্ তামাক বা 
ধূমপােনর �াদুভর্াব বাংলােদশ ‘ধুমপান ও তামাকজাত�বয্ বয্বহার আইন �েয়াগ 

েজারদার কেরেছ পাশাপািশ বাজাের পাওয়া যায় এমন সকল 
ধরেনর তামাক পেণয্ উ� হাের কর �হণ কেরেছ। বাংলােদেশ 
�া�বয়� জনসংখয্ার এক চতুথর্াংেশর েবিশ  েধাঁয়ািবহীন তামাক 
বা িচবােনা তামাক বয্বহার কের। বাংলােদশ ডি�উএইচও 
ে�মওয়াকর্ অন েটাবয্ােকা কেন্�াল-ডি�উএইচও এফিসিটিস- েত 
�া�র কের। তামাক িনয়�ণ আইেনর সংেশাধেনর মাধয্েম 
সরকার তামােকর পয্ােকেট ৫০%  সতকর্তা �ািফে� আ�ািদত 
করেত িনেদর্শ িদেয়েছ এবং গণমাধয্েম তামাকজাত �েবয্র সকল 
ধরেনর িব�াপন িনিষ� কের তামােকর কর ৭৬% বৃি� কেরেছ। 
ডি�উএইচও ও ইন্টার�াশনাল ইউিনয়ন টু িটউবারকুেলািসস 
অয্ান্ড লাং িডিজেজর সহেযািগতায় সরকার েদেশ তামাকজাত 
�বয্ িনয়�ন আইনগুেলােক যথাযথ বা�বায়েনর লে�য্ 
দািয়�শীলেদর জ� িবিভ� ে�িনং এর বয্ব�া কেরেছ যােত 
কাযর্কর ও েটকসই জাতীয়ভােব তামাক িনয়�ণ, এর উ�য়ন ও 
�েয়ােগর জ� েকৗশলগত পিরক�না ৈতির কের তামােকর 
মহামাির েরাধ করেত স�ম হয়। জাতীয় রাজ� েবােডর্ একিট 
েটাবয্ােকা টয্া� েসল �াপন করা হেয়েছ।

তামাক িনয়�েণর উপর ে�মওয়াকর্ 
িব� �া�য্ সং�ার ‘ে�াবাল েটাবয্ােকা এিপেডিমক 
২০১৫’ �িতেবদন অনুযায়ী ২০০৬  েথেক ২০১৩ 
সােলর মেধয্ বাংলােদেশ �া�বয়� ধূমপায়ীর সংখয্া  
৩৪.৬% েথেক ২০.০% কিমেয় আনা হেয়েছ। 

বাংলােদশ ডি�উএইচও গড় ৈবি�ক গড় 

20.3% 21.9% 22.7%
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বাংলােদেশ িটকাদান কমর্সূিচ এখেনা পযর্� ধারাবািহকভােব 
সাফলয্ েপেয় আসেছ, সারািবে� �শংিসতও হেয়েছ এই উেদয্াগ
। ১৯৮৫ সােল ২% এর ও কম মানুষ িটকার আওতায় িছল। 
বাংলােদেশর স�সািরত িটকাদান কমর্সূিচ (ইিপআই) মুলত 
ভয্াকিসেনর মাধয্েম �িতেরাধেযাগয্ েরাগ িনমূর্ল বা িন�াশন 
করার  েচ�া করেছ। ২০১৬ সােল বাংলােদেশ য�ার িচিকৎসায়  
কমর্সূিচর হার ৯৯% এবং নবজাতেকর ওপর িটেটনােসর হুমিকও 
�াস েপেয়েছ। েপািলও, িডপেথিরয়া এবং েহপাটাইিটস িনমূর্ল 
করার ে�ে� অনুরূপ ফলাফল েদখা েগেছ। ২০১২ সােল জাতীয় 
ইিপআই কমর্সূিচেত ভয্াকিসন সংখয্া ৬ েথেক ১১ পযর্� 
বািড়েয়েছ সরকার।

ওষুধ ও িটকার সহজলভয্তা

িবে� বাংলােদশ 
একিট সফল মেডল
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বাংলােদেশ স�ূণর্ ভয্াকিসন�া� িশশুর সংখয্া (%)

80
.8

১২ মােসর কম বয়সী িশশু
২৩ মােসর েবিশ বয়সী িশশু

এই কমর্সূিচেত ধারাবািহক অ�গিতর জ� বাংলােদশ ২০০৯ 
এবং ২০১২ সােল ে�াবাল অয্ালােয়� ফর ভয্াকিসন অয্ান্ড 
ইিমউনাইেজশন (GAVI) পুর�ার লাভ কের। 
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05

