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পৃস্থবীে ট� সব টদরে বোল্স্ববোর�ে �োে সবরিরয টবস্ে, বোংলোরদে তোে 
মরধ্ অে্তম। বোল্স্ববো� ট�রকোে স্করেোেীে জীবরে এমে একটি ঘেেো, 
�োে টেস্তবোিক ও সুদূেপ্রসোেী প্ররোব ঐ স্ববোস্�ত স্করেোেীে জীবরেে 
সকল টক্ষররে পর়ি। তোে মরধ্ েরযরে স্েরজে স্োথি্, সন্তোরেে স্োথি্, 
পস্েবোরেে সুস্োথি্, সমোজ এবং সরব্মোপস্ে েোর্রেে স্েক্ষো-স্োথি্-অথ্মেীস্তে 
মরতো অত্ন্ত গুেুত্বপূণ্ম স্বষযগুরলো। এই পস্েস্থিস্তরত বোংলোরদরে 
অবস্থিত নেদারল্ান্ডস্ দূতাবাস-এে আরথথিক স�োযতোয ‘ইনেনিয়েটিভস্ 
ফর ম্ানরড অ্াযডাযলযসন্ট গাল্লস’ এমপাও়োরযমন্ট (ইযমজ) প্াস’ 
প্রকল্পটি একটি ব্স্তক্রমধমীমী  এবং সমরযোপর�োগী উরদ্োগ। নেযর নডস্ 
ন�ামস নেদারল্ান্ডস(টিনডএইচ এেএল) প্রকল্পটি নরডঅযরঞ্জ নমনড়ো 
অ্ান্ড কনমউনেযকিন্স, পল্লীশ্লী (েলীলফামারলী), এসযকএস ফাউযন্ডিে 
(গাইবান্া) এবং টেনর নডস্ ন�ামস্ ফাউযন্ডিে (কুন়িগ্াম)-এে সমস্বিত 
উরদ্োরগ বোংলোরদরেে উত্তেোঞ্চরলে স্তেটি টজলোয বোস্তবোস্যত কেরে, 
ট�খোরে বোল্স্ববোর�ে �োে অরেক টবস্ে। এ প্রকল্পটি মূলত ১৮ বেরেে 
আরগ স্বরয �রয �োওযো স্করেোেীরদে ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ এবং অস্ধকোে 
স্বষরয কোজ কেরে, �োরত এই স্ববোস্�ত স্করেোেীেো তোরদে সমস্ো সংকুল 

জীবে টথরক টবে �রয পস্েবোরে ও সমোরজ একটি ম�্মোদোপূণ্ম জীবে �োপে 
কেরত পোরে।

ইরমজ প্োস প্রকরল্পে উরদ্োরগ স্ববোস্�ত স্করেোেী, তোে পস্েবোরেে সদস্, 
সংস্লিষ্ট এলোকোবোসী ও প্রস্তস্েস্ধ, সুেীল সমোজ প্রস্তস্েস্ধ, টিঞ্জরমকোে 
এবং সেকোস্ে ও টবসেকোস্ে টসবো প্রদোেকোেীরদে স্বস্রন্ন প�্মোরয 
সরিতেতোমূলক কো�্মক্রম গ্র�ণ কেো �রযরে। প্রকরল্পে কো�্মক্ররমে সোরথ 
সোমঞ্জস্ টেরখ টসই লস্ক্ষত জেরগোষ্ঠীে স্বষযস্রস্ত্তক তথ্জ্োে বৃস্ধিে জে্ 
‘আমার স্াস্থ্যকথা’ প্রকোে কেো �রযরে, �ো সরিতেতোমূলক ও প্রস্েক্ষণ 
কো�্মক্ররম ব্ব�োে কেো �রব।

তথ্ পুস্স্তকোটি প্রণযরে সোরবথিক স�োযতো প্রদোরেে জে্ ইরমজ প্োস প্রকরল্পে 
সকল সদস্ এবং স�র�োগী সংগঠেরক আন্তস্েক ধে্বোদ জোেোই। আমেো 
আেোবোদী, এই তথ্ পুস্স্তকোটি ইরমজ প্োস প্রকরল্পে লস্ক্ষত ও সংস্লিষ্ট 
জেরগোষ্ঠীে স্বষযস্রস্ত্তক জ্োে বৃস্ধি কেরত অবদোে েোখরব, �ো স্ববোস্�ত 
স্করেোেীরদে জীবেমোে উন্নযরে কো�্মকে ও স�োযক রূস্মকো েোখরব।

মুখবন্ধ

অণমুব িক্রবতমু ী 
ব্বথিোপেো পস্েিোলক
টেেঅরেঞ্জ স্মস্েযো অ্োন্ড কস্মউস্েরকেন্স  

মাহমুদুল কবীর
কোন্ট্রি স্েরেক্টে

 টেরে টেস্্্ ট�োমস টেদোেল্োন্ডস
বোংলোরদে কোন্ট্রি অস্িস, ঢোকো 
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১. প্রাথস্মক স্াস্থ্য ও পস্রিরমুা

স্াস্থ্য:
স্োথি্ * বলরত শুধুমোরে েোেীস্েক সুথিতো বো টেোগ টথরক মুক্ত েেীেরক বুঝোয েো, বেং পস্েপূণ্ম েোেীস্েক, মোেস্সক ও সোমোস্জক কল্োণরক বুঝোয।

প্রাথস্মক স্াস্থ্য পস্রিরমুা: 
স্েরজরক পস্েষ্োে পস্েচ্ছন্ন, জীবোণুমুক্ত এবং সুথি েোখোে উপোয �ল প্রোথস্মক স্োথি্ পস্েি�্মো। স্েরজই স্েরজে পস্েষ্োে পস্েচ্ছন্নতোে স্দরক লক্ষ্ েোখরল তোরক 
ব্স্ক্তগত পস্েষ্োে পস্েচ্ছন্নতো বো স্োথি্ পস্েি�্মো বরল।

বথ্যস্তিগত পস্রষ্ার-পস্রচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায়: 

পস্েষ্োে-পস্েচ্ছন্ন থোকোে জে্ স্েরিে স্বষযগুরলো টমরে িলো জেুস্ে-

• স্েযস্মত েখ কোেো
• িুল সোবোে বো ে্োম্ু স্দরয স্েযস্মত টধোযো
• ট�ৌেোঙ্গ পস্েষ্োে েোখো
• ঘরেে বোইরে বো পোযখোেোয টগরল স্োরন্ডল পেো
• সকোরল েোস্তো খোওযোে পরে ও েোরত ঘুমোরত �োবোে আরগ দা োত মোজো
• স্েরজে বোসথিোরেে আেপোে পস্েষ্োে েোখো ইত্োস্দ।

• স্েেোপদ পোস্ে ব্ব�োে কেো
• খোবোে টঢরক েোখো
• খোবোে খোওযোে আরগ ও পরে সোবোে স্দরয রোলরোরব �োত টধোযো
• পোযখোেো টথরক এরস সোবোে (সোবোে েো থোকরল েোই) স্দরয 

রোলরোরব দুই �োত টধোযো
• স্েযস্মত টগোসল কেো
• �োত, পো, টিোখ, কোে ও েোক পস্েষ্োে েোখো

*স্বশ্ব স্োথি্ সংথিোে সংজ্ো অেু�োযী স্োথি্ বলরত শুধুমোরে, একজে ব্স্ক্তে টেোগ�ীে েেীেরকই বুঝোয েো, বেং তা োে পস্েপূণ্ম  েোেীস্েক, মোেস্সক ও সোমোস্জক সুথিতোরক বুঝোয। 
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স্নয়স্মত নখ কাটা

খাবার খাওয়ার আদ্গ ও পদ্র 
সাবান স্দদ্য় ভালভাদ্ব দুই 
হাত ধ�ায়া

পায়খানা ধথদ্ক এদ্স সাবান 
(সাবান না থাকদ্ল ছাই) স্দদ্য় 
ভালভাদ্ব দুই হাত ধ�ায়া

সকাদ্ল নাতিা খাওয়ার পদ্র ও রাদ্ত 
ঘুমাদ্ত রাবার আদ্গ দা াত মাজা

ঘদ্রর বাইদ্র বা পায়খানায় 
ধগদ্ল সথ্যাদ্ডেল পরা

ধিাখ, কান ও নাক পস্রষ্ার রাখা

স্নয়স্মত ধগাসল করা
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০২. আমার স্াস্থ্য আমার অস্�কার

অস্�কার
অস্ধকোে বলরত মোেুরষে আত্ম-স্বকোরেে জে্ কস্তপয সুর�োগ-সুস্বধোে দোবীরক বুঝোয, ট� দোবীসমূ� আইে বিোেো স্ীকৃত। আন্তজ্ম োস্তকরোরব স্ীকৃত ট�ৌে ও 
প্রজেে স্োথি্ স্বষযক গুেুত্বপূণ্ম ১২টি অস্ধকোে �ল-

৩. নারী ও পুরুদ্ের সমতা অজমু ন ও 
সকল প্রকার ববেমথ্য ধথদ্ক মুস্তি পাওয়ার 
অস্�কার:
ট�ৌে ও প্রজেে জীবেস� সবরক্ষররে েোেী পুেুরষে 
সমতো এবং সকল প্রকোে ববষম্ টথরক মুস্ক্ত 
পোওযোে অস্ধকোে।

১. জীবন ও ধবাদ্ি থাকার অস্�কার:
প্ররত্রকে বাোিোে অস্ধকোে আরে। গর্ম জস্েত 
জটিলতো, সন্তোে জন্মদোে বো টজন্ডোে পস্েিরযে 
কোেরণ কোেও জীবে হুমস্কে মুরখ টিলো �োরব েো।

২. স্া�ীনভাদ্ব ও দাস্য়ত্বশীলতার সাদ্থ 
স্সদ্ান্ত ধনয়ার অস্�কার:
প্ররত্ক েোেী ও পুেুরষে স্োধীে ও স্েেোপদ ট�ৌে 
জীবে উপররোগ কেো ও প্রজেে ক্ষমতো স্েযন্ত্রণ 
কেোে অস্ধকোে েরযরে। টজোে করে গর্ম ধোেণ, 
বন্ধ্োকেণ বো গর্ম পোত কেোরেো �োরব েো।

৪. ধগাপনীয়তা রক্ার অস্�কার:
ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ টসবো গ্র�রণ প্ররত্ক েোেী ও 
পুেুরষে পেন্দ ও টগোপেীযতো েক্ষোে অস্ধকোে।
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৫. মুতি স্িন্তার অস্�কার:
প্ররত্রকেই ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ সম্রক্ম  স্সধিোন্ত 
টেওযোে অস্ধকোে েরযরে। এেো়িোও, ট�রকোে 
মোধ্ম �রত এই সম্রক্ম  তথ্ এবং ধোেণো িোওযো 
ও গ্র�রণে অস্ধকোে েরযরে।

৬. তথথ্য ও স্শক্ার অস্�কার:
ব্স্ক্ত ও পস্েবোরেে স্োরথি্ে সোরবথিক কল্োরণে 
লরক্ষ্ ট�ৌে ও প্রজেে স্বষরয জোেো ও টেখোে 
অস্ধকোে।

৭. স্বদ্য় সংক্রান্ত ও পস্রকস্পিত পস্রবার 
গঠদ্ন স্সদ্ান্ত গ্রহদ্ণর অস্�কার:
প্ররত্ক েোেী ও পুেুরষে স্বরয কেো বো েো কেো, 
স্ববোর� পেন্দ এবং স্োধীেরোরব পূণ্ম সম্মস্ত 
টদওযো এবং পস্েকস্ল্পত পস্েবোে গঠরে স্সধিোন্ত 
টেওযোে অস্ধকোে।

৮. সন্তান গ্রহণ করা বা না করা এবং 
করদ্ল তার সময় ও সংখথ্যা স্ন�মুারদ্ণর 
অস্�কার:
প্ররত্ক েোেী ও পুেুরষে সন্তোে গ্র�ণ 
কেো বো েো কেো এবং কেরল তোে সময 
ও সংখ্ো স্েধ্মোেরণে জে্ স্োধীেরোরব ও 
দোস্যত্বেীলতোে সোরথ টসই স্সধিোন্ত টেওযোে 
অস্ধকোে।

৯. স্নরাপদ ও মানসম্মত স্াস্থ্য তথথ্য ও 
ধসবা পাওয়ার অস্�কার:
স্োথি্ সুেক্ষোে লরক্ষ্ প্ররত্রকে ট�ৌে ও 
প্রজেে স্োথি্ স্বষরয তথ্ লোর এবং 
পেন্দসই, স্েেোপদ, আেোমদোযক, ম�্মোদোপূণ্ম 
ও স্েযস্মত টসবো প্রোস্প্তে অস্ধকোে।

১০. ববজ্ঞাস্নক অগ্রগস্ত ও উন্নত 
প্ররুস্তির সুফল ধভাগ করার অস্�কার:
স্িস্কৎসো স্বজ্োে ও প্র�ুস্ক্তে অগ্র�োরেোে 
সুর�োগ টেযোে অস্ধকোে এবং এরক্ষররে টকোে 
পেীক্ষো কেো �রল তোরত সম্মস্ত টদওযো অথবো 
েো টদওযোে অস্ধকোে।
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ধরৌন ও প্রজনন স্াস্থ্য এবং অস্�কারগুদ্লা জানার 
প্রদ্য়াজনীয়তা
 ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ এবং অস্ধকোরেে স্েক্ষো টপরল-

• ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ সম্রক্ম  ধোেণো টপরত পোস্ে এবং সরিতে �রত 
পোস্ে

• স্বস্রন্ন প্রজেেতরন্ত্রে সংক্রমণ, ট�ৌে সংক্রমণ ও ট�ৌে বোস্�ত টেোগ 
ট�মে, এইেস টথরক স্েরজরক মুক্ত েোখরত পোস্ে

• স্েশু স্ববো�, ট�ৌে স্েপী়িে ও স্ে�্মোতে এবং টজন্ডোে ববষরম্ে 
স্বেুরধি প্রস্তরেোধ গর়ি তুলরত পোস্ে

• অস্েেোপদ েোেীস্েক সম্ক্ম , মোদকদ্রব্ টসবেস� অে্োে্ ঝুা স্কপূণ্ম 
আিেণ টথরক স্েরজরক েক্ষো কেরত পোস্ে

• স্োথি্ তথ্ ও টসবো টপরত পোস্ে এবং স্ে�্মোতেমুক্ত সুথি ও স্েেোপদ 
জীবে �োপে কেরত পোস্ে 

• অংেগ্র�ণ সম্রকথিত অস্ধকোে স্বষরয জোেরত পোস্ে
• স্সধিোন্ত গ্র�ণ সম্রকথিত অস্ধকোরেে স্বষরয জোেরত পোস্ে

১১. অংশগ্রহদ্ণর অস্�কার:
ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ স্বষযটিরক সরব্মোচ্চ 
অগ্রোস্ধকোে প্রদোরেে লরক্ষ্ স্োধীেরোরব 
সমোরবে ও েোজনেস্তক েীস্তস্েধ্মোেকরদে এ 
স্বষরয প্ররোস্বত কেোে অস্ধকোে।

১২. স্নরমুাতন ও ববেমথ্য ধথদ্ক মুতি 
থাকার অস্�কার:
স্েশুরদে ট�ৌে স্েপী়িে ও অপব্ব�োে 
টথরক েক্ষো কেরত স্েশু অস্ধকোে সংেক্ষণ 
এবং ট�রকোে প্রকোে ট�ৌে �যেোস্ে, ধষ্মণ, 
েোেীস্েক অত্োিোে, টক্রোধ, অমোেস্বক ও 
অসম্মোেজেক আিেণ টথরক মুক্ত থোকোে ও 
ববষম্স� স্ে�্মোতে টথরক স্েরজরক েক্ষো এবং 
রুল স্িস্কৎসো টথরক মুক্ত থোকোে অস্ধকোে।
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০৩. মাস্সক স্াস্থ্য বথ্যবস্াপনা

