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ক�োয়োলিলি িোইফ। �থোর �থো নয় আর। বোঁচতে চোই বোঁচোর মতেো। 
এই স্বতনে মশগুি আজ রোতজযের মোনুষ। সতগে আতে সর�োর। 
ভোতিোভোতব বোঁচোর সব রসদ লনতয় হোলজর।

লবনো পয়সোয় স�তির জনযে উন্নেমোতনর লচল�ৎসো পলরতষবো লদতছে 
সর�োর। লদতছে নোনো র�তমর স্বোস্যেলবমোর সুত�োগ। উতদেশযে—
রোজযেবোসীর স্বোস্যে ভোতিো কহো�। রোতজযের �ম্মসংস্কৃ লের হোি কফরোতেও 
এলি অেযেন্ত গুরুত্বপূর্ম। সোমলরি�ভোতব ‘স্বোস্যে’-র কষেত্রলিত� উন্নে 
�রতে প্রতয়োজনীয় উতদযেোগ কনওয়ো হতয়তে।

রোতজযে স্বোস্যে পলর�োঠোতমোয় আমূি পলরবে্মন আনো হতয়তে। প্রোলন্ত� 
অঞ্চতির মোনুষও পোতছেন সতব্মোৎ�কৃ ষ্ট পলরতষবোর সুত�োগ৷ ঝোঁ-চ�চত� 
সুপোর বো মোলটি কপেশোলিলি হোসপোেোি, কবসর�োলর নোলস্মংতহোম-এ 
পো রোখতে পোরতেন ‘লশশুসোথী’, ‘স্বোস্যেসোথী’র �োর্ম লনতয় অথবো নোনো 
স্বোস্যেলবমোর সুত�োগ লনতয়।

ক�োয়োলিলি িোইফ-এর ধোররো আজ বোস্তবোলয়ে হতছে �কৃ ষত�র �ুলিতর, 
সমুদ্রপোতরর মৎসজীবীর ঝুপল়িতে, আবোর ফ্যেোিবলদি লনম্ন, মধযে ও 
উচ্চলবততের ঘতর। সমেোতি চিতে উন্নয়তনর গলে। স্বোস্যে পলরতষবোও। 
সর�োলর স্বোস্যেতষেতত্র ক� গলেতে �োজ চিতে রোজযেবোসী েোতে উপ�কৃ ে 
হতছেন। এইসব শুিু�-সন্োন লনতয়ই প্র�োলশে হি এই সংখযেো।

আর থো�তে, ২ অত্োবর ২০১৮ মহোত্ো গোলন্র জন্মলদতন েঁোর জন্ম 
সোধ্মশেবতষ্মর সূচনো উপিতষেযে রোজযে সর�োতরর আগোমী �ম্মসূলচর 
কঘোষরো ও অনুষ্োতনর প্রলেতবদন।

অনবধোনবশে ক�োনও ত্রুলির জনযে দুঃলখে৷

সোমলরি� উন্নয়তনর গলেতে সম্ভব হতছে  
স্বোস্যেতষেতত্রর উন্নলে
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এক গভীর সংকট আর অশ্থিরতার মধ্য শ্িয়ে 
দিশ চলয়ে। গাশ্ধিশ্ির আিশ্শ যাঁরা দময়ে চয়লে, 
তাঁরা প্রয়ত্যয়ক দিয়শর একতা এবং অখণ্ডতা বিাে 
রাখয়ত এশ্গয়ে আসুে। দিশয়ক ভায়লা রাখার 
শপথ আি সবাইয়ক শ্েয়ত হয়ব। সম্পীশ্তর বাঁধয়ে 
দিশয়ক দবঁয়ধ রাখয়ত হয়ব। মহাত্া গাশ্ধির িয়মের 
সাধ্শশতবর্শ উদ্ যাপয়ের সূচোলয়নে এটাই দহাক 
আমায়ির অঙ্গীকার। ২ অয়্াবর দবয়লঘাটাে, গাশ্ধি 
িমেিেন্ী উদ্ যাপে অেুষ্ায়ে এয়স এভায়বই 

দিশয়ক এক কয়র রাখার আহ্াে িাোে মুখ্যমন্তী 
মমতা ব্যাোি্শী। শ্তশ্ে বয়লে, একশ্িয়ক দিয়শ 
শ্বমুদ্াকরয়ের ফয়ল মােুর সমস্যাে িি্শশ্রত। 
অে্যশ্িয়ক, দপট্রল-শ্িয়িল-রান্ার গ্যায়সর িাম হু-হু 
কয়র বাড়য়ে। এই সমে সব দথয়ক দবশ্শ প্রয়োিে, 
গাশ্ধিশ্ির আিয়শ্শ অেুপ্রাশ্েত দেতৃয়বের। তয়বই 
দিয়শর প্রকৃত উন্শ্ত সম্ভব।

মুখ্যমন্তী এশ্িে িাোে, দবয়লঘাটাে গাশ্ধিশ্ির 
সৃ্শ্তশ্বিশ্ড়ত বাশ্ড়শ্ট ইশ্তময়ধ্যই অশ্ধগ্রহে কয়রয়ে 

গাশ্ধিশ্ির আিয়শ্শ সম্পীশ্তর বাঁধয়ে 
দিশয়ক এক কয়র রাখার  

আহ্াে মুখ্যমন্তীর
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রাি্য সরকার। গাশ্ধিভবে সংস্ায়রর িে্য 
৩.৫ দকাশ্ট টাকা বরাদ্দ হয়েয়ে। এখায়ে গাশ্ধি 
সংগ্রহশালা ততশ্র হয়ছে। গাশ্ধিশ্ির োয়ম কলকাতা 
শ্বশ্বশ্বি্যালয়ে দযমে ‘দচোর’ রাখা হয়ছে, দতমশ্ে 
দসখায়ে তাঁর োয়ম চালু হয়ছে ‘দমধাবী বাঁচাও’ 
বৃশ্তি প্রকল্প। কলকাতা শ্বশ্বশ্বি্যালয়ের তরয়ফ 
মহাত্া গাশ্ধির আত্কাশ্হশ্ে ‘আমার িীবে 
কাশ্হশ্ে’ সাঁওতাশ্ল ভারাে প্রকাশোর কাি সমাপ্ত 
হয়েয়ে। সাঁওতাশ্ল ভারাে বইশ্টর োম ইঞাঃ 
শ্িেে কহহেী। শ্বশ্বশ্বি্যালয়ের গাশ্ধিোে স্াশ্িি 
দসন্ার দথয়ক প্রকাশ্শত বইশ্টর অেুবািক 
সয়ত্যশ্বর মুমু্শ। এশ্িে গ্রন্থশ্ট মুখ্যমন্তীর হায়ত তুয়ল 
দিে উপাচায্শ দসাোশ্ল বয়্দ্যাপাধ্যাে। মুখ্যমন্তী 
এশ্িে দঘারো কয়রে, আগামী বের ২ অয়্াবর 
গাশ্ধিস্রয়ে ‘িাশ্ডিমাচ্শ’ করা হয়ব। অেুষ্াে মঞ্চ 
দথয়ক মুখ্যমন্তী এশ্িে পূব্শ দমশ্িেীপুয়রর তমলুয়ক 
প্রস্াশ্বত মহাত্া গাশ্ধি শ্বশ্বশ্বি্যালয়ের শ্শলাে্যাস 
কয়রে।

বক্তব্য রাখয়ত শ্গয়ে মুখ্যমন্তী এশ্িে বয়লে, 
গাশ্ধিশ্ি মায়ে সংহশ্ত। গাশ্ধিশ্ি মায়ে একতা। 
গাশ্ধিশ্ি মায়ে সম্পীশ্ত। গাশ্ধিশ্ি মায়ে সকলয়ক 
শ্েয়ে চলা। গাশ্ধিশ্ি শ্হংসার শ্বরুয়ধে প্রশ্তশ্েেত 
দয লড়াই চাশ্লয়ে শ্গয়েয়েে, তার সয়ঙ্গ িশ্ড়য়ে 
শ্গয়েয়ে বাংলাও। ১৯৪৭ সায়লর ১৫ আগস্ দিশ 
যখে স্াধীে হয়ছে, গাশ্ধিশ্ি তখে দবয়লঘাটার 

আশ্রয়ম। দসখাে দথয়কই সম্পীশ্তর িাক শ্িয়েয়েে 
শ্তশ্ে। আি দিয়শর সমস্ িশ্লত আশ্িবাসী-তিে-
শ্হ্ুদ-মুসশ্লম-শ্রিস্াে-দবৌধে সম্পিাে প্রয়ত্যকয়ক 
হাত ধয়র এশ্গয়ে আসয়ত হয়ব। যশ্ি দকউ সশ্ত্যই 
গাশ্ধিশ্িয়ক শ্রধো কয়রে বয়ল িাশ্ব কয়রে—তাঁর 
উশ্চত সব্শপ্রথম গাশ্ধিশ্ির েীশ্ত ও আিশ্শয়ক দময়ে 
চলা। দসিে্য মহাত্া গাশ্ধির আিশ্শয়ক সাময়ে দরয়খ 
সম্পীশ্ত ও সাম্পিাশ্েকতা-শ্বয়রাধী ভাবোে দিশয়ক 
বাঁধয়তই হয়ব।
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গাশ্ধি ভবয়ের (হােিারী মশ্জিল), দবয়লঘাটা শ্ববরে :

•	 কলকাতা পুরসভার অন্গ্শত ৩৪ েং ওোয়ি্শর অধীে

•	 িশ্মর পশ্রমাে – ১৫ কাঠা (আেুমাশ্েক)

•	 গাশ্ধি ভবয়ের ময়ধ্য একতলাে ৩শ্ট কামরা-শ্বশ্শষ্ট একশ্ট দোয়টা 
সংগ্রহালে অবশ্থিত৷

•	 িে পশ্রসয়র প্রাপ্ত তথ্য অেুসায়র, হােিারী মশ্জিল মূলত 
িাউশ্ি দবাহ্ রা সম্পিায়ের এক সিয়স্যর মাশ্লকাোধীে 
শ্েল৷ এই ব্যশ্ক্ত ঊেশ্বংশ শতাব্ীয়ত সুরাট দথয়ক বাংলাে 
বাশ্েয়ি্যর সুবায়ি আয়সে৷ পয়র এশ্ট ‘গাশ্ধি ভবে’ োয়ম  
পশ্রশ্চত হে৷ বত্শমায়ে ভবেশ্ট পূত্শ শ্বভায়গর তত্তাবধায়ে৷

গাশ্ধি ভবে, দবয়লঘাটা
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গাশ্ধি ভবয়ের গুরুবে
১৯৪৭ সায়ল যখে দবয়লঘাটাে 

সাম্পিাশ্েক িাঙ্গা ভোবহ 
আকার ধারে কয়রয়ে, গাশ্ধিশ্ি 
চাইয়লে িাঙ্গাশ্বধ্বস্ এলাকার 
দকয়্রে অবথিাে করয়ত৷ শ্তশ্ে 
শ্থির কয়রশ্েয়লে মুসলমাে-
প্রধাে এলাকার দকােও বাশ্ড়য়ত 
থাকয়বে৷ উয়ঠ এল হােিারী 
মশ্জিল-এর োম৷

ইশ্তময়ধ্য দবামা দোঁড়ােুশঁ্ড়, 
আয়নেোয়্রের ব্যবহার, অশ্নেসংয়যায়গর 
ঘটো, লুঠতরাি ও দগাষ্ীগুশ্লর 
ময়ধ্য সংঘয়র্শর ঘটো ঘয়ট শ্গয়েয়ে৷

১২ আগস্ বাপু কয়েকিে মাত্র অেুগামীয়ক 
শ্েয়ে বাশ্ড়শ্টয়ত প্রয়বশ কয়রে৷ স্াধীেতা শ্িবয়স 
বাশ্ড়শ্টয়ত বাপু শ্েয়লে একাকী, অেশেরত ও 
দমৌেী৷ দযয়হতু উভে সম্পিায়ের মােুয়রর সয়ঙ্গ 
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বাপু শ্েেশ্মতভায়ব কয়থাপকথে 
চাশ্লয়ে যাশ্ছেয়লে দসয়হতু বাপুর 
উপশ্থিশ্তয়ত িাঙ্গার ভোবহতা ক্রমশ 
হ্াসপ্রাপ্ত হশ্ছেল। শ্কন্তু ১ দসয়টেম্বর 
আবার িাঙ্গার প্রািুভ্শাব ঘটল৷ 
এবার অশ্েশ্ি্শষ্টকায়লর িে্য গাশ্ধিশ্ি 
‘সত্যাগ্রহ’ শুরু করয়লে৷ ৭৩ ঘণ্া 
অেশয়ের পর িঃ প্রফুল্লচ্রে দঘার,  
িঃ সুয়রশচ্রে ব্যাোি্শী, দহমচ্রে 
েস্র, এইচএস সুরাবি্শী, শ্েম্শলচ্রে 
চ্যাটাি্শী, শরৎচ্রে দবাস, বাংলার 
বশ্রষ্ দেতৃবৃ্দ এবং যুগলচ্রে 
দঘায়রর দেতৃয়বে উভে সম্পিায়ের 
থিােীে মােুয়রর শ্লশ্খত অঙ্গীকায়রর 
শ্ভশ্তিয়ত বাপু তাঁর অেশে প্রত্যাহার 
কয়রে৷ িাশ্তর িেয়কর কায়ে 
সাধারে মােুর তাঁয়ির অ্রে সমপ্শে 
কয়রে৷ ৬ দসয়টেম্বর, ১৯৪৭-
এ মহাত্া গাশ্ধি এই ভবে দথয়ক 
শ্েষ্কান্ হে৷ লি্শ মাউন্ব্যায়টে 
যথাযথভায়বই গাশ্ধিয়ক বয়লয়েে, 
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‘একক তসে্যবাশ্হেী’ (‘one man army’)৷

বত্শমায়ে বাশ্ড়শ্ট উঁচু প্রাচীয়র দঘরা৷ 
ধাপগুয়লা মায়ব্শল শ্িয়ে বাঁধায়ো এবং 
মধ্যভায়গর বয়ড়া হলঘরশ্টয়ত রয়েয়ে ১৯৪৬-
৪৭ সায়লর কলকাতার সাম্পিাশ্েক হত্যালীলা 
শ্বরয়ে শ্বশ্বভারতীর োত্র-োত্রীয়ির আঁকা 
দিওোল-শ্চত্র৷ পায়শর ঘরগুশ্লয়ত আয়ে িাঙ্গা-
শ্বধ্বস্ বাংলার এবং হােিারী মশ্জিয়ল গাশ্ধিশ্ির 
অবথিাে শ্বরেক শ্বশ্ভন্ শ্বরল আয়লাকশ্চত্র৷ 
িাঙ্গার শ্ববরে সংবশ্লত সংবািপয়ত্রর 
শ্লিশ্পংস এবং গাশ্ধিশ্ির শ্চশ্ঠপয়ত্রর প্রশ্তশ্চত্র 
দসখায়ে রাখা আয়ে৷ একশ্ট ঘয়রর কায়চ দঘরা 
থিায়ে মহাত্ার অবথিােকায়ল তাঁর ব্যবহৃত 
শ্িশ্েসপত্র, দযমে—শ্বোো, শ্বোোর চাির, 
গশ্ি, বাশ্লশ, চশ্ট, লন্ঠে ও চরকা রাখা আয়ে৷

প্রিশ্শ্শত িুশ্ট শ্েশ্ি্শষ্ট শ্বরে শ্বয়শর 
উয়ল্লয়খর িাশ্ব রায়খ৷ একশ্ট হল কায়চর বায়সে 
রাখা শ্তেশ্ট তরবাশ্র৷ এগুশ্ল িাঙ্গাকারীরা 
গাধিীশ্ির পিপ্রায়ন্ সমপ্শে কয়রশ্েল৷ অপরশ্ট 
হয়ছে শ্হ্ুদ-মুসলমাে ঐয়ক্যর সমথ্শয়ে িাঙ্গা-
শ্বধ্বস্ দোোখাশ্লর একিে মুসলমাে বাশ্লকা 
কামারুয়ন্সায়ক গাশ্ধিশ্ির বাংলাে দলখা শ্চশ্ঠর 
প্রশ্তশ্চত্র৷ রাি্য সরকার, মহাত্া গাশ্ধির 
সৃ্শ্তরক্ায়থ্শ গাশ্ধি ভবয়ের সংস্ার সাধে ও 
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দসখায়ে গাশ্ধি সম্পশ্ক্শত একশ্ট আধুশ্েক সংগ্রহশালা 
গয়ড় দতালার শ্সধোন্ গ্রহে কয়রয়ে৷

মহাত্া গাশ্ধির ১৫০তম িমেবাশ্র্শকী 
উদ্ যাপয়ের িে্য প্রস্াশ্বত কায্শসূশ্চ
(১) গাশ্ধি ভবয়ের সংস্ার ও মায়োন্েে প্রকল্প 
এবং গাশ্ধি ভবয়ে গাশ্ধি শ্মউশ্িোম থিাপে৷ এ ব্যাপায়র 
পশ্চিমবঙ্গ দহশ্রয়টি কশ্মশে ৩.৩ দকাশ্ট টাকার ব্যে 
সংবশ্লত (িীয়ে্শাধোর বাবি ১.৩ দকাশ্ট টাকা এবং 
শ্মউশ্িোম বাবি ২ দকাশ্ট টাকা) একশ্ট শ্বশি প্রকল্প 
প্রশ্তয়বিে (DPR) রচো কয়রয়ে৷

(২) গাশ্ধিশ্ির দেতৃবোধীে ভারত োয়ড়া 
আয়্দালয়ের সমেকায়ল ১৭ শ্িয়সম্বর, ১৯৪২ দথয়ক 
৮ আগস্, ১৯৪৪ পয্শন্ বত্শমায়ের পূব্শ দমশ্িেীপুর 
দিলার তমলুয়ক প্রশ্তশ্ষ্ত তাম্রশ্লপ্ত িাতীে সরকায়রর 
কায্শকলাপ শ্বয়বচো কয়র ভারয়তর স্াধীেতা 
আয়্দালয়ে মহাত্া গাশ্ধির ভূশ্মকা ও অবিাে স্রয়ে 
এবং বাংলাে স্ল্পথিােী তাম্রশ্লপ্ত িাতীে সরকার 
প্রশ্তষ্ার গভীর প্রভায়বর কথা মাথাে দরয়খ পূব্শ 
দমশ্িেীপুয়র মহাত্া গাশ্ধি শ্বশ্বশ্বি্যালে থিাপে করার 
শ্সধোন্ দেওো হয়েয়ে৷

(৩) রাি্য সরকার ব্যারাকপুয়রর গাশ্ধিঘাটয়ক 
সাংসৃ্শ্তক পয্শটয়ের একশ্ট প্রধাে দক্রে শ্হসায়ব গয়ড় 
দতলার লয়ক্্য ‘উৎস ধারা’ োয়ম একশ্ট উয়ল্লখয়যাগ্য 
সংস্ারসাধে ও দসৌ্দয্শােে প্রকয়ল্পর কাি হায়ত 
দেয়ব৷ ৬শ্টর দবশ্শ সরকাশ্র শ্বভাগ এই উন্েয়ের 
কায়ি শাশ্মল হয়ব এবং অে্যাে্য শ্বরয়ের ময়ধ্য 
শশ্হি মঙ্গল পায়ডি উি্যাে, ব্যারাকপুয়রর গাশ্ধি সৃ্শ্ত 
সংগ্রহালে প্রভৃশ্তও এই কম্শকায়ণ্ডর ময়ধ্য অন্ভু্শক্ত 
হয়ব৷

(৪) তরুে প্রিমেয়ক গাশ্ধিশ্ির আিশ্শ ও শ্শক্া 
সম্পয়ক্শ পশ্রশ্চত কয়র দতালার িে্য ব্যারাকপুয়রর 
গাশ্ধি ভবে ও অে্যাে্য সূয়ত্র প্রাপ্ত তথ্যাশ্ির শ্ভশ্তিয়ত 
গাশ্ধিশ্ির সয়ব্শাতিম দপ্ররোিােক উধৃেশ্ত/রচো সমশ্বিত 
‘িাশ্তর িেক’ শীর্শক একশ্ট পুশ্স্কা প্রকাশ করা 
হয়ব৷

(৫) দিয়শর স্াধীেতা আয়্দালয়ে গাশ্ধিশ্ির 
ভূশ্মকার কথা শ্রধোর সয়ঙ্গ স্রয়ে দরয়খ শ্বি্যালে 
শ্শক্া ও উচ্চ শ্শক্া শ্বভাগ প্রবধি রচো প্রশ্তয়যাশ্গতা, 
োটক প্রশ্তয়যাশ্গতা, তাৎক্শ্েক বকৃ্ততা ও প্রয়্াতির 
প্রশ্তয়যাশ্গতার ময়তা শ্বশ্বধ কম্শকাণ্ড পশ্রচালো 
করয়ব৷ মহাত্া গাশ্ধির োয়ম একশ্ট বৃশ্তি/ভাতামূলক 
পশ্রকল্পও গ্রহে করা হয়ব৷
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(৬) প্রাথশ্মক শ্বি্যালয়ের পাঠ্যক্রয়ম গাশ্ধিশ্ির 
শাশ্ন্ ও অশ্হংসা, সাম্পিাশ্েক সম্পীশ্ত, দিশয়প্রম ও 
আন্ি্শাশ্তক দসৌভ্াতৃয়বের েীশ্তসমূয়হর ওপর অধ্যাে 
অন্ভু্শক্ত করা হয়ব৷ িৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গর প্রয়োিেীে সািৃশ্য 
শ্বয়শরত সাম্পিাশ্েক সম্পীশ্ত ও শ্ভন্ শ্ভন্ ধম্শাবলম্বী 
মােুয়রর ঐয়ক্যর শ্বরয়ে একশ্িয়ক মহাত্া গাশ্ধির 
এবং স্ামী শ্বয়বকাে্দ, রবী্রেোথ ঠাকুর ও দেতাশ্ি 
সুভারচ্রে বসুর ময়তা ভারয়তর মহাে সন্ােয়ির 
ময়ধ্য মত শ্বশ্েময়ের দক্ত্রগুশ্লয়ক তুয়ল ধরয়ত হয়ব৷ 
একই রকমভায়ব রায়ি্যর সমস্ দবসরকাশ্র সু্ল ও 
তায়ির অেুয়মািেকারী দবাি্শগুশ্লয়ক গাশ্ধিশ্ি, স্ামী 
শ্বয়বকাে্দ, রবী্রেোথ ঠাকুর, দেতাশ্ি সুভারচ্রে বসু 
সম্পয়ক্শ শ্কেু অধ্যাে প্রাথশ্মক স্য়র পাঠ্য শ্বরয়ের 
অন্ভু্শক্ত করার অেুয়রাধ িাোয়ো হয়ব৷

(৭) সু্য়লর শ্সয়লবায়স এই শ্বরেগুশ্ল অন্ভু্শক্ত করা 
হয়ব ২০১৯-এর শ্শক্াবর্শ দথয়ক৷

(৮) রাি্য সরকার কলকাতা শ্বশ্বশ্বি্যালয়ে মহাত্া 
গাশ্ধি োমাশ্কিত একশ্ট দচোর সৃশ্ষ্ট করয়ব যায়ত 
গাধিী-শ্বরেক প্রখ্যাত পশ্ণ্ডতগে মহাত্া গাশ্ধি-শ্বরেক 
পাঠিাে ও গয়বরো চাশ্লয়ে দযয়ত পায়রে৷

(৯) কলকাতা শ্বশ্বশ্বি্যালে সাঁওতাশ্ল ভারায়ত ‘মাই 
অয়টাবায়োগ্রাশ্ফ’ প্রকাশ করয়ব৷

(১০) দেপাশ্ল, ভুশ্টো, দলপচা প্রভৃশ্ত ভারাে অথ্শাৎ 
দয সমস্ ভারাে বাংলার পাব্শত্য অঞ্চয়লর মােুর কথা 
বয়ল এবং একই সয়ঙ্গ অে্যাে্য উতির-পূব্শাঞ্চয়লর ভারাে 

গাশ্ধির গুরুবেপূে্শ রচোগুশ্লর অেুবাি ও প্রকাশোর 
কাি করা হয়ব৷

(১১) দপ্রশ্সয়িশ্সি শ্বশ্বশ্বি্যালয়ের পক্ দথয়ক চম্পারে 
সত্যাগ্রয়হর শতবর্শ উদ্ যাপে করার িে্য একশ্ট 
আন্ি্শাশ্তক সয়মেলয়ের আয়োিে করা হয়ব৷

(১২) সারা রায়ি্যর যুব সংগঠেগুশ্লয়ক সয়ঙ্গ শ্েয়ে 
ক্রীড়া ও যুব কল্যাে শ্বভাগ রাি্য/দিলা/ব্লকস্য়র 
শ্বশ্ভন্ কম্শসূশ্চর মাধ্যয়ম ভারয়তর স্াধীেতা সংগ্রায়ম 
গাশ্ধিশ্ির অবিায়ের শ্বরেশ্ট শ্বয়শরভায়ব তুয়ল ধরয়ব৷

(১৩) োরী ও শ্শশু শ্বকাশ সমািকল্যাে শ্বভায়গর 
পক্ দথয়ক কে্যাশ্রীর চলশ্ত প্রচায়র গাশ্ধিশ্ির 
োরীিাশ্তর স্াধীেতা ও শ্লঙ্গ সমতার প্রশ্ত উিার 
আহ্ায়ের শ্বরেশ্ট শ্বয়শরভায়ব তুয়ল ধরয়ত হয়ব৷

(১৪) অেগ্রসর দশ্রশ্েকল্যাে শ্বভায়গর পক্ দথয়ক 
শ্পশ্েয়ে-পড়া দশ্রশ্ে, িশ্লত, হশ্রিে কুষ্য়রাগীয়ির 
উন্েয়ের শ্বরয়ে গাশ্ধিশ্ির অবিাে স্রয়ে দরয়খ দসই 
পয়থ কম্শসূশ্চ গ্রহে করা হয়ব৷

(১৫) তথ্য ও সংসৃ্শ্ত শ্বভাগ গাশ্ধিশ্ি সংক্রান্ 
এযাবৎ অপ্রকাশ্শত েশ্থ/প্রাসশ্ঙ্গক তথ্য প্রকাশ কয়র 
দবয়লঘাটা গাশ্ধি ভবয়ে প্রিশ্শয়ের ব্যবথিা করয়ব৷  
এোড়াও দলাকপ্রসার প্রকয়ল্পর অধীয়ে শ্শল্পীগে 
তাঁয়ির শ্বশ্ভন্ সাংসৃ্শ্তক অেুষ্ায়ের মাধ্যয়ম গাশ্ধিশ্ির 
অেে্যসাধারে অবিাে তুয়ল ধরয়বে ও তাঁর সৃ্শ্তর 
প্রশ্ত শ্রধো জ্াপে করয়বে৷
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সামশ্রিক উন্নয়নের হাত ধনর 
রান্যের স্াস্যে পশ্রনেবা

রান্যে স্াস্যে পশ্রনেবার উন্নয়নে গত 
সাত বছনর সরকাশ্র উন্যোনগ বযোপক 
পশ্রবত্তে এনসনছ৷ প্রতযেন্ত ও ্ুগ্তমতম 
স্ানে, ্শ্রদ্রতম মােুে, োরী ও শ্িশু এবং 
প্রবীণ মােুেন্র কানছ শ্িশ্কৎসা পশ্রনেবা 
পপঁনছ প্ওয়ার পািাপাশ্ি পেনে সা্াে 
হনছে স্াস্যে-পশ্রকাঠানমা৷ স্াস্যে পশ্রনেবায় 
শ্েখরিায় অতযোধুশ্েক শ্িশ্কৎসা বযেবস্ার 
সুন�াগ পানছেে রান্যের সব মােুে৷ িােু 
হনয়নছ স্াস্যে পশ্রনেবা সংক্ান্ত কনয়কশ্ি 
শ্বনিে সরকাশ্র প্রকল্প৷ িােু হনয়নছ 
স্াস্যেশ্বমার োো কম্তসূশ্ি৷

শ্বন
িে

 

স্াস্
যে স

ংখযে
া
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উনলেখযে, ্ীবে�াত্ার মাে-উন্নয়নে স্ানস্যের গুরুত্বপূণ্ত ভূশ্মকানক সামনে 
পরনখ রান্যের উন্নয়ে প্রশ্ক্য়ানক এশ্গনয় শ্েনয় �াওয়া হনছে গত সাত বছর 
ধনর৷ সামশ্রিক উন্নয়নের হাত ধনর উন্নত হনছে রান্যের স্াস্যে পষেত্৷

শ্বশ্ভন্ন প্রশ্তনব্ে ও প্রবনধে সাশ্্নয় পতাো হনয়নছ স্াস্যে ও পশ্রবার 
কেযোণ শ্বেয়ক এই সংখযো৷ এসএসনকএম হাসপাতাে-এর কনয়কশ্ি 
শ্বভানগর উনলেখন�াগযে সাফেযে ও প্নষেপ শ্েনয় প্রকাশ্িত হে একশ্ি 
শ্বনিে পক্াড়পত্৷

রা্যে সরকানরর স্াস্যে ও পশ্রবার কেযোণ শ্বভানগর শ্বনিে সহন�াশ্গতা 
ও পরামনি্ত সংখযোশ্ি প্রস্তুত করা হয়৷ এই শ্বভাগ কত্্তক সংগ্হীত কনয়কশ্ি 
প্রশ্তনব্নের পািাপাশ্ি ওই শ্বভানগর মুখপত্ ‘সবার ্েযে স্াস্যে’ পেনক 
কনয়কশ্ি তেযেবহুে প্রশ্তনব্েও পুেমু্তশ্দ্রত হে৷
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রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর স্াস্্য তথা সুস্াস্স্্যর 
শ্বষস্ে কতটা জজার শ্িস্েস্ে জসশ্ট খুব স্পষ্টভাস্ব জিখাস্�া 
যাে৷ গত সাত বেস্র বত্তমা� সরকার উন্নেস্�র 
প্রশ্তশ্ট জষেস্রে অত্যন্ত পশ্রকশ্পিতভাস্ব উস্ি্যাগ শ্�স্েস্ে। 
সমন্বস্ের উস্ি্যাগ৷ সামশ্রিক উন্নে� োড়া রাজ্যবাসীর 
স্াস্্য-শ্বষেক পশ্রকপি�া বা প্রকপিগুশ্ির সাফি্য কখ�ই 
উস্লেখস্যাগ্য হস্ত পাস্র �া৷

আজ স্াস্্যস্ষেস্রে সরকার জয গশ্তস্ত উন্নে� ঘটাস্ত 
পারস্ে, জসশ্টর মূি কারণ বহুমুখী পশ্রকপি�াগুশ্িস্ক 
একমুখী িস্ষে্য শ্�স্ে যাওো ও সমেশ্ভশ্তিক রূপােস্ণ 
কড়া �জরিাশ্র৷

প্রশ্তশ্ট জষেস্রে জমিবন্ধস্�র ফস্িই উন্নে� আজ 
চাষুেষ হস্ছে৷

রাস্জ্য এক শ্বরাট সংখ্যক মা�ুস্ষর আে কম৷ 
অস্�ক মা�ুস্ষর আস্ের সুস্যাগও শ্েি �া৷ �া�া প্রকপি ও 
কম্তসূশ্চর মাধ্যস্ম আে-সৃশ্ষ্টর সুস্যাগ ততশ্র করা হস্েস্ে৷

এই কম আে ও িশ্রদ্র মা�ুষ রাস্জ্যর সম্পি৷ 
এস্ির এশ্গস্ে শ্�স্ে জযস্ত �া পারস্ি রাজ্যস্ক এশ্গস্ে 
শ্�স্ে যাওো যাস্ব �া৷ সুপশ্রকশ্পিতভাস্ব, একমুখী 
িস্ষে্য জয কাজ গত সাত বেস্র করা হস্েস্ে, তার 

ফস্ি এই মা�বসম্পি উন্নেস্�র জষেরেশ্ট সাশ্ব্তকভাস্ব  
শ্কেুটা এশ্গস্েস্ে৷

আমাস্ির রাজ্যশ্ট জোস্টা৷ শ্কন্তু জ�সংখ্যার শ্�শ্রস্খ 
ভারস্ত চতুথ্ত স্াস্� বস্স আস্ে৷ সবশ্িক জথস্কই 
তবশ্চরে্যমে৷ ভূপ্রকৃশ্ত, জ�জাশ্ত, ধম্ত, সম্প্রিাে, ভাষা, 
সংসৃ্শ্ত, জিাকসংসৃ্শ্ত, সামাশ্জক অবস্া�, মা�শ্সক ও 
তিশ্হক গঠ�, জপশা বা কম্তশ্ব�্যাস, সস্ব্তাপশ্র তবশ্চরে্যমে 
ঐশ্তহাশ্সক ধারা৷

২০১১ সাস্ি বত্তমা� সরকার আসার আস্গ উন্নেস্�র 
শ্বস্কন্দাশ্েত পশ্রকপি�ার ভাব�া ও কাজ এভাস্ব  
জিখা যােশ্�৷ এই পশ্রকপি�া-ভাব�ার েন্দশ্ট এস্কবাস্রই 
�তু� যা শ্বস্বের মা�ুস্ষর িৃশ্ষ্ট আকষ্তণ কস্রস্ে৷ 
মুখ্যমন্তী শ্�স্জর উপশ্স্শ্তস্ত ও তিারশ্কস্ত রাস্জ্যর  
প্রশ্তশ্ট জষেস্রে, প্রশ্তশ্ট অঞ্চস্ি উন্নেস্�র কাজস্ক 
গশ্ত ও সাফি্য এস্� শ্িস্ছে�৷ শ্বিধাহী�ভাস্ব  
শ্তশ্� হস্ে উঠস্ত পারস্ে� সমাস্িাচ�া-মুখর৷

