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নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

সহকমীবৃন্দ,  

যানতসংঘ সংস্থা ও উন্নয়ি সহয াগী সংস্থাসমূযহর প্রনতনিনধবগ গ,  

সুনধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

নিরাপদ মাতৃত্ব নদবস ২০১০ পালি ও যরুনর প্রসূনতযসবা কা গক্রযম উযল্লখয াগ্য অবদাযির যন্য আযয়ানযত আযযকর 

এই পুরস্কার নবতরণী অনুষ্ঠাযি সবাইযক শুযভচ্ছা যািানচ্ছ।  

প্রসূনত মাযয়যদর গভ গকালীি, প্রসবকালীি ও প্রসব পরবতী মািসম্মত শসবা নিনিত করা এবং মাতৃস্বাস্থৈ সম্পযকগ সকল 

প গাযয় সযেতিতা বৃনির মাধ্যযম মাতৃমৃত্যৈর হার কনমযয় আিার লযযৈ ১৯৯৭ সাল শেযক আমরা ২৮ শম শক ‘নিরাপদ মাতৃত্ব 

নদবস' উদ্যাপযির যন্য শঘাষণা কনর।  

১৯৯৮ সাল শেযক ২০০১ সাল প গন্ত নদবসটি  োয াগ্যভাযব উদ ানপত হয়। নকন্তু, পরবতীযত নবএিনপ-যামাত শযাট 

যমতায় এযস নদবসটি পালি বন্ধ রাযখ। আমরা এবার দানয়ত্ব শিওয়ার পর আবারও নদবসটি  ো েভাযব পালযির যন্য ব্যবস্থা 

নিযয়নি।  

আমাযদর শঘানষত নভেি-২০২১ অনু ায়ী ২০২১ সাযল নেশুমৃত্যৈর হার বতগমাযির হাযাযর ৫৪ শেযক কনমযয়  ১৫ শত 

িানমযয় আিযত আমরা কায কযর  ানচ্ছ।  

আমাযদর লযৈ - মাতৃমৃত্যৈর হার বতগমাযির ৩.৮ েতাংে শেযক কনমযয় ২০২১ সাযল ১.৫ েতাংযে কনমযয় আিা।  

আপিারা যাযিি, গ্রামাঞ্চযলর অনধকাংে নেশুর যন্ম হয় প্রনেযণহীি ধাত্রীর হাযত। মাত্র েতকরা ১৮ ভাগ প্রসব 

প্রনেনযত শসবা প্রদািকারীর দ্বারা এবং েতকরা ১৫ ভাগ প্রসব হাসপাতাল বা শসবা প্রনতষ্ঠাযি সম্পন্ন হয়।  

গভগযনিত যটিলতার কারযণ অনধকাংে মাযয়যদর মৃত্যৈ হয়। েতকরা ১৫যি মনহলা গভ গকালীি যটিলতায় ভুযগ োযকি। 

সন্তাি যন্ম নদযত নগযয় মাযয়যদর অকালমৃত্যৈ শরাধ করযত হযল যরুনর প্রসূনত শসবা নিনিত করা খুবই যরুনর।  

এযন্য সরকার যরুনর প্রসূনতযসবা কা গক্রম, কনমউনিটি নিনিক, নস্কল্ড বাে গ এযটিযেন্ট শেনিং শপ্রাগ্রাম, মাতৃস্বাস্থৈ ভাউোর 

স্কীমসহ নবনভন্ন কম গসূনে বাস্তবায়ি করযি।  

বতগমাযি প্রনতটি শমনেযকল কযলয িাড়াও ৫৯টি শযলা হাসপাতাল, ৭০টি মা ও নেশু কল্যাণ শকন্দ্র ও ১৩২টি উপযযলা 

স্বাস্থৈ কমযক্স-এ যরুনর শসবা োলু রযয়যি। তািাড়া ১ হাযার ৫০০ ইউনিয়ি স্বাস্থৈ ও পনরবার কল্যাণ শকযন্দ্র স্বাভানবক প্রসব 