মাস্সক
মোস্সক একটি প্রোকৃস্তক ও স্োরোস্বক প্রস্ক্রযো। সোধোেণত বয়ঃসস্ন্ধকোরল 
প্রস্তটি টমরযেই মোস্সক �য। মোস্সক রয স্কংবো লজ্োে স্বষয েয। 
প্রস্তমোরস টমরযরদে ট�োস্েপথ স্দরয ট� েক্ত টবে �য, তোরক মোস্সক বরল। 
মোস্সক স্বস্রন্ন েোরম পস্েস্িত, ট�মে- ঋতু, ঋতুস্োব, স্পস্েযে, টমন্সট্রুযেে 
ইত্োস্দ। মোস্সক টমরযরদে প্রজেে বো সন্তোে ধোেরণে সক্ষমতোে 
বস্�়ঃপ্রকোে।

নারীর মাস্সক সময়কাল
সোধোেণত ৯ টথরক ১৩ বেে বযরস টমরযরদে প্রথম মোস্সক �রয থোরক। 
েোেীস্েক গঠেরররদ বযরসে তোেতম্ ঘেরত পোরে। অরেরকে ৯ বেে 
বযরসে আরগ এবং ১৩ বেরেে পরেও মোস্সক শুেু �রত পোরে। তরব 
কোেও কোেও টক্ষররে মোস্সক শুেুে ৬ টথরক ১২ মোস আরগ ট�োস্েপথ স্দরয 
সোদো েরেে স্োব টবস্েরয আসরত পোরে। ১৬ বেরেে মরধ্ অথবো স্তে 
গঠে সম্ূণ্ম �ওযোে ৩ বেে পেও �স্দ মোস্সক েো �য, টসরক্ষররে স্বরেষজ্ 
েোক্তোরেে পেোমে্ম স্েরত �রব। অপেস্দরক, সোধোেণত ৪৫-৫৫ বেে বযরসে 
মরধ্ স্োরোস্বক স্েযরম মোস্সক বন্ধ �রয �োয, এরক টমরেোপজ বরল। তরব 
কোরেো কোরেো টক্ষররে এে ব্স্তক্রম �রত পোরে।

মাস্সক সম্পদ্কমু  প্রিস্লত ভুল �ারণা
মোস্সকরক স্ঘরে আমোরদে টদরে স্কেু রুল ধোেণো ও কুসংস্কোে েরযরে। আে 
টস কোেরণই মোস্সকরক টমরযরদে একোন্ত ব্স্ক্তগত, টগোপেীয ও লজ্োে স্বষয 
বরল মরে কেো �য। এে িরল প্রস্তস্েযত অসংখ্ েোেী েোেো েকম জটিল 
অসুখ বো সমস্োে সম্মখুীে �রয থোরক।

মোস্সক স্েরয ট�সব প্রিস্লত ধোেণো আরে, তোে টবস্েে রোগই সঠিক েয। এ 
সম্রক্ম  সবোে সঠিক তথ্ জোেো দেকোে।

প্রিস্লত ভুল �ারণা সঠিক তথথ্য

মোস্সক একটি েোেীস্েক/
খোেোপ/টগোপে অসুখ

মোস্সক টকোে অসুখ েয। বেং এটি েোেীস্েক 
সুথিতোে লক্ষণ এবং স্োরোস্বক ও প্রোকৃস্তক।

মোস্সক �রলই তোরক স্বরয 
টদযো �োয

স্বরয ও সন্তোে গ্র�রণে জে্ একজে টমরযরক 
েোেীস্েক ও মোেস্সকরোরব পস্েপক্ব ও প্রস্তুত �রত 
�য।

মোস্সরকে সময ঘরেে বোইরে 
�োওযো �োরব েো, টখলোধুলো 
কেো �োরব েো

মোস্সক �রল অে্োে্ স্দরেে মরতো সব কোজ কেো 
�োয। বোস়্িে বোইরে �োওযো �োয, টখলোধুলো কেো 
�োয, সু্করল �োওযো �োয।

মোে, মোংস, স্েম, দুধ, েক 
িল খোওযো �োরব েো

মোস্সরকে সময টবস্ে টবস্ে পুষ্টিকে খোবোে টখরত 
�য। �োরত েেীরেে পুষ্টি ঘোেস্ত পূেণ �য।

মোস্সরকে েক্ত দূস্ষত েক্ত মোস্সরকে েক্ত দূস্ষত েয। �েরমোরেে প্ররোরব প্রস্ত 
মোরস প্রোকৃস্তক স্েযরম এই েক্ত বতস্ে �য এবং টবে 
�রয �োয।
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মাস্সক স্াস্থ্য বথ্যবস্াপনার প্রদ্য়াজনীয়তা বা গুরুত্ব
• েোেীস্েক, ট�ৌে এবং প্রজেে সুস্োথি্ বজোয থোরক
• মোস্সক স্োথি্ ব্বথিোপেো সঠিক েো �রল স্বস্রন্ন ট�ৌে ও প্রজেেস্োথি্ 

সমস্োয আক্রোন্ত �রত পোরে
• সন্তোে জন্মদোরেে টক্ষররে সঠিক মোস্সক ব্বথিোপেো খুবই গুেুত্বপূণ্ম

মাস্সদ্কর সময় করণীয়
মোস্সরকে সময প্রস্তস্দে টগোসল কেরত �রব ও পস্েষ্োে-পস্েচ্ছন্ন থোকরত 
�রব। শুকরেো ও পস্েষ্োে অন্তব্মোস পেরত �রব। মোস্সরকে সময ব্ব�োরেে 
জে্ স্বস্রন্ন ধেরেে উপকেণ েরযরে। তরব বোংলোরদরে কোপ়ি আে প্োেই 
ব্ব�োে কেো �রয থোরক।।

কাপড়: মোস্সরকে ব্বহৃত কোপ়ি পস্েষ্োে ও শুকরেো থোকো প্ররযোজে। 
ব্বহৃত কোপ়ি ৩ টথরক ৪ ঘণ্ো পেপে পোল্োরত �রব। ব্বহৃত কোপ়ি 
সোবোে স্দরয রোরলোরোরব ধুরয, ক়িো টেোরদ শুস্করয সংেক্ষণ কেরত �রব। 

টকোে অবথিোরতই অন্ধকোে, অপস্েষ্োে ও সা্োতসা্োরত জোযগোয মোস্সরকে 
কোপ়ি শুকোরেো বো সংেক্ষণ কেো �োরব েো। একটি কোপ়ি দীঘ্ম সময ধরে 
ব্ব�োে কেো উস্িত েো। ৩ মোস পে পে পুেরেো কোপ়ি বদস্লরয েতুে 
কোপ়ি ব্ব�োে কেরত �রব। অব্বহৃত পুেরেো কোপ়ি পুস়্িরয টিলরত �রব বো 
মোটিরত গত্ম  করে পুারত েোখরত �রব ।

৩ ধথদ্ক ৪ ঘ�া পর পর কাপড় 
পস্রবতমুন করদ্ত হদ্ব

৪ ধথদ্ক ৬ ঘ�া পর পর সথ্যাস্নটাস্র 
পথ্যাড পস্রবতমুন করদ্ত হদ্ব

মাস্সদ্কর বথ্যবহৃত কাপড় সাবান 
স্দদ্য় ভালভাদ্ব �ুদ্য়, সরাসস্র 
ধরাদ্দ শুকাদ্নার পর সুস্ত 
কাপড়টি কাগদ্জ/পথ্যাদ্কদ্ট মুদ্ড় 
পস্রষ্ার ও শুকনা জায়গায় 
সংরক্ণ করদ্ত হদ্ব

বথ্যবহৃত পথ্যাড ধরখাদ্ন ধসখাদ্ন 
ধফদ্ল না স্দদ্য় কাগদ্জ মুদ্ড় 

মাটিদ্ত গতমু  কদ্র পুাদ্ত রাখদ্ত হদ্ব 

পথ্যাড: পুেরেো কোপ়ি েো়িোও মোস্সরকে সময স্োস্েেোস্ে ে্োপস্কে/প্োে 
ব্ব�োে কেো �রয থোরক। এরক্ষররেও ৪-৬ ঘণ্ো পে পে প্োে বদলোরত �রব। 
প্ররযোজে �রল এই সমরযে আরগও প্োে পোলেোরেো লোগরত পোরে। ব্বহৃত 
প্োে কোগজ স্দরয মুস়্িরয েোস্টস্বরে টিলরত �রব অথবো গত্ম  করে মোটিরত 
পুারত টিলরত �রব।
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খাবার ও স্বশ্াম: এ সময প�্মোপ্ত পস্েমোরণ পুষ্টিকে খোবোে, ঘুম ও স্বশ্োম 
দেকোে। স্োরোস্বরকে টিরয একেু টবস্ে পস্েমোরণ পুষ্টিকে খোবোে টখরত �রব 
ও প্রস্তস্দে ১০ টথরক ১২ গ্োস স্বশুধি পোস্ে পোে কেরত �রব। মোস্সরকে 
সময তলরপে, স্পঠ ও উেুরত অল্প ব্থো �রত পোরে �ো স্োরোস্বক স্বষয। 
তরব কখরেো কখরেো ব্থো টবস্ে অেুরূত �রত পোরে।

কখন স্িস্কৎসদ্কর পরামশমু প্রদ্য়াজন
প্রথম মোস্সরকে পে স্কেুস্দে মোস্সক একেু অস্েযস্মত �রত পোরে। ট�মে 
এক মোরস দুইবোে মোস্সক �ওযো স্কংবো দুই-স্তে মোস পে পে মোস্সক �ওযো। 
সোধোেণত এক টথরক টদ়ি বেরেে মরধ্ তো স্েযস্মত �রয �োয। �স্দ স্েরি 
উস্লিস্খত অসুস্বধোগুরলো িলরত থোরক তরব েোক্তোে টদখোরেো প্ররযোজে- 

• অস্তস্েক্ত েক্তস্োব
• ৯ স্দরেে টবস্ে েক্তস্োব �ওযো বো িলো
• মোরস একবোরেে টবস্ে েক্তস্োব �ওযো
• দুগ্মন্ধ�ুক্ত কোরলো জমোে েক্ত প়িো
• তীব্ ব্থো অেুরূত �ওযো
• গোরয জ্বে থোকো
• স্তরেে গঠে সম্ূে্ম �ওযো এবং বয়ঃসস্ন্ধকোরলে অে্োে্ পস্েবত্মে 

টদখো টদযো, অথি মোস্সক েো �ওযো- ইত্োস্দ টক্ষররে পেোমে্ম স্েরত 
�রব।

স্াভাস্বক পস্রমাদ্ণর 
ধিদ্য় একটু ধবস্শ পস্রমাদ্ণ 
পুষ্টিকর খাবার ধখদ্ত হদ্ব

মাস্সদ্কর সময় শারীস্রক 
সমসথ্যা ধদখা স্দদ্ল ডাতিাদ্রর 
পরামশমু স্নদ্ত হদ্ব

ধপদ্ট বথ্যথা ও অস্স্তি: মোস্সরকে শুেুরত তলরপে, স্পঠ ও উেুরত অল্প 
ব্থো �রত পোরে �ো স্োরোস্বক। 

• এ সময প�্মোপ্ত ঘুম ও স্বশ্োম প্ররযোজে 
• টপরেে িোেপোরে �োলকো ম্োসোজ কেরল অরেক সময ব্থো করম �োয
• ব্থো কমোরত �ে ওযোেোে ব্োগ বো গেম পোস্ে ররতথি টবোতল টতোযোরল 

টপঁস্িরয টসাক টদযো ট�রত পোরে
• কুসুম গেম পোস্ে স্দরয টগোসল কেো ট�রত পোরে।

 
*তরব অস্তস্েক্ত ব্থো �রল অবে্ই েোক্তোরেে পেোমে্ম স্েরত �রব।
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মাস্সক বন্ধ হওয়া বা ধমদ্নাপজ
সোধোেণত ৪৫ টথরক ৫৫ বেে বযরসে মরধ্ মোস্সক বন্ধ �রয থোরক; �োরক 
বলো �য টমরেোপজ। তরব এে ব্স্তক্রমও �রত পোরে, এেো এরকক জরেে 
েেীরেে কোঠোরমো ও �েরমোরেে উপে স্ের্ম ে করে। টমরেোপরজে মোধ্রম 
েোেীে সন্তোেধোেণ ক্ষমতো বন্ধ �রয �োয।

ধমদ্নাপজ-এর লক্ণ
টমরেোপজ-এে সময েোেোে ধেরেে লক্ষণ টদখো স্দরত পোরে, ট�মে: 
অস্েযস্মত মোস্সক �রত �রত মোস্সক বন্ধ �রয �োওযো। েেীরেে টরতে গেম 
অেুরূত �ওযো। �োত-পো জ্বোলোরপো়িো কেো। টমজোজ স্খেস্খরে �রয �োওযো। 
মোেস্সকরোরব অবসন্ন �রয প়িো ইত্োস্দ। এসময একজে েোেীে মোেস্সক 
স�োযতো সবরিরয টবস্ে প্ররযোজে। তোই পস্েবোরেে সদস্রদে স�োেুরূস্তেীল 
আিেণ তোে জীবে �োপেরক স�জ করে তুলরব।

ধমদ্নাপজ হদ্ল রা করণীয়
• টমরেোপজ সম্রক্ম  পূব্ম ধোেণো টেওযো
• মোেস্সকরোরব টমরে টেওযোে প্রস্তুস্ত গ্র�ণ
• েোক্তোরেে পেোমে্ম টেওযো
• প্রিুে পস্েমোরণ কা োিো েোক-সবস্জ খোওযো, ট�মে: টপরপ, েেো, েরমরেো, 

ধস্েযো পোতো, টঢা ়িে ইত্োস্দ
• প্রিুে পস্েমোরণ স্বশুধি পোস্ে পোে কেো
• স্েযস্মত ঘুমোরেো ও মেরক প্রিুলি েোখো।
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পস্রবার পস্রকপিনার ধক্দ্ত্র গুরুত্বপূণমু ৩টি স্বেয়:
• ১৮ এে আরগ স্বরয েয, ২০ এে আরগ সন্তোে েয
• টেরল ট�োক টমরয ট�োক, দুটি সন্তোেই �রথষ্ট
• দুই সন্তোরেে মরধ্ ব্বধোে কমপরক্ষ স্তে বেে

 
জন্মস্নয়ন্ত্রণ
সক্ষম পুেুষ ও েোেীে স্বস্রন্ন জন্ম স্েযন্ত্রণ 
উপকেণ বো পধিস্ত ব্ব�োে করে পস্েকস্ল্পত 
উপোরয গর্ম ধোেণ কেো বো অেোকোস্খিত ও 
অপ্রত্োস্েত গর্ম ধোেণ টথরক স্বেত থোকোরক 
জন্মস্েযন্ত্রণ বরল। জন্মস্েযন্ত্ররণে টবে 
স্কেু পধিস্ত আরে, েোক্তোে স্কংবো 
স্োথি্কমীমী ে পেোমে্ম অেু�োযী 
জন্মস্েযন্ত্ররণে ট�রকোে পধিস্ত 
ব্ব�োে কেো ট�রত 
পোরে।

০৪. পস্রবার পস্রকপিনা

পস্রবার পস্রকপিনা
একটি পস্েবোরেে েোেীস্েক ও মোেস্সক স্োথি্ এবং আরথথিক অবথিো স্বরবিেো 
করে স্োমী-স্তী পস্েকস্ল্পত উপোরয ট� পস্েবোে গঠে কেোে স্সধিোন্ত টেয, 
তোরকই পস্েবোে পস্েকল্পেো বরল।