রাজ্য জুস্ড় শ্বশ্ভন্ন স্তস্র শ্বপুি কম্তীবাশ্হ�ী এই 
উন্নেস্�র যস্ঞে সংযুক্ত আস্ে�, অত্যন্ত িৃঢ় জ�তৃস্বের 
সস্ঙ্গ শ্তশ্� তাঁস্ির সিথ্তকভাস্ব পশ্রচাশ্িত করস্ত 
পারস্ে�৷

সামশ্রিক উন্নে� ও সুস্াস্্য

উন্নেস্�র কাস্জ মুখ্যমন্তী মা�ুস্ষর মাস্ে
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‘আজ স্াস্্যস্ষেস্রে সরকার 

জয গশ্তস্ত উন্নে� ঘটাস্ত 

পারস্ে, জসশ্টর মূি কারণ 

বহুমুখী পশ্রকপি�াগুশ্িস্ক 

একমুখী িস্ষে্য শ্�স্ে যাওো 

ও সমেশ্ভশ্তিক রূপােস্ণ 

কড়া �জরিাশ্র৷’
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পশ্চিমবঙ্গ কৃশ্ষ-শ্�ভ্তর রাজ্য৷ রাস্জ্যর প্রাে ৭০  শতাংশ 
মা�ুষ কৃশ্ষর সস্ঙ্গ যুক্ত৷ কৃষস্কর আে জবস্ড়স্ে৷ কৃষকস্ির 
বাশ্ষ্তক গড় পাশ্রবাশ্রক আে বৃশ্ধি জপস্েস্ে শ্ত� গুস্ণরও 
জবশ্শ৷ কৃশ্ষজশ্মস্ত খাজ�া ও শ্মউস্টশ� শ্ফ সমূ্পণ্ত মকুব 
করা হস্েস্ে৷ ৬৯ িষে কৃষকস্ক শ্কষা� জরেশ্িট কাি্ত 
জিওো হস্েস্ে৷ ‘বাংিা ফসিশ্বমা জযাজ�া’-ে প্রাে ১ 
িষে কৃষকস্ক প্রশ্ত মাস্স ১০০০ টাকা কস্র বাধ্তক্যভাতা 
জিওো হস্ছে৷ প্রাকৃশ্তক িুস্য্তাস্গ ষেশ্তরিস্ত কৃষকস্ির 
ষেশ্ত পূরস্ণর ব্যবস্া করা হস্ছে৷

বৃশ্ধি জপস্েস্ে কৃশ্ষজ উৎপাি�৷ আধুশ্�ক কৃশ্ষ 
গস্বষণার সুফি বাংিার কৃশ্ষস্ষেরেস্ক সমৃধি কস্র 
চস্িস্ে৷ কৃশ্ষস্ত আধুশ্�ক প্রযুশ্ক্তর প্রস্োগ ঘটাস্�ার 
মাধ্যস্ম উৎপাি�শীিতা বৃশ্ধি পাস্ছে৷ উৎপাি�শীিতার 
বৃশ্ধিস্ক জকা�ওভাস্ব ষেশ্তরিস্ত �া কস্র তজব কৃশ্ষর 
উপরও যথাযথ গুরুবে আস্রাপ করা হস্ছে৷ রাসােশ্�ক 
সার ও কীট�াশস্কর বহুি ব্যবহাস্র স্াস্্যসস্চত� 
মা�ুষ স্াভাশ্বকভাস্বই শ্চশ্ন্তত, উদ্ রিীব৷ সরকাশ্র 
পশ্রকপি�াস্তও শ্বষেশ্ট গুরুবে পাস্ছে৷ তাই জিখা যাস্ছে, 
রাজ্য জুস্ড় তজব কৃশ্ষ খামার, তজব কৃশ্ষর প্রিশ্ত� 
জষেরে, তজব কৃশ্ষজাত পস্ণ্যর সুশ্�শ্ি্তষ্ট আভ্যন্তরীণ ও 
আন্তজ্তাশ্তক বাজার ততশ্র হস্ছে৷

সুস্াস্স্্যর জ�্য আমরা �া�া ধরস্�র কৃশ্ষজাত খাস্ি্যর 
উপর শ্�ভ্তর কশ্র৷

পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রধা� খাি্য ভাত, যা ধা� জথস্ক 
উৎপন্ন হে৷ বাংিার শ্বসৃ্তত অঞ্চি জুস্ড় ঐশ্তহ্যশািী 
�া�া ধরস্�র ধাস্�র চাষ হত৷ রাস্জ্যর ধা�-গস্বষকরা 

অত্যন্ত শ্�ষ্ার সস্ঙ্গ জসইসব ধা�-চাষস্ক উৎসাশ্হত কস্র 
চস্িস্ে�৷ আন্তজ্তাশ্তক বাজাস্র জসই ধা� জথস্ক প্রস্তুত 
চাি আমাস্ির শ্বস্িশ্শ মুদ্রাও এস্� শ্িস্ছে৷

রাজ্য জকান্  ধরস্�র চাি কতটা উৎপন্ন করস্ব জসই 
ব্যাপাস্রও জকা�ও সুশ্চশ্ন্তত পশ্রকপি�া শ্েি �া৷ বত্তমা� 
সরকার স্ছেি ব্যশ্ক্তস্ির চাশ্হিা অ�ুযােী সরু চাি যা 
অ�্য জােগা জথস্ক এখাস্� আমিাশ্� করা হত এতশ্ি�, 
জসই িাশ্ম সরু চাি রাস্জ্যই উৎপাি� করস্ে৷ কৃষস্করা 
এর ফস্ি উপকৃত হস্ছে�৷ আস্গর জথস্ক জবশ্শ িাভ 
পাস্ছে�৷ ফস্ি কৃষস্করা িাভজ�ক চাস্ষর শ্বষেশ্টস্ক 
গুরুবে শ্িস্ত শ্শস্খস্ে�৷ বংশপরম্পরাে গতা�ুগশ্তক 
চাষবাস্সর কাজশ্টস্ক তাঁরা অ�্য মারো যুক্ত করস্ে�৷ 
তাসঁ্ির মা�শ্সকতার এই জয পশ্রবত্ত� তার মূস্িও 
গুরুবেপূণ্ত কস্েকশ্ট কারণ আস্ে৷

আজস্কর কৃষক-প্রজন্ম অস্�কটাই শ্শশ্ষেত, 
প্রশ্শশ্ষেত, তথ্য-সন্ধা�ী৷ তার  সস্ঙ্গ রস্েস্ে সব্তস্তস্র 
সরকাস্রর সহস্যাশ্গতা এবং রাজ্যজুস্ড় কৃশ্ষ ও অ�্যা�্য 
শ্বভাস্গর কম্তী, গস্বষক, আশ্ধকাশ্রকস্ির শ্�রিস প্রোস৷

রাস্জ্য কৃশ্ষ-অথ্ত�ীশ্তর এই সাফি্য রাজ্যবাসীর 
স্াস্্যস্ষেস্রের উন্নে�স্কও �া�াভাস্ব প্রভাশ্বত কস্র 
চস্িস্ে৷

একসমে এই রাস্জ্য পয্তাপ্ত পশ্রমাণ চাি অপচে 
হত৷ চাশ্হিা-শ্ভশ্তিক ধা� উৎপািস্�র শ্বষেশ্ট শ্েি 
অবস্হশ্িত৷ ফস্ি চাশ্হিার তুি�াে ধাস্�র উৎপাি� 
জবশ্শ হওোে অশ্বশ্রেত চাস্ির পশ্রমাণ জবস্ড় জযত৷ 
কৃষক হত ষেশ্তরিস্ত৷
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বত্তমাস্� সরু চাস্ির উৎপাি� বৃশ্ধি জপস্েস্ে৷ 
অ�্যশ্িস্ক সরকার ভরতুশ্ক শ্িস্ে চাি শ্কস্� রাজ্যবাসীর 
খাি্য শ্�রাপতিার ব্যবস্া কস্রস্ে৷ ফস্ি অপচে বন্ধ 
হস্েস্ে৷ অ�াহার-শ্লিষ্ট মা�ুষস্ক ২ টাকা জকশ্জ িস্র চাি 
জিওো হস্ছে খাি্যসাথী প্রকস্পির মাধ্যস্ম৷

‘খাি্যসাথী’ প্রকপি রাজ্যস্ক িু-ভাস্ব উপকৃত কস্র 
চস্িস্ে৷ কৃষক ধা�, চাি শ্বশ্রে কস্র �্যায্য পেসা পাস্ছে৷ 

ধাস্�র অভাবী শ্বশ্রে বন্ধ কস্র সরকার শ্�স্জ তা শ্কস্� 
শ্�স্ছে৷

অ�্যশ্িস্ক মা�ুষস্ির কাস্ে স্পিমূস্ি্য চাি জপঁস্ে 
শ্িস্ে সরকার এক শ্বরাট সংখ্যক রাজ্যবাসীর শ্খস্ির 
মুস্খ িুস্টা খাবাস্রর ব্যবস্া কস্রস্ে৷ বাজার-িস্রর জচস্ে 
অস্�ক কস্ম, �ূ্য�তম মূস্ি্য এই খাস্ি্যর ব্যবস্া হওোে 
তাস্ির ‘আসি আে’ (real income) বৃশ্ধি পাস্ছে৷ 
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িশ্রদ্র মা�ুস্ষর পাস্শ শ্গস্ে িাড়াস্ছে সরকার৷ তস্ব, মস্� 
রাখা িরকার, শুধু িু-মুস্ঠা অস্ন্নই ‘স্াস্্য’ রাখা যাে �া৷

সরকার এই ব্যাপাস্রও উস্ি্যাগী৷ ধা�, গস্মর 
পাশাপাশ্শ সবশ্জ ও উি্যা�জাত ফসস্ির উৎপাি� বৃশ্ধি 
করার জ�্য �া�া উস্ি্যাগ জ�ওো হস্েস্ে৷ অ�্যশ্িস্ক, মাে, 
শ্িম, মুরশ্গ, োগি, িুধ উৎপািস্�ও এই সাত বেস্র 

উস্লেখস্যাগ্য কম্তসূশ্চ রূপাশ্েত হস্ছে৷ সারা বের চাস্ষর 
জ�্য ‘জি সঞ্চে’-এর ভাব�া রূপ জপস্েস্ে জিতীথ্ত, জি 
ধস্রা জি ভস্রা প্রকস্পির মাধ্যস্ম৷ ১০০ শ্িস্�র প্রকস্পির 
উপর যথাযথ ব্যবহাস্রর ফস্ি এইসব প্রকস্পির কাস্জ 
গশ্ত এস্সস্ে৷ শ্বশ্ভন্ন পশ্রসংখ্যা� জথস্ক জিখা যাস্ছে এই 
উন্নেস্�র সশ্ঠক শ্চরে।

কৃশ্ষস্ত উস্লেখস্যাগ্য সাফি্যসাত
বেস্র
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কৃশ্ষ শ্বপণ�
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মৎস্য
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প্রাণী সম্পি উন্নে� শ্বভাগ
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রাস্জ্যর মা�ুস্ষর সুস্াস্স্্যর শ্বষেশ্ট সশ্ঠক স্াস্্যচচ্তার 
সস্ঙ্গ যুক্ত৷ এই স্াস্্যচচ্তার শ্বষেশ্ট �া�া অশ্ভমুস্খ �তু� 
পস্থর সন্ধা� শ্িস্ত স্েং মুখ্যমন্তীর ভাব�া ও উস্ি্যাগ 
আজ সকস্ির কাে জথস্কই কুশ্�্তশ আিাে করস্ে৷

রাস্জ্যর লিাবগুশ্িস্ক শ্তশ্� এই স্াস্্যচচ্তার জকন্দ 
কস্র তুিস্ি�৷ জখিাধূিার মাধ্যস্ম শরীর গঠ� হে৷ 
আশ্থ্তক অ�ুিা� শ্িস্ি� লিাবগুশ্িস্ক৷ যন্তপাশ্ত শ্কস্� 
শ্বশ্ভন্ন লিাব ‘শ্জম’ চািু কস্রস্ে৷ শ্বশ্ভন্ন প্রশ্তস্যাশ্গতা 
ও প্রশ্শষেস্ণর ব্যবস্া করস্ে৷ মা�শ্সক স্াস্স্্যর উন্নশ্তর 
জ�্য সবস্থস্ক আবশ্যক আ�ন্দিােক পশ্রস্বশ ততশ্র৷ 
শ্বশ্ভন্ন অ�ুষ্া� ও উৎসস্বর মাধ্যস্ম স্া�ীে মা�ুষস্ির 
মস্ধ্য সুস্ সম্পক্ত গস্ড় জতািা, �া�ারকম অসূোভাব 
িূর করা, আ�ন্দিােক পশ্রস্বশ ততশ্রর জ�্য 
লিাবগুশ্িস্ত �া�া ধরস্�র উস্ি্যাগ শ্�স্ত সব্তিা আরিহী 
কস্র জতািা হস্ছে৷ �া�া ধরস্�র সস্চত�তামূিক  

কম্তসূশ্চ, রক্তিা� উৎসব ও স্াস্্য–শ্শশ্বর আস্োজ� 
করস্ে লিাবগুশ্ি৷

এোড়া, পাহাড় ও িুগ্তম অঞ্চস্ি অশ্ভযা�, জরেশ্কং—
এসস্বর মাধ্যস্ম যুব-সম্প্রিােস্ক মজবুত শরীর গঠ�, 
কম্তিষে, সাহসী, স্শ্�ভ্তর কস্র তুিস্ে যুব কি্যাণ িপ্তস্রর 
মাধ্যস্ম৷ শরীর ও ম� চচ্তার এই জরুশ্র শ্বষেগুশ্ি 
এতশ্ি� অবস্হশ্িত শ্েি৷ সংবধ্ত�া ও পুরস্াস্রর মাধ্যস্ম 
সফি অশ্ভযারেীস্ির সম্া� জা�াস্�ার পাশাপাশ্শ রাস্জ্যর 
লিাবগুশ্িস্কও এ ব্যাপাস্র উৎসাশ্হত করা হস্ছে৷ পব্তত-
অশ্ভযা�, জরেশ্কং, রক-লিাইশ্্বং জকাস্ত করার জ�্য আশ্থ্তক 
অ�ুিা� খুবই জরুশ্র শ্েি৷ আজ জস ব্যাপাস্র লিাবগুশ্ি 
অস্�কটাই সাহায্য পাস্ছে৷ এম�শ্ক, শ্�খরচাে প্রাশ্ন্তক ও 
আশ্িবাসী জেস্ি-জমস্েস্ির শ্বশ্ভন্ন জকাস্ত (রক-লিাইশ্্বং 
করার জ�্য অঙ্গীকারবধিও থাকস্ে৷ ভারসাম্যমূিক 
উন্নেস্�র এও আর এক বস্ড়া িৃষ্টান্ত৷

স্াস্্য
চচ্তা
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অ�্যশ্িস্ক, জপৌর ও পঞ্চাস্েত এিাকাে, প্রবীণ 
মা�ুষস্ির জ�্যও �া�া উস্ি্যাগ জ�ওো হস্ছে৷ সকাি ও 
সন্ধ্যাে ভ্রমস্ণর জ�্য উপযুক্ত, শ্�রাপি স্া� বা পাক্ত 
ততশ্র করা হস্ছে৷ জসৌন্দয্তাে� কম্তসূশ্চ আজ সব্তরেই 
েশ্ড়স্ে পস্ড়স্ে৷ অবসর জীব� যাস্ত সুন্দরভাস্ব কাটাস্�া 
যাে তার আস্োজ� চিস্ে চারপাস্শ৷

প্রবীণ মা�ুস্ষরা আমাস্ির সবস্চস্ে বস্ড়া সম্পি৷ 
তাস্ির অশ্ভঞেতা আমাস্ির সমাজস্ক সুশৃঙ্খিভাস্ব 
এশ্গস্ে শ্�স্ে চস্িস্ে৷ আমরা সব্তিা চাইব তাঁরা ভাস্িা 
থাকু�, সুস্ থাকু�, িীঘ্তজীবী জহা�৷ তাঁস্ির জ�্য �া�া 

ভাতার ব্যবস্া করা হস্ছে৷ শ্ব�া পেসার শ্চশ্কৎসার 
পাশাপাশ্শ �্যায্যমূস্ি্য ওষুধ যাস্ত তাঁরা পা� তার জচষ্টা 
হস্েস্ে৷ অসহাে প্রবীণস্ির জ�্য ‘জহাম’ ততশ্র হস্ছে৷

সমাজ-মুখী উন্নেস্� সমাস্জর সব বেস্সর মা�ুস্ষর 
শরীর ও মস্�র উন্নেস্� সরকার সমা�ভাস্ব এশ্গস্ে 
এস্সস্ে৷

খাি্য শ্�রাপতিা, পুশ্ষ্টকর খাবার, শ্ব�া পেসাে 
শ্চশ্কৎসা, �্যায্যমূস্ি্য ওষুধ, শ্বশ্ভন্ন ধরস্�র ভাতা, অ�্যা�্য 
প্রস্োজ�ীে পশ্রস্ষবা এবং শ্বশ্ভন্ন সরকাশ্র প্রকপি—
রাস্জ্যর স্াস্্যশ্চস্রে এস্�স্ে �জরকাড়া পশ্রবত্ত�৷

সমাজ-মুখী উন্নেস্� 
সমাস্জর সব বেস্সর 
মা�ুস্ষর শরীর 
ও মস্�র উন্নেস্� 
সরকার সমা�ভাস্ব 
এশ্গস্ে এস্সস্ে৷
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প্রকল্পের নাম : স্াস্থ্য সাথী

	 দপ্তর : স্াস্থ্য ও পশ্রবার কলথ্যাণ দপ্তর

	 উল্দেশথ্য : উন্নতমাল্নর আধুশ্নক স্াস্থ্য পশ্রল্েবা প্রল্তথ্যক প্রাশ্তিক মানুল্ের দরজায় পপঁল্ে পদওয়া। এবং 
পসশ্ি স্চ্ছতা ও আধুশ্নকতার পাশাপাশ্শ অতথ্যাধুশ্নক ই-প্রযুশ্তি বথ্যবহার কল্র। রাল্জথ্যর কল্য়ক লাখ 
আইশ্সশ্িএস কম্ী, আশা কম্ী, শ্সশ্িক 
িলাশ্টিয়ার, স্শ্নি্র প�াষ্ী, পহাম�াি্, 
শ্রিন পুশ্লশ, শ্বপয্য় পমাকাশ্বলা কম্ী, 
শ্রিস্তর পঞ্াল্য়ল্তর সকল সদসথ্য, 
কল্লজ ও শ্বশ্বশ্বদথ্যালল্য়র আংশ্শক 
শ্শক্ষক ও শ্শক্ষাকম্ী,  অথ্ দপ্তল্রর 
অনুমশ্তক্রল্ম চুশ্তিশ্িশ্তিক কম্ীল্দর 
মুল্খ আজ হাশ্সর শ্িশ্লক।

 অনথ্যানথ্য স্াি্ কাল্ি্র মল্তা এই কাি্ 
শ্নল্য় সমস্ত সরকাশ্র হাসপাতাল-সহ 
৭০০-র পবশ্শ পবসরকাশ্র হাসপাতাল্ল 
পযল্ত হল্ব। ১.৫ লক্ষ িাকা পয্তি ওই কািধ্ারীর পশ্রবাল্রর পয পকউ, বেল্র শ্চশ্কৎসা পাল্বন, 
কথ্যাশল্লস শ্হল্সল্ব। শ্বল্শে জশ্িল পরাল্�র পক্ষল্রি ৩.৫ লক্ষ িাকা পয্তি শ্বমার আওতায় পথল্ক 
শ্চশ্কৎসা করা যাল্ব।

 এই স্াস্থ্য শ্বমার আওতায় ১৯০০-র পবশ্শ ধরল্নর পরাল্�র শ্চশ্কৎসার সুশ্বধা শ্দল্চ্ছ সরকার। হাসপাতাল্ল 
থাকাকালীন সমস্ত শ্চশ্কৎসা, পরীক্ষা-শ্নরীক্ষা, ওেুধ, খাবার পদওয়া হল্চ্ছ শ্বনামূল্লথ্য। এোড়া যাতায়াত িাড়া 
বাবদ ২০০ িাকা এবং িশ্ত্র একশ্দন আল্� ও োড়া পাওয়ার পল্রর ৫ শ্দল্নর ওেুধও শ্বনামূল্লথ্য পাওয়া যাল্চ্ছ।  
সবল্চল্য় উল্লেখল্যা�থ্য, স্াস্থ্য সাথী শ্নল্য় চালু হল্য় শ্�ল্য়ল্ে পমাবাইল অথ্যাপস। রল্য়ল্ে পেসবুক, িুথ্যইিার 
এবং পিাল-শ্রি নম্বল্র (১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪) সমস্ত তথথ্য জানা এবং অশ্িল্যা� জানাল্নার সুশ্বধা। এোড়াও 
ওল্য়ব পপজ : www.swasthasathi.gov.in-এ সমস্ত তথথ্য জানা যাল্ব। একদম প্রাশ্তিক এলাকাল্তও 
পকান সরকাশ্র-পবসরকাশ্র হাসপাতাল স্াস্থ্য সাথী প্রকল্পের অতিিু্তি, শ্চশ্কৎসল্কর নাম, কাোকাশ্ে 
পকাথায় পকান ধরল্নর সুপার পপেশাশ্লশ্ি রল্য়ল্ে, পকান হাসপাতাল্ল অথ্যামু্বল্লন্স—আইশ্সইউ রল্য়ল্ে 
ইতথ্যাশ্দ নানা খুঁশ্িনাশ্ি তথথ্য হাল্তর মুল্�ায় পপঁল্ে শ্দল্তই এই উল্দথ্যা�। ইশ্তমল্ধথ্য ৪৮ লল্ক্ষরও পবশ্শ 

সামশ্রিক উন্নয়ল্নর অনথ্যতম হাশ্তয়ার হল্য় উল্�ল্ে শ্বশ্িন্ন শ্বিাল্�র ‘সমন্বয়’৷ 
উল্দেশথ্য যখন উন্নয়ন, লক্ষথ্য যখন এশ্�ল্য় যাওয়া, অবশথ্যম্াবীরূল্প পসিা স্াস্থ্য-পক্ষল্রির 
উন্নয়ল্ন নতুন পালক সংযুতি কল্র৷ �ত সাত বেল্র শ্বশ্িন্ন প্রকল্পের মাধথ্যল্ম সামশ্রিক 
উন্নয়নল্ক ত্বরাশ্ন্বত করা সহজ হল্য়ল্ে৷ প্রকল্পের মাধথ্যল্ম প্রাশ্তিক মানুল্ের কাল্ে পযমন 
উন্নয়ল্নর সুেল পপঁল্ে পদওয়া সম্ব হল্য়ল্ে, পতমনই উন্নয়ল্নর কম্সূশ্চ প্রস্তুশ্ত ও 
রূপায়ল্ণ তঁাল্দর চাশ্হদা, িাবনা ও অংশরিহণ বাস্তবাশ্য়ত হল্চ্ছ৷ স্াস্থ্যল্ক্ষল্রি কল্য়কশ্ি 
প্রকপে রূপাশ্য়ত হল্চ্ছ৷ তাোড়া, অনথ্যানথ্য শ্বিাল্�র প্রকপেগুশ্লও পল্রাল্ক্ষ স্াস্থ্যল্ক্ষল্রি 
সদথ্ক প্রিাব পেলল্ে৷ এইসব প্রকপেগুশ্ল সম্পল্ক ্ সংল্ক্ষল্প প্রল্য়াজনীয় তথথ্য 
পশ্রল্বশ্শত হল যার শ্িশ্তিল্ত রাজথ্যবাসী এই প্রকল্পের সুল্যা� রিহণ করল্ত পাল্র৷



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

27

প্রকল্পের নাম : শ্শশুসাথী

 দপ্তর: স্াস্থ্য ও পশ্রবার কলথ্যাণ দপ্তর

 প্রকল্পের উল্দেশথ্য : রাল্জথ্যর মুখথ্যমন্তী মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যায় বরাবরই রাল্জথ্যর শ্শশুস্াস্থ্য পশ্রল্েবা 
শ্নল্য় শ্চতিাশীল। এরই েলশ্রুশ্তল্ত কল্মল্ে শ্শশুমৃতুথ্য হার। রাল্জথ্যর প্রশ্তশ্ি শ্শশুর সুস্ ও স্াস্থ্যকর 
জীবনযাপল্নর জনথ্য শ্তশ্ন একাশ্ধক উল্দথ্যা� শ্নল্য়ল্েন। এই উল্দথ্যাল্�ই নতুন সংল্যাজন শ্শশুসাথী 
প্রকপে। এই প্রকল্পের নামও শ্দল্য়ল্েন শ্নল্জ। ২০১৩ সাল্লর আ�স্ট মাল্স পথ চলল্ত শুরু কল্রল্ে 
মুখথ্যমন্তীর স্ল্নের এই প্রকপে।

  জল্মের পর শ্ক শ্শশুর হাল্ি্র সমসথ্যা ধরা পল্ড়ল্ে ? হাল্ি্ েুল্িা, পকানও িালি শ্�কমল্তা ততশ্র 
না হওয়া, হাল্ি ্রতি চলাচল্ল সমসথ্যা ইতথ্যাশ্দ পয পকানও পরা� অথ্াৎ শ্চশ্কৎসক শ্ক কনল্জশ্নিাল 
কাশ্িয়্াক শ্িল্েক্ট (Congenital Cardiac Defect) জাতীয় শ্কেু বল্লল্েন ? একদম শ্চতিা না কল্র 
চল্ল আসা যাল্ব কলকাতার ২শ্ি সরকাশ্র এবং ৬শ্ি পবসরকাশ্র হাসপাতাল্লর পয পকানওশ্িল্ত। তল্ব 
পসশ্ি অবশথ্যই পজলার বা ব্লকস্তল্র মুখথ্য স্াস্থ্য আশ্ধকাশ্রল্কর মাধথ্যল্ম, সরাসশ্র নয়।

  ১৮ বের বয়স পয্তি ওই 
শ্শশুর হাল্ির্ শ্চশ্কৎসার সমস্ত 
দাশ্য়ত্ব রাজথ্য সরকাল্রর। শুধু 
তাই নয়, শ্শশু-সহ বাশ্ড়র 
একজল্নর থাকা, সমস্ত 
ধরল্নর জশ্িল অল্ত্াপচাল্রর 
সব দাশ্য়ত্বই রাজথ্য সরকাল্রর। 
হাল্ি্র শ্বশ্িন্ন জশ্িল সমসথ্যার 
শ্চশ্কৎসা শ্বনামূল্লথ্য কশ্রল্য় 
বাবা-মা, শ্শশুল্ক বাশ্ড় শ্নল্য় 
পযল্ত পারল্েন।

মানুেল্ক এই প্রকল্পের আওতায় পশ্রল্েবা পদওয়া সম্ব হল্য়ল্ে। ৩১-০৭-১৮ পয্তি ২.৮৬ লক্ষ পরা�ী 
২৭৮ পকাশ্ি িাকার কথ্যাশল্লস পশ্রল্েবা রিহণ কল্রল্েন।

 কারা আল্বদন করল্বন : শ্সশ্িক িলাশ্টিয়াস্, শ্রিন িলাশ্টিয়াস্, শ্িল্লজ িলাশ্টিয়াস,্ শ্সশ্িল শ্িল্েন্স 
িলাশ্টিয়াস্, শ্বপয্য় পমাকাশ্বলা কম্ী, জাতীয় পস্চ্ছাল্সবী বল (এনশ্িএে), পহাম�াি্, আইশ্সশ্িএস 
কম্ী ও সহকারী, পঞ্াল্য়ত ও রিাল্মান্নয়ন দপ্তল্রর স্শ্নির্ প�াষ্ী, পঞ্াল্য়শ্তরাজ ইনশ্স্টশ্িউল্ির 
চুশ্তিশ্িশ্তিক ও শ্�কা-শ্রশ্মক, পুর এলাকার স্শ্নি্র প�াষ্ী, আশা কম্ী, অনারাশ্র পহলথ ওয়াক্াস্, অথ্ 
দপ্তল্রর অধীল্ন রাজথ্য সরকাল্রর শ্বশ্িন্ন দপ্তল্র চুশ্তিশ্িশ্তিক ও শ্�কা-শ্রশ্মল্করা আল্বদন করল্বন। 
স্ামী/ত্ী, তাঁল্দর ওপর শ্নি্রশীল শ্পতামাতা ও শ্বশুর-শাশুশ্ড় এবং ১৮ বের বয়স পয্তি পেল্লল্মল্য় 
প্রল্তথ্যল্ক এই স্াস্থ্য শ্বমার সুশ্বধা পাল্বন। এোড়াও শ্রিস্তর পঞ্াল্য়ল্তর সকল সদসথ্য ও তালঁ্দর 
পশ্রবার এবং কল্লজ ও শ্বশ্বশ্বদথ্যালল্য়র আংশ্শক শ্শক্ষক ও শ্শক্ষাকম্ীল্দর এই প্রকল্পের অতিিু্তি 
করা হল্চ্ছ।

	 পযা�াল্যা� : প্রশ্ত পজলায় ব্লকস্তল্র শ্বশ্িও অশ্েস, শহর ও শহরতশ্লর পক্ষল্রি সংশ্লিষ্ট পুরসিা এবং 
অবশথ্যই ২৪ ঘণ্া চালু থাকা পিাল-শ্রি নম্বর— ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪।
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 সরকাশ্র হাসপাতাল এসএসল্কএম এবং কলকাতা পমশ্িকথ্যাল কল্লজ োড়াও পবশ কল্য়কশ্ি পবসরকাশ্র 
হাসপাতাল পথল্ক সমূ্পণ্ শ্বনামূল্লথ্য এই পশ্রল্েবা পাওয়া যায়।

	 কারা এই সুল্যা� পাল্বন : এককথায় ১৮ বের বয়স পয্তি রাল্জথ্যর পয পকানও শ্শশু। এল্ক্ষল্রি 
মুখথ্যমন্তী, শ্শশুর পশ্রবাল্রর আল্য়র কথা মাথায় রাখল্ত শ্নল্েধ কল্রল্েন। অথ্াৎ, পশ্রবাল্রর যত কম 
বা যত পবশ্শ আয়-ই পহাক, এশ্পএল বা শ্বশ্পএল—তা শ্হল্সল্বর মল্ধথ্য ধরা হল্ব না। শ্শশুশ্ি রাল্জথ্যর, 
এিাই পশে কথা।

 পযা�াল্যা�: কলকাতার এসএসল্কএম (শ্পশ্জ হাসপাতাল) এবং কলকাতা পমশ্িকথ্যাল কল্লজ ও 
হাসপাতাল, পজলায় মুখথ্য স্াস্থ্য আশ্ধকাশ্রক অথ্াৎ CMOH এবং ব্লকস্তল্র BMOH-এর কায্ালল্য় 
পযা�াল্যা� করল্ত হল্ব।

প্রকল্পের নাম: মাভিঃ (ওল্য়স্ট পবঙ্গল পহল্ থ শ্কিম ের দথ্য জান্াশ্লস্ট–২০১৬)

 দপ্তর:  তথথ্য ও সংকৃিশ্ত দপ্তর

 প্রকল্পের উল্দেশথ্য: সরকাশ্র অথ্যাশ্ক্রশ্িল্িশন 
কাি্-প্রাপ্ত শ্বশ্িন্ন মাধথ্যল্মর সাংবাশ্দকল্দর 
জনথ্য স্াস্থ্য শ্বমা চালু করা হল্য়ল্ে এই 
প্রকল্পে। সংবাদমাধথ্যম �ণতল্ন্তর চতুথ্ 
স্তম্ শ্হল্সল্ব স্ীকৃত ও সম্াশ্নত। এই 
মাধথ্যল্মর সল্ঙ্গ যুতি বথ্যশ্তিরা তঁাল্দর 
কম্ল্ক্ষল্রির গুরুত্ব সম্পল্ক ্সব্দা সজা� 
ও শ্রদ্াশীল। বত্মাল্ন শ্বজ্ান ও প্রযুশ্তির বথ্যাপক উন্নয়ন এই পপশাল্ক ক্রমশ চথ্যাল্লঞ্জবহুল কল্র 
তুল্লল্ে। এই পপশার কম্পশ্রশ্ধ ক্রমশ শ্বসৃ্তত হল্চ্ছ ও কম্ পদ্শ্তল্তও হল্য় চল্লল্ে বথ্যাপক 
পশ্রবত্ন। কম্ শ্বশ্নল্য়াল্�র পক্ষল্রিও সংবাদমাধথ্যম হল্য় উল্�ল্ে উল্লেখল্যা�থ্য পক্ষরি। পশ্চিমবল্ঙ্গ 
সংবাদমাধথ্যল্মর সল্ঙ্গ যুতি অথ্যাশ্ক্রশ্িল্িশন কাি–্প্রাপকল্দর সংখথ্যাও ক্রমবধ্মান। মুখথ্যমন্তী মমতা 
বল্্দথ্যাপাধথ্যায় সরকার ��ল্নর প্রথম শ্দন পথল্ক রাল্জথ্য সাংবাশ্দকল্দর স্াচ্ছল্্দথ্যর জনথ্য শ্চতিািাবনা 
শুরু কল্রল্েন। স্াস্থ্যল্ক্ষল্রি তঁাল্দর শ্বল্শে সুশ্বধা শ্দল্ত মুখথ্যমন্তীর সশ্দচ্ছায় চালু হল্য়ল্ে এই স্াস্থ্য 
শ্বমা। রাজথ্য সরকাশ্র কম্ীল্দর মল্তা সরকার স্ীকৃত এবং তাশ্লকািুতি, রাল্জথ্যর সমস্ত সাংবাশ্দক 
এবং শ্চরি-সাংবাশ্দকল্দর জনথ্য এই নতুন স্াস্থ্য শ্বমা চালু করা হল্য়ল্ে। এই শ্বমার আওতায় শ্নশ্দ্ষ্ট 
সাংবাশ্দক এবং তাঁর উপর শ্নি্রশীল পশ্রবাল্রর সদসথ্যরা প্রশ্তশ্ি সরকাশ্র এবং তাশ্লকািুতি শ্নশ্দষ্্ট 
শ্কেু পবসরকাশ্র হাসপাতাল্ল শ্চশ্কৎসা করাল্ত পারল্বন। 