সম্পন্ন করা, গভগকালীি যটিলতা নেনিত কযর শরফার করার ব্যবস্থা শিওয়া হযয়যি।  

এিাড়া, োক্তার ও িাস গ এবং পনরবার কল্যাণ পনরদে গকযদর প্রসূনত নবষযয় প্রনেযণ শদওয়ার ব্যবস্থা শিওয়া হযয়যি  াযত 

তারা ভালভাযব তাযদর কাযগুযলা করযত পাযরি।  

আমরা সরকানর স্বাস্থৈযসবাযক যিগযণর শদারযগাড়ায় শপ ৌঁযি নদযত অঙ্গীকারাবি। এযন্য ১৯৯৬-২০০১ শময়াযদ প্রনত ৬ 

হাযার মানুযষর যন্য ১ টি কযর কনমউনিটি নিনিক নিম গাযণর উযদ্যাগ নিযয়নিলাম। তখি ১০ হাযার ৭২৩টি নিনিযকর নিম গাণ কায 

সম্পন্ন হযয়নিল। নকন্তু ২০০১ সাযলর পর ৪ দলীয় শযাট সরকার কনমউনিটি নিনিযকর কা গক্রম বন্ধ কযর নদযয়নিল।  

আমরা আবার কনমউনিটি নিনিকগুনল োলু কযরনি। ৪ হাযার ১৫০টি নিনিযকর পর বতগমাযি ৯ হাযার ৭২২টি কনমউনিটি 

নিনিযক শরাগীযদর শসবা প্রদাি করা হযচ্ছ। কনমউনিটি নিনিকগুযলা কা গকর করার লযযৈ ইনতমযধ্য ১০ হাযার কনমউনিটি গ্রুপ 



গঠি করা হযয়যি এবং তার মযধ্য ৯ হাযার গ্রুযপর প্রায় ১ লাখ সদস্যযক প্রনেযণ শদওয়া হযয়যি। কনমউনিটি নিনিকগুযলা 

পূণ গাঙ্গভাযব োলু হযল গ্রামাঞ্চযলর প্রসূনত মাযয়রা আরও সহযযই প্রযয়াযিীয় শসবা নিযত পারযবি।  

শসবা কা গক্রম আরও সুোরুভাযব সম্পন্ন করার লযযৈ খুব েীঘ্রই ১৩ হাযার ৫০০ কনমউনিটি শহলে শপ্রাভাইোর নিযয়াগ 

শদওয়া হযব।  

বাড়ীযত নিরাপদ প্রসব সম্পন্ন করা, গভগকালীি যটিলতা নিরূপণ ও যরুনর প্রযয়াযযি শরফার নিনিত করার লযযৈ নস্কল্ড 

বাে গ এযটিযেন্ট শেনিং শপ্রাগ্রাম বা নসএসনবএ শপ্রাগ্রাম োলু করা হযয়যি।  

এ কম গসূনের মাধ্যযম মনহলা মাঠকমীযদর ৬ মাযসর ধাত্রীনবদ্যা প্রনেযণ শদওয়া হযচ্ছ। ২০১৫ সাযলর মযধ্য ১৩ হাযার 

৫০০ নসএসনবএ জ্তনর করা হযব।   

ইনতমযধ্য ৬০ শযলার ৩৩৯টি উপযযলা এ প্রনেযযণর আওতায় এযসযি। প্রনেনযত মাঠকমীগণ নিয নিয কম গ এলাকায় 

প্রসূনত মাযয়যদর শসবা প্রদাি করযিি।  

মাতৃস্বাস্থৈ ভাউোর স্কীযমর আওতায় গরীব ও দুঃস্থ গভ গবতী মনহলাযদর গভ গকালীি, প্রসবকালীি ও প্রসব পরবতী শসবা 