পুি�র িন�য়তা

33%২০১৫ সােল ৫ বছেরর
িনেচ কম ওজেনর িশশু

55% 41% 36%

1997 2011 2014

৫ বছেরর কম বয়সী খবর্কায় িশশু 

১৯৯০ এবং ২০১৪ এর মেধয্

খবর্কায় িশশুর হার �াস

কম ওজেনর িশশুর হার �াস 

ওজেনর তুলনায় েবিশ উ�তার িশশুর হার �াস 

40%

47%

18%

জাতীয় পুি� ে�া�াম (এনএনিপ) সকল নাগিরেকর পুি�র অব�া 
উ�ত করা এবং িশশু, িকেশারী েমেয়, গভর্বতী মিহলােদর উপর 
মেনােযাগ িদেয় সকল ধরেণর অপুি� কমােনার লে�য্ কাজ 
করেছ। এই কমর্সূিচর অধীেন, ১৪২িট সরকাির হাসপাতােল 
অপুি�জিনত িচিকৎসার সুিবধা চালু করা হেয়েছ, �িতিট েজলা ও 
উপেজলােত পুি� কনর্ার �াপন করা হেয়েছ। সরকার ে��িম� 
সাবি�িটউট আইন ২০১৩ �ণয়ন কেরেছ, েভজাল খাবার সনা� 
এবং �া�য্কর খাদয্ িনেদর্িশকা স�িলত খাদয্ িনরাপত্তা স�েকর্ 
লয্াবেরটির �াপন।      
      
বতর্মােন বাংলােদেশ ৬ মােসর কম বয়সী বা�ােদর বুেকর দুধ 
খাওয়ােনার হার ৫৫.৩% যা িব�বয্াপী ৪৩% এর েচেয় েবিশ। 
সা�িতক বছরগুেলােত বাংলােদশ পুি�েত যেথ� উ�িত সাধন 
কেরেছ। িবে�র অনুপােত বাংলােদেশ ৫ বছেরর কম বয়সী িশশুর 
অপুি�র হার  সবেচেয় েবিশ �াস েপেয়েছ।

ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান ১৯৭৫ সােল বাংলােদশ জাতীয় পুি� 
কাউি�ল (িবএনএনিস) গঠেনর আেদশ েদন। ১৯৯৬ সােল 
আওয়ামী লীগ �মতায় আসার এক বছর পর সরকার �থম 
জাতীয় পুি� কমর্ পিরক�না �ণয়ন কের।

২০১৭ সােল িবএনএনিস জাতীয় পুি� কমর্সূিচ ২০১৬-২০২৫ 
পিরক�না অনুেমাদন কেরেছ। এর ল�য্ হে� সব নাগিরেকর 
পুি�র অব�া উ�ত করা, িবেশষ কের িশশু, িকেশারী েমেয়, 
গভর্বতী মিহলা এবং দুধ খাওয়ােনা মােয়রা এখােন �ধান 
উপজীবয্।
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এেত  �া�য্, িশ�া, কৃিষ, মৎ� ও �ািণস�দ, পিরেবশ, 
সামািজক সুর�া, নারীর �মতায়ন, এবং দুেযর্াগ বয্ব�াপনাসহ 
পুি�-স�িকর্ত ও জনসংি�� নীিত ও সামািজক খােতর সােথ 
সরাসির সম�য় রেয়েছ। নতুন পিরক�নাগুেলার মূল 
উপাদানগুেলার মেধয্ একিট হেলা উ�ত পযর্েব�ণ বয্ব�া। পুি� 
িবষেয় িব� �া�য্ পিরষেদর ি�তীয় আ�জর্ািতক সে�লেন েটকসই 
উ�য়ন ল�য্মা�া পূরেণ বাংলােদেশর �িত�িত �িতফিলত করার 
িদেকও একিট পদে�প এই কমর্সূিচ।

১৭িট ম�ণালয়, অসংখয্ ে�কেহা�ার এবং অংশীদারেদর কােজর 
�িতফলন, এনিপএএন-২ বাংলােদেশ �থম বয্য়বহুল পুি� 
পিরক�না। এনিপএএন-২ পুি�   এবং সংেবদনশীল 
জনসাধারেণর নীিত এবং সরাসির িবিভ� েস�র েযমন: �া�য্, 
িশ�া, কৃিষ, মৎ� ও �ািণস�দ, পিরেবশ, সামািজক সুর�া, 
নারী �মতায়ন, দুেযর্াগ বয্ব�াপনাসহ ইতয্ািদর সম�েয় গিঠত।
 