  পশ্রবাল্রর শ্নি্রশীল সদসথ্য বলল্ত ত্ী (শ্যশ্ন শ্নল্জ পমশ্িকথ্যাল অথ্যালাওল্য়ন্স পান না), বাবা-মা যালঁ্দর 
মাশ্সক আয় ৫ হাজার িাকার কম, পেল্লল্মল্য়, অশ্ববাশ্হত/শ্বধবা/শ্িল্িাশ্স ্ পবান এবং নাবালক 
িাইল্বান এই স্াস্থ্য শ্বমার আওতায় আসল্বন।

 কারা আল্বদল্নর পযা�থ্য: পজলা পহাক বা কলকাতা, সরকাশ্র স্ীকৃশ্তপ্রাপ্ত সাংবাশ্দকরা (Govt. 
Accredited Journalist) রাজথ্য সরকাশ্র কম্ীল্দর মল্তা এই স্াস্থ্য প্রকল্পের জনথ্য আল্বদন করল্ত 
পারল্বন। ৬৫ বের বয়স পয্তি আল্বদন করা যায়।

 পযা�াল্যা�: পজলার পক্ষল্রি পজলা তথথ্য ও সংকৃিশ্ত আশ্ধকাশ্রক এবং কলকাতার পক্ষল্রি কলকাতা তথথ্য 
পকল্্রে, তথথ্য ও সংকৃিশ্ত দপ্তল্রর পহপে পিল্কি শ্নশ্দ্ষ্ট েল্ম্ই আল্বদন করল্ত হল্ব। এই আল্বদন, 
সংশ্লিষ্ট সাংবাশ্দক পয প্রশ্তষ্াল্ন কম্রত, পসখানকার সম্পাদক বা সমময্াদা সম্পন্ন পকানও বথ্যশ্তি সই 
কল্র শ্দল্ল তল্ব পসশ্ি জমা করা যাল্ব।
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•	 দপ্তর: স্শ্নির্ প�াষ্ী ও স্শ্নযুশ্তি দপ্তর
•	 প্রকল্পের উল্দেশথ্য: স্শ্নি্র প�াষ্ীর সদসথ্য/সদসথ্যাল্দর 
বথ্যশ্তি�ত দুঘ্িনা শ্বমার আওতায় শ্নরাপতিা পদওয়াই  
(১৮-৬০ বের বয়স পয্তি) এই প্রকল্পের উল্দেশথ্য। দুঘ্িনার 
সময় উদু্ত পশ্রশ্স্শ্তল্ত আচমকা পয অথ্ভনশ্তক সংকি 
ততশ্র হয়, তার পমাকাশ্বলা করল্তই স্শ্নি্র প�াষ্ীর সদসথ্য 
ও তাঁর পশ্রবাল্রর পাল্শ দাঁশ্ড়ল্য়ল্ে সরকার।
•	 কারা প্রকল্পের সুশ্বধা পাল্ব: এই প্রকল্পে প্রশ্তশ্ি স্শ্নির্ প�াষ্ীর সদসথ্য বা সদসথ্যা শ্বনামূল্লথ্য বেল্র 
সব্াশ্ধক ২ লক্ষ িাকার দুঘ্িনা শ্বমা পশ্রল্েবা পাল্বন। প্রকল্পের আওতায় দুঘ্িনাজশ্নত শ্চশ্কৎসার 
খরচ, হাসপাতাল্ল িশ্ত্র খরচ োড়াও শ্চশ্কৎসার সময় আরও শ্কেু সুল্যা� সুশ্বধা পাওয়া যায়। কাল্জ 
অনুপশ্স্ত থাকার দরুণ  তদশ্নক পাশ্রশ্রশ্মক পথল্ক বশ্ঞ্ত হন পসই বথ্যশ্তি। এর ক্ষশ্তপূরণও পদওয়া  হয় 
সমাজসাথী প্রকল্পে। এোড়া শ্বমা সংস্া সংশ্লিষ্ট সুশ্বধাল্িা�ী বথ্যশ্তিল্ক নানািাল্ব সাহাযথ্য করল্ব—তথথ্য, 
শ্শক্ষা, পযা�াল্যা�, নাম নশ্থিুতি করাল্না, স্াি্ কাি্ সরবরাহ করা ইতথ্যাশ্দ। শ্বমা প্রকপেশ্ি রাল্জথ্যর সবক’শ্ি 
পজলাল্তই কাজ করল্ব।

প্রকল্পের নাম : শ্নজ �ৃহ শ্নজ িূশ্ম
 দপ্তর: িূশ্ম ও িূশ্মসংকিার এবং উদ্াস্তু রিাণ ও পুন্বাসন দপ্তর

 প্রকল্পের উল্দেশথ্য: রাল্জথ্যর িূশ্মহীন দশ্রদ্র মানুেল্দর 
স্ায়ী আশ্রয় এবং আশ্রয়ল্ক পক্রে কল্র জীবন-জীশ্বকার 
মাল্নান্নয়ন। এশ্ি একধরল্নর পুনব্াসন প্রকপে।

  সরকাল্রর খাস জশ্ম িূশ্মহীন মানুেল্দর মল্ধথ্য 
৫ শতক কল্র চাে ও বাল্সর জনথ্য দান করা হল্চ্ছ। ওই 
জশ্মল্ত অনথ্যানথ্য সরকাশ্র দপ্তল্রর সল্ঙ্গ সমন্বল্য়র মাধথ্যল্ম 
বাশ্ড় ততশ্র, রাস্তা ততশ্র, জল-আল্লা-শ্নকাশ্শর বথ্যবস্া 
করা হল্চ্ছ। বাশ্ড় সংলগ্ন জশ্মল্ত চােবাস, প্রাণীপালন, 
কুশ্িরশ্শপে, হস্তশ্শপে, সংলগ্ন অঞ্ল্ল পুকুর পকল্ি মাে চাে 
করাল্না, স্ানীয়িাল্ব সুলি কাঁচামাল বথ্যবহার কল্র নানা পণথ্য ততশ্রর প্রশ্শক্ষণ ও শ্বশ্ক্রর বথ্যবস্া—এইসব 
নানা কাল্জর মল্ধথ্য শ্দল্য় এই ‘িূশ্ম-দান’ প্রকপে একশ্ি বহুমুখী প্রকপে শ্হল্সল্ব সাথ্ক হল্য় উ�ল্ে। ২০১১-র 
১৮ অল্ক্টাবর এই প্রকপেশ্ি চালু করা হয়। বহুসংখথ্যক মানুে এই প্রকল্পের সুশ্বধা শ্নল্য় তালঁ্দর জীবনযাপল্নর 
মান উন্নত কল্র চল্লল্েন। ৩ লক্ষ বাস্তুজশ্মর পাট্া পদওয়া হল্য়ল্ে।  ১২৭৪.৮৯ একর কৃশ্েজশ্ম শ্বশ্ল করা 
সম্ব হল্য়ল্ে। ২০১৮-র মাচ্ পয্তি ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৫০ জন এই প্রকল্পের সুশ্বধা পপল্য়ল্েন। ২১ 
হাজাল্ররও পবশ্শ NGNB প্রকল্পের জশ্মল্ত জীশ্বকার উন্নশ্তর জনথ্য শ্বশ্িন্ন প্রকপে সংযুতি হল্য়ল্ে।

 কারা আল্বদন করল্ত পারল্বন: কৃশ্ে-কাজ, প্রাণীপালন, মৎসথ্য চাে, হস্ত ও কুশ্িরশ্শপে প্রিৃশ্ত 
শ্চরাচশ্রত পপশার সল্ঙ্গ আবহমান কাল ধল্র যুতি থাকা সল্্বেও আজও যাঁরা একিুকল্রা জশ্মর মাশ্লক হল্ত 
পাল্রনশ্ন এবং বসতজশ্ম পকনার ক্ষমতাও পনই তাঁরাই এই প্রকল্পের জনথ্য আল্বদন করল্ত পারল্বন। শ্বশ্িন্ন 
স্শ্নি্র প�াষ্ীর প্রাশ্তিক মানুেজনও এই সুশ্বধা পাল্বন।

 পযা�াল্যা�: সংশ্লিষ্ট শ্বএল অথ্যান্ড এলআর অশ্েল্স পযা�াল্যা� করল্ত হল্ব।
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	 দপ্তর: খাদথ্য ও সরবরাহ দপ্তর

 প্রকল্পের উল্দেশথ্য : সুলি মূল্লথ্য শ্নশ্দ্ষ্ট পশ্রমাণ খাল্দথ্যর পজা�ান শ্নশ্চিত কল্র খাদথ্য ও পুশ্ষ্টর শ্নরাপতিা পদওয়াই 
এই প্রকল্পের উল্দেশথ্য। মুখথ্যমন্তী মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যাল্য়র শ্বল্শে উল্দথ্যা� ও অনুল্প্ররণায় পশ্চিমবল্ঙ্গর  
৮ পকাশ্ি ৬২ লক্ষ মানুে অথ্াৎ রাল্জথ্যর ৯৪ শতাংশ মানুে খাদথ্য শ্নরাপতিার আওতায় এল্সল্েন।

 জাতীয় খাদথ্য সুরক্ষা আইন এবং রাজথ্য খাদথ্য সুরক্ষা পযাজনার মাধথ্যল্ম অল্তিথ্যাদয় অন্ন পযাজনা, 
অরিাশ্ধকার তাশ্লকািুতি পশ্রবার, শ্বল্শে অরিাশ্ধকার তাশ্লকািুতি পশ্রবার ও রাজথ্য খাদথ্য সুরক্ষা 
পযাজনা-১ এর তাশ্লকািুতি পশ্রবাল্রর সমস্ত মানুল্ের কাল্ে রাজথ্য সরকার দুিাকা পকশ্জ দল্র 
খাদথ্যশসথ্য পপঁল্ে শ্দল্চ্ছ।

 খাদথ্য সুরক্ষা সুশ্নশ্চিত করার জনথ্য মুখথ্যমন্তী মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যায়-এর অনুল্প্ররণায় ৪০ লল্ক্ষর পবশ্শ 
মানুল্ের জনথ্য শ্বল্শে পথ্যাল্কল্জর মাধথ্যল্ম স্ািাশ্বক বরাল্দের অশ্তশ্রতি খাদথ্যশসথ্য সরবরাহ করা হল্চ্ছ। 
জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষশ্তরিস্ পশ্রবার, চা-বা�াল্নর সমস্ত পশ্রবার, দাশ্জ্শ্লং-এর পাহাড়বাসী, শ্সঙু্গল্রর 
অশ্নচু্ছক কৃেক পশ্রবার, পিাল্িাপাড়ার আশ্দম জনজাশ্তিুতি পশ্রবার এই শ্বল্শে পথ্যাল্কল্জর আওতায় 
আল্ে। স্াস্থ্য ও পশ্রবার কলথ্যাণ দপ্তল্রর সল্ঙ্গ পযৌথ উল্দথ্যাল্� পুশ্ষ্ট পুনব্াসন পকল্্রে শ্চশ্কৎসাধীন শ্শশু, মা  
ও তাল্দর পশ্রবাল্রর জনথ্য মাল্স ৫ শ্কল্লারিাম চাল, ২.৫ শ্কল্লারিাম �ম, ১ শ্কল্লারিাম মুসুর িাল ও ১ 
শ্কল্লারিাম পোলা শ্বনামূল্লথ্য পদওয়া হল্চ্ছ ‘শ্বল্শে কুপন’ চালু কল্র। �ণবণ্ন বথ্যবস্া স্চ্ছ ও �শ্তশীল 
করার জনথ্য শ্িশ্জিাল পরশন কাল্ি্র প্রচলন ও সাশ্ব্ক কশ্ম্পউিার বথ্যবস্াপনার সেল প্রল্য়া� �ত 
পাঁচ বেল্র সম্ব হল্য়ল্ে। বত্মান খশ্রে মরশুল্ম খাদথ্য ও সরবরাহ দপ্তর প্রায় ৪ পকাশ্ি ৩৫ লক্ষ জুি 
বথ্যা� ক্রয় কল্রল্ে যার মূলথ্য প্রায় ২১১ পকাশ্ি িাকা৷

 বত্মান খশ্রে মরশুল্ম (২০১৭-১৮) সরকার প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কৃেল্কর কাে পথল্ক 
নূথ্যনতম সহায়ক মূল্লথ্য ৩৩ লক্ষ পমশ্রিক িন ধান সংরিহ কল্রল্ে৷ বত্মাল্ন রাল্জথ্য ধাল্নর 
অিাবী শ্বশ্ক্র বন্ধ হল্য়ল্ে৷ খাদথ্য মজুল্তর ক্ষমতাও �ত সাত বেল্র ১৪ গুণ বৃশ্দ্ পপল্য় হল্য়ল্ে  
৮ লক্ষ ৫৭ হাজার পমশ্রিক িন৷ রাল্জথ্যর মুখথ্যমন্তীর অনুল্প্ররণায় পশ্চিমবল্ঙ্গ খাদথ্য শ্নরাপতিা প্রদাল্নর 
সেল পদল্ক্ষপ হল খাদথ্যসাথী৷

	 পযা�াল্যা�: খাদথ্য ও সরবরাহ দপ্তল্রর শুল্কমুতি পোন নং : ১৯৬৭ এবং ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ প্রশ্তশ্দন 
সকাল ৮িা পথল্ক রাত ৮িা৷

প্রকল্পের নাম : শ্মশন শ্নম্ল বাংলা
•	 দপ্তর: পঞ্াল্য়ত ও রিাল্মান্নয়ন দপ্তর, ন�ল্রান্নয়ন ও পপৌর শ্বেয়ক দপ্তর
•	 প্রকল্পের উল্দেশথ্য: পশ্চিমবল্ঙ্গর প্রশ্তশ্ি পজলাল্ক মুতি 

পশৌচশ্বহীন শ্হসাল্ব পঘােণা করা। পদল্শর মল্ধথ্য প্রথম 
এই রাল্জথ্যই ‘নশ্দয়া’ পজলা এই শ্শল্রাপা পায়। যরিতরি 
মলমূরি তথ্যাল্�র েল্ল রাল্জথ্যর জনস্াস্থ্য নানা িাল্ব শ্বশ্নিত 
হয়। শ্বশ্িন্নিাল্ব জনসল্চতনতা শ্শশ্বর, আল্লাচনাচক্র ও 
প্রচাল্রর েল্ল এই রাল্জথ্যর এল্কর পর এক পজলাল্ক 
‘মুতি পশৌচশ্বহীন’ পঘােণা করা হল্য়ল্ে। ইশ্তমল্ধথ্য উতির 
২৪ পর�না, পকাচশ্বহার, পূব্ বধ্মান, পশ্চিম বধ্মান ও হু�শ্ল পজলা এই স্ীকৃশ্ত অজ্ন কল্রল্ে। 
মালদা ও হাওড়া পজলার পর দশ্ক্ষণ শ্দনাজপুর, বীরিূম, ও মুশ্শ্দাবাদ পজলাও এই স্ীকৃশ্তর অল্পক্ষায়। 

•	 কারা আল্বদন করল্বন: রিামাঞ্ল্ল বা শহরাঞ্ল্ল বসবাসকারী যাঁল্দর বাশ্ড়ল্ত পশৌচালয় পনই তাঁরা 
পশৌচালয় শ্নম্াল্ণ িাকা পাল্বন।

•	 পযা�াল্যা�: পঞ্াল্য়ত অথবা পপৌরসিার সল্ঙ্গ পযা�াল্যা� করল্ত হল্ব।
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প্রকল্পের নাম: কনথ্যাশ্রী

 দপ্তর: নারী ও শ্শশু উন্নয়ন রএবং সমাজকলথ্যাণ দপ্তর, উচ্চশ্শক্ষা দপ্তর
 প্রকল্পের উল্দেশথ্য: কনথ্যাশ্রী একশ্ি আশ্থ্ক উৎসাহদান প্রকপে। কনথ্যাশ্রী 

প্রকল্পের সূচনা হয় মূলত কনথ্যা সতিানল্দর বালথ্যশ্ববাহ প্রশ্তল্রাল্ধর 
উল্দেল্শথ্য। দশ্রদ্র পমল্য়ল্দর পড়াল্শানা চাশ্লল্য় যাওয়া এবং উচ্চশ্শক্ষায় ধল্র 
রাখাও এর অনথ্যতম উল্দেশথ্য। 

 মুখথ্যমন্তী মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যায় রাল্জথ্যর নারী ও শ্শশু উন্নয়ল্ন অল্নকগুশ্ল 
যু�াতিকারী প্রকপে চালু কল্রল্েন। তঁার স্ল্নের প্রকপেগুশ্লর মল্ধথ্য কনথ্যাশ্রী 
প্রকপেশ্ি অনথ্যতম। এই প্রকল্পের নামকরণ কল্রল্েন মুখথ্যমন্তী শ্নল্জ। পলাল্�াশ্িও শ্তশ্নই শ্িজাইন 
কল্রল্েন।

 নারীশ্শক্ষার উন্নয়ল্ন নতুন শ্দশা কনথ্যাশ্রী প্রকপে। মুখথ্যমন্তী মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যাল্য়র অনুল্প্ররণায় এই 
প্রকপে চালু হয় ২০১৩ সাল্লর ১ অল্ক্টাবর তাশ্রল্খ। এই প্রকল্পের মাধথ্যল্ম দশ্রদ্র কনথ্যাশ্শশুল্দর শ্শক্ষায় 
উৎসাশ্হত করা হয়। ‘কনথ্যাশ্রী’ িাতাপ্রাপ্ত োরিীরা একশ্ি শ্নজস্ পশ্রচল্য় পবল্ড় ও�ার সুল্যা� পাল্চ্ছ। 
তাল্দর শ্নজস্ বথ্যাংক অথ্যাকাউটি-এ িাকা সরাসশ্র জমা হয়।

 ১৮ বের পয্তি পমল্য়ল্দর শারীশ্রক ও মানশ্সক ��ন চলল্ত থাল্ক। িশ্বেথ্যল্ত যাল্ত তারা শ্নল্জল্দর 
পাল্য় দাড়ঁাল্ত পাল্র তাই তাল্দর উপযুতি কল্র �ল্ড় তুলল্ত এই সময়ই উপযুতি। ‘কনথ্যাশ্রী’-র 
পমল্য়ল্দর নানা প্রশ্শক্ষণ পদওয়া এবং তাল্দর ততশ্র পণথ্য শ্বশ্ক্ররও বথ্যবস্া হল্চ্ছ। শ্বশ্িন্ন ক্রীড়া ও 
আত্মরক্ষার প্রশ্শক্ষণ পদওয়ার কাজ চলল্ে রাল্জথ্যর শ্বশ্িন্ন পজলা জুল্ড়। ‘কনথ্যাশ্রী েুিবল প্রশ্তল্যাশ্�তা’-ও 
আল্য়াশ্জত হল্চ্ছ। তাল্দর স্শ্নি্র কল্র �ল্ড় পতালার এবং জীবল্নর সমসথ্যাগুল্লাল্ক আত্মশ্বশ্বাল্সর 
সল্ঙ্গ পমাকাশ্বলা করার জনথ্য কনথ্যাশ্রী ক্াব, কনথ্যাশ্রী সংঘ ও কনথ্যাশ্রী পযাদ্া �ল্ড় পতালা হল্চ্ছ।

 এই প্রকপে কনথ্যাশ্শশুর জীবনল্ক আলাদা ময্াদায় প্রশ্তশ্ষ্ত কল্রল্ে। জীবল্নর পশ্রপূণ্ শ্বকাল্শর সুল্যা� 
কল্র শ্দল্য়ল্ে তাল্দর। কনথ্যাশ্রী-র পমল্য়রাই রিাল্ম রিাল্ম সশ্�ক বয়ল্স শ্বল্য় পদওয়ার কথা বলল্ে, 
কুিল-েুি পমল্য়ল্দর শ্বদথ্যালল্য় শ্েশ্রল্য় আনল্ে, পমল্য়ল্দর পড়াল্শানা করাল্নার সুেল অশ্িিাবকল্দর 
পবািাল্চ্ছ এবং আলাপ-আল্লাচনা ও নািল্কর মাধথ্যল্ম তারা জনমতও ততশ্র করল্ে।

 এর েল্ল নারী শ্শক্ষার হার ও সশ্�ক বয়ল্স শ্বল্য়র হার দুশ্িই বৃশ্দ্ পাল্চ্ছ, কমল্ে শ্লঙ্গ-তবেমথ্যও। 
নারীরা স্-শ্নির্তার পল্থ এল্�াল্চ্ছ। সাশ্ব্ক উন্নয়ল্ন এর সুেল পাওয়া যাল্চ্ছ।

প্রায় ৫০ লক্ষ োরিী এই রাল্জথ্য কনথ্যাশ্রী 
প্রকল্পের আওতায় অতিি্ুতি হল্য়ল্ে (২৭-০৮-
২০১৮ পয্তি)।
রাষ্ট্রপুঞ্জ কনথ্যাশ্রী প্রকপেল্ক শ্বশ্বল্সরা  
প্রকল্পের শ্শল্রাপা শ্দল্য়ল্ে ইশ্তমল্ধথ্যই।  
শ্বল্শ্বর ৫৫২শ্ি প্রকল্পের মল্ধথ্য পশ্রষ্  
প্রকপে শ্হল্সল্ব রাষ্ট্রপুল্ঞ্জর ‘২০১৭ 
জন পশ্রল্েবা পুরকিার’ অজ্ন কল্রল্ে  
এই প্রকপে। ২৩ জুন, ২০১৭ তাশ্রল্খ  
রাষ্ট্রপুল্ঞ্জর জন পশ্রল্েবা শ্দবস উপলল্ক্ষথ্য 
আল্য়াশ্জত এক অনুষ্াল্ন পনদারলথ্যান্ডস–
এর পহ� শহল্র পশ্চিমবল্ঙ্গর মুখথ্যমন্তী  
মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যাল্য়র হাল্ত এই পুরকিার 
তুল্ল পদওয়া হয়। 
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 কারা আল্বদন করল্ত পারল্ব : সরকার স্ীকৃত শ্নয়শ্মত বা সমতুল মুতি শ্বদথ্যালল্য় বা সমতুল বৃশ্তিমূলক/
কাশ্র�শ্র প্রশ্শক্ষণ পকল্্রে পা�রতা পকবলমারি অশ্ববাশ্হতা পমল্য়রাই আল্বদন করল্ত পারল্ব। বাশ্ে্ক 
িাতার জনথ্য K-1 েল্ম্ এবং এককালীন অনুদাল্নর জনথ্য K-2 েল্ম্ আল্বদন করল্ত হল্ব। বত্মাল্ন 
উচ্চশ্শক্ষা শ্বস্তাল্রর উল্দেশথ্যল্ক মাথায় পরল্খ স্াতল্কাতির স্তল্র পা�রতা পমল্য়ল্দর জনথ্য K3 শুরু হল্য়ল্ে। 
কনথ্যাশ্রী প্রকল্পের বৃশ্তিপ্রাপল্করা শ্বজ্ান ও কলা শ্বিাল্�/কমাল্স্ পড়াল্শানার জনথ্য মাল্স যথাক্রল্ম 
২৫০০ ও ২০০০ িাকা কল্র অনুদান পাল্চ্ছ।

 আল্বদনকারীর পাশ্রবাশ্রক বাশ্ে্ক আল্য়র শ্নশ্দ্ষ্ট সীমা বত্মাল্ন তুল্ল পদওয়ার পঘােণা হল্য়ল্ে।  
আল্বদনকারীল্ক পয পকানও রাষ্ট্রীয় বথ্যাংল্ক এই প্রকল্পের জনথ্য একশ্ি পসশ্িংস অথ্যাকাউটি খুলল্ত হল্ব। 
বাশ্ে্ক ১,০০০ িাকা হাল্র অষ্টম পথল্ক দ্াদশ পশ্রশ্ণর োরিীল্দর আশ্থক্ সহায়তা পদওয়া হল্চ্ছ।  
বয়স হল্ত হল্ব ১৩ পথল্ক ১৮ বের। এককালীন ২৫,০০০ িাকা অনুদান শ্হল্সল্ব পদওয়া হল্চ্ছ 
শ্বদথ্যালয়, কল্লজ বা বৃশ্তিমূলক/কাশ্র�শ্র প্রশ্শক্ষণ পকল্্রে পা�রতা অশ্ববাশ্হতা পমল্য়ল্দর, আল্বদন 
করার সময় যাঁল্দর বয়স ১৮ বেল্রর পবশ্শ এবং ১৯ বেল্রর কম। K-3-র জনথ্য এই বয়ঃসীমা 
প্রল্যাজথ্য নয়।

 পযা�াল্যা�: শ্বদথ্যালয় বা প্রশ্শক্ষণ পকল্্রের প্রধাল্নর সল্ঙ্গ পযা�াল্যা� করল্ত হল্ব।

প্রকল্পের নাম : সবলা

 দপ্তর : নারী ও শ্শশু উন্নয়ন এবং সমাজ কলথ্যাণ দপ্তর
 প্রকল্পের উল্দেশথ্য : শ্কল্শারীল্দর স্াস্থ্য, পুশ্ষ্ট, জীবনভশলী ও কম্সংস্ান�ত উন্নশ্ত ঘশ্িল্য় তাল্দর ক্ষমতায়ন 

বৃশ্দ্ করা হল্চ্ছ এই প্রকল্পের মাধথ্যল্ম। পশ্রপূরক পুশ্ষ্টর বথ্যবস্া করা হল্চ্ছ স্শ্নি্র প�াষ্ীর ততশ্র খাবার 
অঙ্গনওয়াশ্র পকল্্রের মাধথ্যল্ম শ্কল্শারীল্দর সরবরাহ কল্র। এইিাল্ব অপুশ্ষ্ট দূর করার পাশাপাশ্শ স্াস্থ্য, 
পশ্রষ্ার-পশ্রচ্ছন্নতা, তকল্শার-
জশ্নত প্রজনন ও পযৌন স্াস্থ্য, 
পশ্রবার ও শ্শশুর সুরক্ষা এবং 
যল্নের বথ্যাপাল্র সল্চতনতা 
ততশ্র করা হল্চ্ছ শ্কল্শারীল্দর 
মল্ধথ্য। রাল্জথ্যর ৭শ্ি পজলায় 
‘কনথ্যাশ্রী’ প্রকল্পের সল্ঙ্গ সমন্বয় 
ততশ্র কল্র এই প্রকপে চলল্ে।

 �ৃহকল্ম ্ ও জীবল্নর নানা 
পক্ষল্রি তাল্দর দক্ষতা বৃশ্দ্র 
পাশাপাশ্শ বৃশ্তিমুখী প্রশ্শক্ষণ এবং শ্বদথ্যালয়-বশ্হিূ্ত শ্কল্শারীল্দর পলখাপড়ার বথ্যবস্া করার কাজ 
চলল্ে এই প্রকল্পে। তাল্দর ‘শ্কল্শারী কাি্’ নাল্ম একশ্ি কাি ্পদওয়া হল্চ্ছ পযখাল্ন তাল্দর স্াস্থ্য 
সংক্রাতি সমস্ত তথথ্য পদওয়া থাকল্ব।

 কারা আল্বদন করল্ত পারল্বন : ১১ পথল্ক ১৮ বের বয়শ্স অশ্ববাশ্হতা শ্কল্শারী কনথ্যারা। বত্মাল্ন 
পকাচশ্বহার, জলপাইগুশ্ড়, নশ্দয়া, পুরুশ্লয়া, কলকাতা, মালদা এবং আশ্লপুরদুয়ার এই ৭শ্ি পজলায় 
এই প্রকপে চলল্ে।

 পযা�াল্যা� : রিাল্মর অঙ্গনওয়াশ্র পকল্্রে এবং ব্লল্কর শ্সশ্িশ্পও-র সল্ঙ্গ পযা�াল্যা� করল্ত হল্ব। 
বতম্াল্ন এই প্রকল্পের নাম— ‘‘শ্কল্শারীল্দর জনথ্য প্রকপে’’ (Scheme for Adolescent 
Girls) হল্য়ল্ে এবং এই প্রকল্পের আওতায় ১১–১৮ বের বয়শ্স এবং শ্বদথ্যালয় বশ্হিূ্ত শ্কল্শারী 
পমল্য়ল্দর জনথ্য ‘সবলা’ প্রকল্পের সমস্ত পশ্রল্েবা সারা রাজথ্য জুল্ড় সমস্ত অঙ্গনওয়াশ্ড় পক্রে পথল্ক 
পদওয়া হল্ব।
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প্রকল্পের নাম: মানশ্বক

•	 দপ্তর: নারী ও শ্শশু উন্নয়ন এবং সমাজ কলথ্যাণ দপ্তর
•	 প্রকল্পের উল্দেশথ্য: সমরি পশ্চিমবল্ঙ্গর প্রশ্তবন্ধী বা 

শ্বল্শেিাল্ব সক্ষম মানুে যাঁল্দর প্রশ্তবন্ধকতা ৫০% 
অথবা অশ্ধক, তালঁ্দর এই পপনশন প্রকল্পের আওতায় 
শ্নল্য় আসা৷ মানশ্বক  প্রকল্পের আওতায় উপল্িাতিা 
প্রশ্ত মাল্স ১,০০০(এক হাজার) িাকা কল্র িাতা 
পাল্বন৷

•	 কারা প্রকল্পের সুশ্বধা পাল্বন: প্রশ্তবন্ধী বা শ্বল্শেিাল্ব সক্ষম মানুে এই পপনশন প্রকল্পের আওতায় 
আসল্বন যশ্দ শ্নম্নশ্লশ্খত শত্গুশ্ল পূরণ কল্রন—

 (১) আল্বদনকারীর প্রশ্তবন্ধকতা ৫০% বা তার অশ্ধক হল্ত হল্ব৷
 (২) আল্বদনকারীর পাশ্রবাশ্রক আয় বাশ্ে্ক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) িাকার কম হল্ত হল্ব৷
 (৩) আল্বদনকারীল্ক িারতীয় না�শ্রক হল্ত হল্ব এবং কমপল্ক্ষ দশ বের পশ্চিমবল্ঙ্গ বসবাস করল্ত 

হল্ব (পপনশল্নর আল্বদল্নর তাশ্রখ শ্িশ্তি ধল্র)৷
 (৪) আল্বদনকারীর বয়স দশ বেল্রর কম হল্ল বসবাল্সর সময় শ্নধ্াশ্রত হল্ব আল্বদনকারীর জমে 

তাশ্রখ এবং আল্বদল্নর তাশ্রল্খর বথ্যবধান সময়ানুযায়ী৷
 (৫) আল্বদনকারী রাজথ্য অথবা পক্রেীয় সরকার অথবা অনথ্য পকানও সূরি পথল্ক শ্বধবা িাতা, বাধ্কথ্য 

িাতা, কৃশ্ে িাতা, পাশ্রবাশ্রক পপনশন প্রকল্পের আওতায় আশ্থ্ক সহায়তা পপল্ল, মানশ্বক 
প্রকল্পের আওতায় িাতা পাল্বন না৷

•	 পযা�াল্যা� : উপল্িাতিারা স্ানীয় ব্লক অশ্েস অথবা রিামীণ এলাকায় পঞ্াল্য়ত সশ্মশ্তল্ত এবং শহর 
এলাকায় পপৌরসিায় পযা�াল্যা� করল্ত পাল্রন।

প্রকল্পের নাম : সবুজশ্রী
  দপ্তর : বন দপ্তর
 প্রকল্পের উল্দেশথ্য : এই প্রকল্পের মাধথ্যল্ম প্রশ্তশ্ি শ্শশুল্ক জমেরিহল্ণর পরপরই একশ্ি মূলথ্যবান �াল্ের 

চারা পদওয়া হল্চ্ছ। 
 ওই চারাশ্ি শ্শশুর নাল্ম লা�াল্ত হল্ব এবং শ্শশুর সল্ঙ্গ সল্ঙ্গ চারাশ্ি 

বল্ড়া হল্ব। শ্শশুর পশ্রবার চারাশ্িল্ক ও শ্শশুল্ক সযল্নে লালনপালন 
করল্ব। শ্শশু বল্ড়া হল্ল শ্শশুর প্রল্য়াজল্ন ওই চারা পথল্ক পবল্ড় 
ও�া বৃক্ষশ্িল্ক আশ্থ্ক কারল্ণ বা প্রল্য়াজল্ন বথ্যবহার করা যাল্ব। 
এর েল্ল শ্শশুশ্ির িশ্বেথ্যল্তর আশ্থ্ক সুরাহার পাশাপাশ্শ �ােশ্ি 
‘জীবজ�ৎ’-পকও এতগুল্লা বের ধল্র অল্নক শ্কেুই পদল্ব। মুখথ্যমন্তী 
মমতা বল্্দথ্যাপাধথ্যায় ২০১৬-র ১৯ শ্িল্সম্বর এই প্রকল্পের সূচনা 
কল্রন।