নিনিত করার লযযৈ পদযযপ শিওয়া হযয়যি। বতগমাযি ৩৫টি উপযযলায় ভাউোর প্যাযকযযর মাধ্যযম গরীব গভ গবতী মনহলাগণ 

প্রযয়াযিীয় শসবা গ্রহণ করযিি।  

আরও ১৮টি উপযযলায় এ কম গসূনে বাস্তবায়যির প্রনক্রয়া েলযি। এ স্কীযমর আওতায় প্রসূনত মাযয়যদর পুনির যন্য ২০০০ 

টাকা কৈাে ইিযসিটিভ প্রদাি করা হয়।  

মাতৃস্বাস্থৈ ও নেশু স্বাযস্থৈর উন্নয়ি এবং মাতৃমৃত্যৈ ও নেশু মৃত্যৈর হার কনমযয় আিার লযযৈ সরকাযরর পাোপানে 

যানতসংযঘর নতিটি সংস্থা ও কযয়কটি উন্নয়ি সহয াগী সংস্থা শ  েভাযব নকছু কম গসূনে োলু কযরযি।  

সুনধবৃন্দ,  

প্রনতটি প্রসূনত মাযয়র স্বাস্থৈযসবা শযারদার করার লযযৈ সরকাযরর পাোপানে শবসরকানর সংস্থা, যিপ্রনতনিনধ ও 

গণমাধ্যমসহ সমাযযর সকলযক এনগযয় আসযত হযব।  

একযি প্রসূনত মাযয়র পনরবাযরর সদস্য, নবযেষ কযর স্বামী, শ্বাশুনড়, আত্মীয়-স্বযি এমিনক পাড়া-প্রনতযবেীযদর তার 

প্রনত  ত্নবাি হযত হযব।  

মযি রাখযত হযব প্রসূনতকালীি মা  নদ সুস্থ ও সবল োযকি, তাহযলই নতনি একটি সুস্থ ও সবল সন্তাি উপহার নদযত 

পারযবি।  

সুনধবৃন্দ,  

‘‘নিরাপদ মাতৃত্ব নদবস''- ২০১০ উদ াপযির অংে নহযসযব ২০০৯ সাযল যরুনর প্রসূনত শসবার উযল্লখয াগ্য অবদাযির 

যন্য িবসৃি রংপুর নবভাগসহ প্রনতটি নবভাযগর ১টি শযলা হাসপাতাল, ১টি উপযযলা স্বাস্থৈ কমযক্স ও ১টি মা ও নেশু কল্যাণ 

শকন্দ্রযক পুরস্কৃত করা হযচ্ছ।  

তািাড়া, মাতৃস্বাস্থৈ ভাউোর কা গক্রম ও প্রানতষ্ঠানিক শেনলভানরর হার বৃনির যন্যও ৬টি উপযযলাযক পুরস্কার প্রদাি করা 

হযব। আয শ  সকল প্রনতষ্ঠািযক পুরস্কৃত করা হযচ্ছ আনম শস সব প্রনতষ্ঠাযির নেনকৎসক, িাস গ ও সংনিি সকলযক অনভিন্দি ও 

ধন্যবাদ যািানচ্ছ।  

আনম আো করব এ পুরস্কার আপিাযদর কাযযর উৎসাহযক আরও বৃনি করযব এবং আগামীনদযি আপিারা আরও 

মািসম্মত শসবা প্রদাযি উদ্বুি হযবি।  

আসুি, আমরা সকযল নমযল দয শসবা নিনিত করার মাধ্যযম প্রসূনত মাযয়র নিরাপদ প্রসব নিনিত কনর এবং মাতৃমৃত্যৈ 

ও িবযাতযকর মৃত্যৈহার হ্রাযসর মাধ্যযম নভেি ২০২১-এর লযৈমাত্রা অযগযি এনগযয়  াই।  

শখাদা হাযফয।  

যয়বাংলা, যয়বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাযদে নেরযীবী শহাক।  

--- 