পস্রবার পস্রকপিনার উদ্দেশথ্য:
• পস্েবোরেে েোেীস্েক, মোেস্সক স্োথি্ এবং আরথথিক অবথিো স্বরবিেো 

কেো
• দোম্ত্ জীবরেে সুখ-স্োচ্ছন্দ্ স্বরবিেো কেো
• টেোগমুক্ত, স্েেোপদ, আেোমদোযক এবং স্োথি্কে ট�ৌেজীবে �োপে 

কেো
• স্োমী ও স্তীে স্োধীে ও মুক্ত মতোমত ও স্সধিোন্ত গ্র�ণ
• জন্মস্বেস্তে জে্ টকোে পধিস্ত ব্ব�োে কেো বো েো কেো
• সন্তোে গ্র�ণ কেো এবং সংখ্ো স্েধ্মোেণ কেো
• সন্তোে গ্র�রণে সময ও দুই সন্তোরেে মধ্কোে ব্বধোে ঠিক কেো

পস্রবার পস্রকপিনা 
পদ্স্ত গ্রহদ্ণর মা�থ্যদ্ম 
সুখী পস্রবার গদ্ড় 
ধতালা রায়
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জন্মস্নয়ন্ত্রণ পদ্স্ত

অস্ায়ী পদ্স্ত স্ায়ী পদ্স্ত

স্পিদ্ময়াস্দ পদ্স্ত দীঘমুদ্ময়াস্দ পদ্স্ত

কপার-টি/আইইউস্ড

নরপ্থ্যান্ট/ইমপ্থ্যান্ট

কনডম

খাবার বস্ড়/স্পল

ইনদ্জকশন

ভথ্যাদ্সকটস্ম 
(পুরুেদ্দর জনথ্য)

 
টিউদ্বকটস্ম বা লাইদ্গশন 
(নারীদ্দর জনথ্য)

স্িদ্ত্র জন্ম স্নয়ন্ত্রদ্ণর স্বতিাস্রত পদ্স্ত সহজভাদ্ব ধদখাদ্না হল
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জন্ম স্নয়ন্ত্রণ পদ্স্তর সুস্ব�া ও পার্মু-প্রস্তস্ক্রয়া :
প্ররত্ক জন্ম স্েযন্ত্রণ পধিস্তেই স্কেু েো স্কেু সুস্বধো-অসুস্বধো আরে। তরব 
সকরলে জোেো উস্িত ট�, প্ররত্ক েোেী ও পুেুরষে অস্ধকোে েরযরে তোরদে 
েেীে ও মরেে সোরথ মোেোেসই জন্মস্েযন্ত্রণ পধিস্ত ব্ব�োে কেোে। স্কন্তু 
আমোরদে সমোরজ সংসোরেে সকল কোরজে দোস্যরত্বে মরতোই জন্ম স্েযন্ত্রণ 
পধিস্ত ব্ব�োরেে দোস্যত্বও েোেীরক টদযো �য, �ো েোেীে জে্ একটি স্োথি্গত 
ও মোেস্সক িোপ �রয দা ো়িোয। তোই পুেুষেোই উরদ্োগী �রয স্েরজ জন্ম 
স্েযন্ত্রণ পধিস্ত ব্ব�োে কেরল রোরলো �য।

কনডম (পুরুদ্ের জনথ্য): 
পুেুরষে জে্ বহুল ব্বহৃত অথিোযী আধুস্েক জন্ম স্েযন্ত্রণ পধিস্ত �ল 
কেেম। 

কনডম বথ্যবহাদ্রর সুস্ব�াসমূহ

• কেেম একইসোরথ জন্ম স্েযন্ত্রণ করে ও ট�ৌে টেোগ টথরক সুেক্ষো 
টদয

• কেেম ব্ব�োরে পোশ্ব্ম-প্রস্তস্ক্রযো টেই বলরলই িরল। টক্ষরে স্বরেরষ 
কোেও কোেও (েোেী-পুেুষ) এলোরজথি �রত পোরে।

• এটি স�জলর্ ও সব জোযগোয পোওযো �োয

খাবার বস্ড়, ইনদ্জকশন, আইইউস্ড, ইমপ্থ্যান্ট (মস্হলাদ্দর 
জনথ্য)

খাবার বস্ড়
েবস্ববোস্�ত, �োেো টদস্েরত সন্তোে স্েরত িোে স্কংবো ১টি সন্তোে আরে অথি 
পেবতীমী  সন্তোে টদস্েরত স্েরত িোে, তোেো সোধোেণত খোবোে বস়্ি ব্ব�োে 
করেে।

সুস্ব�া-

• প্রোয সব টমরযরদে জে্ স্েেোপদ। মোেোত্মক পোশ্ব্মপ্রস্তস্ক্রযো টেই
• বস়্ি খোওযো বন্ধ কেরলই আবোে গর্ম ধোেণ কেো �োয
• খোবোে বস়্ি অস্েযস্মত মোস্সক, স্েযস্মত করে 

অসুস্ব�া-

বস়্ি খোওযো শুেু কেোে প্রথম স্দরক স্কেু অসুস্বধো �রত পোরে, ট�মে- বস্ম 
বস্ম রোব, মোথো ব্থো, মোথো টঘোেো, দুই মোস্সরকে মোরঝ টিা োেো টিা োেো 
েক্তস্োব, ওজে টবর়ি �োওযো ইত্োস্দ। তরব করযক মোস খোবোে বস়্ি 
ব্ব�োরেে পে এসব সমস্ো আরস্ত আরস্ত দূে �রয �োয।
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ইনদ্জকশন
ট�সব মস্�লোেো সন্তোেরক বুরকে দুধ খোওযোরচ্ছে তোরদে জে্ ইেরজকেে 
একটি রোল পধিস্ত �রত পোরে। 

সুস্ব�া-

• কো�্মকে ও স্েেোপদ পধিস্ত
• ট�রকোে বযসী প্রজেেক্ষম মস্�লো ইেরজকেে ব্ব�োে কেরত পোরেে
• সন্তোেরক বুরকে দুধ খোওযোরচ্ছে এমে মোরযেোও ইেরজকেে ব্ব�োে 

কেরত পোরেে
• টগোপেীযতো েক্ষো করে এই পধিস্ত টেওযো �োয 

অসুস্ব�া-

• টকোে টকোে টক্ষররে ইেরজকেে টেওযো শুেু �রল দীঘ্মস্দে মোস্সক বন্ধ 
বো অস্েযস্মত �রত পোরে

• মোস্সরকে পস্েমোণ করম �োওযো বো বন্ধ থোকো
• অস্েযস্মত বো টিা োেো টিা োেো েক্তস্োব �ওযো
• েক্তস্োব অস্তস্েক্ত ও দীঘ্মথিোযী �ওযো
• ওজে টবর়ি �োওযো, তলরপে রোস্ে রোস্ে লোগো, টপে বো মোথো ব্থো 

�ওযো ইত্োস্দ
• ইেরজকেে টেযো বন্ধ কেরল, পুেেোয গর্ম ধোেরণ টদস্ে �রত পোরে

আইইউস্ড
�োরদে দীঘ্মস্দে সন্তোে টেওযোে ইচ্ছো টেই, টতমে েোেীেো এটি ব্ব�োে করে 
থোরকে।

সুস্ব�া-

• আইইউস্ে’ে কো�্মকোস্েতোে �োে অরেক টবস্ে
• এটি দীঘ্মরমযোস্দ, প্রস্তস্দে ব্ব�োরেে ঝোরমলো টেই
• বুরকে দুরধে টকোে তোেতম্ �য েো
• ট�রকোে সময অস্রজ্ টসবোদোেকোেীে সো�োর�্ খুরল টিলো �োয
• খুরল টিলোে পে দ্রুত সন্তোে ধোেণ ক্ষমতো স্িরে আরস
• ট�ৌেস্মলরে অসুস্বধো সৃষ্টি করে েো।

অসুস্ব�া-

• মোস্সরকে পে সুতো স্েযস্মত পেীক্ষো কেরত �য
• আইইউস্ে প্রস্তথিোপরেে জে্ প্রস্েস্ক্ষত ও দক্ষ টসবোদোেকোেী 

প্ররযোজে �য
• ব্ব�োরেে প্রথমস্দরক তলরপরে ব্থো �রত পোরে
• মোস্সক দীঘ্মথিোযী �রত পোরে
• দুই মোস্সরকে মোরঝ টিা োেো টিা োেো েক্তস্োব �রত পোরে
• সোদোস্োব �রত পোরে
• কখরেো কখরেো অস্োরোস্বক েক্তস্োব �য
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• তলরপরে টমোি়িোরেো ব্থো �য
• আইইউস্ে টবে �রয ট�রত পোরে
• জেোযু স্েদ্র �রয �োবোে সম্োবেো থোকরত পোরে  
• সুতো �োস্েরয �োওযো বো খুারজ েো পোওযো ইত্োস্দ

ইমপ্থ্যান্ট
এটি দীঘ্মরমযোস্দ, অথিোযী জন্ম স্বেস্তকেণ পধিস্ত।

সুস্ব�া-

• ইমপ্্োন্ট খুবই কো�্মকে ও স্েেোপদ
• দীঘ্মরমযোস্দ ও ঝোরমলোমুক্ত পধিস্ত
• ইমপ্্োন্ট খুরল টিলোে সোরথ সোরথ আবোে গর্ম ধোেণ কেো �োয
• স্োরোস্বক কোজ-করম্ম টকোে অসুস্বধো �য েো
• ট�ৌেস্মলরে অসুস্বধোে সৃষ্টি করে েো

অসুস্ব�া-

• ইমপ্্োন্ট থিোপে কেরত এবং খুলরত প্রস্েক্ষণপ্রোপ্ত েোক্তোরেে সো�ো�্ 
স্েরত �য

• এটি টখোলোে জে্ টেোে অপোরেেরেে প্ররযোজে �য
• মোস্সরকে স্োরবে ধেে পস্েবত্মে �রত পোরে

 
জরুস্র জন্ম স্নয়ন্ত্রণ বস্ড় বা ইমাদ্জমু স্সি কণ্টাদ্সপ্টিভ স্পল 
(ইস্সস্প)
এটি টকোে স্েযস্মত জন্ম স্বেস্তকেণ পধিস্ত েয। অেস্ক্ষত ট�ৌেস্মলরেে 
(টকোরেো পস্েবোে পস্েকল্পেো পধিস্ত ব্ব�োে েো করে ট�ৌেস্মলে কেো) টক্ষররে 
গর্ম ধোেণ প্রস্তরেোধ কেোে জে্ জেুস্ে ব্বথিো স্�রসরব ইস্সস্প ব্ব�োে কেো 
�য। সোধোেণত, ট�ৌেস্মলরেে ৫স্দরেে মরধ্ এই স্পল টখরল অ�োস্িত 
গর্ম ধোেণ প্রস্তরেোধ কেো �োয। তরব, অেস্ক্ষত ট�ৌে স্মলরেে পে �ত 
তো়িোতোস়্ি ইস্সস্প ব্ব�োে কেো �োয, ততই রোরলো। বোজোরে স্বস্রন্ন েোরম 
ইস্সস্প পোওযো �োয। তরব, েোক্তোরেে পেোমে্ম েো়িো এই ধেরেে স্পল খোওযো 
উস্িত েয।

নারী ও পুরুদ্ের স্ায়ী বন্ধথ্যাত্বকরণ পদ্স্ত:

টিউদ্বকটস্ম বা লাইদ্গশন

টিউরবকেস্ম েোেীে জে্ থিোযী জন্ম স্েযন্ত্রণ পধিস্ত। এ টসবো সেকোস্ে 
ও টবসেকোস্ে স্োথি্রকন্দ্র, টজলো উপরজলো �োসপোতোল, কস্মউস্েটি ও 
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স্োরেলোইে স্লিস্েক, ইউস্েযে স্োথি্ ও পস্েবোে কল্োণ টকন্দ্র, মো ও স্েশু 
কল্োণ টকন্দ্র এবং সেকোে অেুরমোস্দত এেস্জও স্োথি্ টকন্দ্র/স্লিস্েরক 
পোওযো �োয।

ভথ্যাদ্সকটস্ম

র্োরসকেস্ম পুেুরষে থিোযী জন্ম স্েযন্ত্রণ পধিস্ত। এ টসবো সেকোস্ে ও 
টবসেকোস্ে স্োথি্রকন্দ্র, উপরজলো �োসপোতোল, কস্মউস্েটি ও স্োরেলোইে 
স্লিস্েক, ইউস্েযে স্োথি্ ও পস্েবোে কল্োণ টকন্দ্র, মো ও স্েশু কল্োণ টকন্দ্র 
এবং সেকোে অেুরমোস্দত এেস্জও স্োথি্ টকন্দ্র/স্লিস্েরক পোওযো �োয

মাস্সক স্নয়স্মতকরণ ও অস্নরাপদ গভমু পাত
মাস্সক স্নয়স্মতকরণ

এম আে বো মোস্সক স্েযস্মতকেণ টসবো একটি স্েেোপদ পধিস্ত �োে মোধ্রম 
ট� সকল েোেীে মোস্সক বন্ধ আরে (৬ টথরক ১২ সপ্তো� প�্মন্ত) তোরদে মোস্সক 
স্েযস্মত কেো �য। তরব সঠিক সমরয, সঠিক জোযগোয এবং প্রস্েস্ক্ষত 
টসবোদোেকোেীে স�োযতোয এম আে কেোরেো স্েেোপদ।

এম আে দুই রোরব কেো �োয:

১। সোরজথিকোল এম আে
২। ওষুরধে মোধ্রম  এম আে

এম আর করার জনথ্য সঠিক সময়:

• ৬ টথরক ১২ সপ্তো� প�্মন্ত সোরজথিকোল এম আে কেোরেো �োয। এে 
মরধ্ ৬ টথরক ১০ সপ্তোর�ে মরধ্ প্োেোরমস্েরকে সো�োর�্ এম আে 
কেোরেো �োয এবং ১০ টথরক ১২ সপ্তোর�ে মরধ্ প্রস্েস্ক্ষত েোক্তোরেে 
সো�োর�্ প্ররযোজেীয �ন্ত্রপোস্তে মোধ্রম এম আে কেোরেো �োরব।

• ওষুরধে মোধ্রম টেষ মোস্সরকে প্রথম স্দে �রত ৯ সপ্তো� প�্মন্ত এম 
আে কেো �োয। এটি একটি আধুস্েক স্েেোপদ পধিস্ত ট�খোরে 
�োসপোতোরল থোকোে প্ররযোজে �য েো তোই টেোগীে টগোপেীযতো েক্ষো 
�য। এেো়িো, অপোরেেেও কেরত �য েো, তোই প্রজেেতরন্ত্রে 
সংক্রমরণে ঝুা স্ক থোরক েো।

অস্নরাপদ গভমু পাত:

বোংলোরদরে প্রস্ত বেে গর্ম পোরতে জটিলতোয অরেক েোেী মোেো �োয। 
অস্ধকোংে েোেী জোরে েো কত সপ্তোর�ে টরতে, টকোথোয, কোরদে বিোেো, 
স্করোরব মোস্সক স্েযস্মতকেণ কেো স্েেোপদ। আে এেো েো জোেোে কোেরণ 
এবং টগোপে েোখোে জে্ তোেো প্রস্েক্ষণস্ব�ীে কস্বেোজ, �োতুর়ি েোক্তোরেে 
কোরে গর্ম পোত করে, �ো খুবই ঝুা স্কপূণ্ম এবং স্বপদজেক। অস্েেোপদ 
গর্ম পোত জটিলতোয দীঘ্মথিোযী অসুথিতো, এমেস্ক মৃতু্ও �রত পোরে।
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স্েেোপদ মোতৃত্ব স্েস্চিতকেণ বলরত স্েরিে স্তেটি ধোরপ মো ও সন্তোরেে 
�ত্নরক বুঝোয-