 প্রকল্পের সুশ্বধাল্িা�ী প্রতথ্যক্ষিাল্ব রাল্জথ্যর প্রশ্তশ্ি নবজাতক এবং 
পল্রাক্ষিাল্ব প্রশ্তশ্ি রাজথ্যবাসী। এশ্ি একশ্ি বহুমুখী পশ্রকপেনা।

 এই প্রকল্পের মাধথ্যল্ম ‘সবুজ বাংলা’ �ল্ড় পতালা হল্চ্ছ। অনথ্যশ্দল্ক 
প্রকৃশ্ত ও মানবসতিান-এর মল্ধথ্য পয অল্চ্ছদথ্য সম্পক্ ও অনুিূশ্ত �ল্ড় 
পতালার প্রয়াস পনওয়া হল্য়ল্ে শ্নঃসল্্দল্হ তা অশ্িনব। ইশ্তমল্ধথ্য ১৫ 
লল্ক্ষরও পবশ্শ চারা�াে এই প্রকল্পে লা�াল্না হল্য়ল্ে।

 প্রকল্পের সুল্যা� কারা পাল্বন : রাল্জথ্যর নবজাতল্করা।
 পযা�াল্যা�: প্রশ্তশ্ি শ্শশু জমোল্নার পর বনদপ্তর পথল্ক তার বাবা-মাল্য়র সল্ঙ্গ পযা�াল্যা� কল্র এই 

চারা তাঁল্দর হাল্ত তুল্ল পদওয়া হল্চ্ছ।
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মা-মাশ্ি-মানুষের সরকার ‘পশ্চিমবঙ্গ’-কক নতুন কষর 
গষ়ে কতালার অঙ্গগীকাষর পথ চলা শুরু করল ২০১১-কত।

রাজ্য জুষ়ে শুরু হল কাষজর কজায়ার। শ্িক্া এবং 
স্াস্্য দুশ্ি শ্বেষয়ই শ্বষিে গুরুত্ব কদওয়া হল।

দশ্রদ্র মানুষের কথা কেষব কম খরষচ, কখনও বা 
সম্পূর্ণ শ্বনামপূষল্য শ্চশ্কৎসা পশ্রষেবার সুষ�াগ কপঁষে 
কদওয়ার কাজ শুরু হল। আধুশ্নক শ্বজ্াষনর উন্নশ্তর 
ফষল শ্চশ্কৎসার জগষত অোবনগীয় সাফল্য এষসষে। শ্কন্তু 
এইসব পশ্রষেবার সুষ�াগ ককবল শ্বিাল পশ্রমার অষথ্ণর 
বদষলই মুষ�াবন্গী করা �ায়। দশ্রদ্র বা শ্নম্নশ্বত্ত মানুেই 
ক� এষক্ষরে অসহায়তা কবাধ কষর তাই নয়, মধ্যশ্বত্ত 
পশ্রবাষরও অষনক করাষগর ব্যয়বহুল শ্চশ্কৎসা-পশ্রষেবা 
ক্রষয়র ক্মতা থাষক না।

করাষগর কাষে মানুে, কস ধনগী-শ্নধ্ণন �াই কহাক, বষ়ো 
অসহায়। অথ্ণ শ্দষয় ককউ কমাকাশ্বলা করার কচষ্া কষরন। 
ককউ বা পাষরন না অথ্ণহগীনতার কারষর। সরকার এখন 
জনকল্যাষরর কক্ষরে মস্তবষ়ো েপূ শ্মকা কনয়। পশ্চিমবঙ্গ-এ 
স্াস্্য কক্ষরে বত্ণমান সরকার প্রথম কথষকই ‘রোতা’-র 
েপূ শ্মকা শ্নষয় কদখা শ্দল।

রাষজ্য স্াস্্য পশ্রষেবার উন্নয়ষন এষক এষক কা�্ণকরগী 
পদষক্প করা হল। রাষজ্যর প্রত্যন্ত অঞ্চষলও উন্নতমাষনর 
স্াস্্য পশ্রষেবা কপঁষে শ্দষত হষব—এই লক্্য শ্নষয় শ্বশ্েন্ন 
শ্বোষগর সমন্বষয়র মাধ্যষম ‘পশ্রবত্ণন’-এর সরকার 
পশ্রবত্ণন আনার কাজ শুরু করল।

রাষজ্য ক�াগাষ�াগ ও পশ্রবহর ব্যবস্ার পািাপাশ্ি 
সবরে্ণই ধগীষর ধগীষর শ্বদু্যৎ কপঁষে কদওয়া সম্ভব হষয়ষে। 
ক�ষহতু রাত-শ্দন চশ্বিি ঘণ্াই স্াস্্য পশ্রষেবার 

প্রষয়াজনগীয় সুষ�াগ শ্নষত মানুে এখন সহষজই কপঁষে 
ক�ষত পারষে স্াস্্যষকন্দ্র ও হাসপাতাষল। সময় নষ্ না 
কষর অসুস্ মানুেষক শ্নষয় এইোষব কপঁষে �াওয়ার ক� 
সুশ্বধা তাঁরা পাষছেন—এিাই একিা বষ়ো পশ্রবত্ণন।

আষগ হাসপাতাষল শ্কেু শ্রি কবড শ্েল, এখন সকষলর 
জন্যই শ্রি কবড। ফষল, দশ্রদ্র মানুেষদর মন কথষক 
হগীনমন্যতাও অষনকিা দপূর হষয়ষে। সকষলর মষধ্যই 
এষসষে আস্া।

সকষলর জন্য স্াস্্য—এই োবনাষক সম্পূর্ণোষব রূপ 
কদওয়া সম্ভব হল এোষবই। ফষল, অষনক কবশ্ি কবশ্ি 
মানুে রাষজ্যর শ্চশ্কৎসা-পশ্রষেবার সুষ�াগ শ্নষত এশ্গষয় 
আসষত লাগল। শ্বনা শ্চশ্কৎসায় ঘষর বষস থাকার শ্দন 
কিে হষয় এল। এইোষবই অশ্নবা�্ণ হষয় উ�ল স্াস্্য 
পশ্রষেবা প্রদাষনর শ্বশ্েন্ন স্তষরর প্রশ্তষ্ানগুশ্লর আমপূল 
সংস্াষরর পািাপাশ্ি নতুনোষব প্রষয়াজনমুখগী প্রশ্তষ্ান 
ও শ্বোগ কখালার োবনা।

রাষজ্যর সব্ণরে উন্নত মাষনর শ্চশ্কৎসা পশ্রষেবার 
সুষ�াগ কপঁষে কদওয়ার বষ়ো চ্যাষলঞ্জ শ্নষয় কাজ শুরু হল 
মুখ্যমন্তগী তথা রাষজ্যর স্াস্্যমন্তগী মমতা বষন্্যাপাধ্যাষয়র 
উষদ্যাষগ।

ক� ককানও কাষজর পশ্রচালনায় ‘নজরদাশ্র’ একশ্ি 
গুরুত্বপপূর্ণ স্তর, পদষক্পও বষি। রাজ্য পশ্রচালনায় 
মুখ্যমন্তগী মমতা বষন্্যাপাধ্যায় প্রশ্তশ্ি কক্ষরেই ‘ব্যশ্তিগত 
নজরদাশ্র’-র ক� পদ্ধশ্তর প্রষয়াগ ঘিাষলন তার ফষল 
স্াস্্য কক্ষরেও অবি্যম্ভাশ্বরূষপ সাফল্য কদখা শ্দল।

রাষজ্যর নামগী হাসপাতাষল আচমকাই ঢুষক কগষলন 
মুখ্যমন্তগী। কথা বলষলন, করাগগী ও তাঁষদর পশ্রজনষদর 

রাষজ্য স্াস্্য-পশ্রষেবা ও পশ্রকা�াষমায়  
নতুন কজায়ার
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সষঙ্গ। তাঁষদর সুশ্বধা-অসুশ্বধার কখাঁজ কনওয়ার পািাপাশ্ি 
হাসপাতাষলর পশ্রষবি শ্নষয়ও শ্তশ্ন তাঁর শ্চন্তাোবনা 
ও মতামত প্রকাি করষলন। শ্নষত বাধ্য করষলন 
জরুরগী পদষক্প। স্াস্্যসশ্চবষক সষঙ্গ শ্নষয় তাঁর এই 
আচমকা হাসপাতাল-পশ্রদি্ণন কসশ্দন চমষক শ্দষয়শ্েল 
রাজ্যবাসগীষক। শ্কন্তু এইোষবই শ্তশ্ন বুশ্িষয় শ্দষলন—
নতুন সরকাষরর কম্ণ-পশ্রচালনার-নগীশ্ত শ্কোষব রূপ 
পাষব।

স্াস্্য পশ্রষেবার কখালনলষচ পাল্াষত কগষল ককাথায় 
আষগ কাজ শুরু করষত হষব এিা আষগ কবািা ও 
কবািাষনা দরকার। অত্যন্ত পারদশ্ি্ণতার সষঙ্গ এিা শ্তশ্ন 
করষত পারষলন।

প্রাথশ্মক স্াস্্যষকন্দ্রগুশ্ল অষনক কজলাষতই মুখ থুবষ়ে 
পষ়েশ্েল। কসগুশ্লর সংস্ার করষলন গত সাতবেষর। 
কেষে প়ো ঘর-বাশ়্ের পািাপাশ্ি শ্চশ্কৎসক-নাস্ণ-কম্ণগীষদর 
থাকার জন্য ককায়াি্ণাষরও সংস্ার ও শ্নম্ণার করা হষছে। 
এিা খুব জরুরগী শ্বেয়। কারর শ্দন-রাত চশ্বিি ঘণ্ার 
পশ্রষেবা পাওয়া �াষব ক� ককন্দ্র কথষক কসখাষনর কাষজর 
উপ�ুতি পশ্রষবি দরকার। শ্নষবশ্দত প্রার কম্ণগীবাশ্হনগী না 
থাকষল মানবষসবার এতবষ়ো কাজ সফলোষব করাষনা 
সম্ভব নয়। তাই তাঁষদর সুশ্বধার শ্বেয়শ্িষক গুরুত্ব শ্দষত 
হষব। ধাষপ ধাষপ এই কাজ চলষে।

উন্নতমাষনর �ন্তপাশ্তর ব্যবহার করা হষছে প্রাথশ্মক 
স্াস্্যষকন্দ্র কথষক শুরু কষর সব্ণরে। করাগশ্নর্ণষয়র জন্য 
শ্বশ্েন্ন পরগীক্া-শ্নরগীক্ার ব্যবস্া করা হষছে। ‘করাগশ্নর্ণয়’—
ক� একশ্ি প্রষয়াজনগীয় কাজ কসকথা সব মানুে আজ 
বুিষত পারষেন। মানুষের মষধ্য শ্িক্ার পািাপাশ্ি 
স্াস্্য সষচতনার প্রসার ঘিায় শ্চশ্কৎসার কাজও এখন 
অষনকিাই সশ্�কোষব করা �াষছে। এর ফষল, শ্চশ্কৎসক 
ও করাগগীর মষধ্যও সম্ষক্ণর উন্নশ্ত ঘিষে।

প্রাথশ্মক স্াস্্যষকন্দ্রগুশ্লষত কবশ্িরোগ মানুে 
প্রাথশ্মক প�্ণাষয়ই সশ্�ক শ্চশ্কৎসার সুষ�াগ কপষল সুস্ 
হষয় বাশ়্েষত শ্ফষর ক�ষত পাষরন। অ�থা হয়রাশ্ন হয় 
না তাষঁদর।

�াঁষদর আষরকিু শ্চশ্কৎসার দরকার, ক� পশ্রষেবা 
তাঁরা প্রাথশ্মক স্াস্্যষকষন্দ্র পাষবন না, কসই পশ্রষেবার 
জন্য তাঁষদর ক্রমান্বষয় উপষরর শ্দষকর পশ্রষেবা-ককন্দ্র ও 
প্রশ্তষ্াষন শ্চশ্কৎসার জন্য পা�াষনা হষব। এই ব্যবস্াষকই 
‘করফাষরল-শ্সষটেম’ বলা হয়। এই ব্যবস্া শ্�কোষব 
পশ্রচাশ্লত হষল বষ়ো হাসপাতালগুশ্লষতও চাপ অষনক 
কষম।

তাই প্রাথশ্মক স্াস্্যষকষন্দ্রর েপূ শ্মকা খুবই গুরুত্বপপূর্ণ।
প্রাথশ্মক ও ব্লক প্রাথশ্মক স্াস্্যষকন্দ্র, গ্ামগীর 

হাসপাতাল, কশ্মউশ্নশ্ি স্াস্্যষকন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, 
কজলা হাসপাতাল, মাশ্ল্/সুপারষপেিাশ্লশ্ি হাসপাতাল, 
শ্বষিে করাষগর হাসপাতাল — রাজ্য স্াস্্য পশ্রকা�াষমার 
শ্বস্ততৃত কপ্রক্াপি জুষ়ে চলষে উন্নয়ষনর কজায়ার।

শ্বশ্েন্ন সরকাশ্র হাসপাতাষল বশ্হশ্ব্ণোগ ও 
অন্তশ্ব্ণোগ এ ক�সব সুশ্বধা পাওয়া �ায়

•	 এমাষজ্ণশ্সি পশ্রষেবা
•	 কমশ্ডশ্সন
•	 কাশ্ড্ণওলশ্জ
•	 কচটে
•	 কপশ্রিয়াশ্িক কমশ্ডশ্সন
•	 শ্নওষনষিালশ্জ
•	 শ্ক্রশ্িক্যাল ককয়ার ইউশ্নি
•	 ইনষিনশ্সে ককয়ার ইউশ্নি
•	 এনষডাশ্ক্রষনালশ্জ (এসএসষকএম, কমশ্ডক্যাল 

কষলজ, এনআরএস কমশ্ডক্যাল কষলজ, 
আরশ্জকর কমশ্ডক্যাল কষলজ)

•	 শ্রউম্যাষিালশ্জ(এসএসষকএম)
•	 কনষরিালশ্জ (এসএসষকএম, এনআরএস 

কমশ্ডক্যাল কষলজ)
•	 সাইশ্কয়াশ্রি (ইনশ্টেশ্িউি অব সাইশ্কয়াশ্রি-কত 

২৪ ঘণ্া এমাষজ্ণশ্সি পশ্রষেবা)
•	 শ্নউষরাষমশ্ডশ্সন
•	 ডাম্ণষিালশ্জ
•	 গ্যাসষরিাএনষিষরালশ্জ (এসএসষকএম 

হাসপাতাল, কমশ্ডক্যাল কষলজ)
•	 কুষ্
•	 শ্ফশ্জক্যাল কমশ্ডশ্সন
•	 কহমাষিালশ্জ
•	 ব্লাড ব্যাংক
•	 করশ্ডওষথরাশ্প
•	 ইশ্মউনাইষজিন শ্লিশ্নক
•	 আ্যষডাষলাষসন্ট শ্লিশ্নক
•	 কজনাষরল সাজ্ণাশ্র
•	 কপশ্ডয়াশ্রিক সাজ্ণাশ্র
•	 প্াসশ্িক সাজ্ণাশ্র
•	 কথারাশ্সক সাজ্ণাশ্র
•	 ইউষরালশ্জ
•	 অষথ্ণাষপশ্ডক
•	 ইএনশ্ি
•	 চকু্ শ্বোগ
•	 দন্ত শ্বোগ
•	 অবষটেশ্রিকস অ্যান্ড গাইষনাষকালশ্জ
•	 শ্নউশ্লিয়ার অ্যান্ড এক্সষপশ্রষমন্টাল কমশ্ডক্যাল 

সাষয়ষসিস
•	 শ্নউষরাসাজ্ণাশ্র
•	 এসশ্ডএলশ্ড (এসএসষকএম)
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উন্নয়ষনর নতুন শ্দিা

রাজ্য সরকাষরর কঘাশ্েত নগীশ্ত অনুসাষর স্াস্্য 
ও পশ্রবার কল্যার দপ্তর শ্চশ্কৎসা ব্যবস্ার উন্নশ্ত 
সাধষনর কক্ষরে এমন পদষক্প গ্হর কষরষে 
�াষত এই স্াস্্য পশ্রষেবা দশ্রষদ্রর মষধ্য দশ্রদ্রতম 
মানুষের কাষে সুলে হষত পাষর এবং রাষজ্যর 
দপূরতম প্রাষন্তও দশ্রদ্র মানুে এই স্াস্্য পশ্রষেবা 
ব্যবস্ার সুষ�াগ শ্নষত পাষরন৷ স্াস্্য ও পশ্রবার 
কল্যার দপ্তষরর পশ্রকল্পনা বাষজি ২০১৭-১৮ 
অথ্ণবষে্ণ বাষজি বরাদ্দ ৭,৬০৩.৮২ ককাশ্ি িাকা 
কথষক ২০১৮-১৯ অথ্ণবষে্ণ বাশ়্েষয় ৮,৭৭৩.৫২ 
ককাশ্ি িাকা করা হষয়ষে৷ এশ্ি ২০১০-১১ অথ্ণবষে্ণ 
বরাদ্দকতৃ ত ৬৮২.২৮ ককাশ্ি িাকার তুলনায় বহুগুর 
বতৃশ্দ্ধ সপূশ্চত করষে৷

১.   ২৮০০ ককাশ্ি িাকা ব্যষয় শ্নশ্ম্ণত ৮২শ্ি 
৩০০/৫০০ ি�্যা শ্বশ্িে্য মাশ্ল্/সুপার কপেিাশ্লশ্ি 
হাসপাতালগুশ্লর মষধ্য ইশ্তমষধ্যই ৩৯শ্ি 
হাসপাতাষল বশ্হশ্ব্ণোগ চালু হষয় কগষে৷ ৩৬শ্ি 
মাশ্ল্/সুপার কপেিাশ্লশ্ি হাসপাতাষল অন্তশ্ব্ণোগও 
চালু হষয় কগষে৷ অত্যাধুশ্নক সুশ্বধা�ুতি এই 
হাসপাতালগুশ্লষত রাষজ্যর প্রত্যন্ত অঞ্চষল উন্নত 
স্াস্্য পশ্রষেবা প্রদান সুশ্নশ্দ্ণষ্ করা হষয়ষে৷ সুপার 
কপেিাশ্লশ্ি হাসপাতাল (SSH)-গুশ্লর জন্য ৫৭৩শ্ি 
শ্জশ্ডএমও, ১০৪৫শ্ি শ্বষিেজ্ এমও, ১১শ্ি নাশ্স্ণং 
সুপার, ২৮৪শ্ি ওয়াড্ণ শ্সটোর এবং ৪৫০৪শ্ি টোফ নাস্ণ 
পদ ততশ্র করা হষয়ষে৷ 

২.   ৫শ্ি শ্পশ্েষয় প়ো কজলায় কজলা হাসপাতালষক 
উন্নগীত কষর (ককাচশ্বহার, রায়গঞ্জ, রামপুরহাি, পুরুশ্লয়া 
এবং ডায়মন্ড হারবার) সরকাশ্র কমশ্ডক্যাল কষলজ 
ততশ্র করা হষছে৷ জলপাইগুশ়্ে এবং আরামবাষগ দুশ্ি 
নতুন সরকাশ্র কমশ্ডক্যাল কষলজ ততশ্র হষছে৷ এর ফষল 
এমশ্বশ্বএস ককাষস্ণ আরও ৭০০ আসন সংখ্যা বা়েষব৷

৩.   ২০১১ সাল কথষক এখনও প�্ণন্ত সরকাশ্র 
কমশ্ডক্যাল কষলষজর সংখ্যা ১০ কথষক কবষ়ে ১৪শ্ি 
(ইএসআই ও কজাকা শ্মশ্লষয়) হষয়ষে এবং কবসরকাশ্র 
কমশ্ডক্যাল কষলষজর সংখ্যা বাশ়্েষয় ১ কথষক ৪ করা 
হষয়ষে৷ এমশ্বশ্বএস এবং শ্বশ্ডএস শ্মশ্লষয় আসন সংখ্যা 
বাশ়্েষয় ২২০৫ কথষক ৩৭৫০ করা হষয়ষে৷ স্াতষকাত্তর 
আসন ৮৮০ কথষক কবষ়ে ১২৯৭ করা হষয়ষে৷  
এর পািাপাশ্ি আরও ৮০ জন োরে শ্ডষপ্াষমি অব 
ন্যািানাল কবাড্ণ-এর অধগীষন স্াতষকাত্তর স্তষর প�ন-
পা�ন করষত পারষবন৷ কপাটে ডক্টরাল আসন সংখ্যা 
২০১১ প�্ণন্ত শ্েল ১০৭শ্ি৷ তা কথষক ক্রমিঃ বাশ়্েষয় 
১৪৭ করা হষয়ষে৷

২০১৭ সাষল ৯৩ জন শ্িক্ক/কডমনষ্রেির শ্নষয়াগ 
করা হষয়ষে৷ ২০১২ কথষক এখনও প�্ণন্ত অশ্তশ্রতি 
২০৯৫ জন শ্িক্ক/কডষমানষ্রেির শ্নষয়াগ করা হষয়ষে৷

রাজ্য সরকাষরর শ্নজস্ উষদ্যাষগ ৫৪ ককাশ্ি িাকা 
ব্যষয় মুশ্ি্ণদাবাদ কমশ্ডক্যাল কষলজ হাসপাতাল, বধ্ণমান 
কমশ্ডক্যাল কষলজ হাসপাতাল এবং কষলজ অব 
কমশ্ডশ্সন, সাগর দত্ত হাসপাতাষল ৩শ্ি িাশ্স্ণয়ারগী ককয়ার 
কসন্টার শ্নম্ণার করা হষছে৷

কমশ্ডক্যাল কষলজগুশ্লর পশ্রকা�াষমার উন্নশ্তর জন্য 
রাজ্য সরকাষরর তহশ্বল কথষক ১৫০ ককাশ্ি িাকা 
PMSSY-I & III-র অধগীষন অনুষমাদন করা হষয়ষে৷

৪.   কহলথ শ্রকু্রিষমন্ট কবাষড্ণর মাধ্যষম ৮৯৭ জন 
কমশ্ডক্যাল অশ্ফসার, ১০৩ জন BMOH এবং ৪৭ 
জন অ্যাশ্সস্ ষিন্ট সুপাশ্রনষিনষডন্ট, ৩১৯৪ জন নাশ্স্ণং 
পাষস্ণাষনল এবং ১০৩৭ জন কমশ্ডক্যাল কিকষনালশ্জটে 
বত্ণমান আশ্থ্ণক বষে্ণ শ্নষয়াগ করা হষয়ষে৷

২০১১ সাল কথষক কহলথ শ্রককু্রিষমন্ট কবাড্ণ ৬১১৫ 
জন কমশ্ডক্যাল অশ্ফসার শ্নষয়াগ কষর এক অসাধারর 
দতৃষ্ান্ত স্াপন কষরষে৷ এর মষধ্য রষয়ষেন ৫০৬১ জন 
কমশ্ডক্যাল অশ্ফসার, ২৬৭ জন শ্বএমওএইচ এবং ২১৭ 
জন দন্ত-িল্য শ্চশ্কৎসক৷ কহলথ্ শ্রকু্রিষমন্ট কবাড্ণ আরও 
৮ জন আরএসও তথা শ্ফশ্জশ্সটে, ১১৫০৪ জন নাশ্স্ণং 
পাষস্ণাষনল, ১১০ জন অ্যাশ্সষটেন্ট সুপাশ্রনষিনষডন্ট, 
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৮৩৩ জন ফাম্ণাশ্সটে এবং ১০৩৭ জন কমশ্ডক্যাল 
কিকষনালশ্জটে শ্নষয়াগ কষরষেন৷ কমশ্ডক্যাল এবং 
প্যারা-কমশ্ডক্যাল শ্মশ্লষয় কমাি ১৯৬০৭ জনষক শ্নষয়াগ 
করা হষয়ষে৷

৫.   ৭২শ্ি অনুষমাশ্দত শ্ক্রশ্িক্যাল ককয়ার ইউশ্নষির 
মষধ্য শ্বশ্েন্ন স্তষর, কমশ্ডক্যাল কষলজ ও কসষকন্ডাশ্র 
স্তষরর হাসপাতাল ও একশ্ি প্রাইমারগী কলষেল হাসপাতাল 
শ্মশ্লষয় এখনও প�্ণন্ত ৬০শ্ি শ্ক্রশ্িক্যাল ককয়ার ইউশ্নি 
(শ্সশ্সইউ) চালু করা কগষে। এর পািাপাশ্ি আরও 
১৪শ্ি শ্ক্রশ্িক্যাল ককয়ার ইউশ্নি মাশ্ল্/সুপারষপেিাশ্লশ্ি 
হাসপাতাল এবং বকখাশ্লর িু্যশ্রটে পেি (করিজারগঞ্জ 
প্রাথশ্মক কহলথ কসন্টার)-এ স্াপন করা হষব৷

গত ৩ বেষর ১ লষক্র কবিগী কলাক এখাষন শ্চশ্কৎসা 
পশ্রষেবা কপষয়ষেন৷ ২০১৫ সাল কথষক শ্ক্রশ্িক্যাল ককয়ার 
ইউশ্নষি শ্চশ্কৎসা পশ্রষেবা ক্রমিঃ বতৃশ্দ্ধ কপষয়ষে৷

ক�মন— ২০১৫-কত ২৩০২৭ জন পশ্রষেবা কপষয়ষেন,

        ২০১৬-কত ৪০০৪৫ জন পশ্রষেবা কপষয়ষেন,

        ২০১৭-কত ৪২০১৪ জন পশ্রষেবা কপষয়ষেন৷

৬.   বত্ণমাষন কফয়ার প্রাইস কমশ্ডশ্সন িপ করাগগীষদর 
কাষে আিগীব্ণাদরূষপ কদখা শ্দষয়ষে ক�খাষন চালু হওয়ার 
পর কথষক ৩৬৪.২৭ লাষখরও কবশ্ি করাগগী ওেুধ ও 
শ্চশ্কৎসা সরঞ্জাম অশ্ধক োষ়ে কপষয় শ্বষিে উপকতৃ ত 
হষয়ষেন৷

৭.   বত্ণমাষন ৮৭শ্ি ‘কফয়ার প্রাইস ডায়গনশ্টেক কসন্টার’ 
কা�্ণকর রষয়ষে৷ ৫৪শ্ি করাগ শ্নর্ণয় ককন্দ্র (ডায়গনশ্টেক 
ইউশ্নি) (১২শ্ি শ্সশ্ি স্্যান, ৫শ্ি এমআরআই এবং 
৩৭শ্ি শ্ডশ্জিাল এক্সষর) এবং ৩৩শ্ি ডায়াশ্লশ্সস ইউশ্নি 
ইশ্তমষধ্যই শ্পশ্পশ্প মষডষল কাজ শুরু কষরষে৷

৮.   এসএসষকএম হাসপাতাল, আইশ্ড অ্যান্ড শ্বশ্জ. 
হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাল, 
বধ্ণমান কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাষল ৪শ্ি নাশ্স্ণং 
কষলজ এবং শ্সউশ়্ে সদর হাসপাতাষল নাশ্স্ণং করিশ্নং 
সু্ল এবং উত্তরবঙ্গ কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাষল 
আরও ২শ্ি নাশ্স্ণং করিশ্নং সু্ল ততশ্রর কাজ চলষে৷  
২০১৭-১৮-কত কমাি ৮শ্ি (আিশ্ি) নতুন কজনাষরল নাশ্স্ণং 
অ্যান্ড শ্মডওয়াইফাশ্র (শ্জএনএম) সু্ল অব নাশ্স্ণং চালু 
হষয়ষে �ার আসন সংখ্যা প্রষত্যকশ্িষত ৬০৷ কজনাষরল 
নাশ্স্ণং অ্যান্ড শ্মডওয়াইফাশ্র (শ্জএনএম) ককাষস্ণ আসন 
সংখ্যা কবষ়ে হষয়ষে ২১৭৫৷

৯.   এইমস, কল্যারগী—৯৭০ ি�্যাশ্বশ্িষ্ এবং ১০০ আন্ডার 
গ্াজুষয়ি (এমশ্বশ্বএস) আসন শ্বশ্িষ্ সুপার কপেিাশ্লশ্ি 
হাসপাতাল ততশ্র হষছে ১৭৬৭ ককাশ্ি িাকা ব্যষয়৷

১০.   কমষরিা ব্লাড ব্যাঙ্ক, কসন্টার অব এষক্সষলসি ইন 
রিাসিশ্ফউিন কমশ্ডশ্সন, রাজারহাি, কলকাতা ততশ্র হষছে 
৪০৩.৯৪ ককাশ্ি িাকা শ্বশ্নষয়াষগ৷

১১.   পশ্চিমবষঙ্গ শ্িশু মতৃতু্যর হার কষম হষয়ষে প্রশ্ত 
১০০০ জগীশ্বত শ্িশুর মষধ্য ২৫ �া শ্কনা জাতগীয় গ়ে ৩৪ 
এর কচষয় অষনক কম৷ শ্িশুমতৃতু্যর হার কমাষনার লষক্্য 
নবজাতকষদর শ্বষিে পশ্রষেবা প্রদান করার জন্য রাষজ্য 
৬৮শ্ি (আিেশ্টি) এসএনশ্সইউ কা�্ণকর আষে এবং 
৩০৭ (শ্তনষিা সাত) শ্সক শ্নউবন্ণ কটেশ্বলাইষজিন 
ইউশ্নি (এসএনএসইউ) চালু করা হষয়ষে৷

১২.   ডা. শ্ব শ্স রায় শ্পশ্জআইশ্পএস এবং শ্চত্তরঞ্জন 
কসবাসদন সহ ১৩শ্ি (কতষরা) কমশ্ডক্যাল কষলষজ ১১শ্ি 
(এগাষরা) কপশ্ডয়াশ্রিক ইনষিনশ্সে ককয়ার ইউশ্নষির 
ক্মতা বতৃশ্দ্ধ করা হষছে এবং ৪শ্ি (চার) শ্পআইশ্সইউ 
স্াপন করা হষছে৷

১৩.   গে্ণবতগী মাষয়ষদর শ্নরাপদ এবং আধুশ্নক 
স্াস্্য পশ্রষেবা শ্নশ্চিত করার জন্য ৭শ্ি (সাতশ্ি মাদার 
অ্যান্ড চাইল্ড ককয়ার প্রশ্তষ্ান কাজ করষে উলুষবশ়্েয়া 
মহকুমা হাসপাতাল, মুশ্ি্ণদাবাদ কমশ্ডক্যাল কষলজ ও 
হাসপাতাল, নশ্দয়া কজলা হাসপাতাল, বাঁকু়ো সশ্মিলনগী 
কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাল, মালদা কমশ্ডক্যাল 
কষলজ ও হাসপাতাল, জলপাইগুশ়্ে কজলা হাসপাতাল 
এবং কলকাতা কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাষল৷ 
আরও একশ্ি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব মুশ্ি্ণদাবাদ কজলার 
অনুপনগষর চালু করা হষব৷

১৪.   দপ্তষরর ধারাবাশ্হক প্রষচষ্ায় ২০১০-এ রাষজ্য 
প্রশ্তষ্াশ্নক প্রসষবর হার ৬৫% কথষক কবষ়ে ২০১৭-কত 
হষয়ষে ৯৫%-র কবশ্ি৷

১৫.   এ রাষজ্যর শ্িশুষদর স্াস্্যকর তথা করাগহগীনোষব 
কবষ়ে ও�ার জন্য িগীকাকরর কম্ণসুশ্চষত শ্বষিে কজার 
কদওয়া হষয়ষে এবং বত্ণমাষন রাষজ্য ৯৪% শ্িশুর সম্পূর্ণ 
িগীকাকরর করা হষয়ষে৷

১৬.   করাগগীর কবশ্ি চাপ থাকা শ্বিতগীয় ও ততৃতগীয় সাশ্রর 
প্রশ্তষ্ান, ক�খাষন বেষর ৩০০০-এর কবশ্ি প্রসব হয়, 
কসইরকম ৬৮শ্ি স্াস্্যষকষন্দ্র মাততৃ ত্ব, নবজাতক এবং 
শ্িশুষরাগ পশ্রষেবার সব্ণাঙ্গগীর উন্নশ্তর উষদ্যাগ কনওয়া 
হষয়ষে৷ স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যার দপ্তর প্রাথশ্মক স্াস্্যষকন্দ্র 
(শ্পএসশ্স), কশ্মউশ্নশ্ি কহলথ কসন্টার (শ্সএসশ্স), 
মহকুমা হাসপাতাল (শ্ডএস), কটেি কজনাষরল হাসপাতাল 
(এসশ্জএস) এবং গ্ামগীর হাসপাতাল (আর এস)-এ 
প্রসব কক্, অপাষরিন শ্থষয়িার, কিৌচাগার, পাওয়ার 
ব্যাকআপ এবং পানগীয় কষলর সব্ণাঙ্গগীন উন্নশ্তর উষদ্যাগ 
শ্নষয়ষে �ার আনুমাশ্নক খরচ ১৩২.৬৬ ককাশ্ি িাকা৷    
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১৭.   ডা. আর আহষমদ কডন্টাল কষলজ ও হাসপাতাষল 
শ্পশ্পশ্প মষডষল ককান শ্বম কশ্ম্উষিড কিাষমাগ্াশ্ফ (শ্স 
শ্ব শ্স শ্ি) সহ করশ্ডওলশ্জকাল শ্ডপাি্ণষমন্ট চালু হষয়ষে৷ 
োরষতর ককানও সরকাশ্র হাসপাতাষল এমন পশ্রষেবা 
এই প্রথম৷ সারা পশ্চিমবষঙ্গ শ্তনশ্ি কডন্টাল কষলজ ো়ো 
কমশ্ডক্যাল কষলজ, কজলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, 
কটেি কজনাষরল হাসপাতাষলর দন্তশ্বোষগ ২০০শ্িরও 
কবশ্ি নতুন, সম্পূর্ণ স্য়ংশ্ক্রয় এবং সশ্জিত ইষলকরিশ্নক্স 
কডন্টাল কচয়ার স্াপন করা হষয়ষে৷ ডা. আর আহষমদ 
কডন্টাল কষলজ ও হাসপাতাষল আধুশ্নক সরঞ্জাষম 
সশ্জিত ৫শ্ি শ্ডশ্জিাল লিাসরুম আষে৷ ডা. আর আহষমদ 
কডন্টাল কষলজ অ্যান্ড হাসপাতাষলর দুশ্ি ক্যাম্াষসই 
শ্সশ্সশ্িশ্ে ক্যাষমরা লাগাষনা হষয়ষে৷ ডবু্লশ্বশ্ডএস-এ 
২১৭ জন কডন্টাল সাজ্ণন এবং ডবু্লশ্বশ্ডইএস-এ ৭২ জন 
শ্লিশ্নকাল শ্িউিষরর শ্নষয়াগ সম্পূর্ণ হষয়ষে৷ ডা. আর 
আহষমদ কডন্টাল কষলজ ও হাসপাতাষল সম্পূর্ণ ওয়াই-
ফাই সুশ্বধাসহ একশ্ি ই-লাইষরেশ্র ততশ্র করা হষয়ষে৷