বাংলােদেশ েযখােন �ািন্টং এবং অপুি� একিট পুনরাবৃিত্তমূলক 
সম�া, েসখােন নতুন এনিপএএন-২ অপুি�র িবরুে� লড়াইেয়র 
জ� �েয়াজনীয় বহুমাি�ক �ি�য়ায় একিট শি�শালী িভিত্ত 
সরবরাহ কের। িবেশষ কের, এনিপএএন-২ িশশু, িকেশারী 
েমেয়রা, গভর্বতী মিহলােদর এবং ��পান করােনা মােয়েদর 

উপর পুি� বৃি� কের এবং সারােদশ জুেড় সম� ধরেণর অপুি�েক 
িনমূর্ল কের। এিটও িবেবচনা কের েয ব�া খাদয্ উৎপাদনেক 
উে�খেযাগয্ �িত কের এবং খাদয্ িনরাপত্তা ছাড়া পুি� িনি�ত 
করােক গুরু� েদয়। উ�ত পযর্েব�েণ নতুন পিরক�না আনা 
অতয্�  গুরু�পূণর্। �মাগত পযর্েব�ণ কাযর্�েমর মাধয্েম, 
এনিপএএন-২ এর অ�গিত পালন করা হেব এবং চয্ােল�গুিল 
েমাকােবলা করা হেব।

এই পিরক�নািটেত পুি� িনিদর্� এবং সংেবদনশীল 
জনসাধারেণর নীিত এবং �া�য্, িশ�া, কৃিষ, মৎ� ও 
�ািণস�দ, পিরেবশ, সামািজক সুর�া, নারী �মতায়ন, এবং 
দুেযর্াগ বয্ব�াপনাসহ িবিভ� খােত সরাসির পদে�প রেয়েছ। 
১৯৯৬ সােল চালু করা নতুন পিরক�না �থম জাতীয় পুি� কমর্ 
পিরক�না �ণয়ন কের। েটকসই উ�য়েনর লে�য্ এনিপএএন-২ 
পুি� বাড়ােনা, পুি� ও �িতফিলত করেত িব� �া�য্ পিরষেদর 
ি�তীয় আ�জর্ািতক সে�লেন একিট গুরু�পূণর্ পদে�প 
�িতফিলত করেব। িব� �া�য্ সং�া-বাংলােদশ কাযর্ালেয়র 
সহায়তায় বাংলােদেশর �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয় 
এনিপএএন-২ এর গঠন ও খসড়া �চার সম�য় কের। 

বাংলােদেশর িশশুেদর পুি�জিনত িচ� (িব� বয্াংক)63.4
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জাতীয় পুি� পিরেষবা কাযর্িনবর্াহী পিরক�নার মেধয্ অ�ভুর্� 
পিরকি�ত কাযর্�ম সমূহ:

িশশুর বৃি� ও িবকাশ পযর্েব�ণ এবং �চার (িজএমিপ)

মােয়েদর পুি�, নবজাতক এবং দু�পানকারী িশশুর 
(আইওয়াইিসএফ) েসবা

আচরনগত পিরবতর্েনর মাধয্েম সু�া�য্ িনি�ত করা

৬-৫৯ মাস বয়সী িশশুেদর জ� িভটািমন ‘এ’ সরবরাহ

গভর্বতী, িকেশারী েমেয় এবং দু�পান করােনা মােয়েদর 
আয়রন-ফিলক অয্ািসড (আইএফএ) সরবরাহ

৫ বছেরর কম বয়সী িশশুেদর অয্ািনিময়া �িতেরাধ ও িনয়�ণ

িকেশারী েমেয় এবং িশশুেদর কৃিমমু� করা (১ - ৫ বছর)

জন�াে�য্র গুরুে� অ�া� পুি� পিরপূরক (িজংক, কয্ালিসয়াম, 
ইতয্ািদ)

তী�, গুরুতর ও মাঝাির অপুি� িনয়�েন বয্ব�াপনা (�িত�ান ও 
স�দায় িভিত্তক)

আেয়ািডনযু� লবণ বয্বহার করেত সেচতনতা বৃি�

জরুরী অব�ায় পুি�র িন�য়তা

�িশ�ন ও দ�তা বৃি�

পুি� নজরদাির িনরী�ণ এবং মূলয্ায়ন

েজন্ডার ধারনােক মুলধারায় িনেয় আসা
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06