গভমু কালীন রত্ন বা অথ্যান্টিনথ্যাটাল ধকয়ার (এএনস্স) :
গর্ম কোলীে সমরয একজে মোরক ট� স্োথি্রসবো টদযো �য তরক গর্ম কোলীে 
টসবো, গর্ম কোলীে �ত্ন বো অ্োন্টিে্োেোল টকযোে বরল। গর্ম ধোেরণে সময 
�রত সন্তোে রূস্মষ্ঠ �ওযোে আরগ প�্মন্ত মো ও স্েশুরক এই টসবো টদযো �য। 
এে লক্ষ্ �রলো, মো ও স্েশুে সুস্োথি্ স্েস্চিত কেো এবং গর্ম জস্েত টকোে 
জটিলতো টদখো স্দরল তোে প্রস্তরেোধ বো স্িস্কৎসো কেো।

স্াস্থ্য পরীক্া: গর্ম োবথিোয কমপরক্ষ ৪ বোে স্োথি্ পেীক্ষো কেোরেো দেকোে।

০৫. স্নরাপদ মাতৃত্ব এেো়িোও গর্ম বতী মো �স্দ টকোে কোেরণ েোেীস্েক অসুস্বধো টবোধ করেে, 
তো�রল ট�রকোে সময স্োথি্রকরন্দ্র স্গরয েোেীস্েক পেীক্ষো কেোরেো অত্ন্ত 
জেুস্ে। এরক্ষররে স্েরিে স্োথি্রকন্দ্রগুরলোরত ট�রত �রব-

গভমু কালীন রত্ন 
(মা ও গদ্ভমু র সন্তান)

প্রসব পরবতীতী  রত্ন 
(মা ও নবজাতক)

প্রসবকালীন রত্ন 
(স্নরাপদ প্রসব)

প্রথম সাক্াৎ 
৪ মাদ্স 

(১৬ সপ্াহ)

িতুথমু সাক্াৎ 
৯ম মাদ্স 

(৩৬ সপ্াহ)

তৃতীয় সাক্াৎ 
৮ম মাদ্স 

(৩২ সপ্াহ)

স্বিতীয় সাক্াৎ 
৬-৭ মাদ্স 

(২৪-২৮ সপ্াহ)

 • স্াযেলাইে নলিনেক
 • কনমউনেটি নলিনেক
 • ইউনে়েে স্াস্্ ও পনরবার 
কল্াণ নকন্দ্র

 • উপযজলা স্াস্্যকন্দ্র
 • মা ও নিশু কল্াণ নকন্দ্র
 • সদর �াসপাতাল
 • নবসরকানর নলিনেক

টিকা:
গর্ম োবথিোয ৫ মোস পে ২টি টিটি টিকো, এেপে েোক্তোরেে পেোমে্ম অেু�োযী 
বোস্ক ৩টি টিটি টিকো স্েধ্মোস্েত সময অেু�োযী স্েরত �রব। 

গভমু কালীন খাবার:
• স্োরোস্বক সমরযে টিরয এ সময টবস্ে করে পুষ্টিকে ও সুষম খোবোে 

টখরত �রব
• খোবোরেে তোস্লকোয সোধ্মত টদস্ে িলমূল, সবুজ েোক-সবস্জ, 

েোল, স্েম, মোে, মোংস, স্েম, বোদোম, দুধ, টেোে মোে ইত্োস্দ থোকরত 
�রব

• প্রিুে পস্েমোরণ স্বশুধি পোস্ে (স্দরে ১০ টথরক ১২ গ্োস) পোে কেরত �রব
• আরযোস্েে�ুক্ত লবণ তেকোেীে সোরথ টখরত �রব। তরব অস্তস্েক্ত 

লবণ খোওযো �োরব েো
• ট�সব খোবোরে টলৌ�/আযেে টবস্ে আরে, ট�মে- কিু, কা োিকলো, 

পোলং েোক, কিুেোক, কস্লজো ইত্োস্দ টবস্ে টখরত �রব।
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• েোকো জমোরত �রব �োরত দেকোরেে সময �োরতে কোরে পোওযো �োয

• গর্ম বতী মোরক প্ররযোজরে �োসপোতোরল টেযোে জে্ জেুস্ে 
�োেবো�রেে ব্বথিো আরগ টথরকই ঠিক করে েোখো প্ররযোজে

• গর্ম বতী মো অসুথি �রল তো়িোতোস়্ি স্োথি্কমীমী  বো েোক্তোরেে কোরে 
স্েরয �োওযো

• সকল প্রকোে স্ে�্মোতে টথরক মো ও গরর্ম ে স্েশু উরযরক স্েেোপরদ 
েোখুে

• গর্ম বতী মোরযে জে্ মোেস্সক প্রেোস্ন্ত স্েস্চিত কেো, �োস্স খুস্ে েোখো 
ও স্বরেোদে স্েস্চিত কেো

• গর্ম বতী মোরক একেু টবস্ে খোবোে টখরত স্দরত �রব, এেো়িো প�্মোপ্ত 
পস্েমোণ পোস্ে পোে স্েস্চিত কেো

গভমু কালীন সমদ্য় পস্রবাদ্রর করণীয়:
• স্েযস্মত থিোেীয �োসপোতোল/স্লিস্েক ও েোক্তোরেে সোরথ ট�োগোর�োগ 

েোখরত �রব, �োরত  প্রসরবে সময দক্ষ েোক্তোরেে টসবো স্েস্চিত কেো 
�োয

• েোক্তোরেে সোরথ পেোমরে্মে সময পস্েবোে টথরক একজে স্েরদথিষ্ট 
ব্স্ক্ত, স্বরেষ করে স্োমী সোরথ স্েরয �োরবে ও সোমরে উপস্থিত 
থোকরবে

• গর্ম বতী মোরযে েরক্তে গ্রুপ টজরে টস অেু�োযী েক্তদোতো প্রস্তুত 
েোখরত �রব

• স্েযস্মত টিকো স্দরত �রব। আরগ টিটি টিকো টদযো থোকরলও েোক্তোরেে 
পেোমে্ম অেু�োযী প্ররযোজে �রল মোরক টিটি টিকো স্দরত স্েরয ট�রত 
�রব

মাদ্য়র সুস্তা ও স্শশুর 
পস্রপূণমু স্বকাদ্শর জনথ্য 
প্রদ্য়াজন পুষ্টিকর খাবার

ধরদ্কান ধসবা ও পরামদ্শমুর জনথ্য 
স্নয়স্মত ডাতিার/ স্াস্থ্যকমীতী র সাদ্থ 
ধরাগাদ্রাগ রাখদ্ত হদ্ব

টাকা জমাদ্ত বতস্র 
করুন মা বথ্যাংক
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• রোেী কোজ কেরত েো টদযো

• পস্েষ্োে-পস্েচ্ছন্ন থোকো এবং স্ঢরলঢোলো টপোেোক স্েস্চিত কেো 

• প�্মোপ্ত স্বশ্োরমে ব্বথিো কেরত �রব, েোরত কমপরক্ষ ৮ ঘণ্ো ঘুমোরবে

• স্িস্কৎসরকে পেোমে্ম েো়িো টকোে ঔষধ গ্র�ণ কেো টথরক স্বেত েোখো 

• দীঘ্ম সময লিোস্ন্তকে ভ্রমণ েো কেো

• ধূমপোে ও মোদক দ্রব্ টথরক দূরে েোখো

• টো োযোরি টেোগীে (�োম, বসন্ত ইত্োস্দরত আক্রোন্ত) সংস্পে্ম টথরক দূরে 
েোখো।

প্রসবকালীন রত্ন:
• স্োথি্রকরন্দ্র ও �োসপোতোরল প্রসব কেোরল রোরলো �য

• দক্ষ প্রসবকোেী ও টসবোদোেকোেী বিোেো প্রসব কেোরেো স্েস্চিত কেরত 
�রব

• েবজোতরকে েোরী কোেোে জে্ জীবোণুমুক্ত টলেে বো কা োস্িে ব্ব�োে 
স্েস্চিত কেরত �রব

 গভমু  ও প্রসবকালীন জটিলতা:
• প্রসব একটি স্োরোস্বক ও প্রোকৃস্তক প্রস্ক্রযো। স্কন্তু মরে েোখরত �রব, 

ট�রকোে মু�ূরত্ম  প্রসবজস্েত জটিলতো টদখো স্দরল টদস্ে েো করে 
স্েকেথি স্লিস্েরক/�োসপোতোরল তো়িোতোস়্ি গর্ম বতী মোরক স্েরত �রব

• গর্ম  ও প্রসবকোলীে মোরযে ৫টি স্বপদ স্িহ্ন টদখো �োয এবং এ লক্ষণ 
টদখো টদওযোে পে দ্রুত ব্বথিো েো টেওযোে িরল বোংলোরদরে প্রস্ত 
বেে �োজোে �োজোে মো মোেো �োয। তোই স্বপদ স্িরহ্নে ট�রকোে একটি 
টদখো টদওযো মোরে টদস্ে েো করে দ্রুত গর্ম বতী মোরক স্েকেথি স্লিস্েরক/ 
�োসপোতোরল স্েরয ট�রত �রব

 গভমু  ও প্রসবকালীন মাদ্য়র ৫টি স্বপদ স্িহ্ন:
গর্ম ধোেণ ও প্রসবকোলীণ সমরয মোরযরদে স্কেু জটিল সমস্ো টদখো স্দরত 
পোরে। এ সমস্োগুরলো স্বপদজেক। দ্রুত ব্বথিো েো স্েরল মো ও স্েশু 
দুজরেে জীবেই স্বপণ্ণ �রত পোরে। তোই স্েরিে েস্বরত উস্লিস্খত ট�রকোে 
একটি স্বপদস্িহ্ন টদখো স্দরল তো়িোতোস়্ি স্েকেথি �োসপোতোল, স্লিস্েক বো 
স্োথি্রকরন্দ্র স্েরয ট�রত �রব।

জরুস্র রানবাহদ্নর বথ্যবস্া আদ্গর ধথদ্কই ঠিক কদ্র রাখা প্রদ্য়াজন

পরমুাপ্ স্বশ্াম গ্রহণ করদ্ত হদ্ব

অথ্যামু্দ্লসি



| 27ইমেজ প্লাস প্রকল্প

রতিস্াব

স্বলস্ম্ত 
প্রসব

ভীেণ জ্বর

স্খঁিুস্ন

মাথা বথ্যথা ও ধিাদ্খ 
ঝাপসা ধদখা

গভমু  ও প্রসবকালীন মাদ্য়র 
৫টি স্বপদ স্িহ্ন

গভমু াবস্ায় রতিস্াব

প্রসদ্বর সময় বা প্রসদ্বর 
পর খুব ধবস্শ রতিস্াব, 
গভমু ফুল না পড়া

গভমু াবস্ায় বা প্রসদ্বর পর 
স্তন স্দদ্নর ধবস্শ জ্বর বা 
দুগমুন্ধরুতি স্াব

প্রসদ্বর সময় বাচ্ার 
মাথা ছাড়া অনথ্য ধকান 
অঙ্গ প্রথদ্ম ধবর হওয়া

প্রসব বথ্যথা ১২ ঘন্টার 
ধবস্শ থাদ্ক

গভমু াবস্ায়, প্রসদ্বর সময় বা 
প্রসদ্বর পদ্র স্খঁিুস্ন

গভমু াবস্ায়, প্রসবকাদ্ল ও প্রসদ্বর 
পদ্র শরীদ্র পাস্ন আসা, খুব 
ধবস্শ মাথা বথ্যথা, ধিাদ্খ 
ঝাপসা ধদখা

ছস্বর ধর ধকান লক্ণ ধদখা স্দদ্ল দ্রুত স্নকটস্  
হাসপাতাল বা স্লিস্নদ্ক ধরদ্ত হদ্ব
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প্রসব পরবতীতী  রত্ন বা ধপাস্টনথ্যাটাল ধকয়ার (স্পএনস্স)
স্েশুে জরন্মে প্রথম স্দে টথরক শুেু করে ষষ্ঠ সপ্তো� (৪২ স্দে) প�্মন্ত প্রসূস্ত 
মো ও স্েশুে ট� �ত্ন টেযো �য তোরক প্রসবপেবতীমী  �ত্ন বো টপোস্টে্োেোল 
টকযোে বরল। প্রসরবে ২৪ ঘণ্োে মরধ্ প্রস্েস্ক্ষত স্োথি্কমীমী ে মোধ্রম বোস়্িরত 
অথবো স্োথি্রকরন্দ্র মো ও স্েশুরক এই টসবো টদযো �য।

প্রথম সাক্াৎ 
প্রসদ্বর ২৪ 
ঘ�ার মদ্�থ্য

িতুথমু সাক্াৎ 
৪২ স্দদ্নর  

মদ্�থ্য 
(৬ সপ্াদ্হ)

তৃতীয় সাক্াৎ 

৭ স্দদ্নর  
 মদ্�থ্য

স্বিতীয় সাক্াৎ 
৩ স্দদ্নর  

মদ্�থ্য

স্শশু জদ্ন্মর পর ধথদ্ক ৬ মাস পরমুন্ত তিনথ্যদায়ী মাদ্ক 
অনথ্য সমদ্য়র তুলনায় ধবস্শ স্বশ্াম স্নদ্ত হদ্ব

ভারী কাজ ধথদ্ক 
স্বরত থাকদ্ত হদ্ব

প্রসূস্ত মা ও স্শশুর সারববিক সুস্তার জনথ্য মাদ্য়র 
মানস্সক রত্ন স্নদ্ত হদ্ব, প্রদ্য়াজদ্ন ডাতিাদ্রর 
কাদ্ছ স্নদ্য় ধরদ্ত হদ্ব

প্রসূস্ত মাদ্ক মানস্সকভাদ্ব 
শাস্ন্তদ্ত রাখদ্ত হদ্ব

প্রসূস্ত মাদ্ক প্রস্তস্দন ধবস্শ পস্রমাদ্ণ পুষ্টিকর 
খাবার, আদ্য়াস্ডনরুতি লবণ ও ধবস্শ কদ্র 
পাস্ন ধখদ্ত হদ্ব

প্রসদ্বর পদ্র কমপদ্ক্ ৩ মাস পরমুন্ত ভরা ধপদ্ট 
ফস্লক এস্সড ও আয়রন টথ্যাবদ্লট খাওয়া 
িাস্লদ্য় ধরদ্ত হদ্ব

প্রসদ্বর ৪২ স্দদ্নর মদ্�থ্যই তিনথ্যদায়ী মাদ্ক উচ্ 
ক্মতাসম্পন্ন ‘স্ভটাস্মন-এ’ কথ্যাপসুল খাওয়াদ্ত হদ্ব



| 29ইমেজ প্লাস প্রকল্প

জানার জনথ্য - সন্তান ধমদ্য় স্কংবা ধছদ্ল হওয়ার কারণ
গরর্ম ে সন্তোে টমরয �রব, েো টেরল �রব তো েোেীরদে উপে স্ের্ম ে করে েো। 
বেং স্বষযটি স্ের্ম ে করে পুেুরষে শুক্রোণুে উপে। প্রোকৃস্তকরোরবই েোেীে 
স্েম্বোণুরত একই ধেরেে টক্রোরমোজম (XX) থোরক আে পুেুরষে শুক্রোণুরত 
থোরক দুই ধেরেে টক্রোরমোজম (XY)।

পুেুরষে শুক্রোণু ও েোেীে স্েম্বোণুে স্মলরেে সময, পুেুরষে (X) অথবো (Y) 
টক্রোরমোজরমে ট� টকোেটি আসরত পোরে। এরক্ষররে পুেুরষে (X) টক্রোরমোজম 
�স্দ েোেীে (X) টক্রোরমোজরমে সোরথ স্মস্লত �য, তো�রল ঐ সন্তোে টমরয �য। 
অপেস্দরক, পুেুরষে (Y) টক্রোরমোজম �স্দ েোেীে (X) টক্রোরমোজরমে সোরথ 
�ুক্ত �য তো�রল সন্তোে টেরল �য।