১৮.   সারা রাষজ্য কহাশ্মওপ্যাশ্থক, আয়ুষব্ণদ এবং 
ইউনাশ্ন শ্ডসষপনসাশ্রর জন্য এসএমএস কবসড 
অনলাইন শ্রষপাশ্ি্ণং শ্সষটেম চালু করা হষয়ষে৷ কলকাতা 
কহাশ্মওপ্যাশ্থ কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাল এবং 
কমশ্দনগীপুর কহাশ্মওপ্যাশ্থ কমশ্ডক্যাল কষলজ অ্যান্ড 
হাসপাতাষল ৫০ আসন শ্বশ্িষ্ োরেগী শ্নবাস ততশ্রর কাজ 
কিে হষয়ষে এবং পশ্রষেবা চালু হষয়ষে৷

জনস্াস্্য
জনস্াস্্য কম্ণসপূশ্চ

পতঙ্গবাশ্হত অসুখগুশ্ল (কেক্টর বর্ণ শ্ডশ্জজ্) হল 
একগুছে অসুখ �া মিা এবং অন্যান্য পতষঙ্গর মাধ্যষম 
ে়োয়৷ গ্গীষ্মপ্রধান কদি ক�মন োরতবষে্ণর মানুষেরা 
ম্যাষলশ্রয়া, কডঙু্গ, শ্চকনগুশ্নয়া, জাপানগী এনষকফালাইশ্িস, 
শ্লম্্যাশ্িক ফাইলাশ্রয়াশ্সস এবং কালাজ্বর-এ আক্রান্ত 
হন এবং মারা �ান৷ পতঙ্গবাশ্হত করাগ মানুে ও পতষঙ্গর 
সংষ�াষগর মারোর ওপর শ্নে্ণর কষর, তা আষরা বতৃশ্দ্ধ পায় 
পতষঙ্গর সদস্য বতৃশ্দ্ধ, তাষদর নতুন পশ্রষবষি অশ্েষ�াজন 
এবং আবহাওয়া পশ্রবত্ণন ইত্যাশ্দর কারষর৷

শ্নশ্ব়ে পতঙ্গবাশ্হত করাগ প্রশ্তষরাধ কম্ণসপূশ্চ কনওয়া 
হষয়ষে পতঙ্গ প্রশ্তষরাষধ, এো়ো েশ্বে্যষত প্রকষল্পর 
রূপষরখা ততশ্র করষত পতঙ্গবাশ্হত করাষগর উপর নজর 
রাখা হষছে, পশ্রশ্স্শ্ত প�্ণাষলাচনা করা হষছে এবং 
প্রষয়াজনগীয় সংষিাধনমপূলক ব্যবস্া কনওয়া হষছে৷

স্াস্্য দপ্তর রাষজ্য পতঙ্গবাশ্হত করাগ প্রশ্তষরাষধ 
পষয়ন্ট অ্যকিন প্্যান ততশ্রর উষদ্যাগ শ্নষয়ষে৷ স্াস্্য 
ও পশ্রবার কল্যার দপ্তর, কপৌর ও নগরাষন্নায়ন দপ্তর, 

পঞ্চাষয়ত ও গ্াষমান্নয়ন দপ্তর, জনস্াস্্য কাশ্রগশ্র দপ্তর, 
সু্লশ্িক্া দপ্তর, নারগী ও শ্িশু উন্নয়ন ও সমাজষসবা 
দপ্তষরর আশ্ধকাশ্রকবতৃন্ এবং কলকাতা শ্মউশ্নশ্সপ্যাল 
কষপ্ণাষরিষনর কশ্মিনারষদর শ্নষয় পতঙ্গবাহগী অসুষখর 
জন্য কটেি কনাডাল মশ্নিশ্রং কশ্মশ্ি ততশ্র করা হষয়ষে৷ 
মুখ্যমন্তগী মমতা ব্যানাজ্ণগী শ্সদ্ধান্ত শ্নষয়ষেন ক�, প্রষত্যক 
কজলায় কজলা িাসষকর কনততৃ ষত্ব শ্ডশ্্রেক্ট কলষেল মশ্নিশ্রং 
শ্িম (শ্ডএলএম শ্ি) গ�ন করা হষব৷ শ্ডশ্্রেক্ট কেক্টর বর্ণ 
শ্ডশ্জজ কষট্াল প্্যান-এর শ্নষদ্ণশ্িকা ততশ্র করা হষয়ষে 
এবং সকল কজলা িাসক এবং সংশ্লিষ্ আশ্ধকাশ্রকষদর 
তা জানাষনা হষয়ষে এবং সকল নজরদাশ্র ও প্রশ্তষরাধ 
ব্যবস্া কজারদার করা হষব৷ রাষজ্যর সকল কপৌর 
এলাকায় সারা বের ধষর পক্কালব্যাপগী বাশ়্ে বাশ়্ে ঘুষর 
নজরদাশ্র চালাষনা হষব৷ এো়ো সব শ্মউশ্নশ্সপ্যাশ্লশ্ির 
সব ওয়াষড্ণ েয় সদষস্যর কেক্টর কষট্াল শ্িম ততশ্র করা 
হষয়ষে �ারা মিা/ কপাকামাক়ে ক�খাষন জন্ায় কসইগুশ্ল 
শ্চশ্নিত করষব এবং কসগুশ্ল ধ্ংস করষব৷

মানশ্সক স্াস্্য

জাতগীয় মানশ্সক স্াস্্যপ্রকল্প এনএমএইচশ্প-র অধগীষন 
কজলা মানশ্সক স্াস্্য কম্ণসপূশ্চ (শ্ডএমএইচশ্প) বত্ণমাষন 
রূপাশ্য়ত হষছে ৭শ্ি কজলায় (উত্তর ও দশ্ক্র ২৪ পরগনা, 
পশ্চিম কমশ্দনগীপুর, বাঁকু়ো, জলপাইগুশ়্ে, ককাচশ্বহার ও 
নশ্দয়া৷ দপূরবত্ণগী ১০২০শ্ি স্াস্্য শ্িশ্বষর প্রায় ৪০,০০০ 
জন করাগগী পশ্রষেবা কপষয়ষেন৷ আশ্ম অত্যন্ত আনষন্র 
সষঙ্গ জানাশ্ছে ক� ককন্দ্রগীয় সরকাষরর পক্ কথষক 
জাতগীয় মানশ্সক স্াস্্য কম্ণসপূশ্চর অধগীষন ইনশ্টেশ্িউি 
অব সাইশ্কয়াশ্রিক-কক কসন্টার অব এক্সষসষলসি শ্হসাষব 
কঘােরা করা হষয়ষে৷

জাতগীয় ক্যানসার, ডায়াষবশ্িস, কাশ্ড্ণওোসকুলার 
অসুখ এবং ক্রোক প্রশ্তষরাধ এবং শ্নয়ন্তর কম্ণসপূশ্চ 
(এনশ্পশ্সশ্ডশ্সএস) : 

ক্যানসার, ডায়াষবশ্িস, কাশ্ড্ণওোসকুলার অসুখ 
এবং ক্রোক প্রশ্তষরাধ এবং শ্নয়ন্তর কম্ণসপূশ্চ 
(এনশ্পশ্সশ্ডশ্সএস) বত্ণমাষন পশ্চিমবষঙ্গর ১৯শ্ি কজলায় 
�থা— দাশ্জ্ণশ্লং, জলপাইগুশ়্ে, দশ্ক্র শ্দনাজপুর, 
বাঁকু়ো, পুরুশ্লয়া, পশ্চিম কমশ্দনগীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, 
দশ্ক্র ২৪ পরগনা, বগীরেপূ ম, ককাচশ্বহার, পপূব্ণ বধ্ণমান, 
হাও়ো, হুগশ্ল, পপূব্ণ কমশ্দনগীপুর, মুশ্ি্ণদাবাদ, মালদা 
উত্তর শ্দনাজপুর, নশ্দয়া, আশ্লপুরদুয়ার-এ রূপাশ্য়ত 
হষছে কজলা এনশ্সশ্ড শ্লিশ্নক এবং এনশ্সশ্ড কসল-এর 
মাধ্যষম৷ বাশ্ক ৭ (সাত) শ্ি কজলা (বশ্সরহাি, ডায়মন্ড 
হারবার, িা়েগ্াম, নন্গীগ্াম, শ্বষু্পুর, পশ্চিম বধ্ণমান, 
রামপুরহাি) অনুষমাদন কপষয়ষে এবং এশ্প্রল ২০১৮-এর 
মষধ্য চালু হষব৷ ৮ (আি) শ্ি শ্ক্রশ্িকাল ককয়ার ইউশ্নি 
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(শ্সশ্সইউ) ততশ্র করা হষয়ষে এবং কসগুশ্ল জলপাইগুশ়্ে, 
দাশ্জ্ণশ্লং, দশ্ক্র শ্দনাজপুর, পুরুশ্লয়া, ককাচশ্বহার, 
তমলুক, রামপুরহাি কজলা হাসপাতাল এবং ডায়মন্ড 
হারবার কহল্ থ শ্ডশ্্রেক্ট-এ ইশ্তমষধ্যই কাজ শুরু কষরষে৷ 
রাজ্য সরকার শ্সদ্ধান্ত শ্নষয়ষেন কজলা হাসপাতাল স্তর 
প�্ণন্ত ককষমাষথরাশ্প চালু করা হষব৷ এর জন্য কমশ্ডক্যাল 
অশ্ফসার ও নাস্ণষদর প্রশ্িক্র কদওয়া হষব৷

জনসংখ্যাশ্েশ্ত্তক পরগীক্া (পপুষলিনষবসড শ্্রিশ্নং) :

ডায়াষবশ্িস, উচ্চরতিচাপ এবং শ্তনশ্ি সাধাররোষব 
কবশ্ি কদখা �ায় এমন ক্যাসিার, ক�মন মুখ, বক্ এবং 
সারোইকাল ক্যাসিার দ্রুত শ্নর্ণষয়র জন্য ৩০ বেষরর 
কবশ্ি বয়শ্স সমস্ত জনসংখ্যার জন্য জনসংখ্যাশ্েশ্ত্তক 
পরগীক্া আশ্লপুরদুয়ার, বগীরেপূ ম, আসানষসাল এবং হাও়ো 
পুরসোর জন্য চালু হষয়ষে৷ কজলায় কম্ণগীষদর শ্িওশ্ি 
(TOT) প্রশ্িক্র সম্পূর্ণ হষয়ষে৷ আিা এবং এএনএম-
কদর প্রশ্িক্র িাঘ্রই শুরু হষব৷ ২০১৭ সাষলর শ্ডষসম্বষরর 
মষধ্য সব পাইলি উপ-স্াস্্যষকষন্দ্র শ্চশ্নিতকরষরর কাজ 
কিে হষয়ষে৷

বয়স্ষদর স্াস্্য পশ্রষেবা ব্যবস্া (এনশ্পএইচশ্সই) :

 এই কম্ণসপূশ্চশ্ি বত্ণমাষন পশ্চিমবষঙ্গর ১৪শ্ি কজলায় 
চলষে (দাশ্জ্ণশ্লং, জলপাইগুশ়্ে, দশ্ক্র শ্দনাজপুর, 
ককাচশ্বহার, বাঁকু়ো, পুরুশ্লয়া, বগীরেপূ ম, পশ্চিম 
কমশ্দনগীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দশ্ক্র ২৪ পরগনা, 
হাও়ো, হুগশ্ল, পপূব্ণ বধ্ণমান, পপূব্ণ কমশ্দনগীপুর)৷ বয়স্ষদর 
সমস্যার শ্দষক শ্বষিে নজর কদওয়ার জন্য শ্বষিেজ্ 
শ্চশ্কৎসক এবং স্াস্্যকম্ণগীর মাধ্যষম তাষদর িারগীশ্রক 
এবং মানশ্সক সহায়তা কদওয়ার ব্যবস্া হষয়ষে৷ প্রষয়াজন 
অনু�ায়গী শ্বষিে ধরষনর ওেুধ এবং পরগীক্া শ্নরগীক্ার 
ব্যবস্া করা হষয়ষে৷

ন্যািনাল কপ্রাগ্াম ফর প্যাশ্লষয়শ্িে ককয়ার 
(এনশ্পশ্পশ্স) :

দুরাষরাগ্য ব্যাশ্ধষত আক্রান্তষদর পশ্রষেবা শ্দষত 
ন্যািনাল কপ্রাগ্াম ফর প্যাশ্লষয়শ্িে ককয়ার (এনশ্পশ্পশ্স) 
প্রকল্প অনুসাষর বত্ণমাষন পশ্চিমবষঙ্গর ১৯শ্ি কজলায় 
(দাশ্জ্ণশ্লং, জলপাইগুশ়্ে,  দশ্ক্র শ্দনাজপুর, বাঁকু়ো, 
পুরুশ্লয়া, পশ্চিম কমশ্দনগীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দশ্ক্র 
২৪ পরগনা, বগীরেপূ ম, ককাচশ্বহার, পপূব্ণ বধ্ণমান, হাও়ো, 
হুগশ্ল, পপূব্ণ কমশ্দনগীপুর, মুশ্ি্ণদাবাদ, মালদা, উত্তর 
শ্দনাজপুর, নশ্দয়া, আশ্লপুরদুয়ার) পশ্রষেবা চালু হষত 
চষলষে৷ ২০১৭-এর শ্ডষসম্বষর কজলায় প্যাশ্লষয়শ্িে 
ককয়ার কসন্টার কখালার জন্য কজলা হাসপাতালগুশ্লষত 
প্রশ্িক্র কম্ণসপূশ্চ সম্পূর্ণ হষয়ষে৷

ন্যা�্য মপূষল্যর ওেুষধর কদাকান 
ও করাগশ্নর্ণয় ককন্দ্র

২০১২ সাষল ৯১শ্ি ন্যা�্য করাগশ্নর্ণয় ককষন্দ্রর 
পশ্রকল্পনা শ্েল। সবকশ্িই চালু আষে। ক্যাষপক্স 
বাই গে্ণনষমন্ট কমাষড। এর অথ্ণ, সরকাষরর জায়গা 
ও �ন্ত। অংিগীদার শুধু �ন্ত চালাষনা ও পশ্রচ�্ণার 
ব্যবস্া করষব। এরমষধ্য ৬শ্ি এম আর আই, ১৩শ্ি 
শ্সশ্ি স্্যান, ৩৪শ্ি ডায়াশ্লশ্সস এবং ৩৮শ্ি শ্ডশ্জিাল 
এক্সষর। এগুশ্ল ো়োও আরও ৩৬শ্ি ইউশ্নি ক্যাষপক্স 
বাই পাি্ণনার কমাষড কাজ করষে নানা হাসপাতাষল। 
এর মষধ্য ২৩শ্ি শ্সশ্ি স্্যান, ১১শ্ি এমআরআই, ১শ্ি 
শ্ডআর ও ১শ্ি কপিস্্যান৷ ক্যাষপক্স বাই পাি্ণনার িষদের 
অথ্ণ, সরকাষরর জায়গায় অংিগীদাষরর �ন্ত চলষে। 
�ন্ত চালাষনার দাশ্য়ত্ব অংিগীদাষরর। ন্যা�্যমপূষল্যর 
ওেুষধর কদাকাষনর মষধ্য ১১৬শ্ি চালু হষয়ষে। গ্ামগীর 
হাসপাতাল কথষক কমশ্ডক্যাল কষলজ হাসপাতালস্তষর 
আরও ৪শ্ি অনুষমাদষনর অষপক্ায়৷ ২শ্ি ককন্দ্রাশ্য়ত 
কমকানাইজড লনশ্রি কলকাতা কমশ্ডক্যাল কষলজ ও 
হাসপাতাল ও বাঘা�তগীন কটেি কজনাষরল হাসপাতাষল 
কা�্ণকর। কসখান কথষকই ৩৮শ্ি হাসপাতাষলর কাজ 
পশ্রচালনা কষর তারা৷ আরও একশ্ি লনশ্রি মুশ্ি্ণদাবাদ 
কমশ্ডক্যাল কষলজ ও হাসপাতাষল চালু হষয়ষে।

ন্যা�্যমপূষল্যর ওেুষধর কদাকান কথষক ওেুধ শ্কনষল 
৪৮%-৭৭% ো়ে পাওয়া �ায় শ্বক্রয়মপূষল্যর ওপর৷

সপূচনাকাল কথষক ২০১৮-র ৩০জুন প�্ণন্ত কমাি 
১৯৭৯.৩২ ককাশ্ি িাকার ওেুধ শ্বশ্ক্র হষয়ষে এইসব 
কদাকাষন। ৪৪০.৩৫ লক্ কপ্রসশ্ক্রপিষনর মাধ্যষম৷ 
শ্বক্রয়মপূষল্যর ওপর ১২৪৭.৭৫ ককাশ্ি িাকার 
শ্ডসকাউন্ট কদওয়া হষয়ষে। অথ্ণাৎ সাধারর মানুে এই 
পশ্রমার অথ্ণমপূষল্যর সুশ্বধা কপষয় উপকতৃ ত হষয়ষেন।

কলকাতা ো়ো অন্য কজলাগুশ্লষত ২০১৬ সাষলর 
১ শ্ডষসম্বর কথষক ২০১৮ সাষলর জুন প�্ণন্ত ২৭ লাখ 
করাগগী শ্বনাপয়সায় শ্সশ্িস্্যান/এমআই/শ্ডআর সাশ্ে্ণস 
পশ্রষেবার সুষ�াগ কপষয়ষেন। ১৫০৩৫ জন করাগগীর 
কসবায় ৩১১২৬৭শ্ি শ্বনামপূষল্যর ডায়াশ্লশ্সস কসিন 
চষলষে।

কজলাগুশ্লষত শ্বনা পয়সায় পশ্রষেবা প্রদাষনর জন্য 
প্রশ্ত মাষস ৮.৬৮ ককাশ্ি িাকা ব্যয় করষে সরকার।

কলকাতায় বত্ণমাষন শ্পশ্পশ্প মষডষল ২৩শ্ি ইউশ্নি 
চালু আষে - ৩শ্ি ডায়াশ্লশ্সস, ৫শ্ি এমআরআই, ৬শ্ি 
শ্সশ্ি স্্যান, ৭শ্ি শ্ডআর, ১শ্ি কপি স্্যান এবং ১শ্ি 
এশ্ে শ্লিশ্নক। প্রশ্ত মাষস প্রায় ৬৫০০০ করাগগী শ্সশ্ি/
এমআরআই-এর সুশ্বধা পাষছেন এবং ৩০০০শ্ি 
ডায়াশ্লশ্সস কসিন-এর ব্যবস্া করা হষছে। কলকাতার 
জন্য শ্বনামপূষল্যর পশ্রষেবার ব্যবস্া হষয়ষে সম্প্রশ্ত।

শ্পশ্পশ্প

শ্পশ্পশ্প-কতও এষসষে পশ্রবত্ণন। সম্প্রশ্ত শ্পশ্পশ্প 
পশ্রচাশ্লত ককন্দ্র কথষক পশ্রষেবা শ্নষতও রাজ্যবাসগীষক 
ককানও অথ্ণ শ্দষত হষছে না।

তথ্যসপূরে : স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যার দপ্তর, 
স্াস্্যেবন
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নাশ্স্ণং এডুষকিন

নাশ্স্ণং পশ্রষেবায় উন্নশ্তসাধষনর জন্য 
২০১৭-১৮ সাষল ৫৬.৬৮ ককাশ্ি িাকা বরাদ্দ 
করা হষয়ষে৷ এসএসষকএম হাসপাতাল 
এবং আশ্লপুরদুয়ার কজলা হাসপাতাষল 
নাশ্স্ণং করিশ্নং সু্ল (NTS) স্াপষনর কাজ 
চলষে৷ এো়ো এসএসষকএম হাসপাতাল, 
বধ্ণমান কমশ্ডক্যাল কষলজ-এ শ্সওএন 
(CON) ততশ্রর কাজ হষছে এবং শ্সউশ়্ে 
সদর হাসপাতাল ও নথ্ণ কবঙ্গল কমশ্ডক্যাল 
কষলজ ও হাসপাতাষল নাশ্স্ণং করিশ্নং সু্ল 
(NTS) ততশ্রর কাজ চলষে৷
•	 ইউ কক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকাষরর ক�ৌথ উষদ্যাষগ নাশ্স্ণং 
ও স্াস্্য কক্ষরে উন্নশ্তসাধষনর জন্য শ্বশ্েন্ন প্রকল্প শুরু 
করা হষছে৷
এই কম্ণসপূশ্চর আওতায় রষয়ষে :
(ক) WBIPH Knowledge Partnership ক�ৌথোষব 
লন্ডন সু্ল অব হাইশ্জন ও রিশ্পক্যাল কমশ্ডশ্সন এবং 
ইনসশ্িশ্িউি অব কপাটে গ্াজুষয়ি কমশ্ডক্যাল এডুষকিন 
অ্যান্ড শ্রসাচ্ণ, কলকাতা রূপায়র করষব৷
(খ) UK-INDIA Joint Project on Nursing 
Skilling and Up-skilling ক�ৌথোষব কহলথ 
এডুষকিন ইংল্যান্ড, ইউ কক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকাষরর 
স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যার দপ্তষরর মষধ্য ১৫ নষেম্বর, 
২০১৭-কত স্াস্্যেবষন একশ্ি MoU (চুশ্তি) স্াক্শ্রত 
হষয়ষে৷
(গ) একশ্ি দু’বের কময়াশ্দ কম্ণসপূশ্চ MSDE-UKIERI 
Project-III অনুষমাশ্দত হষয়ষে৷ এশ্ি ‘নাশ্স্ণং শ্স্ল 
কডষেলপষমন্ট িু ইমপ্রুে ককায়াশ্লশ্ি অব কমন্টাল কহলথ 
ককয়ার’ শ্বেয়ক প্রকল্প৷ কহলথ এডুষকিন ইংল্যান্ড এই 
প্রকষল্পর অন্যতম সহষ�াগগী৷ প্রাথশ্মক কাজ শুরু হষয়ষে৷

ইউ কক-ইশ্ন্ডয়ার সষঙ্গ এই ক�ৌথ উষদ্যাষগ ফলাফল 
শ্হসাষব ক�সমস্ত উন্নশ্তগুষলা হষব কসগুষলা হল :

ক) শ্িক্া ও প্রশ্িক্ষরর কক্ষরে স্াস্্য পশ্রষেবা   
 শ্বষিেজ্ষদর শ্বশ্নময়

খ) বত্ণমান শ্িক্া ব্যবস্ার শ্রশ্েউ

গ) শ্িক্াব্যবস্ার উন্নশ্তসাধন ও পশ্রবধ্ণন

ঘ) প্রশ্িক্রমপূলক শ্বেষয় পশ্রকল্পনা ও উদ্াবন

ে) উচ্চমাষনর পশ্রকা�াষমার উন্নয়ষন সহায়তা ও  
 মপূল্যায়ন৷

চ) প্রশ্িক্কষদর প্রশ্িক্র

ে) স্ল্প ও দগীঘ্ণষময়াষদ স্াস্্য পশ্রষেবা শ্বষিেজ্ষদর  
 পশ্চিমবঙ্গ এবং ইউ কক-কত শ্নষয়াগ ও শ্বশ্নময়

•	 ২০১৭-১৮-কত ৫২ জন োরেগী এমএসশ্স (নাশ্স্ণং)-এ, 
৪৪৪ জন োরেগী কবশ্সক শ্বএসশ্স (নাশ্স্ণং)-এ এবং ২১৭৫ 
জন োরেগী শ্জএনএম ককাষস্ণ েশ্ত্ণ হষয়ষে৷ শ্জএনএম-এর 
আসন সংখ্যা ১২১৫ কথষক বাশ়্েষয় ২১৭৫ করা হষয়ষে৷

•	 ৬৫৬২ জন টোফ নাস্ণ কগ্ড-II শ্নষয়াগ করা হষয়ষে৷

•	 ১৭২ জন কহলথ অ্যাশ্সটে্যান্ট (মশ্হলা) কক শ্নষয়াগ 
করা হষয়ষে৷

•	 ২০১৭-২০২০ শ্িক্াবষে্ণ েশ্ত্ণর জন্য িা়েগ্াম কজলা 
হাসপাতাল, বশ্সরহাি কজলা হাসপাতাল, ঘািাল মহকুমা 
হাসপাতাল, জশ্ঙ্গপুর মহকুমা হাসপাতাল, কষলজ অব 
কমশ্ডশ্সন ও সাগর দত্ত হাসপাতাষল প্রশ্তশ্ি ৬০ আসন 
সম্বশ্লত ৫শ্ি শ্জএনএম (নাশ্স্ণং) সু্ল ২২.০৯.২০১৭ 
তাশ্রষখ চালু হষয়ষে৷ উলুষবশ়্েয়া (হাও়ো), বারাসাত 
(উত্তর ২৪ পরগনা) এবং তমলুষক ক� ৩শ্ি শ্জএনএম 
(নাশ্স্ণং) সরকাশ্র হাসপাতাল বাশ়্েগুশ্লষত চালু আষে 
কসগুশ্লর জন্য নতুন েবন ততশ্রর কাজ চলষে৷ লালগ়ে 
(পশ্চিম কমশ্দনগীপুর)-এ আর একশ্ি নতুন শ্জএনএম 
(নাশ্স্ণং) সু্ল চালু হষয়ষে কসখাষন ২০১৭-১৮ সাষল 
আসন সংখ্যা ৫০ কথষক বাশ়্েষয় ১০০ করা হষয়ষে৷ 
শ্সওএন (CON), শ্বএসএমশ্সএইচ (BSMCH) এবং 
আইশ্ড অ্যান্ড শ্বশ্জ (ID & BG)-এর নতুন বাশ়্ে ততশ্রর 
কাজ কিে হষয়ষে৷ শ্জএনএম ককাষস্ণ ৯৬০শ্ি আসন 
বা়োষনা হষয়ষে৷ কহাষটেল সহ ৫শ্ি শ্জএনএম নাশ্স্ণং 
সু্ল ততশ্র করা হষয়ষে৷ আইশ্ড অ্যান্ড শ্বশ্জ (ID & BG) 
হাসপাতাল এবং শ্বএসএমশ্সএইচ (BSMCH)-এ ২শ্ি 
নাশ্স্ণং কষলষজর নতুন েবন ততশ্র করা হষয়ষে৷ ৩০শ্ি 
নাশ্স্ণং শ্িক্া প্রশ্তষ্াষনর পশ্রকা�াষমাগত উন্নশ্তসাধন, 
নাস্ণষদর জন্য প্রষয়াজনগীয় নাশ্স্ণং শ্িক্া প্রকল্প, এবং 
টোফ নাস্ণষদর বত্ণমান খাশ্ল পদগুশ্লষত শ্নষয়াষগর 
ব্যাপাষর রাজ্য সরকার প্রষয়াজনগীয় পদষক্প করষে৷

সপূরে : পশ্চিমবঙ্গ সরকাষরর মুখ্যমন্তগী এবং স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যার 
শ্বোষগর োরপ্রাপ্ত মন্তগী মমতা ব্যানাজ্ণগী ও রাষ্ট্রমন্তগী, চশ্ন্দ্রমা েটিাচা�্ণ 
কত্ততৃ ্ণক প্রদত্ত ২০১৮-১৯ সাষলর বাষজি বতিতৃ তা।



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

41

১) স্ায়শ্বক সমস্যায় েুগষেন এমন করাগগীষদর 
সুশ্চশ্কৎসা ব্যবস্াপনার জন্য ২০১৭ সাল কথষক 
রামশ্রকদাস হরলালকা হাসপাতাল (বােুর ইনশ্টেশ্িউি 
অব শ্নউষরাসাষয়ষসিস এর িাখা) কাজ শুরু কষর৷ স্াস্্য 
দপ্তর এই হাসপাতাষলর পশ্রকা�াষমা উন্নয়ষনর জন্য 
শ্বিতগীয় েবন শ্নম্ণার এবং কম্ণগীষদর আবাসন শ্নম্ণাষরর 
জন্য ১৯,১১,৯৫,৮২৪ িাকা বরাদ্দ কষরষে৷ প্রকষল্পর 
কাজ কিে হষল এই হাসপাতাষল সষব্ণাচ্চমাষনর 
শ্নউষরালশ্জক্যাল শ্লিশ্নক এবং করাগ শ্নর্ণয় ককন্দ্র চালু 
করা হষব৷ কলকাতা কপৌর শ্নগমষক এই পশ্রকল্পনা 
বাস্তবায়ষনর দাশ্য়ত্ব কদওয়া হষয়ষে৷ সরকার এই প্রকল্প 
কিে করার জন্য ২ বেষরর সময়সগীমা ধা�্ণ কষরষে৷
২) ‘শ্রশ্জওনাল ইসিশ্িশ্িউি অব শ্নওন্যাষিালশ্জ’- 
পপূব্ণোরষত এই ধরষনর একমারে প্রশ্তষ্ান৷ এখাষন 
২৮ শ্দন বয়স প�্ণন্ত শ্িশুর শ্চশ্কৎসার উপর শ্বষিে 
নজর কদওয়া হয়৷ এই েবনশ্ির ৫ম -৮ম তল প�্ণন্ত 
সম্প্রসারর এবং আনুষ্াশ্নক কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য 
২৬,২৭,৯৪,৪৫৯ িাকা বরাদ্দ করা হষয়ষে৷ এই েবষনর 
শ্নম্ণার কাজ সম্পূর্ণ হষল আষরা কবশ্ি সংখ্যক বাবা-মা 
অসুস্ নবজাতকষক এখাষন েশ্ত্ণ করষত পারষবন৷ এই 
েবষনর শ্নম্ণার কাজ কিে করার লক্্যমারো ধা�্ণ করা 
হষয়ষে ২ বের৷
৩) IPGME&R-SSKM হাসপাতাল এবং িমু্ভনাথ 
পশ্ডিত হাসপাতাষল পশ্রষেবার চাপ কমাষনার জন্য 
হাসপাতালগুশ্লর সংস্ার করা হষয়ষে৷ িমু্ভনাথ পশ্ডিত 
হাসপাতাষলর ‘ক্যাজুয়ালশ্ি েবনশ্ি’ পুনরায় সাজান, 
হাসপাতাষলর আয়তন বতৃশ্দ্ধ এবং সংস্াষরর জন্য স্াস্্য 
দপ্তর ইশ্তমষধ্যই ২৬,০২,৫৫,২৫৭ িাকা বরাদ্দ কষরষে৷ 
হাসপাতাষলর নতুন েবষনর শ্নম্ণার এবং সংস্াষরর 
পর অশ্স্ শ্চশ্কৎসা শ্বোগ, শ্ফশ্জক্যাল কমশ্ডশ্সন শ্বোগ  