বাংলােদেশ �া�য্
ও পুি� নীিত

বাংলােদেশর গুরু�পুনর্ পুি�স�িকর্ত নীিতসমূহ

জাতীয় �া�য্ নীিত (২০১১)

�া�য্ জনসংখয্া ও পুি� েস�র উ�য়ন কমর্সূচী (২০১১) 
(জাতীয় পুি� পিরেসবা গঠন করা হয়)

জাতীয় খাদয্ িনরাপত্তা ও গুণগত মান (২০১২ সােলর খসড়া) 
২০১৩ সােলর খাদয্ িনরাপত্তা আইেনর অংশ িহসােব 
বাংলােদশ খাদয্ িনরাপত্তা কতৃর্প� �িত�া করা হয়। 

জাতীয় পুি� নীিত (২০১৫)

িশশু এবং অ� বয়� িশশুেদর জ� �াশনাল িফিডং 
�ােটিজ(২০০৭)

�াশনাল কিমউিনেকশন ে�মওয়াকর্ অয্ান্ড �য্ান অফ 
একশন অন ইনফয্ান্ট অয্ান্ড ইয়াং চাই� িফিডং (২০১০)

িশশুেকি�ক নীিতসমূহ 

আেয়ািডন ঘাটিতজিনত েরােগর �িতেরাধ নীিত (১৯৮৯)

বাংলােদেশ অয্ািনিময়া �িতেরাধ ও িনয়�েণর জাতীয় 
েকৗশল (২০০৭)

অপু� িশশুেদর বয্ব�াপনায় জাতীয় িনেদর্িশকা (২০০৮)

পুি� উপাদান ঘাটিত জ� নীিত

মাতৃ� সুর�া আইন (২০১১)

মাতৃদুে�র িবক� পেণয্র বাজারজাতকরেণ ইন্টার�াশনাল 
েকাড ে�ািভশনস (১৯৯০ মাতৃদৃ� সাবি�িটউট আইন 
�িত�াপেনর জ� ২০১২ এর খসড়া)।

মাতৃ�কালীন য�



উপসংহার

গত দশেক �া�য্ ও পুি� িবষেয় নীিত ও েকৗশল উ�য়ন ও বা�বায়েন বাংলােদশ সরকার একিট গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কের। অেনক চয্ােল� 
থাকা সে�ও বাংলােদেশর �া�য্ ও পুি� সাফলয্ অজর্ন কের। অ�া� েদেশর তুলনায় বাংলােদেশর অেনক অ�েল মৃতুয্হার �াস করা একিট 
িব�বয্াপী সাফেলয্র গ� িছল। বাংলােদেশর িশশু মৃতুয্হার, মৃতুয্র হার কম এবং এই অ�েলর মাতৃমৃতুয্র হারও অ�া� েদেশর তুলনায় 
ইিতবাচক।

সরকার কতৃর্ক স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার মুল লে�য্র মেধয্ সেবর্াত্তম পুি� ও �া�য্েসবা িনি�তকরেণর পাশাপািশ এই খাতেক মানব ও 
অথর্ৈনিতক উ�য়েনর েমৗিলক উপাদান িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ। িটকাদান কমর্সূিচ, য�া কমর্সূিচর মেতা িবিভ� �া�য্ সূচকগুেলােত 
বাংলােদশ বয্াপক পদে�প িনেয়েছ। স�দ সীমাব�তা সে�ও, বাংলােদশ সফলভােব একিট বহুমাি�ক �া�য্েসবা বয্ব�া গেড় তুলেছ। �াে�য্র 
সূচকগুেলােত নারীর অংশ�হেণর ওপর মেনােযাগ িদেয় সরকার এবং এনিজওগুেলা পিরবার পিরক�না, িটকা, ওরাল েথরািপ, এবং িভটািমন 
সরবরাহ বয্ব�া সমি�ত কেরেছ। দািরে�য্র সােথ স�ৃ� সং�মণ, পুি� ও মাতৃ� স�িকর্ত েরাগ স�েকর্ পিরিচত করেত বাংলােদেশর 
�া�য্েসবা প�িত সফলতা লাভ কেরেছ।





উ�ত �া�য্েসবার পেথ বাংলােদশ
েসন্টার ফর িরসাচর্ এন্ড ইনফরেমশন কতৃর্ক �কািশত, নেভ�র, ১০১৮

বািড় নং ২, েরাড নং ১১(নতুন), ৩২(পুরাতন), িমরপুর েরাড, ধানমিন্ড, ঢাকা - ১২০৯
ইেমইলঃ info@cri.org.bd

www.cri.org.bd  
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