নারী পুরুে
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নবজাতদ্কর রত্ন:
জরন্মে পে টথরক ২৮ স্দে বযস প�্মন্ত স্েশুরক েবজোতক বলো �য। 
েবজোতরকে �ত্ন বলরত, স্েশুে পস্েষ্োে পস্েচ্ছন্নতো ও েেীে গেম 
েোখো, দ্রুত েোলদুধ খোওযোরেো এবং তোে স্োরোস্বক গস্তস্বস্ধ ও আিেণ/
কো�্মক্ররমে প্রস্ত লক্ষ্ েোখো ও �ত্ন টেযোরক বুঝোয।

নবজাতদ্কর স্াভাস্বক ওজন ও জন্ম সময়কাল:
• েবজোতরকে স্োরোস্বক ওজে ২.৫ টকস্জ বো ৫.৫ পোউন্ড বো ২৫০০ 

গ্রোম (১ টকস্জ=২.২ পোউন্ড),
• েবজোতরকে স্োরোস্বক গর্ম কোল (মোরযে গরর্ম  থোকোে সময) ৪০ 

সপ্তো� বো ২৮০ স্দে বো ৯ মোস ১০ স্দে (১ মোস=৩০ স্দে)।

নবজাতদ্কর পস্রষ্ার পস্রচ্ছন্নতা ও শরীর গরম রাখা (অবশথ্যই 
রা করদ্ত হদ্ব)
প্রসরবে সোরথ সোরথই স্োথি্ টসস্বকো পস্েষ্োে-শুকরেো-েেম-জীবোণুমুক্ত 
কোপ়ি স্দরয েবজোতরকে েেীে মুস্েরয স্দরব। েেীে মুেোরেো টেরষ আরেকটি 
পস্েষ্োে-শুকরেো-েেম-জীবোণুমুক্ত কোপ়ি স্দরয েবজোতকরক মুস়্িরয (মুখ 
বোরদ পোস� বোস্ক সমস্ত েেীে) মোরযে টকোরল টদরব। েবজোতকরক কোপ়ি বো 
স্েশু ব্োগ/জ্োরকে টমো়িোরেো অবথিোয মোরযে টকোরলে পোরে �তেো সম্ব 

০৬. নবজাতদ্কর রত্ন ও পস্রিরমুা

নবজাতকদ্ক কাপড় বা স্শশু বথ্যাগ/জথ্যাদ্কট 
ধমাড়াদ্না অবস্ায় মাদ্য়র ধকাদ্লর পাদ্শ রতটা সম্ভব 

ধঘাদ্ে রাখদ্ত হদ্ব রাদ্ত মাদ্য়র শরীদ্রর গরম বাচ্াদ্ক 
গরম স্দদ্ত পাদ্র।
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টঘারষ েোখরত �রব �োরত মোরযে েেীরেে গেম বোচ্চোরক গেম স্দরত পোরে। 
েবজোতকরক  জরন্মে ৩০ স্মস্েরেে মরধ্ অবে্ই মোরযে েোলদুধ টখরত 
স্দরত �রব, এরত স্েশু প�্মোপ্ত তোপ ও েস্ক্ত পোরব। েবজোতরকে �োরত টকোে 
রোরবই ঠোডিো েো লোরগ টসস্দরক েজে েোখরত �রব এবং সবসময েেীে 
গেম েোখোে ব্বথিো স্েরত �রব। কম ওজরেে (২.৫ টকস্জ/৫.৫ পোউন্ড এে 
কম) এবং স্োরোস্বক সমরযে আরগ (৪০ সপ্তো� এে পূরব্ম) জন্ম টেযো স্েশুে 
প্রস্ত স্বরেষ েজে ও �ত্ন স্েরত �রব।সন্তোে রূস্মষ্ঠ �ওযোে ৭২ ঘণ্োে মরধ্ 
টগোসল কেোরেো সম্ূণ্ম স্েরষধ এবং ২৮ স্দরেে আরগ স্েশুে মোথোে িুল 
কোমোরেো সম্ূণ্ম স্েরষধ।

শালদু�
স্েশুে জরন্মে পে মোরযে স্তরে ট� �োলকো �লুদ েরেে ঘে দুধ আরস তোরক 
েোলদুধ বলো �য। এটি েবজোতরকে প্রথম ও অত্োবে্কীয এবং একমোরে 
খোবোে। েোলদুধ পোওযো স্েশুে জে্ একটি অস্ধকোে।

কখন শালদু� খাওয়াদ্ত হদ্ব
• েবজোতরকে জরন্মে পে ৩০ স্মস্েরেে মরধ্ তোরক অবে্ই েোলদুধ 

টখরত স্দরত �রব।
• মোরযে গর্ম িুল প়িোে অরপক্ষোয েবজোতকরক েোলদুধ খোওযোরেো 

বন্ধ েোখো �োরব েো।
• েবজোতক েোলদুধ টখরত েো পোেরল বো মোরযে বুরক দুধ েো আসরল 

দ্রুত েোক্তোেরক জোেোরত �রব এবং স্বকল্প ব্বথিো স্েরত �রব।সন্তান ভূস্মষ্ঠ হওয়ার ৩ স্দদ্নর মদ্�থ্য ধগাসল করাদ্বন না

জদ্ন্মর সাদ্থ সাদ্থ স্শশুদ্ক 
শালদু� স্দন। 
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২) জ্বর হওয়া বা 
শরীদ্রর তাপমাত্রা 
অতথ্যাস্�ক ধবদ্ড় রাওয়া 
বা কদ্ম রাওয়া

১) মাদ্য়র বুদ্কর 
দু� ধখদ্ত না পারা

৩) বুদ্কর খঁািা ধদদ্ব বা স্ভতদ্র 
ঢুদ্ক রাওয়া, র্াস স্নদ্ত কষ্ট হওয়া 
বা দ্রুত র্াস ধনয়া

৪) নাস্ভ ধপদ্ক রাওয়া

শালদু� খাওয়াদ্নার প্রদ্য়াজনীয়তা বা উপকাস্রতা
• েোলদুধ েবজোতরকে আদে্ম খোবোে

• একজে েবজোতরকে েেীরেে জে্ ট� ট� উপোদোে অত্োবে্কীয 
(আস্মষ, েক্ম েো, স্রেোস্মে, খস্েজ লবণ, পোস্ে এবং অে্োে্) তোে 
সবই েোলদুরধ স্বদ্মোে

• েবজোতক স�রজ এটি �জম কেরত পোরে এবং টকোে পোশ্ব্মপ্রস্তস্ক্রযো 
টেই

• এটি েবজোতরকে টেোগ প্রস্তরেোধ ক্ষমতো বো়িোয ও স্বস্রন্ন টেোগ 
(স্েউরমোস্েযো/ অ্োলোরজথি/ কোেপঁোকো) টথরক েক্ষো করে

• এটি েবজোতরকে প্রথম ও প্রোথস্মক টিকো স্�রসরব কোজ করে

• এটি েবজোতরকে েেীে গঠে ও টেোগ প্রস্তরেোরধ দ্রুত ও 
স্েস্চিতরোরব কোজ করে

• এটি েবজোতরকে েোেীস্েক বৃস্ধি ও মোেস্সক স্বকোরে সঠিকরোরব 
কোজ করে

• েোলদুরধ প্রিুে পস্েমোরণ স্রেোস্মে ‘এ’ থোরক �ো েবজোতরকে টিোরখ 
সমস্ো �ওযোে আেংকো কমোয

• েোলদুধ খোওযোরল মোরযে বুরকও তো়িোতোস়্ি ও স্েযস্মত প�্মোপ্ত দুধ 
আরস

• েোলদুধ খোওযোরল মোরযে প্রসব পেবতীমী  েক্তক্ষেণ করম

• েোলদুধ খোওযোরল মোরযে স্তে ও জেোযু ক্োন্সোরেে ঝুা স্ক করম 
ইত্োস্দ।

নবজাতদ্কর ৮টি স্বপদ স্িহ্ন
েবজোতরকে ৮টি স্বপদ স্িহ্ন পস্েলস্ক্ষত �য, সমযমত সঠিক পদরক্ষপ 
েো স্েরল �োে িরল বোংলোরদরে �োজোে �োজোে স্েশু প্রস্ত বেে মোেো �োয। 
এই ৮টি স্বপদ স্িরহ্নে ট�রকোে একটি টদখো টদযো মোরে েবজোতকরক দ্রুত 
স্োথি্রকরন্দ্র বো �োসপোতোরল স্েরয ট�রত �রব।

েবজোতরকে ৮টি স্বপদস্িহ্ন স্েম্নেূপ-
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৫) স্নদ্তিজ হদ্য় পড়া বা ধনস্তদ্য় পড়া বা 
স্াভাস্বদ্কর ধিদ্য় কম নড়ািড়া করা, অজ্ঞান 
হদ্য় পড়া

৬) স্খঁিুস্ন

৭) গাদ্য় বড় ও অতথ্যাস্�ক 
ফুসকুস্ড় হওয়া

৮) অনবরত বস্ম হওয়া।

নবজাতদ্কর ওজন কম (২.৫ ধকস্জ বা ৫.৫ পাউদ্ডের কম) হদ্ল 
রা করদ্ত হদ্ব:
প্রথরমই ট�েো কেরত �রব, তো �রলো েোক্তোরেে পেোমে্ম স্েরত �রব। একটি 
স্বপদ স্িহ্নও টদখো স্দরল বো অসুথি �রল টকোে টদস্ে েো করে �োসপোতোরল 
স্েরয ট�রত �রব। �মজ বোচ্চো �ওযোে সম্োবেো থোকরল অবে্ই �োসপোতোরল 
প্রসব কেোরত �রব। েবজোতক মোরযে বুরকে দুধ মুরখ টেরে টখরত েো 
পোেরলও েোক্তোরেে পেোমে্ম েো়িো বোইরেে টকোে খোবোে খোওযোরেো �োরব েো।

স্শশুজদ্ন্মর পরবতীতী  ৪২ স্দদ্নর মদ্�থ্য কমপদ্ক্ ৪ বার 
স্াস্থ্যদ্কদ্্রে স্গদ্য় বা ধসবাদানকারীর কাদ্ছ স্গদ্য় মা ও 

নবজাতদ্কর স্াস্থ্যদ্সবা স্নদ্ত হদ্ব।
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স্শশুর বয়স অনুরায়ী 
টিকা ধদওয়ার স্নয়ম 

ধরাদ্গর নাম টিকার নাম টিকার ধডাজ ধডাদ্জর 
সংখথ্যা 

ধডাদ্জর 
মদ্�থ্য স্বরস্ত 

টিকা শুরুর 
সঠিক সময় টিকাদাদ্নর স্ান টিকার প্রদ্য়াদ্গর পথ 

�ক্ষো স্বস্সস্জ ০.০৫ এমএল ১ - জরন্মে পে টথরক বোম বোহুে
উপরেে অংরে িোম়িোে মরধ্ 

স্েপরথস্েযো, হুস্পংকোস্ে, 
ধেুষ্টংকোে, ট�পোেোইটিস-স্ব, 

স্�রমোিোইলোস  
ইেফু্রযঞ্জো-স্ব  

টপন্টোর্োরলন্ট র্োকস্সে 
(স্েটিস্প ট�পোেোইটিস-স্ব, 

স্�ব )
০.৫ এমএল ৩ ৪ সপ্তো� ৬ সপ্তো� 

উেুে মধ্রোরগে বস্�েোংরে 
(১ম-বোম, ২য-েোে, ৩য-বোম 

উেুরত )  
মোংসরপেী

স্েউ মকক্োল স্েউরমোস্েযো স্পস্সস্র র্োকস্সে ০.৫ এমএল ৩ ৪ সপ্তো� ৬ সপ্তো�
উেুে মধ্রোরগে বস্�েোংরে 
(১ম-েোে, ২য-বোম, ৩য-েোে 

উেুরত )
মোংসরপেী

টপোস্লও মোইলোইেস ওস্পস্র ২ টিা োেো অথবো স্েরদ্ম ে 
অেুসোরে ৪* ৪ সপ্তো� ৬ সপ্তো� মুরখ মুরখ 

�োম ও েুরবলো এমআে টিকো ০.৫ এমএল ১ - ৯ মোস বযস পূণ্ম 
�রল 

উেুে মধ্রোরগে বস্�েোংরে 
(েোে উেুরত) িোম়িোে স্েরি 

�োম �োরমে টিকো ০.৫ এমএল ১ - ১৫ মোস বযস 
পূণ্ম �রল

উেুে মধ্রোরগে বস্�েোংরে 
(বোম  উেুরত) িোম়িোে স্েরি

০-১১ মোস এবং ১৫ মোস বযরসে স্েশুরদে টিকোদোরেে সমযসূস্ি: 

* ওস্পস্র টিকো টমোে ৪ (িোে) টেোজ স্দরত �রব । ৪থ্ম টেোজটি এমআে টিকোে সোরথ স্দরত �রব। এেো়িোও জরন্মে ১৪ স্দরেে মরধ্ ওস্পস্রে অস্তস্েক্ত টেোজ টদযো ট�রত পোরে।
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০৭. খাদথ্য ও পুষ্টি
খোবোে বতস্েে টক্ষররে প্রথরমই টখযোল েোখরত �রব ট�ে খোবোরেে পস্েচ্ছন্নতো 
ও পুষ্টি বজোয থোরক। এে জে্, েোক-সবস্জ, িল বো েস্ জোতীয খোবোে 
েোন্নো কেোে আরগ স্েেোপদ পোস্ে স্দরয রোরলোরোরব ধুরয টেওযো প্ররযোজে। 
তোেপে খোবোেটি প্ররযোজেীয তোরপ েোন্নো কেরত �রব। ট�মে- সুষম খোরদ্ে 
পুষ্টি টপরত সব ধেরেে খোবোেই টবস্েক্ষণ ধরে েোন্নো েো কেো এবং আস্মষ 
জোতীয খোবোে প�্মোপ্ত তোরপ েোন্নো কেো। তো েো�রল স্রেোস্মরেে গুণোবলী 
েষ্ট �রয �োয। এেো়িোও খোবোে টপোকো-মোক়ি ও জীব-জন্তু টথরক স্েেোপরদ 
েোখরত �রব। সুষম খোদ্ তোস্লকো টমরে খোবোে টখরত �রব। গর্ম বতী ও 

আস্মে: 
েেীরে েস্ক্ত ট�োগোয 

মোংস স্েম মোে েোল 

শকমু রা: 
েেীরেে তোপমোরেো বো়িোয 

মুস়্ি স্ি়িো রোত  েুটি 

স্তে্দোেকোেী মোরক েোেীস্েক অবথিো, িোস্�দো ও প্ররযোজে অেু�োযী েোক্তোে 
বো স্োথি্কমীমী ে পেোমে্ম অেুসোরে পস্েমোণ মরতো পুষ্টিকে খোবোে টখরত �রব।

সুেম খাবার
ট� খোবোরে স্রেোস্মে, েক্ম েো, আস্মষ, টনে�, খস্েজলবণ ও পোস্ে- এই েযটি 
উপোদোে পস্েমোণমরতো ও সঠিক অেুপোরত থোরক, তোরক সুষম খোবোে বরল। 
প্রস্তরবলোে খোবোরে প্ররযোজে ও প্রোপ্তো অেু�োযী সুষম খোবোে েোখরত �রব-
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খস্নজ লবণ: 
েেীরে খস্েজ লবরণে 