এবং শ্রহ্যাব (PMR) এবং তার সষঙ্গ �ুতি করাগ শ্নর্ণয় 
শ্বোগ এবং শ্রহ্যাব পশ্রষেবা, করসশ্পষরিশ্র কমশ্ডশ্সন 
(ফুসফুস/বক্) শ্বোগ এই েবষন স্ানান্তর করা হষব৷ 
PWD এই সংস্ার এবং শ্নম্ণাষরর কাজ করষে৷ আগামগী 
এক বেষরর মষধ্য এই কাজ কিে করার লক্্যমারো রাখা 
হষয়ষে৷
৪) নশ্দয়া কজলার কল্যারগীষত AIIMS হাসপাতাল স্াপষনর 
জন্য রাজ্য সরকার একাশ্ধক উষদ্যাগ শ্নষয়ষে৷ ক�মন- ওই 
এলাকার পশ্রকা�াষমাগত উন্নয়ন, জল কপঁোষনার ব্যবস্া, 
শ্বদু্যৎ কপঁোষনার ব্যবস্া, স়েক পশ্রকা�াষমা শ্নম্ণার এবং 
েপূ তল জল সরবরাহ পশ্রকল্পনা অনুষমাদন কষরষে৷ এর 
জন্য রাজ্য বাষজি কথষক ১১৫৮,৫৬,৬০,০০০ িাকা 
অনুষমাদন করা হষয়ষে৷ এই প্রকল্প কিে করার সময়সগীমা 
ধা�্ণ করা হষয়ষে ২০২১ সাল৷
৫) ক্যানসার আক্রান্ত করাগগীষদর আষরা োষলা শ্চশ্কৎসার 
জন্য—মুশ্ি্ণদাবাদ কমশ্ডক্যাল কষলজ, বহরমপুর, বধ্ণমান 
কমশ্ডক্যাল কষলজ, বধ্ণমান এবং কষলজ অফ কমশ্ডশ্সন 
এবং সাগর দত্ত হাসপাতাষল CSS মষডষল শ্তনশ্ি 
িারশ্িয়াশ্র ক্যাসিার ককয়ার কসন্টার ততশ্র করা হষছে৷ 
এই কাষজর জন্য পশ্রকা�াষমা উন্নয়ষন উষলেশ্খত শ্তনশ্ি 
হাসপাতাষলর জন্য �থাক্রষম— ২০৮,৫২,২০,৯৬৮ িাকা, 
৩১,৯২,৫৫,৭১৫ িাকা এবং ৪২,২৪,১৬,৩৬৭ িাকা 
বরাদ্দ করা হষয়ষে৷ এই কাজ কিে করার জন্য সময়সগীমা 
ধা�্ণ হষয়ষে ২—২.৫ বের৷
৬) এই শ্তনশ্ি ‘িারশ্িয়াশ্র ক্যানসার ককয়ার কসন্টার’ 
(TCCC) ো়োও, কলকাতা কমশ্ডক্যাল কষলজ এবং 
হাসপাতাষল একশ্ি আঞ্চশ্লক ক্যানসার কসন্টার গ়োর 
অনুষমাদনও স্াস্্য দপ্তর শ্দষয়ষে৷ এর জন্য বরাদ্দ হষয়ষে 
৪৭,৮২,৩৭,১৫৬ িাকা৷ এই প্রকল্প কিে করার সময়সগীমা 
ধা�্ণ হষয়ষে ২ বের৷

উষলেখষ�াগ্য পশ্রকা�াষমা উন্নয়ন

গে্ণবতগী মাষয়ষদর জন্য সরকাশ্র হাসপাতাষল 
শ্নরাপদ প্রসষবর ব্যবস্ার জন্য ১২শ্ি প্রতগীক্ািালা 
অনুষমাদন করা হষয়ষে৷ এখনও প�্ণন্ত দশ্ক্র ২৪ 
পরগনার কগাসাবা গ্ামগীর হাসপাতাল, ডায়মন্ড হারবার 
স্াস্্য কজলা মাধবনগর গ্ামগীর হাসপাতাল, বশ্সরহাি 
স্াস্্য কজলার খুলনা গ্ামগীর হাসপাতাল, ককাচশ্বহার 
কজলার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল, মুশ্ি্ণদাবাদ 
কজলার মশ্হষেল, কতঘশ়্ে ও িশ্তিপুর ব্লক প্রাথশ্মক 
স্াস্্যষকন্দ্র, উত্তর শ্দনাজপুর কজলার চাকুশ্লয়া গ্ামগীর 
হাসপাতাল, দশ্ক্র শ্দনাজপুর কজলার রামপা়োষেচঁ়ো, 
মালদা কজলার রতুয়া ব্লক প্রাথশ্মক স্াস্্যষকন্দ্র 
শ্মশ্লষয় এগাষরাশ্ি প্রতগীক্ািালা চালু করা হষয়ষে৷ 
আশ্লপুরদুয়ার কজলার উত্তর লািাবাশ়্েষত ততশ্র 
প্রতগীক্ািালাশ্ি মাচ্ণ ২০১৮-এর মষধ্য চালু হষয় �াষব৷

‘মা ও শ্িশুর �ত্ন পশ্রষেবা ককন্দ্র’
ব্লাড কসফশ্ি

৭৪শ্ি কা�্ণকরগী রাজ্য সরকাশ্র 
ব্লাড ব্যাষঙ্ক রতি সংগ্ষহর 
পশ্রমার �ষথষ্ কবষ়েষে৷ ১৩শ্ি 

রাজ্য সরকাশ্র ব্লাড কষম্াষনন্ট 
কসপাষরিন ইউশ্নি (BCSU)-এ রষতির উপাদান 
আলাদা করার কাজ ৫৫% কবষ়েষে৷ রতি 
উপাদাষনর বা়েশ্ত ও দ্রুত সরবরাহ সুশ্নশ্চিত 
করষত ২৫শ্ি নতুন শ্বশ্সএসইউ স্াপষনর 
পশ্রকল্পনা রষয়ষে �াষত প্রশ্ত কজলায় অন্ততঃ 
একশ্ি শ্বশ্সএসইউ থাষক৷

তথ্যসপূরে : স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যার 
দপ্তর, স্াস্্যেবন
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

আশ্িপুরদুয়ার
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

ফ স্িা  শ্ফ  চা  র

১৩

১

১

১

২

৫

১

শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি

নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

রােথ্য েুরে স্াস্থ্য 
পশ্রকাঠারমার উন্নয়ন
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ফািকািা সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি

আশ্িপুরদুয়ার স্েিা হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

বঁাকুো
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

৩

১

১৪

২

২৩

০

০

স্�ৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতাি*
বঁাকুো সশ্মিিনী স্মশ্িরকি 

করিে ও হাসপাতাি
*

তািিাংরায় নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

স্েিা হাসপাতারি স্ফরকা ইউশ্নি

স্েিা হাসপাতারি িায়াশ্িশ্সস ইউশ্নি
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তািিাংরায় অঙ্গনওয়াশ্ে স্কন্দ্র

খাতো ব্লাি বথ্যাঙ্ক

রাইপুর গ্ামীণ হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

বীরভূম
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৯

২

৩৫

১

০

শ্নরাময় শ্িশ্ব সথ্যাশ্নরিাশ্রয়াম*

শ্স শ্ি স্থ্যান স্মশ্শন

অসুস্ নবোতকরদর পশ্ররষবা স্কন্দ্র
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নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

শ্সউেী সদর হাসপাতাি



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

48

সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

স্কাচশ্বহার
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

০

৪

৭

৫

২৯

১

০

এম স্ে এন হাসপাতারি নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতাি

এম স্ে এন হাসপাতারি শ্িশ্েিাি এক্স স্র স্মশ্শন
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অসুস্ নবোতকরদর পশ্ররষবা স্কন্দ্র

এম স্ে এন হাসপাতারি িায়িাশ্সস রুম
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

দশ্ষিণ শ্দনােপুর
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৭

১

১৮

১

০

রক্ত সংগ্রহর ঘর

�ঙ্গারামপুর সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি

�ঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাি
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শ্স শ্ি স্থ্যান স্সন্ার

�ঙ্গারামপুর সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

দাশ্েজিশ্িং
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

০

২

৩

১০

১৬

২

০

দাশ্েজিশ্িং শ্িশ্ব হাসপাতাি*

উ: ব: স্মশ্িরকি করিে ও হাসপাতাি

এস শ্ব স্দ শ্িশ্ব সথ্যারনরিাশ্রয়াম(কাশ্শজিয়াং)

*
*

শ্মি-স্ি শ্মি সহাশ্য়কারদর অথ্যাপ্ন শ্বতরণ

ফঁাশ্সরদওয়া অঙ্গনওয়াশ্ে স্কন্দ্র

নকশািবাশ্ে উপ-স্াস্থ্যরকন্দ্র



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

53

কাশ্িম্ং
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

৫

৩

শ্বরশষ স্াস্থ্যশ্বশ্ে সপ্াহ উপিরষিথ্য আরয়াশ্েত মানবশৃঙ্খি

কাশ্িম্ং স্েিা হাসপাতাি

রামশ্ব ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্যরকন্দ্র, কাশ্িম্ং

মহকুমা হাসপাতাি, কাশ্িম্ং
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

হুু�িী
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

৩

৮

১০

৬০

২

১

ইমামবাো সদর হাসপাতাি*
নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

অসুস্ নবোতকরদর পশ্রচযজিারকন্দ্র

িায়িাশ্সস ইউশ্নি



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

55

ইরন্নশ্সভ স্কয়ার ইউশ্নি

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্যরকন্দ্র
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

হাওো
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

১

১

১৩

২

৪১

১

৬

সতথ্যবািা স্দবী আইশ্ি হাসপাতাি (সািশ্কয়া)*
হাওো স্েিা হাসপাতারি িায়িাশ্সস ইউশ্নি

শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি

অসুস্ নবোতকরদর পশ্রচযজিারকন্দ্র
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নাশ্সজিং ছাত্ীরদর স্হারটেি, উিুরবশ্েয়া

আমতা গ্ামীণ হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

েিপাইগুশ্ে
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৩

৪

২৫

১

০
সদর হাসপাতারি িায়িাশ্সস ইউশ্নি
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নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

সদর হাসপাতারি শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

ঝােগ্াম
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৭

১

২৫

১

০

ঝােগ্াম সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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িাি�রে নাশ্সজিং স্রেশ্নং সু্ি

নয়াগ্াম সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

মািদা
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

১

১

১১

৪

৩৪

০

০

ইশ্বএম মাতৃ সদন (ইংশ্িশ বাোর), মািদা*
মািদা স্মশ্িরকি করিে ও হাসপাতাি*

চঁাচি সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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অসুস্ নবোতক পশ্রচযজিারকন্দ্র        

স্নৌক অথ্যামু্রিন্স ‘আমার তরী’
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

নশ্দয়া
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

০

২

৭

১০

৪৮

১

৩

ি. শ্বশ্স রায় স্চটে সথ্যারনরিাশ্রয়াম (েুবুশ্িয়া)*
�াশ্ধি স্মরমাশ্রয়াি হাসপাতাি (কিথ্যাণী)*
স্নতাশ্ে সুভাষ সথ্যারনরিাশ্রয়াম (কিথ্যাণী)*
করিে অফ  স্মশ্িশ্সন অথ্যানহ স্েএনএম 
হাসপাতি

*
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নশ্দয়া স্েিা হাসপাতারি এম শ্স এইচ হাব
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

উত্তর ২৪ পর�না
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

৩

২

১০

২৭

১

৭

করিে অফ স্মশ্িশ্সন অথ্যান্ড সা�র দত্ত হাসপাতাি*
অঙ্গনওয়াশ্র স্কন্দ্র

বন�ঁা মহকুমা হাসপাতারি নবোতক পশ্রচযজিারকন্দ্র

স্েিা হাসপাতারি শ্স শ্স ইউ
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বশ্সরহারি নাশ্সজিং স্রেশ্নং সু্ি ও স্হারটেি

শ্দঘো উপ-স্াস্থ্যরকন্দ্র
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

পশ্চিম বেজিমান
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

১

১

২

৯

৩৪

১

০

শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি

অসুস্ সদথ্যোতরদর পশ্ররষবারকন্দ্র
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নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

িায়িাশ্সস ইউশ্নি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

পশ্চিম স্মশ্দনীপুর
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

৫

২

১৮

৩

৫৭

১

০

এমআর বাঙু্গর শ্িশ্ব সথ্যারনরিাশ্রয়াম, শ্দ�শ্র*
স্মশ্দনীপুর স্মশ্িরকি করিে*

নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

শ্সশ্ি স্থ্যান ইউশ্নি

অসুস্ নবোতকরদর পশ্রচযজিারকন্দ্র

অঙ্গনওয়াশ্র স্কন্দ্র
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স্েিা হাসপাতাি

শািবনীরত সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

পূবজি বেজিমান
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

১

২

১৯

০

৭২

০

০

বেজিমান স্মশ্িরকি করিে ও হাসপাতাি*

বেজিমান স্মশ্িরকি করিরে নবোতক পশ্রচযজিারকন্দ্র

বেজিমান স্মশ্িরকি করিরে শ্স শ্স ইশ্উনি
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কািনা হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

পূবজি স্মশ্দনীপুর
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

২

২

১২

২৯

১

০

স্েিা হাসপাতারি নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর িায়িাশ্সস পশ্ররষবা স্কন্দ্র

স্েিা হাসপাতারি শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি

স্েিা হাসপাতারি শ্সশ্ি স্থ্যান স্মশ্শন

নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

75
পূবজি স্মশ্দনরপূুর স্েিাহাসপাতাি

এ�রা সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি            

নন্ীগ্াম সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

পুরুশ্িয়া
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৪

১৫

৫৩

০

০

ইন্সশ্িশ্িউি অফ স্মন্াি স্কয়ার*
স্দরবন মাহাত সদর হাসপাতাি*
বংশ�ে শ্স এইচ শ্স*

নথ্যাযথ্য মূরিথ্যর ওষুরের স্দাকান

শ্িশ্েিাি এক্স স্র পশ্ররষবা

শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি
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স্দরবন মাহাত সদর হাসপাতাি

পুরুশ্িয়া সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

উত্তর শ্দনােপুর
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৫

৪

১৮

১

১

স্েিা হাসপাতারি শ্সশ্ি স্থ্যান ইউশ্নি

স্েিা হাসপাতারি িায়িাশ্সস ইউশ্নি

অসুস্ নবোতক পশ্রচযজিা স্কন্দ্র
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স্েিা হাসপাতারি শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি

রায়�ঞ্জ স্েিা হাসপাতাি

রায়�ঞ্জ সুপার ;পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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স্াস্থ্যরেিা

নাম

প্াথশ্মক 
স্াস্থ্য 
স্কন্দ্র 
(PHC)

ব্লক 
প্াথশ্মক 
স্াস্থ্য 
স্কন্দ্র 

(BPHC)

গ্ামীণ 
হাসপাতাি 

(RH)

স্টেি 
স্েনাররি 
হাসপাতাি 
(SGH)

মহকুমা 
হাসপাতাি 
(SDH)

স্েিা 
হাসপাতাি 

(DH)

সুপার 
স্পেশাশ্িশ্ি 
হাসপাতাি 
(SSH)

বশ্সরহাি ২৩ ৫ ৫ ০ ০ ১ ০

শ্বষু্পুর ২৩ ১ ৫ ০ ০ ১ ১

িায়মন্ডহারবার ২৮ ৪ ৯ ০ ১ ১ ২

নন্ীগ্াম ২২ ১০ ১
(স্রয়াপাো)

১      
(শ্দঘা)

১    
(কন্াই)

১ ১

রামপুরহাি ২৩ ২ ৬ ০ ০ ১ ১

বশ্সরহাি স্েিা হাসপাতাি

বশ্সরহাি সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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িায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি

শ্রিশ্িকথ্যাি স্কয়ার ইউশ্নি, িায়মন্ড হারবার স্েিা হাসপাতাি সদথ্যোতরদর শ্বরশষ পশ্ররষবা ইউশ্নি, িায়মন্ড হারবার স্েিা হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

মুশ্শজিদাবাদ
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৯

৪

২৮

১

০

বহরমপুর স্মন্াি হাসপাতাি
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স্িামকি সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি

েশ্ঙ্গপুর সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি
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সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হাসপাতাি (SSH)

ব্লক প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (BPHC)

গ্ামীণ হাসপাতাি (RH)

স্েিা হাসপাতাি (DH)

স্টেি স্েনাররি হাসপাতাি (SGH)

প্াথশ্মক স্াস্থ্য স্কন্দ্র (PHC)

মহকুমা হাসপাতাি (SDH)

দশ্ষিণ ২৪ পর�না
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

২

১

৯

৪

২৮

১

০
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বারুইপুর সুপার স্পেশাশ্িশ্ি হসশ্পিাি

কথ্যাশ্নং হাসপাতাি

শ্বদথ্যাসা�র হাসপাতাি
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l শ্রশ্েওনাি ইন্সশ্িশ্িউি অব 
 অপথািরমািশ্ে

l নথজি সুবাবজিন হাসপাতাি

l শ্বশ্স রায় স্পাশ্িও হাসপাতাি

l অশ্বনাশ দত্ত স্মিারশ্নশ্ি স্হাম

l স্িশ্ি িাফশ্রন শ্ভর্াশ্রয়া হাসপাতাি

l রামশ্রকদাস হরিািকা হাসপাতাি

l ইশ্ন্রা মাতৃসদন

কিকাতা
স্েিার স্াস্থ্য পশ্রকাঠারমা

l কথ্যািকািা পাভিভ হাসপাতাি

l আরশ্েকর স্মশ্িকথ্যাি করিে

l এনআরএস স্মশ্িকথ্যাি করিে অথ্যান্ড  
 হসশ্পিাি

l কথ্যািকািা নথ্যাশানাি করিে অথ্যান্ড  
 হসশ্পিাি

l ইন্সশ্িশ্িউি অব সাইশ্কয়াশ্রে

l পাশ্তপুকুর শ্িশ্ব হাসপাতাি

l শ্চত্তরঞ্জন স্সবাসদন হাসপাতাি

l শ্বশ্স রায় শ্পশ্েআইশ্পশ্েএমআর 
 শ্চিররেন

l এসএসরকএম হাসপাতাি

l আইশ্ি অথ্যান্ড শ্বশ্ে হাসপাতাি

l সু্ি অব রেশ্পকথ্যাি স্মশ্িশ্সন

l বাঙু্গর ইন্সশ্িশ্িউি অব শ্নউররািশ্ে

সু্ি অব রেশ্পকথ্যাি স্মশ্িশ্সন

শ্বশ্স রায় শ্শশু হাসপাতাি

এনআরএস স্মশ্িকথ্যাি করিে
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স্মশ্িকথ্যাি করিে হাসপাতাি, করিেশ্্রিি

আরশ্েকর স্মশ্িকথ্যাি করিে
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সাত বছরে
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১৭০৭। গাশ্স্টিন প্লেসে পুস�াসনা দুসগটি� মস্যে কলকাতা� প্রথম হােপাতাল শুরু হল। ১৭৫ ফুট লম্া, ৬০ ফুট 
চওড়া একশ্ট বাশ্ড়সত প্ফাটটি উইশ্লয়াম কাউশ্সিল ততশ্� ক�ল এই হােপাতাল। ভা�সত আো ইউস�াশ্পয়ানসদ� জনযে 
ততশ্� ক�া হয় প্রাথশ্মক পরটিাসয়। নাম প্দওয়া হয় প্প্রশ্েসেশ্সি হােপাতাল।

১৭৬৮। প্লায়া� োকুটিলা� প্�াে-এ দু-টুকস�া জশ্ম প্কনা হল। উসদেশযে, একশ্ট েম্পূরটি হােপাতাল গসড় প্তালা। 
প্প্রশ্েসেশ্সি প্জসল� কাছাকাশ্ছ গসড় ওঠা এই হােপাতাসল� নাম হল প্প্রশ্েসেশ্সি প্জনাস�ল হােপাতাল। েংসষেসপ 
পশ্�শ্চত হসয় উঠল শ্পশ্জ হােপাতাল নাসম। ১৭৭০-এ� ২ এশ্প্রল প্থসক ইউস�াশ্পয়�া ছাড়া অনযেসদ� শ্চশ্কৎো� 
জনযেও দ�জা খুসল প্দওয়া হল।

এেএেসকএম হােপাতাল

শ্ববতটিসন� পসথ শ্পশ্জ হােপাতাল

শ্বসশষ প্্াড়পত্র
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১৯৪৭। ভা�ত স্া্ীন হল। নতুন ভা�ত গড়া� কাজ হল শুরু। প্দখা শ্দল শ্পশ্জ হােপাতাসল� েম্প্রো�সর� 
প্রসয়াজনীয়তা। স্ানীয় মা�ওয়াশ্� েম্প্রদাসয়� প্শঠ েুখলাল কা�নাশ্ন� েহায়তায় শুরু হল এই েম্প্রো�সর� কাজ। 
তঁা� স্মৃশ্তসত নামক�র হল—প্শঠ েুখলাল কা�নাশ্ন প্মসমাশ্�য়াল হােপাতাল। েংসষেসপ—এেএেসকএম হােপাতাল। 
রশ্দও েকসল� মুসখ মুসখ প্থসকই প্গল প্েই পুস�াসনা নাম—শ্পশ্জ হােপাতাল।

তখনকা� শ্দসন কলকাতা� শ্চশ্কৎোশ্বদযো� ছাত্র�া উচ্চত� স্তস�� পাঠ (স্াতসকাত্ত�) প্নওয়া� জনযে শ্বসদসশ 
প্রত। এটাই প্রন হসয় শ্গসয়শ্ছল প্রথা। তৎকালীন মুখযেমন্তী, শ্চশ্কৎেক শ্ব্ানচন্দ্র �ায় অনুভব ক�সলন প্র এই 
বযেবস্া� পশ্�বতটিন আনসত হসল এখাসনই উচ্চত� শ্চশ্কৎোশ্বদযো� েুসরাগ ততশ্� ক�সত হসব।

১৯৫৭ োসল পপূবটিভা�সত প্রথম এই হােপাতাসল স্াতসকাত্ত� শ্চশ্কৎোশ্বদযো� পাঠ শুরু হল। কসলসজ� নাম  
হল—ইসিশ্টশ্টউট অব প্পাস্-গ্াজুসয়ট প্মশ্েকযোল এেুসকশন 
অযোন্ড শ্�োচটি ( আইশ্পশ্জএমই এন্ড আ�– IPGME & R)। 
শ্লিশ্নকযোল শ্েশ্েশ্লেনগুশ্লসত প্পাস্-গ্যোজুসয়ট প্রেশ্নং প্দওয়া� 
জনযেই এই প্রশ্তষ্ানশ্ট শ্নশ্দটিষ্ট হল।

১৯৫৭ োসল� ১৬ জানুয়াশ্�, ভা�সত� প্র্ানমন্তী পশ্ডিত 
জওহ�লাল প্নহরু এই প্রশ্তষ্ানশ্ট� উদ্ সবা্ন ক�সলন।

ওই েমসয়ই কলকাতা শ্বশ্বশ্বদযোলয় ইউশ্নভাশ্েটিশ্ট 
কসলজ অব প্মশ্েশ্েন (UCM) চালু ক�ল। উসদেশযে শ্প্র এবং 
পযো�াশ্লিশ্নকযোল শ্েশ্েশ্লেনগুশ্লসত প্পাস্-গ্াজুসয়ট প্রশ্শষেসর� 
বযেবস্া ক�া। এই পাঠযে্ম শুরু� জনযে একশ্ট নতুন বাশ্ড় 
ততশ্� হল এেএেসকএম এবং আইশ্পশ্জএমই এন্ড আ�-
এ� উত্ত�-পশ্চিম শ্দসক। নাম হল ো. শ্বশ্ে �ায় ইসিশ্টশ্টউট 
অব প্বশ্েক প্মশ্েকযোল োসয়সসিে। প্দখা প্গল, পাশাপাশ্শ 
দুশ্ট প্রশ্তষ্ান েমশ্বিত উসদযোসগ উসদেশযে পপূ�সর তশ্ড়ৎগশ্তসত 
এশ্গসয় প্রসত লাগল।

আইশ্পশ্জএমই এন্ড আ� েুপা�-প্পেশাশ্লশ্ট প্�ফাস�ল 
হােপাতাল এবং প্পাস্ গ্যোজুসয়ট-প্মশ্েকযোল ইসিশ্টশ্টউট 
শ্হসেসব েকসল� নজ� কাড়ল। এসক� প� এক নতুন 
নতুন ইউশ্নট েংরুক্ত হল। উসলেখসরাগযে োফসলযে� পালক 
লাগল মাথায়। প্রমন প্�েশ্পস�টশ্� প্কয়া� ইউশ্নট, বাঙু্গ� 
ইসিশ্টশ্টউট অব শ্নউস�া োসয়সসিে (BIN), দযে ইসিশ্টশ্টউট অব 



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

108

োইশ্কয়াশ্রে (স্া্ীনতা–পপূবটি েমসয় মানশ্েক হােপাতাল 
শ্হসেসব প্রশ্ট গসড় ওসঠ) এবং ইসিশ্টশ্টউট অব কাশ্েটিও 
ভােকুলা� োসয়সসিে। একই পশ্�েস� একশ্ট নাশ্েটিং 
সু্ল এবং একশ্ট নাশ্েটিং কসলজ চালু হয়। ২০০৪ োল 
প্থসক এমশ্বশ্বএে পড়াসনাও শুরু হয় ১০০শ্ট আেসন।

২০০৭-এ শ্তনসশা বছ� পপূরটি ক�ল হােপাতাল, 
পাশ্লত হল আইশ্পশ্জএমই এন্ড আ�-এ� স্রটিজয়ন্ী। 

ইসিশ্টশ্টউট এবং হােপাতাল েমশ্বিত ভাসব কতগুশ্ল 
শ্লিশ্নকযোল শ্বভাগ এবং লযোবস�টশ্� চালু কস�সছ।

ো�া �াজযে তথা পপূবটি ভা�সত এই হােপাতাল ও 
প্রশ্তষ্াসন� গুরুত্ব ্মব্টিমান। ফসল প্�াগী� েংখযো 

্মশ বমৃশ্ধি পাসছে। শ্বশ্ভন্ন হােপাতাসল� েসঙ্গ প্রাগাসরাগ 
বাশ্ড়সয় আ�ও প্বশ্শ কাসজ� েুসরাগ ততশ্� হসছে। চলসছ 
শ্নতযে নতুন শ্চন্াভাবনা।

শ্চশ্কৎোশ্বদযো� শ্শষো-প্রশ্তষ্ান শ্হসেসবও উসলেখসরাগযে 
ভপূ শ্মকা শ্নসয়সছ এশ্ট। প্দশসেবায় শ্নসবশ্দতপ্রার 
শ্চশ্কৎেক ততশ্� ক�া� মহান ব্রসত আজও শ্নমগ্ন 
এখানকা� অ্যোপককুল। ভা�তবসষটি এশ্ট আজ অনযেতম 
প্রশ্তষ্াসন� শ্শস�াপা অজটিন কস�সছ স্াতক, স্াতসকাত্ত� 
এবং েুপা� প্পেশাশ্লশ্ট প্লসভল প্মশ্েকযোল প্কাসেটি� 
জনযে। লষেযে েসবটিাচ্চ স্ান অজটিন। এই হােপাতাসল� 
োম্প্রশ্তক কসয়কশ্ট উসলেখসরাগযে কমটিকান্ড ও োফলযে 
শ্নসয় প্রস্তুত ক�া হল ই প্্াড়পত্র।
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এেএেসকএম হােপাতাসল রোসিলেযোন্ট অফ শ্�শ্জওনযোল অ�গযোসি (শ্কেশ্ন,শ্লভা�,শ্স্ন,ক�শ্নয়া) শ্লিশ্নক

এেএেসকএম হােপাতাসল প্পেশাল শ্লিশ্নক

এলাশ্জটি প্চস্

আশ্�দশ্ময়া কাশ্েটিওলশ্জ

আসেটিশ্নক প্মশ্েশ্েন

অশ্েও প্ভশ্স্শ্বউলা� ইএনশ্ট

প্ব্রস্ োজটিাশ্�

কাশ্েটিও োয়াসবসটালশ্জ প্মশ্েশ্েন

শ্লিশ্নকাল ইশ্মউসনালশ্জ প্মশ্েশ্েন

প্ে প্কয়া� োজটিাশ্� ইউস�ালশ্জ

োমটিাসটালশ্জ অযোন্ড কেসমশ্টক 
োজাশ্� োমটিাসটালশ্জ

োয়াসবশ্টক এনসোশ্্সনালশ্জ

ফসলাআপ/রোসিলেযোন্ট োজটিাশ্� ইউস�ালশ্জ

প্জশ্�য়াশ্রেক প্মশ্েশ্েন

প্্াসমশ্�উসলাসনফ্াইশ্টে প্নসফ্ালশ্জ

হযোন্ড লোশ্স্ক োজটিাশ্�

প্হমাসটালশ্জ প্মশ্েশ্েন

প্হপাসটালশ্জ (শ্লভা�) গযোেসরোএনসটস�ালশ্জ

হাই শ্�ক্স শ্নউ বনটি শ্নওসনসটালশ্জ

আইশ্বশ্ে (ইনফ্যোসমটশ্� বাওসয়ল 
শ্েশ্জজ) গযোেসরোএনসটস�ালশ্জ

আইশ্বএে (ইশ্�সটসবল বাওসয়ল 
শ্েনস্াম) গযোেসরোএনসটস�ালশ্জ

আইএলশ্ে (ইনটা�শ্স্য়াল লাঙ 
শ্েশ্জজ) প্চস্

ইনফাশ্টটিশ্লশ্ট শ্জ অযোন্ড ও

শ্কেশ্ন টযোসিলেযোনসটশন প্নসফ্ালশ্জ+এমআ�ইউ

প্লপ্রশ্ে োমটিাসটালশ্জ

এমশ্েআ� শ্টশ্ব প্চস্

শ্নওসনটাল শ্নউস�া প্েসভলপসমন্ট শ্নওসনসটালশ্জ

পযোসলট অযোন্ড প্ফশ্েও মযোশ্ক্সলাশ্� লোশ্স্ক োজটিাশ্�

প্পশ্েয়াশ্রেক অযোেথমা/এলাশ্জটি প্পশ্েয়াশ্রেক প্মশ্েশ্েন

প্পশ্েয়াশ্রেক শ্নউস�ালশ্জ প্পশ্েয়াশ্রেক প্মশ্েশ্েন

প্পশ্েয়াশ্রেক শ্�উসমসটালশ্জ প্পশ্েয়াশ্রেক প্মশ্েশ্েন

শ্পশ্পশ্টশ্েশ্ট (শ্প্রসভনেন অব প্পস�ন্ট 
টু চাইল্ড রোসিশ্মশন) শ্জ অযোন্ড ও

শ্�উসমটলশ্জ প্মশ্েশ্েন

আ�এনশ্টশ্েশ্প (শ্�ভাইেে নযোশনাল 
শ্টশ্ব কসট্াল প্প্রাগ্াম) প্চস্

প্ট্াক প্মশ্েশ্েন

থাই�সয়ে এনসোশ্্সনালশ্জ

শ্টউম� শ্জ আযেন্ড ও

আলরো োউন্ড প্প্রাসস্ট বাসয়াপশ্ে ইউস�ালশ্জ + প্নসফ্ালশ্জ

ইউস�া-অনসকালশ্জ ইউস�ালশ্জ

ইউস�া-প্�শ্েওলশ্জ ইউস�ালশ্জ+প্�শ্েওলশ্জ

শ্ভশ্েশ্েশ্টশ্ে (প্ভালানটাশ্� 
কনশ্ফসেন্টশ্শয়াল কাউনসেশ্লং অযোন্ড 
প্টশ্স্ং প্েন্টা�)

শ্জ অযোন্ড ও

শ্ভশ্টশ্লসগা োমটিাসটালশ্জ

প্রশ্তসবদসন� ছশ্ব : প্েৌ�ভ দত্ত
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রাজ্য জুড়ে নবজাতক পশ্রচর্ায় অত্যাধুশ্নক ব্যবস্া : 
পথপ্রদর্ক শ্পশ্জ হাসপাতাল

কথা হশ্ছিল, সুচন্দা মুখাশ্জ্র সডঙ্গ জয়ী সাফুই-এর৷ সুচন্দাশ্দ শ্মশ্টি কডর 
ডেডক চলশ্িডলন, জয়ী, জয়ী......৷

জয়ী সাফুই৷ পপলাডনর আমগাশ্িয়া ইন্দকানন পাডক্র বাশ্সন্া রুশ্ম ও 
প্রণডবর সন্ান৷ ২৮ সপ্াডহই পৃশ্থবীর আডলা ডদডখ ডফডলশ্িল জয়ী৷ ওজন শ্িল 
মাত্র ১ ডকশ্জ৷ ডকশ্পশ্স ডমশ্েক্যাল কডলডজ জন্ম তার৷ ডসখান ডথডক পাঠাডনা 
হয় হাজরায় শ্রশুসদডন৷ ডসখাডন ১ মাস  ডেশ্টিডলরডন রাখা হয় জয়ীডক৷ 
শ্কিুশ্দন পর সুস্ হডলও জয়ীডক ডফর ডেশ্টিডলরডন রাখার দরকার পড়ে৷ শ্কন্তু 
শ্বিতীয়বার শ্রশুসদডন ডেশ্টিডলরন-এর রর্যা ফাঁকা পায়শ্ন জয়ী৷ ডসখান ডথডক 
এসএসডকএম৷ এক মাস ধডর এখাডনই শ্নওডনটাল ইনডটনশ্সে ডকয়ার ইউশ্নডট 
শ্চশ্কৎসা চডল জয়ীর৷ িুশ্টর সময় ১ ডকশ্জ ৮৫০ গ্াম ওজন হডয়শ্িল তার৷ 
ডসই ডথডক শ্নশ্দ্টি সময় অন্র এসএসডকএম-এর শ্নকু-ডত ফডলা আপ শ্লিশ্নডক 
জয়ীডক শ্নডয় আডসন তাঁর বাবা-মা৷

জয়ীর বয়স এখন ১ বির কডয়ক শ্দন মাত্র৷ এখানকার শ্চশ্কৎসায় শ্ক 
উপকার ডপডয়ডিন ডকানও? রুশ্মর জবাব চডল এল তখনই—‘অবর্যই৷ এখাডন 
না এডল ডমডয়ডক ডতা বাঁচাডতই পারতাম না৷’

শ্পশ্জ-র ফডলা-আপ শ্লিশ্নডক জয়ীডক ডদখডিন ো. সুচন্দা মুখাজ্ী, পাডর জয়ীর মা।
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শ্পশ্জ হাসপাতাডলর শ্নও-ন্যাডটালশ্জডত ডগডল 
ডবাঝা রাডব, কত সমস্যা শ্নডয় আসডিন বাবা-মা 
তাঁডদর সন্ানডদর৷ সমডয়র আডগ জন্ম ডনওয়া বা 
কম ওজডনর শ্রশুডদর শ্নডয় আসডিন এখাডন৷ 
বলা হডছি—early intervention unit৷

মন্ত্রমুডধের মডতা শুনডত লাগলাম সুচন্দাশ্দর 
কথা৷ স্রটিার সব্ডরেষ্ঠ সৃশ্টির কথকতা শুনডত 
শুনডত শ্বস্ময় ক্রমরঃ ঘন হশ্ছিল৷

মাতৃগডে্ শ্রশু কীোডব গড়ে ওডঠ, ডকান সময় 
ডকান ডকাষ ডকাথায় কীোডব অঙ্গ গঠডন অংর 
ডনয়, এইসব কথা শুনডত শুনডত মডন হশ্ছিল 
শ্বস্াশ্রতোডব ডরন সকডলর জন্য শ্লডখ ডফশ্ল৷

সামান্য ডগালমাডল জীবডন কডতা বড়ো 
সমস্যাই না ডনডম আডস৷

কম ওজডনর ডর শ্রশু জন্ম শ্নল, তাডক শ্নডয় 
সকডলর শ্চন্া৷ ৪৮৫ গ্াডমর একশ্ট শ্রশুডক 
পাওয়া ডগল৷ কৃশ্ত্রমোডব বড়ো করডত হডব 
তাডক৷ বাশঁ্চডয় রাখডত হডব৷ সশ্ঠক বৃশ্ধি না হডল 
নানা সমস্যা ডদখা ডদয়৷ ডচাখ, কান, দাঁত নানা 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ডতা আডি, আডি মানশ্সক সমস্যাও৷

কথা হশ্ছিল, শ্নউডরা-ডেডেলপডমটি উইং-
এর সডঙ্গ রুক্ত কাউডসেলর, চকু্, দন্, কণ্ 
শ্বডরষজ্ঞডদর সডঙ্গ৷ বলশ্িডলন নানা ঘটনার কথা৷ সমডয় 
শ্চশ্কৎসা শুরু না হওয়ায় কত জীবন নটি হডয় রাডছি৷ ২১ 
শ্দডনর মডধ্য শ্চশ্কৎসা শুরু হওয়া দরকার৷

ফডলা-আপ শ্লিশ্নডক ো. সুচন্দা মুখাজ্ী

শ্পশ্জ-ডত চলডি অসুস্ নবজাতকডদর শ্চশ্কৎসা
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ওরা নবজাতক৷ ওডদর জন্য আমাডদর োবনা ও 
কাজ পশ্বত্র কত্ব্য শ্হডসডব গণ্য করা হয়৷

এই নবজাতক-এর জন্য পৃশ্থবীর উষালগ্ন ডথডকই 
আশ্দ ও অকৃশ্ত্রম এক মমতার ধারা প্রবাশ্হত হডয় 
চডলডি৷ সবরকম প্রাডণর মডধ্যই এই ধারা আমরা ডদশ্খ৷ 
পশু জগডতর শ্দডক তাকাডল আমাডদর শ্বস্মডয়র সীমা 
থাডক না৷ পরম রডনে তারা সন্ান পালন কডর৷

মানব জগডতও এই প্রাডণর ধারা অকু্ণ্ণ রাখডত 
মানুডষর েূশ্মকা খুবই গুরুত্বপূণ্৷ মডন রাখডত হডব, আজ 
ডর শ্রশু পৃশ্থবীর আডলা ডদখল, কাল ডসই আর এক 
শ্রশুডক শ্নডয় আসডব পৃশ্থবীডত৷ এইোডবই চক্রাকাডর 
এই ধারা চলডব৷

তাই একশ্ট শ্রশুর জন্ম ডকানও শ্বশ্ছিন্ন ঘটনা নয়৷ 
শ্বরাট ঘটনাপ্রবাডহর একশ্ট অংর মাত্র৷ শ্রশুর জন্মদাডনর 
সডঙ্গ প্রত্যক্োডব রুক্ত থাডক মা এবং বাবা৷ মাডয়র গডে ্
শ্রশু বড়ো হয় প্রায় দর মাস অথ্াৎ ৪০ সপ্াহ ধডর শ্রশু 
শ্নডজডক গড়ে ডতাডল একটু একটু কডর৷ মাডয়র কাি 
ডথডক একশ্ট শ্েম্াণু ও বাবার কাি ডথডক পাওয়া শুক্রাণু 
শ্নডয় গড়ে ওডঠ এই ররীর৷

মাডয়র গডে্ সন্ান কীোডব শ্নডজডক গড়ে ডতাডল 
ডসটা সকল বাবা ও মাডয়র পুঙ্ানুপুঙ্োডব জানা 

দরকার৷ বতম্াডন সকডলর জন্য শ্রক্া কম্সূশ্চর সশ্ঠক 
ও সাথ্ক রূপায়ণই োবীকাডলর বাবা-মাডক শ্রশ্ক্ত 
কডর তুলডব বা তুলডি—এই আরা আমরা রাখডত পাশ্র৷ 
‘সকডলর জন্য স্াস্্য’—এই কম্সূশ্চর সফল রূপায়ণই 
পাডর সকডলর কাডি স্াস্্য পশ্রডষবার এই সুডরাগ ডপঁডি 
শ্দডত। শ্রশ্ক্ত বাবা-মা-ই পাডর স্াস্্য পশ্রডষবার সুডরাগ 
শ্নডত এবং সুস্ সন্াডনর জন্ম শ্দডত৷

আমাডদর সামাশ্জক ও পাশ্রবাশ্রক শ্বন্যাস ডরোডব 
পশ্রবশ্ত্ত হডয় চডলডি, ডসখাডন প্রচশ্লত অডনক আচার-
প্রথা আজ হাশ্রডয় শ্গডয়ডি৷ মা-ঠাকুমা-শ্দশ্দমাডদর কাডি 
ডথডক গেব্তী মা আজ ডবশ্ররোগ ডক্ডত্রই গে্াবস্ায় 
সন্াডনর জন্য কী করডত হডব, কীোডব থাকডত হডব 
ডসসব শ্রখডত পাডর না৷ তার উপর আডি কম্ব্যস্ 
জীবন৷ প্রডত্যক মশ্হলাই ডিাডটা-বড়ো ডকানও না ডকানও 
অথ্করী কাডজর সডঙ্গ রুক্ত৷ অডনক সময়ই পাশ্রপাশ্শ্্ক 
কাডজর চাডপ ও প্রডয়াজডন গে্স্ সন্াডনর জন্য তার 
কী কী করণীয় বা অকরণীয় ডসগুশ্ল অসডচতনোডব 
েুডল রায়৷

এর ফডল অডনক সময়ই ডদখা রায়, গে্স্ সন্াডনর 
বৃশ্ধি শ্ঠক হয় না, অপশ্রণত অবস্ায় শ্রশুর জন্মদান 
অপশ্রহার্ হডয় পড়ে৷ এই ধরডনর শ্রশুডদর ডক্ডত্র নানা 

নবজাতক
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সমস্যা ডদখা ডদয়৷ দীঘ্শ্দন ধডর সশ্ঠক শ্চশ্কৎসা ও 
পশ্রচর্ায় হয়ডতা এই অসুশ্বধা শ্কিুটা দূর হয়৷ কখনও 
বা সারাজীবন ধডর শ্রশু ও শ্রশুর পশ্রবারডক এর জন্য 
অডনক মূল্য শ্দডত হয়৷ রাজ্য বা রাড্রের পডক্ও এইসব 
শ্রশুর জন্য রা রা করণীয় তা সবসময় সমূ্ণ্োডব করা 
সম্ভব হয় না৷

তাই সরকার, সমাজ, পশ্রবার একডরাডগ ‘সুস্ 
শ্রশু’-র জন্মদানডক একই সডঙ্গ বাঁধডত ডচডয়ডি৷

শ্বশ্েন্ন প্রকডপের মাধ্যডম প্রজনন ও শ্রশু স্াডস্্যর 
মডতা গুরুত্বপূণ্ শ্বষয়শ্টডত কাজ চলডি৷ আমরা প্রায় 
সকডলই ডসগুশ্ল সম্ডক্ অবশ্হত৷ শ্কন্তু এই প্রকপেগুশ্ল 
শুধুমাত্র আয়রন ট্যাবডলট ডদওয়া, পুশ্টিকর খাবার ডদওয়া 
বা গে্বতী মা-ডক অথ্ ডদওয়ার মডধ্যই সীমাবধি রাখা 
রায় না৷

আজ প্রডয়াজন—প্রশ্রশ্ক্ত কম্ীর রাঁরা বাশ়্েডত 
বাশ়্েডত শ্গডয় পশ্রবাডরর সকলডক ডবাঝাডবন—ডর শ্রশু 
মাডয়র গডে ্আসডব/আসডি তার জন্য আমাডদর দাশ্য়ত্ব 
কতটা, আমাডদর ডকাথায় সডচতন হডত হডব৷

কজন শ্রশ্ক্ত মা-বাবা জাডনন গে্াবস্ায় শ্রশুর গড়ে 
ওঠার ডর শ্নঃরব্দ কম্কাণ্ড চডল, তার খবরাখবর৷ গডে্ 
থাকাকালীন শ্রশুডক আমরা ডর এক সুন্র পশ্রডবর 
শ্দডত পাশ্র, ডস োবনাডক আমরা কতটাই বা গুরুত্ব 
শ্দই৷

এই মহান কাজশ্টর দাশ্য়ত্ব আমাডদর সকডলর৷ 

একশ্ট শ্রশু শ্কিু প্রশ্তবন্ধকতা শ্নডয় জন্মগ্হণ করডল 
আমরা আজও চরম শ্নয়শ্তবাদী হডয় রাই৷ কপাডলর 
ডদাষ শ্দই৷ শ্কন্তু শ্চশ্কৎসা-শ্বজ্ঞান আজ আমাডদর ডসই 
সুডরাগ শ্দডয়ডি, সডচতনতার সডঙ্গ চলডল আমরা এই 
পৃশ্থবীডত অসুস্ শ্রশুর জন্মদান কশ্মডয় শ্দডত পাশ্র৷

নবজাতক, জন্মসমডয় ওজন ও পশ্রপূণত্া

JJ জডন্মর সময় শ্রশুর ওজন

২৫০০ গ্াডমর ডবশ্র ওজন শ্নডয় ডর শ্রশু 
জন্মায় তার জীবন অডনক ডবশ্র মসৃণ হয়৷ তাডক 
শ্নডয় সমস্যা অডনক কম থাডক সাধারণত৷

শ্কন্তু ২৪৯৯ গ্াম বা তার কম ওজন শ্নডয় ডর 
শ্রশু পৃশ্থবীডত েূশ্মষ্ঠ হল তার সমস্যা অডনক৷ শ্বশ্ 
স্াস্্য সংস্ার মডত, এডদর বলা হয় কম ওজডনর 
শ্রশু বা Low Birth Weight অথ্াৎ LBW 
Child৷

শ্রশুর জন্মসমডয় ১৫০০ গ্াডমর কম ওজন 
থাকডল বলা হয় Very Low Birth Weight 
(VLBW) Child এবং ১০০০ গ্াম অথ্াৎ ১ 
ডকশ্জর কম ওজন থাকডল বলা হয় Extremely 
Low Birth Weight (ELBW) Child.

JJ ওজন কম ডকন ?

৩৭ সপ্াডহর আডগ জন্মাডনা শ্রশুর ররীর গঠডন 

প্রথম মাস

শ্বিতীয় মাস তৃতীয় মাস

চতুথ্ মাস পঞ্চম মাস ষষ্ঠ মাস

সপ্ম মাস অটিম মাস নবম মাস

গে্াবস্ায় শ্রশু : পশ্রণশ্তর পডথ
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অপূণ্তা থাডক৷ ওজন স্াোশ্বকোডবই কম হয়৷ 
তািা়ো, মাডয়র অসুখ বা অপুশ্টির কারডণ শ্রশুর 
বৃশ্ধি শ্ঠকমডতা না হডল শ্রশুর ওজন কম হয়৷ 
এিা়োও আরও নানা কারণ আডি৷

JJ কম ওজডনর শ্রশুর সমস্যা

•	 জডন্মর সময় অশ্সিডজন ডলডেল কম থাডক৷
•	 ররীডরর তাপমাত্রা বজায় রাখডত পাডর না৷
•	 মাডয়র দুধ শ্ঠক মডতা টানডত পাডর না, 

তাই ওজন বা়োর সমস্যা হয়৷
•	 অডনক ডক্ডত্র ডদখা রায়, ফুসফুডসর গঠন 

অসমূ্ণ্ থাকায় শ্রশুর শ্াস-প্রশ্াডসর কটি 
হয়৷ ‘ইনফ্যাটি ডরসশ্পডরটশ্র শ্েসডরেস 
শ্সনড্াম’ ডদখা ডদয়৷

JJ পশ্রডবরগত প্রোব

কম ওজডনর শ্রশু জন্মাডনার জন্য পশ্রডবডরর 
প্রোব শ্বডরষ গুরুত্বপূণ্৷

তামাক জাতীয় পদাথ্ ডসবডন ক্শ্তকর প্রোব 
পড়ে গে্স্ সন্াডনর ওপর৷

পশ্রডবরগত টশ্সিন প্রসূশ্তর ররীডরর রডক্ত 
blood lead level-টা বাশ়্েডয় ডদয়৷ এর ফডল 
গে্পাত হয়৷ শ্রশু আডগ জন্মায়৷ শ্রশুর ওজন কম 

হয়৷ উন্নয়নরীল ডদরগুশ্লডত কম ওজডনর শ্রশুর 
সংখ্যা ডবশ্র হয়৷ তার একশ্ট বড়ো কারণ হল, 
রান্নার কাডজ জ্ালাশ্ন ব্যবহার করার ফডল ঘডরর 
ডেতডর ডধাঁয়াজশ্নত দূষণ পতশ্র হয় রা গেব্তী 
মশ্হলাডদর পডক্ মারাত্মক ক্শ্তকর৷ ডদখা রাডছি, 
প্রায় ২০ রতাংডরর ওপর কম ওজডনর শ্রশুর 
জন্মাডনার মূল কারণ এই দূষণ৷

অশ্ত কু্দ্র পাশ্টক্লস, রা ডচাডখ ডদখা রায় না 
তাই শ্দডয় পাশ্টকু্ডলট ম্যাটার পতশ্র হয়৷ এগুশ্ল 
শ্াস-প্রশ্াডসর সডঙ্গ ররীডর ঢুডক রায়, রা গে্স্ 
ভ্রূডণর পডক্ অত্যন্ ক্শ্তকর৷ শ্রশুর বৃশ্ধি ব্যাহত 
কডর৷

বায়ুদূষডণর জন্যও গে্স্ শ্রশুর ক্শ্ত হয়৷ 
এিা়োও, আরও কডয়কশ্ট শ্বষডয়ও নজর ডদওয়া 
দরকার৷ ডরমন, গেব্তী ডর খাদ্য গ্হণ করডব ডসই 
খাদ্য প্রস্তুডতর পধিশ্তও শ্বডরষ গুরুত্বপূণ্৷ প্রসূশ্তডদর 
শ্সগাডরট খাওয়ার ফডলও শ্রশুর ররীডর ব্যাপক 
প্রোব পড়ে৷ সুতরাং শ্রশুর জন্ম-সমডয়র ওজন 
শ্নে্ররীল প্রসূশ্তর জীবন-রাপন, জীবন-অে্যাস, 
জীবন-সংসৃ্শ্ত ও পশ্রডবর ইত্যাশ্দর উপর। শ্রশুর 
জন্মসমডয়র ওজডনর ডক্ডত্র এগুশ্ল শ্বডরষ েূশ্মকা 
পালন কডর৷ মডন রাখা দরকার, এই ওজন গে্স্ 
শ্রশুর সামশ্গ্ক জীবনডক প্রোশ্বত কডর৷

শ্পশ্জ-ডত অসুস্ বা কম ওজডনর শ্রশুর আধুশ্নকতম পশ্রচর্া ব্যবস্া
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কম ওজডনর শ্রশু জন্মাডনার সডঙ্গ অশ্ধক শ্রশু 
মৃতু্যহার অঙ্গাঙ্গীোডব রুক্ত হডয় পড়ে৷ কম ওজন শ্নডয় 
শ্রশু জন্মাডল তাডক বাঁচাডনা খুব কটিকর হয়৷ আবার 
ডবঁডচ ডগডলও নানা সমস্যা ডদখা রায়৷ এমনশ্ক, এই 
সমস্যা শ্রশুর সারা জীবনব্যাপী চডল৷ জনসংখ্যার 
শ্েশ্তিডত, এই ধরডনর শ্রশুর জন্ম হার ডবশ্র হওয়ার 
অথ্ই হল নানা ধরডনর জনস্াডস্্যর সমস্যা পতশ্র হওয়া৷ 
এই সমস্যার প্রডকাপ হ্াডসর জন্য ডর শ্বষয়গুশ্লডক 
গুরুত্ব শ্দডত হডব ডসগুশ্ল হল— গে্বতীর অপুশ্টি ও 
খারাপ স্াস্্য, কডঠার পশ্ররেম এবং প্রসবকাডল দুব্ল 
স্াস্্য৷

উন্নয়নরীল ডদডর, সডদ্যাজাডতর মৃতু্যহাডরর ডক্ডত্র 
ডদখা রাডছি, ৬০-৮০% শ্রশু মারা রাডছি কম ওজন 
শ্নডয় জন্মাডনার কারডণ৷ কম ওজন শ্নডয় জন্মাডনা 
শ্রশুর মডধ্য ৬৭%-র ডক্ডত্র ডদখা রাডছি ৪০ সপ্াডহর 
পশ্রবডত্ ৩৭ সপ্াডহর আডগ জন্মগ্হণ করডি৷ ১৫০০ 
গ্াডমর কম ওজডনর শ্রশুডদর ঝুঁশ্ক ডবশ্র থাকডি৷ 
অডনক ডক্ডত্র, এডদর মশ্স্ডকের আয়তন কম হয়৷

ডদখা ডগডি, এই রকম শ্রশুরা বড়ো হওয়ার পর 
অডনডকই নানা রকম ক্রশ্নক অসুডখ আক্রান্ হডছি৷ 
এডদর মডধ্য ‘ডমটাবশ্লক শ্সনড্াম’ ডদখা রায় অথ্াৎ 
হাই ডপ্রসার, োয়াডবশ্টস্  ও হাডট্র ডরাগ ইত্যাশ্দ হয়৷

পূণ্সমডয় জন্মাডলও অডনক শ্রশুর ডক্ডত্র ডদখা 
রায় তাডদর ওজন কম৷ ডকানও কারডণ তাডদর 
বৃশ্ধি ব্যাহত হওয়ায় ওজন কম হয়৷ এইজন্য, 
গে্াবস্ায় শ্নয়শ্মত ওজন ডনওয়া দরকার৷ বত্মাডন 
আল্টাডসাডনাগ্াশ্ফ কডর ডদখা হয় গে্স্ শ্রশু কতটা 
বা়েল৷ প্রডয়াজন স্াস্্যকর োডয়ট৷ প্রসূশ্তর ডকানও 
রকম ডনরার দ্রব্য গ্হণ করা উশ্চত নয়৷

জডন্মর আডগ গে্স্ শ্রশুর বৃশ্ধি ব্যাহত হডল 
ইনসুশ্লন ডসনডসশ্টে অঙ্গগুশ্ল ডরমন শ্লোর, 
প্যাংশ্ক্রয়াস এবং হাড়ের সমস্যা ডদখা ডদয় রা সারা 
জীবন ধডর চডল৷

১ ডকশ্জ বা ১.৫ ডকশ্জর শ্রশুডদর ডক্ডত্র ডদখা 
রায়, অশ্ধকাংরই সমডয়র আডগ জডন্মডি৷ তারা 
পদশ্হকোডব ডিাডটা এবং ররীরতত্ত্বোডব অপশ্রণত৷ 
এই ধরডনর শ্রশুর ডক্ডত্র কতগুশ্ল সমস্যা ডদখা 
ডদয়৷ ওডদর ররীডর বাদাশ্ম ফ্যাডটর সঞ্চয় এবং 
গ্াইডকাডজন কডম রায়৷ তাই ওরা ররীডর তাপ 
পতশ্র করডত পাডর না, ধডর রাখডত পাডর না৷ 
এিা়ো, আরও কতগুশ্ল জশ্টল সমস্যা ডদখা রায়৷ 
এইগুশ্ল রথারথোডব প্রশ্তডরাধ করডত পারডল 
শ্রশুমৃতু্য কমাডনা সম্ভব৷ 

এই তাপ হারাডনার ব্যাপারশ্ট প্রশ্তডরাধ করডত 
শ্রশুডক জডন্মর সময় শুকডনা রাখডত হডব রাডত 

শ্রশুর ররীর ডথডক বাষ্ায়ন না হয়৷ বাষ্ায়ন হডল 
তাপ কডম রাডব৷ গরম চাদর, কাপ়ে, কম্ডল মুশ়্েডয় 
রাখডত হডব৷

বত্মাডন এই নবজাতকডদর জন্য অত্যাধুশ্নক 
শ্চশ্কৎসার ব্যবস্া হডয়ডি৷ শ্বশ্েন্ন রন্ত্রপাশ্তর মাধ্যডম 
কৃশ্ত্রমোডব এইধরডনর শ্রশুডদর উপডরাগী পশ্রডবর 
পতশ্র করা হয়৷ প্রডয়াজনীয় স্াোশ্বক তাপমাত্রা বজায় 
রাখডত প্াশ্টিক মুশ়্েডয়ও শ্রশুডক রাখা হয়৷

৩২ ডথডক ৩৪ সপ্াডহর মডধ্য ডর শ্রশু জন্মায় ডস 
মাডয়র স্ন্য পান করডত পাডর না৷ এর ফডল পুশ্টির 
অোব হয়৷ নানা ধরডনর সংক্রমডণর সম্ভাবনা থাডক৷ 
স্ায়ুতডন্ত্রর সমস্যা ডদখা রায়৷ দৃশ্টিরশ্ক্ত ও রেবণরশ্ক্তর 
সমস্যা থাডক৷ বহুমুখী সমস্যায় আক্রান্ হয় এই কম 
ওজডনর বা আডগ জন্মাডনা শ্রশুরা৷ এডদর জন্য বাশ়্েডত 
শ্বডরষ শ্চশ্কৎসা করা সম্ভব হয় না৷

শ্রশুর ররীডরর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুশ্ল শ্ঠকোডব পশ্রণত 
না হওয়ায় হৃদস্পন্ডনর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজগুশ্ল 
ব্যাহত হডত পাডর ডরডকানও সময়৷ তাই প্রডয়াজডন 
কৃশ্ত্রমোডব তার প্রাণস্পন্নডক শ্টশ্কডয় রাখা হয়৷ 
নানা কাশ্েও্োসকুলাডরর সমস্যার সমাধাডনও শ্বশ্েন্ন 
ডথরাশ্প এখন প্রডয়াগ করা হডছি৷ 
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নবজাতক ও শ্েইআইশ্স (DEIC-District 
Early Invervention Centre)

রা্রেীয় বাল স্াস্্য কার্ক্রম (RBSK)-এর অধীন 
এই কম্সূশ্চর সূচনা হয় ২০১৩-র ডফব্রুয়াশ্রডত৷ 
জন্ম ডথডক ১৮ বির বয়স—মানুডষর জীবডনর খুব 
গুরুত্বপূণ ্ সময়৷ এই সমডয়র মডধ্য জন্ম-সংক্রান্ 
ডকানও ত্রুশ্ট, ডকানও ডরাগ, ডকানও ধরডনর 
কমশ্ত এবং প্রশ্তবন্ধকতা-সহ বয়স-অনুরায়ী ডকানও 
উন্নশ্তর শ্বলম্ হডল ডসগুশ্লর সশ্ঠক শ্নণ্য় এবং 
শ্চশ্কৎসার ব্যবস্া করা দরকার৷ এই কম্সূশ্চর 
মাধ্যডম ডসই কাজশ্টই করা হয়৷ রত দ্রুত এগুশ্ল 
শ্নণ্য় বা শ্চশ্নিত করা রায় তত দ্রুত শ্নরামডয়র 
সম্ভাবনা থাডক৷ এই ৪শ্ট ‘D’—অথ্াৎ Defects at 
birth, Deficiencies, Diseases, Development 
delays including disability—এগুশ্লর সশ্ঠক 
সমাধান আমাডদর সমাজ, পশ্রবার ও রাড্রের পডক্ 
ততটাই ফলদায়ক হডব, রতটা হডব ব্যশ্ক্তগত 
ডক্ডত্র৷ সামশ্গ্ক উন্নয়ন-োবনায় স্াস্্য–োবনার এই 
গুরুত্ব ক্রম-বধ্মান৷ তাই শ্রশুর জডন্মর প্রশ্ক্রয়া 
রখন ডথডক শুরু হডছি মাতৃগডে্, তখন ডথডকই 
আমাডদর অশ্তমাত্রায় সডচতন হডত হডব৷

২০১৩ সাডলর আডগ এই রাডজ্য সামশ্গ্কোডব 
এই োবনাডক গুরুত্ব শ্দডয় ডকানও কমসূ্শ্চ পতশ্র 
হয়শ্ন৷ বত্মাডন রাডজ্যর ১২শ্ট ডজলাডত শ্েশ্্রিক্ট 
আশ্ল্ ইটিারডেনরন ডসটিার (DEIC) পতশ্রর প্রস্াব 
অনুডমাশ্দত হডয়ডি৷

শুধুমাত্র এসএসডকএম হাসপাতাডলই এই ডকন্দ 
কাজ শুরু কডরডি৷ বাশ্ক ৫শ্ট ডজলায়—পুরুশ্লয়া 
ডজলা হাসপাতাল, বাঁকু়ো সশ্মিলনী ডমশ্েক্যাল কডলজ, 
বধ্মান ডমশ্েক্যাল কডলজ, নথ্ ডবঙ্গল ডমশ্েক্যাল 
কডলজ, বালুরঘাট ডজলা হাসপাতাল এবং কলকাতার 
শ্বশ্স রায় শ্রশু হাসপাতাডল এই ডকন্দ স্াপডনর কাজ 
চলডি৷ Early intervention-এ ডরেন ডেডেলপডমটি-
এর ওপর শ্বডরষ গুরুত্ব ডদওয়া হয়৷

গে্স্ অবস্ায় ৫ মাডস অথ্াৎ ২০ সপ্াডহই মশ্স্ডকের 
ডকাষ পতশ্র হয়৷ শ্নশ্দ্টি স্াডন শ্নশ্দ্টি ডকাষ পতশ্র হডল 
তডবই সুশ্নয়শ্ন্ত্রতোডব ররীর পতশ্র হয়৷ অডনক ডক্ডত্র, 
এই কাজ শ্ঠক মডতা না হডল গে্স্ অবস্ায় ররীর 
গঠডন সমস্যা পতশ্র হয়৷ এই শ্পশ্জ হাসপাতাডল রাঁরা 
গেস্ঞ্চাডরর আডগ বা পর ডথডক ডদখান, তাডঁদর 
নানাোডব পরীক্া-শ্নরীক্া কডর জানাডনা হয় গে্স্ 
সন্ান সশ্ঠকোডব পতশ্র হডছি শ্কনা৷ সমস্যা থাকডল 
ব্যবস্া ডনওয়া হয়৷ অডনক সময়, অসুস্ সন্াডনর জন্ম 
ডদওয়ার ডথডক শ্বরতও হন বাবা-মাডয়রা৷ কশ্ঠন শ্সধিান্ 
শ্নডত হয় তাঁডদর, রশ্দও পরবত্ী সমডয় কশ্ঠনতম 
সমস্যা ডমাকাশ্বলার ডথডক ডরহাই পান৷

অডনক ডক্ডত্রই আবার এই শ্সধিান্ ডনওয়ারও 
সুডরাগ থাডক না৷ গে্স্ সন্াডনর বয়স ডবশ্র হডল 
মানশ্বক সমস্যা ডদখা ডদয়৷ ডদখা ডদয় আইশ্ন 
জশ্টলতাও৷

এিা়োও, ধরা না-প়ো সমস্যা শ্নডয়ও কত শ্রশু 
জন্মায়৷
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জডন্মর পর শ্রশু কাঁদল না৷ ডদখা ডদয় সমস্যা৷ 
মশ্স্ডকের গঠন বা উন্নশ্ত শ্ঠকমডতা না হডল নানা 
সমস্যা পতশ্র হয়৷ ডকাডষর সডঙ্গ ডকাডষর ডরাগ 
গে্স্ অবস্ায় পতশ্র হয়৷ ২ বির বয়স পর্ন্ 
চডল৷ এই ডরাগ বা়োডনা রায় শ্বডরষ শ্চশ্কৎসার 
মাধ্যডম৷

আশ্ল্ ইটিারডেনরন শ্লিশ্নডক সমস্যা শ্নডয় শ্রশু 
রত তা়োতাশ়্ে আডস ততই ডসডর ওঠার সুডরাগ 
থাডক৷ বাচ্াডদর অডনক সময় গু্ডকাজ কডম 
রাওয়ায় ডকাষ মডর রায়৷ সশ্ঠক শ্চশ্কৎসা সমডয় 
শুরু হডল ডকাষ আবার অন্য ডকাষ ডটডন ডনয়। 
অডনক সময় মশ্স্ডকের গঠনগত ত্রুশ্টর জন্য শ্রশু 
ডচাডখ ডদডখ না৷ ডচাডখর নানা সমস্যা ডদখা ডদয়৷ 
শুধু ডচাখ নয়, কান বা হাত-পা ও অন্যান্য অডঙ্গর 
সমস্যার সডঙ্গ শ্বডহশ্েয়াডরর সমস্যা পতশ্র হয়৷ শ্রশু 
খুব অশ্স্র হডয় ওডঠ৷ ডকানও শ্বষডয় মডনাডরাগ 
থাডক না৷ অশ্ধকাংর ডক্ডত্র, পশ্রবাডরর ডলাকজন 
এই সমস্যাডক বুঝডত পাডর না৷ ডবাডঝন না ডর 
এর শ্চশ্কৎসা দরকার৷

সু্ডল ডগডল বাশ়্েডত নানা অশ্েডরাগ আডস৷ 
প়োশুনায় শ্পশ্িডয় পড়ে ক্রমর৷ তখন ডকউ 
ডকউ সমস্যা বুঝডত ডপডর শ্রশুডক শ্নডয় আডসন 
শ্চশ্কৎসডকর কাডি৷ শ্কন্তু ডদখা রায় ডদশ্র হডয় 
শ্গডয়ডি৷

অডনক সময়, শ্রশুর স্াোশ্বক শ্বকার বাধা 
পায়৷ কখনও বা হাঁটা চলায় সমস্যা ডদখা 
ডদয়, বুঝডত ডদশ্র হয়৷ কখনও প্রডয়াজন পড়ে 
শ্ফশ্জওডথরাশ্পর৷ আবার কখনও বা ডপ্-ডথরাশ্পর৷

আজকাল একক-পশ্রবাডরর শ্রশুর 
অডনডকর সডঙ্গ, অডনডকর ডথডক 
ডরখার সুডরাগ থাডক না৷ 
মা অথবা আয়ার কাডি 

বড়ো হয়৷ এর ফডল, অডনক সময় অনশ্েজ্ঞ ডচাডখ 
অডনক সমস্যা ধরা পড়ে না, সমাধানও হয় না 
দ্রুত৷

তাই এই ধরডনর শ্লিশ্নডকর প্রডয়াজনীয়তা 
শ্বডরষ গুরুত্ব পাডছি৷

একমাত্র শ্পশ্জ-ডত একশ্ট শ্লিশ্নক গড়ে উডঠডি৷ 
শ্রশু শ্বোগ ডথডক ২০০৩-এ আলাদা হডয় 
নবজাতকডদর জন্য আলাদা শ্বোগ হয়৷ এই শ্নও 
ন্যাটাল বা নবজাতকডদর জন্য নানা ইউশ্নট পতশ্র 
হয়৷

২০১২-ডত নতুন েবন পতশ্র হয়৷ তার আডগ 
প্রসূশ্তশ্বোডগ ইউশ্নটটা শ্িল৷ কম ওজডনর বা 
আডগ জন্মাডনা শ্রশুডদর শ্বডরষ শ্চশ্কৎসার জন্য 
শ্বশ্েন্ন ইউশ্নট চডল৷

শ্রশু-মৃতু্যর হার কমাডনাই একমাত্র লক্্য নয়৷ 
শ্নশ্দ্টি সমডয়র আডগ জন্মাডনা বা কম ওজন শ্নডয় 
জন্মাডনা শ্রশুডদর জন্ম-পরবত্ী সমস্যাগুশ্লর সশ্ঠক 
শ্নণ্য় ও শ্নরাময় বা শ্চশ্কৎসাও 
সমান গুরুত্বপূণ্৷ 
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এই হাসপাতাডল জন্মাডনা শ্রশুরা ডতা আডিই, সারা 
রাজ্য ডথডক এই সমস্যা আক্রান্ শ্রশুরা ডরফারড্ 
হডয় এখাডন আসডি৷ তাই এই শ্বোডগর প্রশ্তশ্ট 
ইউশ্নডটই অত্যন্ চাপ৷

এক মাস বয়স পর্ন্ শ্রশুডদর অপাডররন হয় 
শ্নজস্ ইউশ্নডট৷ এই শ্নও-ন্যাটাল সাজ্াশ্রর জন্য 
ডসডজ উডঠডি শ্পশ্জর এই ইউশ্নটগুশ্ল৷ অত্যন্ 
উন্নতমাডনর আধুশ্নক রন্ত্রপাশ্ত, শ্চশ্কৎসক, প্রশ্রশ্ক্ত 
নাস্ ও নানা ধরডনর শ্বডরষজ্ঞ কম্ীডদর শ্নডয়৷ গড়ে 
উডঠডি শ্বরাল েবন৷