িোস্�দো পূেণ করে 

স্ভটাস্মন:
েেীরে স্রেোস্মরেে 

অরোব পূেণ করে ও টেোগ 
প্রস্তরেোধ ক্ষমতো বো়িোয  

পাস্ন:
খোদ্ গ্র�ণ, পস্েপোক ও টেোষণ করে। 

পোস্ে েক্ত তেল েোরখ এবং েেীে 
টথরক দূস্ষত পদোথ্ম টবে করে টদয।

ধনেহ:
 েেীরে েস্ক্ত ট�োগোয 

আম 

িরবথি

দুধ 

স্বশুধি ও 
স্েেোপদ পোস্ে 

কা োিো কলো

স্ঘ 

েোক 

টপঁরপ

বোদোম 

সবস্জ 

কুম়িো

টরোজ্ টতল 

টলবু 
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০৮. ধরৌন ও প্রজননতদ্ন্ত্রর ধরাগ ও করণীয়
প্রজননতদ্ন্ত্রর সংক্রমণ:
প্রজেেতন্ত্র স্বস্রন্নরোরব ট�ৌে ও প্রজেে সংক্রমণ টেোরগ আক্রোন্ত �রত 
পোরে। তরব ট�ৌে স্মলরেে মোধ্রম প্রজেেতন্ত্র সবরিরয টবস্ে আক্রোন্ত 
ও সংক্রমরণে স্েকোে �য। তরব েোেীরদে প্রজেে অরঙ্গে প্রোয সবগুরলোই 
েেীরেে টরতরে থোরক বরল তোেো স্বস্রন্নরোরব আক্রোন্ত �ে এবং সমস্োয 
টরোরগে।

ধরৌন সংক্রমণ ও ধরাগ:
সোধোেণত অস্েেোপদ েোেীস্েক সম্রক্ম ে মোধ্রম ট�সব টেোগ ে়িোয তোরক 
ট�ৌেরেোগ বরল।

ট�মে: গরেোস্েযো, স্সস্িস্লস, লিোমোইস্েযো, �োেস্পস, এইিআইস্র/এইেস, 
ট�পোেোইটিস স্ব, স্স ইত্োস্দ। তরব কখেও কখেও ট�ৌেরেোগ অে্রোরবও 
ে়িোরত পোরে, ট�মে- আক্রোন্ত ব্স্ক্তে েক্ত গ্র�ণ, জীবোণু�ুক্ত সূি ব্ব�োে, 
আক্রোন্ত মোরযে বোচ্চো গরর্ম  থোকো অবথিোয, প্রসরবে সময বো বুরকে দুধ পোে 
কেোে সময বোচ্চোও আক্রোন্ত �রত পোরে।

ধরৌন ধরাদ্গর লক্ণ
অরেক সময ট�ৌেরেোরগে লক্ষণ সম্রক্ম  েো জোেোয, অসুথি ব্স্ক্ত বুঝরত 
পোরে েো ট� টস সংক্রস্মত �রযরে। এ েকম অবথিোয ট�ৌেস্মলে �রল 
ট�ৌেরেোগ তোে কোে টথরক অে্জরেে মরধ্ েস়্িরয �োয। টস কোেরণ 
লক্ষণগুরলো সবোে টজরে েোখো রোরলো।

স্েরি ট�ৌেরেোরগে উরলিখর�োগ্ লক্ষণসমূ� টদযো �রলো:

• ট�ৌেোঙ্গ টথরক পুাজ টবে �ওযো
• প্রস্োরবে সময ব্থো ও জ্বোলো কেো
• ঘে ঘে প্রস্োব কেো
• ট�ৌেোরঙ্গ অত্স্ধক িুলকোস্ে
• কখরেো কখরেো প্রস্োব ও ট�ৌেস্মলরেে সময ব্থো ও কষ্ট �ওযো
• ট�ৌেোরঙ্গ এবং এে আরেপোরে ঘো
• কুা িস্কে ও েেীরেে অে্োে্ গ্রস্থি (গ্্োন্ড) িুরল �োওযো

*উপরেে ট�রকোে একটি লক্ষণ টদখো স্দরল �ত তো়িোতোস়্ি সম্ব েোক্তোরেে 
সোরথ ট�োগোর�োগ কেো উস্িত।

ধরৌনদ্রাদ্গর ক্স্তকর স্দক
ট�ৌেরেোরগে সমযমরতো ও সঠিক স্িস্কৎসো েো কেরল স্কেু স্কেু ট�ৌেরেোরগ 
স্েরিে মোেোত্মক সমস্োগুরলো �রত পোরে:

• ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত ব্স্ক্ত ট�ৌেক্ষমতো �োেোরত পোরে
• সন্তোে জন্মদোরেে ক্ষমতো �োেোরত পোরে
• গর্ম পোরতে সম্োবেো �রত পোরে
• স্েশু েোেীস্েক ও বুস্ধি প্রস্তবন্ধী �রয জন্মোরত পোরে
• গরর্ম ে সন্তোে মোেোও ট�রত পোরে
• এইি আইস্র এবং ট�পোেোইটিস-এে রোইেোস স�রজ আক্রমণ কেরত 

পোরে
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স্সস্রঞ্জ একবাদ্রর ধবস্শ 
বথ্যবহার করা রাদ্ব না

পরীস্ক্ত এবং স্নরাপদ রতি 
বথ্যবহার করুন

ধরৌন সম্পদ্কমু  কনডম 
বথ্যবহার করুন

ধরৌনদ্রাদ্গ আক্রান্ত 
মাদ্য়র বুদ্কর দু� পাদ্ন

• ট�ৌেোরঙ্গ ক্োন্সোে �রত পোরে, �ো েেীরেে অে্ অরঙ্গ সংক্রস্মত �রয 
েস়্িরয ট�রত পোরে

• এমেস্ক মৃতু্ও �রত পোরে

ধরৌনদ্রাগ ছড়াদ্নার কারণসমূহ
সোধোেণত ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত ব্স্ক্তে সোরথ ট�ৌে স্মলরেে মোধ্রম ট�ৌে 
টেোগ েো়িোয, এেো়িোও স্েরিে কোেরণ বো উপোরয ট�ৌেরেোগ ে়িোরত পোরে:

• ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত ব্স্ক্তে সোরথ অস্েেোপদ (কেেম ব্ব�োে েো 
কেো) ট�ৌে স্মলরেে িরল

• ট�ৌেরেোগ আরে এমে কোরেো েক্ত গ্র�ণ কেো �রল
• ট�ৌেরেোগীে ব্বহৃত সুুাই বো স্সস্েঞ্জ জীবোণুমুক্ত েো করে ব্ব�োে 

কেরল
• ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত মোরযে গর্ম  টথরক েবজোতক স্েশু ট�ৌেরেোরগ 

আক্রোন্ত �রত পোরে
• ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত মো স্েশু জন্মদোরেে সময েবজোতক ট�ৌেরেোরগ 

আক্রোন্ত �রত পোরে এবং মৃতু্ও ঘেরত পোরে
• ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত মোরযে বুরকে দুধ পোরেে মোধ্রমও েবজোতক 

স্েশু ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত �রত পোরে।



এইিআইস্ভ ও এইডস
এইিআইস্র �ল এক ধেরেে রোইেোস। এইিআইস্র রোইেোরসে কোেরণ এইেস �য। এ রোইেোস েরক্ত প্ররবে করে টেোগ প্রস্তরেোধ ক্ষমতো ধীরে ধীরে েষ্ট 
করে টদয।।

এইডস কী? 

এইিআইস্ভ ধরভাদ্ব ছড়ায়
• কেেম েো়িো এইিআইস্র আক্রোন্ত ব্স্ক্তে সোরথ ট�ৌে স্মলে কেরল

• এইিআইস্র আক্রোন্ত ব্স্ক্তে ব্বহৃত সুাই ও স্সস্েঞ্জ ব্ব�োে কেরল

• এইিআইস্র আক্রোন্ত ব্স্ক্তে েক্ত েেীরে প্ররবে কেরল

• এইিআইস্র আক্রোন্ত মোরযে কোে টথরক েবজোতক স্েশু স্তেটি 
উপোরয এইিআইস্র আক্রোন্ত �রত পোরে- মোরযে গর্ম  টথরক, জন্ম 
টেযোে সময মোরযে েক্ত টথরক এবং মোরযে বুরকে দুধ টথরক।

প্রজননতন্ত্র/ধরৌনবাস্হত সংক্রমণ ও ধরাগ প্রস্তদ্রাদ্�র উপায়
• ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ স্বষযক জ্োে অজ্ম ে ও িি্ম ো কেো
• ট�ৌে স্মলরেে টক্ষররে স্োথি্সম্মত পথিো বো উপোয বো টকৌেল 

অবলম্বে কেো
• ট�ৌে স্মলরে কেেম ব্ব�োে কেো
• েক্ত টদওযো বো টেওযোে টক্ষররে সতক্ম তো অবলম্বে কেো ও পেীস্ক্ষত 

েক্ত গ্র�ণ কেো
• স্সস্েঞ্জ ও সুাি একবোরেে টবস্ে টকোেরোরবই ব্ব�োে েো কেো
• সবসময েতুে স্সস্েঞ্জ ও সুাি ব্ব�োে কেো, ইত্োস্দ।
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০৯.ধজডোর
ধসক্স বা বজস্বক স্লঙ্গ
ইংরেস্জ ‘টসক্স (Sex) েব্দটিে বোংলো পস্েরোষো �ল স্লঙ্গ। েোেী ও পুেুরষে 
েোেীস্েক ববস্েষ্ট্রক টসক্স বরল। এটি প্রোকৃস্তকরোরব সৃষ্ট এবং সোধোেণত 
অপস্েবত্মেেীল।

ধজডোর
েোেী ও পুেুরষে সমোজ কতৃ্মক স্েধ্মোস্েত ববস্েষ্ট্রক টজন্ডোে বরল। এই 
টজন্ডোে পস্েিরযে উপে স্রস্ত্ত করে েোেী ও পুেুরষে মধ্কোে সোমোস্জক 
সম্ূেক রূস্মকো ও দোযদোস্যত্ব স্েধ্মোস্েত �য। এটি সোমোস্জকরোরব সৃষ্ট, এবং 
মোেস্সকও বরে।

ধজডোর ববেমথ্য
টজন্ডোে পস্েিরযে স্রস্ত্তরত টকোে মোেুষরক (েোেী বো পুেুষ) তোে প্রোপ্ 
অস্ধকোে টথরক �স্দ বস্ঞ্চত কেো �য, তরব তোরক টজন্ডোে ববষম্ বরল।  
ট�মে: খোবোরেে টক্ষররে, স্েক্ষোে টক্ষররে, িোকেীে টক্ষররে েোেী ও পুেুরষে 
ববষম্।

ধজডোর ববেদ্মথ্যর ধক্ত্রসমূহ
অস্ধকোে ও সুর�োরগে টক্ষরেগুস্লরত েোেী বো পুেুষ স্�রসরব কোউরক টবস্ে বো 
কম প্রোধোে্ টদযোই টজন্ডোে ববষম্। এটি প্রত্ক্ষ এবং পরেোক্ষ �রত পোরে। 
ট�মে: স্লঙ্গ, জোস্ত, ধম্ম, বণ্ম, টগোরে, সংসৃ্কস্ত, টশ্ণী, আস্দবোসী স্�রসরব 

অস্ধকোরেে টক্ষরেগুস্লরত েোেী বো পুেুষ কোউরক টবস্ে বো কম প্রোধোে্ টদযো 
�য। �োে মধ্ স্দরয সুস্বধো টরোগ ও অস্ধকোে প্রোস্প্তরত ববষম্ সৃষ্টি �য।

স্েক্ষো, খোদ্ গ্র�ণ, কম্মরক্ষরে, স্িস্কৎসো, সম্দ, িলোরিেো, মতোমত প্রকোে, 
স্সধিোন্ত গ্র�ণ, টপোেোক, স্বরেোদে, মজুস্ে, বোসথিোে, বোকেস্ক্ত, তথ্ প্রবো�, 
পেন্দ, অস্ধকোে প্রোস্প্ত ও সম্রদে স্েযন্ত্রণ ইত্োস্দ সব টক্ষররেই টজন্ডোে 
ববষম্ টদখো �োয।

ধসক্স ধজডোর

েোেীস্েক বো বজস্বক স্বষয সোমোস্জক বো সোংসৃ্কস্তক স্বষয

অপস্েবত্মেীয পস্েবত্মেেীল

পৃস্থবীে সব জোযগোয একই েকম সমোজ ও সংসৃ্কস্ত টররদ স্রন্ন স্রন্ন

স্েধ্মোস্েত অস্েধ্মোস্েত

প্রোকৃস্তকরোরব সৃষ্ট মোেুষ বো সমোজ কতৃ্মক সৃষ্ট

পোথ্মক্মূলক ববষম্মূলক

জন্মগত েীস্তেীস্ত অরজথিত/অরপথিত/
আরেোস্পত

আব�মোে কোল ধরে একই সমোজ কতৃ্মক আরেোস্পত

ধজডোর ও ধসক্স-এর মদ্�থ্য পাথমুকথ্য:
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প্রকৃস্ত েোেী-পুেুরষে মরধ্ পোথ্মক্ করেরে টকবলমোরে েোেীস্েক ববস্েরষ্ট্ে 
টক্ষররে। স্কন্তু সমোজ ববষম্ কেরে েোেী ও পুেুরষে ইরমজ কোঠোরমো বতস্েে 
মোধ্রম। এ সোমোস্জক ববষরম্ে কোেরণ আমোরদে টদরেে েোেীেো অরেক 
সুর�োগ-সুস্বধো টথরক বস্ঞ্চত �য, িরল পুেুষরদে তুলেোয তোেো অরেক 
স্পস্েরয আরে। তোেো েোেো স্েপী়িে ও স্ে�্মোতরেে স্েকোে �রচ্ছ এবং 
স্স্ের্ম ে �রত পোেরে েো। তরব আেোে কথো �রলো, সমরযে সোরথ সোরথ 
ক্রমে এই স্িরে বদরল �োরচ্ছ, সব্মরক্ষররে সবোে উন্নযে ঘেরে।

ধজডোর স্ভস্তিক সস্হংসতা ও নারী স্নরমুাতন
ববষরম্ে অরেক ধেরেে মরধ্ টজন্ডোে স্রস্ত্তক সস্�ংসতো বো স্ে�্মোতে 
অে্তম। �খে টকোে ব্স্ক্ত বো টগোষ্ঠীরক টজন্ডোে পস্েিরযে উপে স্রস্ত্ত করে 
এমে টকোে আিেণ বো কো�্মোবলী কেো �য, �ো তোে বো তোরদে স্বকোরেে 
অন্তেোয, এমেস্ক প্রোপ্ অস্ধকোে, সুর�োগ ও ম�্মোদোরক স্বস্নিত করে বো 
কেোে সম্োবেো থোরক তোরক টজন্ডোে স্রস্ত্তক স্ে�্মোতে/সস্�ংসতো বলো 
�য। জোস্তসংরঘে সোধোেণ পস্েষরদে ১১ তম টসেরেে ১৯ েং সুপোস্েে 
অেু�োযী, স্েম্নস্লস্খত স্বষযগুরলো ব্স্ক্তে অস্ধকোে এবং স্োধীেতো স্�রসরব 
পস্েগস্ণত �রব-

ক. জীবরেে অস্ধকোে

খ. স্ে�্মোতে বো স্েষু্ঠেতো, অমোেস্বক বো অপমোেজেক আিেণ বো 
েোস্স্তে স্েকোে েো �বোে অস্ধকোে

গ. আন্তজ্ম োস্তক বো অর্ন্তেীণ সেস্ত সংঘোরতে সময মোেস্বক মোেদডি 
অেু�োযী সমোে সুেক্ষো পোওযোে অস্ধকোে

ঘ. স্োধীেতো ও ব্স্ক্ত স্েেোপত্তোে অস্ধকোে

ে. আইরেে অধীরে সমোে সুেক্ষোে অস্ধকোে

ি. পস্েবোরে সমতোে অস্ধকোে

ে. েোেীস্েকও মোেস্সক স্োরথি্ে সরব্মোচ্চ মোে অজ্ম রেে অস্ধকোে

জ. কোরজে �থোথ্ম ও অেুকূল পস্েরবরেে অস্ধকোে।

ঝগড়া নয়, দুজদ্ন স্মদ্ল 
সমদ্ঝাতায় স্সদ্ান্ত স্নই  
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এই স্বষযগুরলোে সব বো টকোে একটিও �স্দ টকোে ব্স্ক্তে টক্ষররে তোে 
টজন্ডোে পস্েিরযে স্রস্ত্তরত অবমোেেো কেো �য তো টজন্ডোে স্রস্ত্তক 
স্ে�্মোতরেে আওতোয প়িরব। টজন্ডোে স্রস্ত্তক স্ে�্মোতে েোেী বো পুেুষ ট� 
কোরেো সোরথ ঘেরত পোরে। েোেীে প্রস্ত স্ে�্মোতে, টজন্ডোে স্রস্ত্তক স্ে�্মোতরেে 
একটি ধেে। বত্মমোে টপ্রক্ষোপরে টজন্ডোে স্রস্ত্তক স্ে�্মোতরেে আরলোিেোয 
েোেীে প্রস্ত স্ে�্মোতরেে উপে টবস্ে আরলোকপোত কেো �য। ট�র�তু 
বোংলোরদেস� সোেো স্বরশ্ব েোেীে প্রস্ত সস্�ংসতো বো স্ে�্মোতে টবর়িই িরলরে, 
তোই েোেী স্ে�্মোতে বো সস্�ংসতো স্বষরয আরলোিেো কেরত �রল সবোে আরগ 
েোেীে প্রস্ত সস্�ংসতো বো স্ে�্মোতে বলরত স্ক টবোঝোয তো সম্রক্ম  ধোেণো 
থোকো প্ররযোজে।

পস্েবোরে বো সমোরজ একজে েোেীে প্রস্ত ট�সব আিেরণে িরল তোে 
েোেীস্েক, মোেস্সক, ট�ৌে এবং অথ্মনেস্তক ক্ষস্ত �য বো �রত পোরে, টসই 
আিেণগুরলোরকই েোেী স্ে�্মোতে বরল। টকোে েোেীরক এই ধেরেে ক্ষস্তে 
হুমস্ক টদওযোও েোেী স্ে�্মোতরেে আওতোয পর়ি।

নারী স্নরমুাতদ্নর �রন
েোেী স্ে�্মোতে বলরত আমেো সোধোেণত েোেীে প্রস্ত েোেীস্েক স্ে�্মোতেরকই 
বুরঝ থোস্ক। প্রকৃতপরক্ষ েোেী স্ে�্মোতরেে ব্োপকতো আরেো অরেক টবস্ে। 
েোেী স্ে�্মোতরেে ধেেরক দুটি স্দক টথরক টদখো �োয। �থো: স্ে�্মোতরেে টক্ষরে 
টররদ এবং স্ে�্মোতরেে প্রকৃস্তরররদ।

জোস্তসংরঘে েোেীে প্রস্ত সস্�ংসতো স্বরলোপ টঘোষণোয (১৯৯৩) পস্েবোে, 
সমোজ (কস্মউস্েটি) এবং েোষ্ট্রীয প�্মোরয েোেীে প্রস্ত সস্�ংসতো বো 
স্ে�্মোতরেে কথো বলো �রযরে। পস্েবোরে েোেীে প্রস্ত সংগঠিত স্ে�্মোতেরক 
পোস্েবোস্েক স্ে�্মোতে বো েরমস্টিক রোরযোরলন্স বরল। অপেস্দরক, সমোজ 
ও েোষ্ট্রীয প�্মোরযে েোেীে প্রস্ত সস্�ংসতোরক টলোক-থিোস্েক সস্�ংসতো বো 
পোবস্লক টপ্স রোরযোরলন্স বরল।

অে্স্দরক, প্রকৃস্তরররদ স্ে�্মোতেরক ইউ এে উইরমে িোে রোরগ রোগ 
করেরে[১]। �থো:

৪
অথমুননস্তক

স্নরমুাতন

১
শাস্ররীক 
স্নরমুাতন

 ২
মানস্সক
স্নরমুাতন

৩
ধরৌন

স্নরমুাতন

[১] সূত্ররঃ http://www.endvawnow.org/en/articles/296-forms-of-violence-against-women-.html

েোেীে প্রস্ত উপরে উস্লিস্খত স্ে�্মোতেকোেী তোে স্োমী, পস্েবোরেে সদস্, 
বনু্ধ, েো্রে ও এে এরজন্ট, পস্েস্িত এমেস্ক অস্পস্েস্িত ব্স্ক্ত �রত পোরে। 
স্েরম্ন প্রকৃস্তরররদ স্ে�্মোতরেে ধেেসমূ� স্বেদরোরব আরলোস্িত �রলো -

ধছদ্ল-ধমদ্য়র সমতা স্বেয়ক স্শক্া শুরু ধহাক পস্রবার ধথদ্কই
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শারীস্রক স্নরমুাতন:
ট�সব আিেণ বো কম্মকোরডিে িরল েোেীরক েোস্েেীকরোরব ক্ষস্তগ্রস্ত কেো 
�য বো �বোে সম্োবেো থোরক এবং �ো েোেীে প্রস্ত অবমোেেোকে; তোরক 
েোেীস্েক স্ে�্মোতে বরল। ট�মে স্কলঘুস্ষ বো ি়ি-থোপ্প়ি টদওযো, িুল ধরে 
েোেো, ধোক্ো মোেো, ঝোকোরেো, লোঠি বো িোকু বো অে্ স্কেু স্দরয আঘোত 
কেো, গলো টিরপ শ্বোসরেোরধে টিষ্টো, এস্সে স্েরক্ষপ বো গেম স্কেু েুা র়ি মোেো, 
পুস়্িরয মোেোে টিষ্টো, কোম়ি টদযো, টখরত েো টদযো বো ইত্োস্দে হুমস্ক টদযো 
েোেীস্েক স্ে�্মোতরেে আওতোয পর়ি।

মানস্সক স্নরমুাতন:
েোেীরক েোেীস্েক আঘোত েো করে ও টকোে কথো, আিেণ বো কম্মকোরডিে 
মোধ্রম মোেস্সক কষ্ট, ক্ষস্ত, িোপ বো স্েেোপত্তো�ীেতো সৃষ্টি কেোে মোধ্রম 
স্ে�্মোতে কেোরক মোেস্সক স্ে�্মোতে বরল। ট�মে গোলমন্দ কেো, স্ে�্মোতরেে 
হুমস্ক বো রযরীস্ত টদখোরেো, অপরেে সোমরে স্িৎকোে কেো বো স্কেু টররঙ্গ 
টিলো, অবর�লো কেো, ট�য কেো বো অপমোে কেো, স্েক্ষোে সুর�োগ েো টদওযো, 
তোলোরকে রয টদখোরেো, আবোে স্বরয কেোে হুমস্ক, েোেীরক তোে মো-বোবো, 
বনু্ধ ও আত্মীরযে সোরথ টদখো কেরত েো টদওযো বো বোবো-মোে বোস়্িরত ট�রত 
েো টদযো, প্রস্তরবস্ে বো অে্ টকোে েোেী বো পুেুরষে সোরথ টমলোরমেোে জে্ 
মোেস্সক পী়িে কেো, সব সময েজেদোস্ে কেো, িোকুেী কেরত েো টদযো, 
বোস়্িে বোইরে ট�রত েো টদযো, প�্মোপ্ত সময েো টদযো, েোেীে কথো শুেরত েো 
িোওযো, মতোমরতে অবমূল্োযে কেো, টখঁোেো টদযো, কোরজে স্ীকৃস্ত েো টদযো, 
সমোরলোিেো কেো, সরন্দ� কেো, সন্তোেরদে কোে টথরক আলোদো কেোে হুমস্ক 
ইত্োস্দ।
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ধরৌন স্নরমুাতন:
বোস়্ি এবং কম্মথিলস� ট�রকোে থিোরে সম্ক্ম  স্েরবথিরেরষ টকোে ব্স্ক্তে উপে 
অসম্মস্তসূিক ট�ৌে কো�্মক্রম কেো বো কেোে টিষ্টো, অবোস্ঞ্চত ট�ৌে মন্তব্ বো  
ট�ৌেতোে উরদেরে্ অগ্রগস্ত অথবো পোিোরেে কোজ বো ট�ৌেতোরক উরদেে্ 
করে অে্ টকোেরোরব পস্েিোস্লত কোজ কেোরক ট�ৌে স্ে�্মোতে বরল। েোেীে  
অসম্মস্তরত টজোেপূব্মক ট�ৌেসম্ক্ম  বো ধষ্মণ কেো, ট�ৌে �যেোস্ে কেো, 
জন্ম স্েরেোধক ব্ব�োে কেরত েো টদওযো, টকোে ধেরেে জন্ম স্েরেোধক 
পধিস্ত েোেীে উপে িোস্পরয টদযো, অেোলীে েস্ব বো স্রস্েও টদখরত বোধ্ 
কেো, স্ে�্মোতরেে রয টদস্খরয ট�ৌে সম্ক্ম  কেো, ট�ৌে সম্রক্ম ে টক্ষররে 
অস্োরোস্বক ট�ৌে আিেণ কেো �োে িরল একজে েোেী অপমোস্েত টবোধ 
করে বো তোে আত্মম�্মোদো লস্ঘিত �য। এেো়িোও, ট�ৌে ইস্ঙ্গতপূণ্ম মন্তব্ 
বো েস্সকতো, অেোলীে দৃষ্টিরত তোকোরেো, অেোলীে অঙ্গরস্ঙ্গ, েেীে স্পে্ম 
কেো বো স্পে্ম কেোে টিষ্টো কেো, আপস্ত্তকে ট�রকোে ধেরেে আিেণ কেো। 
টকোে েোেী/স্করেোেীরক রযরীস্ত প্রদে্মে, ট� টকোে ধেরেে িোপ প্ররযোগ কেো, 
প্ররলোররেে মোধ্রম/ রযরীস্ত প্রদে্মে করে ট�ৌে সম্ক্ম  থিোপে বো ট�ৌে 
সম্ক্ম  থিোপরেে দোস্ব ট�ৌে স্ে�্মোতরেে আওতোয পর়ি।

অথমুননস্তক স্নরমুাতন:
এমে টকোে আিেণ বো কো�্মক্রম �োে িরল েোেী অথ্মনেস্তকরোরব ক্ষস্তগ্রস্ত 
�য বো �বোে সম্োবেো থোরক, তোরক অথ্মনেস্তক স্ে�্মোতে বরল। ট�মে, 
সংসোে খেি েো টদযো। ঋণ পস্েরেোরধ অথ্ম েো টদযো। অকোেরণ কোজ েো 
করে সংসোরেে ব্য েোেীে কা োরধ িোস্পরয টদযো। ট�ৌতুক দোবী কেো। ঋরণে 
েোকোে ব্ব�োে সম্রক্ম  েোেীরক েো জোেোরেো। েোেীরক উৎপোদেমূলক কোরজ 
অংেগ্র�ণ কেরত েো টদযো। েোেীে উপোরজথিত অথ্ম এবং সম্দ েোেীরক 
স্েযন্ত্রণ কেরত েো টদযো। কম্মরক্ষররে েোেীরক কম মুজুেী টদযো, কম্মরক্ষররে 
অস্তস্েক্ত কোরজে টবোঝো িোস্পরয টদযো। পরদোন্নস্তস� অে্োে্ প্রোপ্ সুর�োগ 
টথরক বস্ঞ্চত কেো ইত্োস্দ।

ধজডোর সমতা
�খে একজে মোেুরষে অস্ধকোে ও সুর�োগ-সুস্বধো টস েোেী েো পুেুষ অথ্মোৎ 
টজন্ডোরেে স্রস্ত্তরত স্বরক্ত েো �রয উররযে জে্ই সমোে �য টসই অবথিোরক 
টজন্ডোে সমতো বলো �য। টজন্ডোে সমতো স্েস্চিত কেো টগরল েোেী-পুেুষ 
উররযেই অথ্মনেস্তক কোজ ও স্সধিোরন্ত অংেগ্র�ণ, স্সধিোন্ত গ্র�ণ, টমৌস্লক 
অস্ধকোে স্েস্চিত কেো সম্ব �রব।
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১০. বালথ্যস্ববাহ

স্শশু অস্�কার ও সুরক্া

স্শশুর সংজ্ঞা
জোস্তসংঘ স্েশু অস্ধকোে সেদ ১৯৮৯ অেু�োযী ১৮ বেরেে স্েরি সকল 
মোেব সন্তোেই স্েশু এবং বোংলোরদেও এ সেদ অেুসেণ করে।

স্শশু সুরক্া
স্েশু সুেক্ষো �ল এমে একটি স্েেোপদ পস্েরবে ট�খোরে স্েশুে স্োরোস্বক 
েোেীস্েক, মোেস্সক, বুস্ধিবৃস্ত্তক ও সোমোস্জক- সোরবথিক স্বকোে ঘেরব।

স্শশু সুরক্ার �রন
১) স্েশুে সোধোেণ সুেক্ষো: স্েশুে জে্ স্েক্ষো, স্োথি্রসবো, স্েজস্ 

পস্েস্িস্ত, স্বশ্োম, টখলোধুলো ও স্বরেোদরেে সুর�োগ ও ব্বথিো।

২) স্েশুে স্বরেষ সুেক্ষো: স্েশুে েোেীস্েক, মোেস্সক ও ট�ৌে স্ে�্মোতে, 
অবর�লো ও টেোষরণে ঘেেো সম্রকথিত ক্ষস্ত �রত েক্ষো ও তোে 
সুেক্ষো।

স্শশু অস্�কার
স্েশু অস্ধকোে �রলো স্েশুে ে্ো�্ পোওেো এবং ট� অস্ধকোেগুরলো স্েশুে 
এমস্েরতই বো স্োরোস্বকরোরব পোওযোে কথো। স্েশু অস্ধকোরেে আইেগত 
স্রস্ত্ত �ল জোস্তসংঘ স্েশু অস্ধকোে সেদ এবং েোষ্ট্রীয আইেসমূ�।বালথ্যস্ববাহ আইনত অপরা�
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স্েশু অস্ধকোে সেরদে ৪টি মূলেীস্ত-

১) ববষম্�ীেতো

২) স্েশুে সরব্মোত্তম স্োথ্ম

৩) স্েশুে টবারি থোকো ও স্বকোে

৪) স্েশুে অংেগ্র�ণ

আেও একটি স্বষযরক স্েশু অস্ধকোে সেরদে মূলেীস্ত স্�রসরব স্বরবিেো 
কেো �য:

৫) জবোবস্দস্�তো

বালথ্যস্ববাহ
বোল্স্ববো� বলরত এমে স্বরযরক বুঝোয, �োে টকোে এক পক্ষ বো উরয 
পক্ষ অপ্রোপ্ত বযস্ক। ‘অপ্রোপ্ত বযস্ক’ বলরত বুঝোয স্ববোর�ে টক্ষররে ২১ 
(একুে) বৎসে পূণ্ম করেস্ে এমে টকোে পুেুষ এবং ১৮ (আঠোরেো) বৎসে 
পূণ্ম করেস্ে এমে টকোে েোেী। আমোরদে সমোরজ সোধোেণত টমরযেোই 
বোল্স্ববোর�ে স্েকোে �য, তরব বোল্স্ববোর�ে স্েকোে টেরলও আরে। টেরলেো 
বোল্স্ববোর�ে স্েকোে �রল একইরোরব তোরদেও পোস্েবোস্েক ও স্েক্ষোজীবে 
ক্ষস্তগ্রস্ত �য। এেো সোধোেণত দোম্ত্ জীবে স্েরয ি্োন্টোস্সরত টরোরগ। 
অবরেরষ কল্পেোে সোরথ বোস্তরবে স্মল েো টপরয একসময �তোেোয টরোরগ, 
পস্েবোরেে সদস্রদে প্রস্ত স্ক্ষপ্ত �রয ওরঠ। এেো়িো অস্তস্েক্ত দোস্যরত্বে িোরপ 
মোরঝ মোরঝ টেেোগ্রস্ত �রয �োয। িরল, স্বষণ্ণতোয টরোরগ, এমেস্ক অরেরক 
আত্ম�ত্ো করে বরস! 

বালথ্যস্ববাদ্হর বয়স
স্বরযে বযস সেকোস্েরোরব টেরলরদে টক্ষররে ২১ বেে ও টমরযরদে টক্ষররে ১৮ 
বেে ধো�্ম কেো আরে। ২১ বেরেে স্েরি টকোে পুেুষ ও ১৮ বেরেে স্েরি 
টকোে েোেী স্বরয কেরল টসই স্বরয বোল্স্ববো� স্�রসরব গণ্ �রব।

বালথ্যস্ববাদ্হর কারণ

বোল্স্ববো� আমোরদে সমোরজে একটি ব়ি সমস্ো। আমোরদে টদরে 
প্রস্তস্েযত স্করেোে-স্করেোেীেো, এমেস্ক স্েশুেোও বোল্স্ববোর�ে স্েকোে 
�রচ্ছ। েোেো কোেরণ আমোরদে সমোরজ বোল্স্ববো� এখরেো টিরক আরে। এে 
মরধ্ সবরিরয উরলিখর�োগ্ কোেণগুরলো �রচ্ছ- স্পতৃতোস্ন্ত্রক সমোজ ব্বথিো, 
দস্েদ্রতো, সোমোস্জক স্েেোপত্তোে অরোব, সোমোস্জক প্রথো, পোস্েবোস্েক সম্মোে 
েক্ষো, অস্ধক পস্েমোরণ ট�ৌতুক টথরক েক্ষো পোওযো ইত্োস্দ। ট� কোেরণই ট�োক 
েো টকে টকোরেো অবথিোরতই বোল্স্ববো� গ্র�ণর�োগ্ েয। মরে েোখরত �রব ট�, 
বোল্স্ববো� টকোে সমস্োে সমোধোে েয বেং এটি রস্বষ্রত আরেো স্বপ�্ময 
টেরক আরে এবং বোল্স্ববো� একটি আইেগত অপেোধ।

বালথ্যস্ববাদ্হর ক্স্তকর স্দক

স্াস্থ্যগত ক্স্ত:

• অপ্রোপ্ত বযরস স্বরয �রল অস্তস্েক্ত পোস্েবোস্েক ও সোমোস্জক 
দোস্যরত্বে কোেরণ এবং প্ররযোজেীয পুষ্টি ও �রত্নে অরোব �রল 
স্েশুটিে েোেীস্েক, মোেস্সক ও বুস্ধিস্বকোে ব্ো�ত �য।
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• বোল্স্ববোর�ে কোেরণ েেীে সন্তোে ধোেরণে জে্ পস্েপক্ব �ওযোে 
আরগই সোধোেণত সন্তোে ধোেণ করে। তখে মো ও সন্তোে উররযেই 
মৃতু্ঝুা স্ক বোর়ি।

• অপ্রোপ্ত বযরস মো �ওযোয টকোে েকম মোেস্সক প্রস্তুস্ত েো়িোই মো 
�ওযোে িরল গর্ম বতী ও প্রসূস্ত অবথিোয স্েরজে ও সন্তোরেে �ত্ন 
সম্রক্ম  ধোেণো েো থোকোয স্েরজে ও সন্তোরেে �ত্ন স্েরত পোরে েো। 
িরল, সন্তোরেে েোেীস্েক ও মোেস্সক স্বকোে বোধোগ্রথি �য।

• সোধোেণত মো ও সন্তোে উরযই পুষ্টি�ীেতোয টরোরগ

• বোল্স্ববোর�ে স্েকোে স্করেোেীেো সোধোেণত স্োমীে সোরথ স্েেোপদ 
দোম্ত্ জীবে স্েরয আরলোিেো কেরত রয পোয। িরল,  এ স্বষরয 
ধোেণো েো থোকোে কোেরণ ট�ৌেরেোরগ আক্রোন্ত �ওযোে ঝুা স্ক টথরক 
�োয।

স্শক্াগত ক্স্ত:

• বোল্স্ববোর�ে স্েকোে টবস্েেরোগ স্েশুই সু্কল �োওযো টথরক বস্ঞ্চত �য 
অথবো টেষ প�্মন্ত টলখোপ়িো িোস্লরয ট�রত সক্ষম �য েো

• প্ররযোজেীয স্েক্ষো লোর কেরত েো পোেোয জীবরেে সবরক্ষররেই তোেো 
পেস্ের্ম েেীল �য। এই পেস্ের্ম েেীলতোে কোেরণই স্বস্রন্ন েকম 
স্ে�্মোতরেে স্েকোে �ওযোে ঝুা স্ক টবর়ি �োয।

শারীস্রক ও মানস্সক স্নরমুাতন:

• সমোজ ও সংসোরেে প্রত্োস্েত িোস্�দো পূেরণে জে্ এক ধেরেে 
িোরপে সৃষ্টি �য। িরল সোংসোস্েক কল� টদখো �োয। এে টেে ধরেই 
মোেস্সক ও েোেীস্েক স্ে�্মোতরেে স্েকোে �য।

• অপ্রোপ্ত বযরস স্বরয �রল জীবেদক্ষতো বো অস্রজ্তো তুলেোমূলক কম 
থোকোয স্েরজে স্োথি্, পুষ্টি অথবো সংসোরেে টকোে স্বষরযই স্সধিোন্ত 
টেযো কঠিে �রয �োয। এ ধেরেে স্সধিোন্ত�ীেতো টথরক ধীরে ধীরে 
আত্মস্বশ্বোস করম �োয এবং �ীেমে্তোয রুগরত শুেু করে। স্েরজে 
প্রস্ত আথিো�ীেতো, স্বষন্নতো, মোেস্সক রোেসোম্�ীেতো ইত্োস্দ েোেো 
েকম মোেস্সক সমস্ো শুেু �য। টকউ টকউ আত্ম�ত্ো প�্মন্ত করে 
থোরক।

• দোম্ত্ জীবে, স্বরেষ করে েোেীস্েক সম্ক্ম  স্বষরয স্চ্ছ ধোেণো েো 
থোকোয দোম্ত্ সম্রক্ম  অতৃপ্ত থোরক।
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বালথ্যস্ববাহ করার শাস্তি
বোল্স্ববোর�ে েোস্স্ত কোেো পোরব:

• প্রোপ্তবযস্ক টকোে েোেী বো পুেুষ �স্দ ২১ বেরেে কম বযসী টকোে 
পুেুষ অথবো ১৮ বেরেে কম বযসী টকোে টমরযরক স্বরয করে, তরব 
এরক্ষররে ট� প্রোপ্তবযস্ক টসই েোেী বো পুেুষ েোস্স্ত পোরব। এজে্ তোে 
সরব্মোচ্চ ২ বেরেে টজল �রত পোরে বো ১ লক্ষ েোকো জস্েমোেো অথবো 
একই সোরথ টজল ও জস্েমোেো দুটিই �রত পোরে। �স্দ স্তস্ে আরথথিক 
জস্েমোেো পস্েরেোধ েো করেে তরব সরব্মোচ্চ স্তে মোস টজল �রব।

• অপ্রোপ্ত বযস্ক টকোে েোেী বো পুেুষ স্বরয কেরল, স্তস্ে এক মোরসে 
টজল অথবো সরব্মোচ্চ ৫০ �োজোে েোকো জস্েমোেো অথবো একই সোরথ 

টজল ও জস্েমোেো দুই েোস্স্তই টপরত পোরেে। তরব এরক্ষররে অপ্রোপ্ত 
বযস্ক ব্স্ক্তে বোবো-মো অস্ররোবক অথবো অে্ টকোরেো ব্স্ক্তে 
স্বেুরধি মোমলো কেো �রল, ওই অপ্রোপ্ত বযস্ক েোেী বো পুেুষ েোস্স্তে 
আওতোয প়িরব েো।

• মো-বোবো, অস্ররোবক বো অে্রকোে ব্স্ক্ত টকোে অপ্রোপ্ত বযস্ক 
ব্স্ক্তরক টজোে করে স্বরয স্দরল, বোল্স্ববোর�ে অেুমস্ত স্দরল অথবো 
অবর�লোে কোেরণ স্বষযটি বন্ধ কেরত েো পোেরল এটি একটি 
েোস্স্তর�োগ্ অপেোধ। এরদে সবোে জে্ েোস্স্তে পস্েমোণ একই। 
এরক্ষররে সরব্মোচ্চ  দুই বেে ও সব্মস্েম্ন ৬ মোরসে টজল �রত পোরে বো 
৫০ �োজোে েোকো জস্েমোেো �রত পোরে অথবো টজল ও জস্েমোেো 
উরয েোস্স্তই টপরত পোরেে। জস্েমোেোে অথ্ম আদোয েো �রল সরব্মোচ্চ 
আেও স্তে মোরসে টজল �রব এবং স্েবন্ধরকে লোইরসন্সটি বোস্তল 
�রব।

বালথ্যস্ববাদ্হর উপর স্নদ্ে�াজ্ঞা আদ্রাপ

আদোলরতে উরদ্োরগ অথবো টকোে ব্স্ক্তে অস্রর�োরগে স্রস্ত্তরত বো অে্ 
টকোে মোধ্রম বোল্স্ববোর�ে খবে টপরল ওই স্বরযে উপে স্েরষধোজ্ো আরেোপ 
কেো �োরব। একইরোরব টমৌস্খক বো স্লস্খত অস্রর�োরগে স্রস্ত্তরত থিোেীয 
জেপ্রস্তস্েস্ধ, উপরজলো স্েব্মো�ী কম্মকত্ম ো, স্েব্মো�ী ম্োস্জর্রেে, উপরজলো 
মস্�লো স্বষযক কম্মকত্ম ো, উপরজলো সমোজরসবো কম্মকত্ম ো, উপরজলো প্রোথস্মক 
ও মোধ্স্মক স্েক্ষো কম্মকত্ম ো বো থোেোে রোেপ্রোপ্ত কম্মকত্ম ো বোল্স্ববো� বরন্ধ 
�থো�থ উরদ্োগ স্েরত পোেরবে।
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উদ্দেশথ্য ১: ২০২০ সোরলে মরধ্ উত্তেবরঙ্গে স্তেটি টজলোে েয �োজোে 
(৯০০০) স্ববোস্�ত স্করেোেীরক ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ এবং অস্ধকোে 
(এসআেএইিআে), স্েক্ষো, জীস্বকোে সুর�োগ এবং টজন্ডোেস্রস্ত্তক 
সস্�ংসতো প্রস্তরেোধ স্বষযক মোেসম্ন্ন টসবো প্রদোে কেো।

উদ্দেশথ্য ২: স্ববোস্�ত স্করেোেীরদে ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ এবং অস্ধকোে, 
স্েক্ষো, জীস্বকো, পুষ্টি এবং টজন্ডোেস্রস্ত্তক সস্�ংসতো প্রস্তরেোধ স্বষরয 
থিোেীয জেগরণে সরিতেতো বৃস্ধি কেো।

উদ্দেশথ্য ৩: স্ববোস্�ত স্করেোেীরদে ট�ৌে ও প্রজেে স্োথি্ এবং অস্ধকোে, 
স্েক্ষো, জীস্বকো, পুষ্টি এবং টজন্ডোেস্রস্ত্তক সস্�ংসতো প্রস্তরেোধ স্বষরয 
জোতীয প�্মোরয জেসরিতেতো বৃস্ধি কেো।

উদ্দেশথ্য ৪: জোতীয এবং থিোেীয প�্মোরযে অ্োেররোরকস্সে মোধ্রম ট�ৌে ও 
প্রজেে স্োথি্ এবং অস্ধকোে, স্েক্ষো, জীস্বকো, পুষ্টি এবং টজন্ডোেস্রস্ত্তক 
সস্�ংসতো প্রস্তরেোধ স্বষরয স্ববোস্�ত স্করেোেীরদে অস্ধকোে সুেক্ষোয ও 
তোরদে কল্োরণ স্বদ্মোে সেকোস্ে টপ্রোগ্রোম বোস্তবোযরেে স্বষযগুরলোরত 
সস্ক্রযরোরব অংেগ্র�ণ কেো, েীস্তস্েধ্মোেকরদে সোরথ কোজ কেো।

১১. ইদ্মজ প্াস প্রকপি

বোংলোরদরেে স্ববোস্�ত স্করেোেীেো �োরত তোরদে সক্ষমতো ও অস্ধকোে সম্রক্ম  সরিতে �রয ম�্মোদোপূণ্ম জীবে �োপে কেরত পোরে, টসই লরক্ষ্ই ইযমজ 
প্াস (নববান�ত নকযিারলীযদর ক্ষমতা়েযের নবযিষ উযদ্াগ) প্রকল্প কোজ করে �োরচ্ছ। প্রকল্পটি বোংলোরদরে অবস্থিত টেদোেল্োন্ডস দূতোবোরসে অথ্মোযরে 
পস্েিোস্লত, �োে ব্োস্প্তকোল ২০২০ সোল প�্মন্ত।

প্রকদ্পির উদ্দেশথ্য: প্রকরল্পে িোেটি উরদেে্ েরযরে। 
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ওরযবসোইে: http://imageforchange.org/ 
টিসবুক: https://www.facebook.com/marriedstillachild/

ধজলা উপদ্জলা ইউস্নয়ন সহদ্রাগী সংগঠন

েীলিোমোেী
সদে সংগলেী

পলিীশ্ী
বসযদপুে টবোতলোগো়িী 

গোইবোন্ধো
সদে েোমিন্দ্রপুে

এসরকসএস িোউরন্ডেে
পলোেবো়িী মরেো�েপুে

কুস়্িগ্রোম
সদে টরোগেোঙ্গো

টিস্েএইি িোউরন্ডেে
উস্লপুে গুেোইগোে

প্রকপি সহদ্রাগী সংগঠনসমূহ:

• টেরে টেস্্্ ট�োমস টেদোেল্োন্ডস 
• টেেঅরেঞ্জ স্মস্েযো অ্োন্ড কস্মউস্েরকেন্স 
• টেরে টেস্্্ ট�োমস িোউরন্ডেে
• এসরকএস িোউরন্ডেে
• পলিীশ্ী

প্রকদ্পির স্বেয়বস্তু:

• এসআেএইিআে (এসআেএইিআেস� 
মো ও স্েশুে �ত্ন, পুষ্টি, পস্েবোে 
পস্েকল্পেো)

• স্েক্ষো (আেুষ্ঠোস্েক/অেোেুষ্ঠোস্েক/ 
বৃস্ত্তমূলক/কোস্েগস্ে)

• জীস্বকো
• টজন্ডোে স্রস্ত্তক সস্�ংসতো

রাদ্দর জনথ্য ইদ্মজ প্াস প্রকপি 

• স্ববোস্�ত স্করেোেী
• স্ববোস্�ত স্করেোেীরদে স্োমী
• স্ববোস্�ত স্করেোেীরদে শ্বোশু়িী
• অস্ববোস্�ত স্করেোেী
• এলোকোে মোেুষ
• সুেীল সমোজ এবং গণমোধ্ম
• সেকোে ও েীস্ত স্েধ্মোেক
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