শ্নউডরা-ডেডেলপডমটি-এর ইউশ্নডট শ্ফশ্জওডথরাশ্পটি 
আডিন, সাইডকালশ্জটি আডিন। মশ্স্স্ শ্নডয় এখাডন 
কাজ হয়৷ শ্বশ্েন্ন রাজ্য ডথডক প্রশ্রক্ণ শ্নডত আডসন৷

৪০ সপ্াডহর আডগ ডর শ্রশুরা জন্মায় তাডদর 
Pre-matured শ্রশু বডল৷ এডদর প্রথম ফডলা-
আপ হয় ৪০ সপ্াডহ৷ চডল ৬ বির পর্ন্৷ মঙ্গল 
ও বৃহস্পশ্তবার শ্বডরষ শ্লিশ্নক চডল এখাডন৷ শ্নও-
ন্যাডটালশ্জর ওশ্পশ্ে-ডত ডসাম ডথডক রশ্ন, সপ্াডহ 
ি’শ্দন সডদ্যাজাতডদর ৬ সপ্াহ পর্ন্ ডদখা হয়৷

•	 KMC বা ক্যাঙারু মাদার ডকয়ার—

NICU-ডত শ্স্ন-টু-শ্স্ন ডকয়ার-এর মাধ্যডম 
এই পধিশ্তডত শ্রশুডক মাডয়র বুক-সংলগ্ন কডর 
রাখা হয়৷ শ্রশু কৃশ্ত্রম ওয়াম্ার-এর বদডল মাডয়র 
ররীর ডথডক উতিাপ শ্নডয় ধীডর ধীডর স্াোশ্বক 
উষ্ণতায় অে্যস্ হয়৷ ক্যাঙারুর বাচ্ারা ডরোডব 
মাডয়র বুডক থাডক ডসই প্রকৃশ্তগত পধিশ্তডত এই  
ডথরাশ্প চডল৷ এর ফডল শ্রশুর ররীডর নানা 
প্রডয়াজনীয় হরডমান পতশ্র হয়৷ শ্রশুর সডঙ্গ মাডয়র 
এই সংডরাগ শ্রশুর মশ্স্কে এবং শ্বডহশ্েয়াডরর পডক্ 
সুফলদায়ী হয়৷

•	ফডলা-আপ-শ্লিশ্নক—

মশ্স্কে সংক্রান্ নানা সমস্যা ডথডক ডদখা 
ডদয় ফুসফুস বা অন্যান্য অডঙ্গর সমস্যা৷ ররীডরর 
শ্বশ্েন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সশ্ঠকোডব গড়ে ওঠার 
ডক্ডত্রও সমস্যা ডদখা ডদয়৷ ৬ বির বয়স পর্ন্ 
এই শ্লিশ্নডক শ্চশ্কৎসা হয়৷ পডর অন্য শ্বোডগ 
শ্চশ্কৎসার জন্য পাঠাডনা হয়৷

অথ্াৎ জডন্মর পর শ্রশুর ডবঁডচ রাওয়াটাই 
বড়ো ঘটনা নয়৷ সবশ্দক ডথডক সুস্োডব বাঁচা 
ও শ্বকশ্রত হওয়াটাডকই সুশ্নশ্চিত করডত হডব৷ 
এখাডনই আসডি ডসই জরুশ্র প্রশ্ন—ডকায়াশ্লশ্ট 
অব লাইফ৷ জীবডনর গুণগত মান-উন্নয়ন আজ 
সব ডথডক প্রাধান্য পাডছি৷

 ডবঁডচ রাওয়া শ্রশু অডনক সময়ই কম বুশ্ধি 
শ্নডয় বা ডচাডখ অডনক পাওয়ার শ্নডয় জন্মাডছি৷ 
দ্রুত শ্চশ্কৎসার মডধ্য তাডক আনডত হডব৷ 
শ্দডত হডব সশ্ঠক শ্চশ্কৎসা৷ এর সডঙ্গ রুক্ত হডয় 
পড়ে তার পশ্রবার৷ এই পশ্রবাডরর সদস্যডদর 
শ্রশুর অসুশ্বধা সম্ডক ্ অবশ্হত ও সডচতন করা 
সবডচডয় আডগ দরকার৷ তাডদর মন ও মানশ্সকতা 
গড়ে তুলডত হডব এমনোডব রাডত সমস্যা-
আক্রান্ শ্রশুশ্টর জন্য রথারথ পশ্রডবর গড়ে ওডঠ 
ওর পশ্রবাডর৷ এর জন্য কাউডসেলররা আডিন৷ 
পশ্রবাডরর সহায়তা না ডপডল শ্রশুশ্টর সমস্যা 
সমাধাডনর পথ থাকডব না৷
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দৃশ্টি—

৩৫ সপ্াডহর আডগ বা ২ ডকশ্জর কম ওজন 
হডল শ্রশুর ডরশ্টনায় নানা সমস্যা হয়৷ এডক ROP 
বডল৷ ১২০শ্ট শ্রশুর মডধ্য ১০শ্ট ডক্ডত্রই এই 
সমস্যা ডদখা রায়৷ প্রথডমই ধরা প়েডল অথ্াৎ ২১ 
শ্দডনর মডধ্য এডল অন্ধত্ব আটকাডনা রায়৷ হয়ডতা 
ডস কম ডদখডব৷ শ্কন্তু ডদখডব ডতা৷ শ্কন্তু ডদশ্র 
করডল অন্ধত্ব অশ্নবার্ হডয় ওডঠ৷ দৃশ্টিরশ্ক্ত ডফরাডনা 
রায় না৷

৪০ সপ্াহ, ৩ মাস, ৬ মাস ডথডক ৬ বির 
পর্ন্ শ্চশ্কৎসা ও ফডলা-আপ চডল৷

রাডজ্যর নানা ডজলা ডথডক এখাডন শ্রশুডদর 
পাঠাডনা হয়৷ সম্প্রশ্ত, রামপুরহাট ডথডক দুশ্ট রমজ 
শ্রশু আডস৷ ২৭-এ জুন জন্ম৷ আডস ১লা ডসডটেম্র৷ 
এর মডধ্যই একশ্ট শ্রশু শ্চরকাডলর জন্য অন্ধডত্বর 
শ্রকার হল৷ শ্কিু করার থাকল না৷ আফডরাস ঝড়ে 
প়েশ্িল অপথালডমালশ্জটি আইশ্ে ডঘাষ ও স্াগতা 
মশ্লিক-এর কডঠে৷

মশ্স্ডকের উন্নশ্ত না হওয়ায় ‘ডদখা-ডরখা’-র 
সমস্যা হয়৷ এর জন্য সশ্ঠক শ্চশ্কৎসা দরকার৷ কম 
দৃশ্টি, অলস চকু্—এর জন্য নানা ডথরাশ্প আডি৷ 
শ্চশ্কৎসার সময়টা ডপশ্রডয় ডগডল শ্কিু করার থাডক 

না৷ অডনক সময় ডচাখ ট্যারা হয়৷ েবল শ্েরন 
আডস৷ আমরা বশ্ল লক্ষ্মী ট্যারা৷ আসডল ডচাডখর 
সমস্যা৷ তাই শ্রশুর জডন্মর পর পরীক্া করা 
দরকার৷

শ্রশুর দাঁডতর নানা সমস্যা হয়। ডিাডটা ডথডক 
এ ব্যাপাডর রনে শ্নডত হয়। শ্রশুর দাঁডতর সমস্যা 
শ্নডয় এখাডন আডসন বাবা-মাডয়রা। ফডলা-আপ-
শ্লিশ্নডক এসডবর শ্চশ্কৎসা চডল। মূল কথা, 
শ্রশুর ডর ডকানও সমস্যার জন্যই শ্পশ্জ অথ্াৎ 
এসএসডকএম-এর এই শ্বোগ কাজ করডি। 
রাডজ্যর ১২শ্ট ডজলায় এই কাজ রত দ্রুত শুরু 
হডব, রাডজ্যর পডক্ ডসটা তত মঙ্গল। ধীডর ধীডর 
সবত্্র, এই কাজ গশ্ত পাডব এই আরা শ্নডয়ই 
আমরা থাকলাম।

সূত্র : প্রশ্তডবদডনর তথ্য সংগৃহীত হডয়ডি 
ও অন্যান্য শ্চশ্কৎসক ও শ্চশ্কৎসা কম্ীডদর 

শ্পশ্জর এই শ্বোডগর প্রধান সুচন্দা মুখাজ্ীর 
সডঙ্গ কডথাপকথডনর শ্েশ্তিডত ডলখা সুশ্প্রয়া রায় 

িশ্বশ্ট তুডলডিন ডসৌরে দতি।
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সকালে হাসপাতালের বশ্হশ্ববিভাগ 
তখন সলব শুরু হলেলে। বাবা-
মা তালঁের শ্তনবেলরর বাচ্া 
নীশ্েমালক ককালে শ্নলে ঘলর প্রলবশ 
করলেন। বাচ্ার কী সমস্া কসটা 
শ্িজ্াসা করলতই উত্তর এে বাচ্া 
কালন কশালন না, আর তার িন্ 
খুব স্াভাশ্বক ভালবই বাচ্া কথা 
বেলতও কশলখশ্ন। তারপলর কথাে 
কথাে িানা কগে কে বাচ্ার িলমের 
পলরই িশ্ডিস ধরা পল়েশ্েে।  
েুশ্টর কাগি পরীক্া কলর কেখা 
কগে কে িশ্ডিলসর মাত্া কবশ কবশ্শ 
রকলমরই শ্েে। তারপলরই শ্িজ্াসা 
করা হে কে আপশ্ন এতশ্েন 
ককাথাও বাচ্ালক কেশ্খলেলেন শ্কনা? 
উত্তলর বেলেন কে হ্া ঁআমরা জ্বর-
সশ্েবি-কাশ্শ হলেই সলঙ্গ সলঙ্গ ডাক্ার 
কেখাই। শ্িজ্াসা করা হলো কে 
কালন কশানার সমস্ার িন্ শ্ক 
আলগ কখনও ডাক্ার কেশ্খলেলেন? 
এই প্রলনের উত্তলর কেটা িানা কগলো 
কসটা হে বাচ্া কে কালন শুনলত পাে 
না কসটা ককানওভালব তাঁরা আলগ 
কথলক বুঝলতই পালরনশ্ন, কারণ বাচ্ার বাশ্ক সব  
শ্বকাশ কেমন ঘা়ে শক্ হওো, বসলত কশখা, 
হামাগুশ়্ে কেওো, ো়ঁোলত কশখা, হাঁটলত 
কশখা, কখোধুলো করা, সবগুশ্েই শ্িক শ্িক 
সমলে হলেশ্েে। এরপলর েখন বো হলো  
শ্তন বের ধলর বাচ্া কে কালন শুনলত পালছে 
না কসটা কতা ওর িন্ অলনক কেশ্র হলে কগলে,  
আপনালের কতা অলনক আলগই আসা উশ্িত 
শ্েে, তাহলে বাচ্া হেলতা এতশ্েলন কথা 
বেলত শ্শলখ কেত। এর উত্তলর তাঁরা বেলেন, 
ডাক্ারবাবু এটা আমালের কপালের কোষ। 
এরপর আশ্ম আর শ্কেু বোর সাহস পাইশ্ন।  

পলর বাচ্াশ্ট মূে্ােণ কলর কেখা শ্গলেশ্েে কে 
বাচ্াশ্টর ৯০ শতাংলশর কবশ্শ শ্রবণ অক্মতা শ্েে।

নেন। ওর বাবা মালের সলঙ্গ এে। সাত বেলরর 
ফুটফুলট বাচ্া। সব শ্কেু শুনলত পাে, খুব িঞ্চে 
নে, বাবা মালের কথাও কশালন শ্কন্তু শুলন কাি 
করলত শ্গলে ককমন কেন ও গুশ্েলে কফলে। আর 
তার িন্ ও বাশ়্েলত, বাইলর সু্লে সব িােগাে 
খুব বকাবশ্কও খাে। আর এই বকাবশ্ক কখলত 
কখলত ওর মুখমণ্ডলেও ককমন কেন একটা আতলকের 
োপ। বাচ্াশ্ট কে কারলণ এলসশ্েে কসটা হলছে 
বাচ্াশ্ট শ্িক কলর কথা বেলত পারলে না। অলনক 
রকম পরীক্া শ্নরীক্া করা হলেলে শ্কন্তু শ্কেুই 

িলমের পলরই নির শ্েলত হলব
শ্শশুর শ্রবণ সমস্াে

শাহীেুে আলরশ্ফন
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পাওো োেশ্ন। বাশ়্েলত ও সু্লে 
বাচ্াশ্টর শ্কেু সমস্া হত। কেমন, 
ও একটু শব্দেুক্ িােগাে ককালনা 
শ্নলেবিশই পােন করলত পারলতা না বা 
থাকলত পেন্দ করলতা না, কিালর বই 
প়োলত উৎসাহী শ্েে না, আর সব 
শ্িশ্নস খুব তা়োতাশ়্ে ভুলে কেত। 
পরবতবিীকালে পরীক্া-শ্নরীক্ার পর 
কেখা কগে বাচ্াশ্ট কসন্টাে অশ্ডটশ্র 
প্রলসশ্সং শ্ডসঅডবিার-এ আক্ান্ত। 

কিালখ অলনক স্প্ন শ্নলে শ্তন 
বেলরর কোট্ট েীপলক তার বাবা মা 
পা়োর Play School-এ কখোর সু্লে 
ভশ্তবি কলর শ্েলেশ্েে। শ্কেু শ্েলনর 
মলধ্ই শুরু হলেশ্েে সু্ে কথলক 
প্রশ্তশ্েন অশ্ভলোগ আসা। অথি শ্তন 
বের আলগ েখন অলনক সমস্ার 
সমাধান ও অলনক শ্িশ্কৎসার মলধ্ শ্েলে বাবা 
মালের ককাে আলো কলর এই েীলপর িমে হলেশ্েে, 
আর িলমের পর পরই েখন কস ককঁলে উলিশ্েে 
এক বুক শ্াস শ্নলে, কিাখ কমলেশ্েে পৃশ্থবীর আলো 
কেখলত, তখনই পশ্রবালরর কোলকরা ভাবলত শুরু 
কলরশ্েে েীপ একিন ব়ে শ্কেু হলব, খুশ্শলত ভলর 

শ্গলেশ্েে েীলপর পুলরা পশ্রবার। আর আি কসই 
েীলপর িন্ই শ্কনা সু্ে কথলক প্রশ্তশ্েন অশ্ভলোগ, 
কস এক িােগাে কবশ্শক্ণ বলস না, অন্ ককানও 
বাচ্ার সলঙ্গ কখলে না, কিালখ কিাখ করলখ কস কথা 
কশালন না বা বলে না, ওর নাম ধলর ডাকলে 
সব সমে সা়ো পেবিন্ত কেে না। শ্কন্তু কস শ্নলির 
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মলন কখেলত ভােবালস, শ্নলির 
মলধ্ প্রােশই োফালত পেন্দ 
কলর, মালঝ মালঝই আরলিালখ 
অন্শ্েলক তাকালত ভালোবালস। 
এরকমটা কতা কস বাশ়্েলতও করত 
আর সকলেই বেত কে ও একটু 
িঞ্চে অন্ বাচ্ার কথলক, আর 
ওলতা শ্ক সুন্দর গান কশালন মন 
শ্েলে, তাই কারও মলনই হেশ্ন 
কে েীলপর ককানও সমস্া থাকলত 
পালর। আি েীপলক শ্নলে বাবা-
মা বশ্হশ্ববিভালগ এলসলে কারণ 
শ্তন বের হলে কগলেও েীপ কথা 
বেলত কশলখশ্ন।

এই নীশ্েমা, নেন আর েীলপর 
মলতা অলনক বাচ্া আমালের 
িারপালশ কেখা োে, শুধু এই শ্তন রকলমর 
সমস্া নে, আরও শ্বশ্ভন্ন রকলমর কশ্মউশ্নলকশন 
শ্ডসঅডবিার শ্নলে োরা শ্বরািমান। আর হেত অলনক 
সমে আমরা সাধারণ মানুষ এই সমস্াগুলোলক 
বুঝলতও পাশ্র না বা বুঝলত পারলেও গুরুত্ব শ্েই 
না। কারণ এগুলো মানুলষর িীবন-মরলণর প্রসঙ্গ 
নে। শ্কন্তু প্রশ্তশ্ট বাচ্ালক বা প্রশ্তশ্ট মানুষলক 
আমরা ভালোভালব কবঁলি থাকার অথবিাৎ উচ্ িীবন 
মান শ্নলে কবঁলি থাকার ব্বস্া করলতই পাশ্র োরা 
শ্বশ্ভন্ন রকম কশ্মউশ্নলকশন শ্ডসঅডবিার অথবিাৎ 
শ্বশ্ভন্ন রকলমর কথা বোর ও কশানার সমস্ােুক্।

এবার আশ্স কশ্মউশ্নলকশন শ্ডসঅডবিার ও 
কশ্মউশ্নলকশন শ্ডসঅডবিার শ্বভাগ প্রসলঙ্গ। শ্িশ্কৎসা 
শ্বজ্ালনর একশ্ট শ্বভাগ হে এই কশ্মউশ্নলকশন 
শ্ডসঅডবিার শ্বভাগ। শ্িশ্কৎসা শ্বজ্ালনর এই শ্বভাগশ্ট 
পৃশ্থবীলত প্রথম আোোভালব আত্মপ্রকাশ কলর 
শ্বিতীে শ্বশ্েুলধের পরবতবিী সমলে আর আমালের 
কেলশ প্রথম আত্মপ্রকাশ কলর ১৯৬৬ সালে। শ্কন্তু 
েতশ্েন োলব তত এর গুরুত্ব মানুলষর কালে 
প্রকাশ পালব কারণ আিলকর শ্েলন পৃশ্থবীলত প্রশ্ত 
েে িন মানুলষর মলধ্ একিন এই কশ্মউশ্নলকশন 
শ্ডসঅডবিালর আক্ান্ত। আর এই কশ্মউশ্নলকশন 
শ্ডসঅডবিার শ্নলে োঁরা কাি কলরন তাঁরা হলেন 
বাক্  ও শ্রবণ শ্বলশষজ্ অথবিাৎ অশ্ডওেশ্িস্ট অ্াডি 
শ্পিি ে্াঙু্গলেি প্ালথােশ্িস্ট। ২০১৫ সালের 
careercast (USA) এর শ্হসালব কশ্রষ্ঠ কপশা 
শ্হসালব শ্রবণ শ্বলশষজ্ শ্বিতীে স্ালন শ্েে। 

এবার আসা োক কশ্মউশ্নলকশন শ্ডসঅডবিার এর 
মলধ্ ককান ককান শ্িশ্নসগুলো আলস—

(১) শ্রবণ িশ্নত কে ককানও রকলমর সমস্া

(২) ে্াঙু্গলেি বা ভাষািশ্নত কে ককানও রকলমর  
 সমস্া

(৩) শ্পিিিশ্নত সমস্া

(৪) ভারসাম্ (Balance) িশ্নত সমস্া

(৫) কসাোলোশ্েং (Swallowing) অথবিাৎ খাবার  
 শ্গেলত পারার সমস্া।

(৬) শ্বকল্প কশ্মউশ্নলকশন (Alternative   
 augmentative communication)

প্রশ্তলরাধ, শনাক্করণ, পরীক্াশ্নরীক্া মূে্ােন, 
শ্িশ্কৎসা ও সাশ্টবিশ্ফলকট বাক্  ও শ্রবণ শ্বলশষজ্লের 
কালির অঙ্গ।

এরপলরই আশ্স শ্রবণিশ্নত সমস্া শ্নলে। শ্রবণ 
অক্মতা হে একশ্ট কগাপন অক্মতা (Hidden 
disability), তাই বাইলর কথলক কেলখ কবাঝা োে 
না কে বাচ্ার কালন কশানার সমস্া আলে শ্ক কনই। 
কেটা হলেশ্েে নীশ্েমার কক্লত্। আর তাই বাশ়্ের 
কোক শ্তনবের পেবিন্ত বুঝলতই পালরশ্ন কে তার 
কশানার সমস্া আলে। আর িীবলনর এই প্রথম 
শ্তন বেরই হে সবলথলক গুরুত্বপূণবি ভাষা ও কথা 
কশখার িন্, কেটার উপর শ্নভবির কলর িীবলনর 
সু্ে শ্শক্া ও কমবিিীবন।
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এর িন্ সববিিনীন নবিাতক শ্রবণ শ্্রিশ্নং 
(Universal Newborn hearing screening) 
সমগ্র শ্বশ্িুল়ে করার কিষ্া করা হে। আন্তিবিাশ্তক 
শ্নেম অনুোেী বাচ্ার িলমের পলর প্রথম এক 
মালসর মলধ্ শ্রবণ শ্্রিশ্নং, প্রথম শ্তনমালসর মলধ্ 
শ্রবণ মূে্ােন ও প্রথম েে মালসর মলধ্ শ্িশ্কৎসা 
িােু হলে োওো উশ্িৎ। আি শ্িশ্কৎসা শ্বজ্ান 
এতটাই উন্নত কে ককানও বাচ্াই কবাবা হলত পালর 
না েশ্ে কস িমেগত বশ্ধরও হে তাও। সশ্িক 
মূে্ােণ ও সশ্িক শ্রবণ েন্ত্র অথবা ককশ্েোর 
ইমপ্্ালটের মাধ্লম ও সশ্িক শ্পিি কথরাশ্পর বিারা 
একিন সাধারণ বাচ্ার মলতাই কস কথা বেলত 
কশলখ। আবার উল্াশ্েলক শ্রবণিশ্নত সমস্ার 
শনাক্করণ ও শ্িশ্কৎসা েত কেশ্র হলব তত 
ফোফে খারাপ হলব অথবিাৎ ভাষা ও কথা শ্শখলত 
অসুশ্বধা হলব।

আবার সব সমে কালন শুনলত কপলেই কে 
বাচ্ার ভাষা শ্শখলত বা বুঝলত অসুশ্বধা হলব না 
কসটাও শ্কন্তু নে। কেমন নেলনর কক্লত্ হলেলে। 
অলনকসমে বাচ্া শব্দ শুনলত পাে শ্কন্তু শব্দগুলোলক 
আোো কলর বুঝলত পালর না তাই কথা শ্শখলত 
অসুশ্বধা হে। প্রশ্তটা সমস্াই আোো আর প্রশ্তটা 
সমস্া বুঝলত েরকার সশ্িক পরীক্া শ্নরীক্া 
ও মূে্ােন। একিন বাক্  ও শ্রবণ শ্বলশষজ্ই 
এইলক্লত্ সহােতা করলত পালরন।

এো়োও আলে কথা বোর, আরও অলনক 
রকম সমস্া কেমন কতাতোশ্ম, উচ্ারলণর সমস্া, 
বাকপটুতািশ্নত (Fluency related) সমস্া, 
গোর স্র িশ্নত সমস্া, খাবার শ্গেলত শ্গলে 
শ্বশ্ভন্ন সমস্া, আর এগুলোর সবগুলোরই েরকার 
সশ্িক মূে্ােণ ও সশ্িক শ্িশ্কৎসা।

মনীষীরা বলেন, সুন্দর কলর কথা বো নাশ্ক 
একশ্ট শ্শল্প। আর এ শ্শল্প আেলত্ত থাকলে সহলিই 
মানুষলক আপন করা োে। কমাবাইে ককাম্াশ্নগুলো 
শ্নত্নতুন অফার শ্নলে কক্তার সামলন হাশ্ির হলছে। 
উলদেশ্ একটাই—স্ল্পমূলে্ কবশ্শ কথা বোর সুলোগ 
কলর কেওো। শ্কন্তু কে িমেগতভালব বাকপ্রশ্তবন্ী বা 
শ্বশ্ভন্ন করালগর কারলণ স্াভাশ্বকভালব কথা বেলত 
পালর না, কবশ্শ কথা বোর েুলগ তার অবস্াটা কী 
আমরা কখনও কভলব কেলখশ্ে? কতাতোলনা, অপিষ্ 
উচ্ারণ, কিাঁটকাটা আ তােুকাটা, টাং টাই বা 
আটকালনা শ্িহ্া, প্ারাোইশ্সসিশ্নত কারলণ কথা 
বেলত সমস্া ইত্াশ্ে আরও নানা কারলণ অলনলক 
স্াভাশ্বকভালব কথা বেলত পালরন না। আমালের 
পশ্রবালরর ককানও সেস্ শ্কংবা প্রশ্তলবশী ককউ না 
ককউ এমন সমস্াে ভুগলেন। গলবষণাে কেখা কগলে 
কে ভারতবলষবি এই কথাবোিশ্নত সমস্া আলে 
এইরকম বাচ্ার সংখ্া শতকরা ১২.৮৪ কথলক 
১৫.০৪-র মলধ্। আর আশার কথা হলছে, এসব 
করাগীলক স্াভাশ্বকভালব কথা বোর সুলোগ এলন 
শ্েলেলে শ্পিি কথরাশ্প। শ্পিি কথরাশ্প হলছে একশ্ট 

শ্বলশষ ধরলনর শ্িশ্কৎসা ব্বস্া। 
োর সাহালে্ কথা বেলত অক্ম 
অথবা স্াভাশ্বকভালব কথা বেলত 
পালর না এমন করাগীলের শ্িশ্কৎসা 
করা হে। শ্পিলির বা কথা বোর 
সমস্ালক সাধারণভালব শ্তনভালগ 
ভাগ করা হে। কসগুলো হে, 
বাক্ পটুতা (Fluency disorder) 
িশ্নত সমস্া, উচ্ারণগত সমস্া 
(Articulation disorder) এবং 
স্রেন্ত্রিশ্নত সমস্া (Voice 
disorder)। কতাতোশ্ম, শ্শশুলের 
কেশ্রলত কথা বো, কালন কম 
কশানািশ্নত কথা বোর সমস্া 
ইত্াশ্ে নানা কারলণ োরা 
স্াভাশ্বকভালব কথা বেলত পালর 
না, তালের প্রাণখুলে কথা বোর 
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সুলোগ এলন শ্েলেলে এই বাক্  
শ্িশ্কৎসা। োলের কথা বোর 
সমস্া আলে একমাত্ তারাই 
কবালঝন শ্িক কলর কথা বেলত 
না পারার েন্ত্রণা আর এই েন্ত্রণা 
োঘব করার কািটাই করলেন 
বাক্  শ্িশ্কৎসকরা৷

বাক্  শ্িশ্কৎসক অথবিাৎ শ্পিি 
গ্ালথােশ্িস্টলের মলত শ্শশু 
প্রথম বের একশ্ট শব্দ, শ্বিতীে 
বের েুশ্ট কলর শব্দ একসলঙ্গ 
এবং তৃতীে বেলর পুলরা বাক্ 
বেলত শ্শলখ কনে৷ এর ব্শ্তক্ম 
হওো মালনই শ্শশু ককানও না 
ককানও সমস্াে ভুগলে৷ এলক্লত্ 
দ্রুত শ্িশ্কৎসলকর পরামশবি কনওো 
উশ্িত৷ শ্শশু বল়ো হলে সমস্াশ্ট 
শ্িক হলে োলব এমন ভাবনা শ্িক 
নে৷

কতাতোশ্মর সমস্া সব কেলশই আলে৷ 
কতাতোশ্মর সশ্িক কারণ না থাকলেও প্রােই কেখা 
োে অশ্তশ্রক্ কটনশন, কথা বেলত শ্গলে নাভবিাস 
হওো, দ্রুত কথা বোর কিষ্া করা, আত্মশ্বশ্ালসর 
অভাব ইত্াশ্ে কারলণ অলনলক কতাতোে৷ বাক্  
শ্িশ্কৎসলকর সশ্িক মূে্ােন ও শ্িশ্কৎসাে কমাটামুশ্ট 
৫-৬ মালস এধরলনর করাগীরা সুস্ হলে ওলি৷

অলনক শ্শশু আলে োরা বাংো বণবিমাোগুলো 
শুধেরূলপ উচ্ারণ করলত পালর না৷ কেমন ‘ত’ কক 
সববিো ‘প’ উচ্ারণ করা, ‘ে’ কক ‘ড’ উচ্ারণ করা 
ইত্াশ্ে৷ এসব শ্শশু শ্পিি কথরাশ্পর বিারা খুব দ্রুত 
স্াভাশ্বক কথা বেলত পালর৷

আিকাে প্াশ্স্টক সািবিাশ্রর কে্ালণ কিাঁট কাটা 
বা তােু কাটা করাগীরা স্াভাশ্বক কসৌন্দেবি শ্ফশ্রলে 
আনলত সক্ম হলছেন৷ শ্কন্তু সমস্া কেখা োে 
অলত্াপিার পরবতবিী সমলে কথা বেলত কগলে, 
ককন না কিাঁট বা তােু কাটা থাকার কারলণ তারা 
স্াভাশ্বকভালব কথা বেলত অভ্স্ত থালক না৷ তাই 
অলত্াপিার পরবতবিী সমলে পিীি কথরাশ্পর সহােতা 
শ্নলে এধরলনর সমস্া দ্রুত কাশ্টলে ওিা োে৷

কট্ালকর কারলণ কেলহর অন্ান্ সমস্ার সলঙ্গ 
কথা বোর সমস্াও প্রােশই কেখা োে৷ অলনক 

সমেই কেখা োে কে এই সমস্ত করাগীরা ভাষা 
ও কথা বুঝলত ও বেলত অসুশ্বধার সমু্খীন 
হলছে৷ এই ধরলনর সমস্া কাশ্টলে উিলত বাক্ 
শ্িশ্কৎসকলের সাহাে্ েরকার৷

কে সব বাচ্ার শ্রবণ সমস্া আলে, কস সব 
বাচ্াও শ্িকমলতা কথা বেলত পালর না৷ শ্রবণ 
েন্ত্র (Hearing aid) অথবা কক্ শ্েোর ইমপ্্ালটের 
মাধ্লম এইসব বাচ্ার কশানার ব্বস্া করা 
কগলেও শ্ব়েম্বনা কেখা কেে কথা বোর কক্লত্৷ 
বাক্  শ্িশ্কৎসকরা সহলিই এই ধরলনর সমস্া 
েূর করলত পালরন৷ এো়োও কণ্ঠস্র পশ্রবতবিন, 
ফ্াসফ্ালস কথা বো, নাশ্ক সুলর কথা বো ইত্াশ্ে 
সমস্া েূরীকরলণ শ্পিি কথরাশ্প ও ভলেস কথরাশ্পর 
িুশ্র কনই৷

এো়োও খুব বল়ো একটা সমস্া আলে কসটা 
হে খাবার শ্গেলত শ্গলে সমস্া (swallowing 
disorder)৷ সাধারণত শ্বশ্ভন্ন শ্নউলরােশ্িক্াে 
সমস্ােুক্ করাগীলের মলধ্ এটা কেখা োে৷ অলনক 
সমে করাগী হেলতা মুখ শ্েলে খালছে শ্কন্তু শ্কেু 
খাবার অথবা িে হেলতা শ্াসনােীলত িলে োলছে, 
কেটা পরবতবিীকালে অলনক ব়ে সমস্া শ্নলে আলস৷ 
মুখ অথবা গোর ক্ানসার করাগীলের কক্লত্ও 
খাওোর সমস্া কেখা োে৷ এইরকম কখলত বা 
শ্গেলত শ্গলে সমস্ার পুলরা প্রশ্ক্োটার সশ্িক 
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মূে্ােন ও শ্িশ্কৎসা ব্বস্াে বাক্ 
ও শ্রবণ শ্বলশষজ্লের ভূশ্মকা 
অপশ্রসীম৷

এবার আশ্স শ্বকল্প 
কশ্মউশ্নলকশন ব্বস্ার প্রসলঙ্গ৷ 
অলনক সমে কেখা োে কে করাগীর 
কথা বোর সম্ভবনা হেলতা আর 
কনই, তখনই ভাবা হে শ্বকল্প 
পধেশ্তর কথা৷ শ্বজ্ানী শ্স্টলফন্স 
হশ্কংস এর কথা মলন করলেই 
আমালের কিালখর সামলন কভলস 
ওলি এই শ্বকল্প কশ্মউশ্নলকশন 
ব্বস্ার কথা৷ শ্কন্তু সবার িন্ 
কতা আর একইরকম ব্বস্া হলত 
পালর না৷ সাধারণ কথলক উন্নত প্রেুশ্ক্েুক্ শ্বশ্ভন্ন 
শ্বকল্প কশ্মউশ্নলকশন ব্বস্া আলে৷ ককান করাগীর 
িন্ ককানটা েরকার তার সশ্িক মূে্ােন ও সশ্িক 
পশ্রিােনা কশখালনাটাও একিন বাক্  ও শ্রবণ 
শ্বলশষজ্র কাি৷

সূেবি ওলি সূেবি অস্ত োে, আকালশ কমঘ উল়ে 
োে৷ শ্েন বেোে৷ োশ্ন্ত্রক িীবলন আমরা ডুলব 
থাশ্ক৷ এর মালঝই শ্কেু মানুষ কবঁলি থালক মলন 
গভীর েন্ত্রণার অনুভূশ্ত শ্নলে৷ েুশ্কলে থাকা 
অনুভূশ্ত কবওোশ্রশ হলে ঘুলর কব়োে এক এক 

িলনর শ্ভতর শ্বশ্ভন্ন রূপ ধলর, শ্কন্তু ভাষাে ও 
কথাে প্রকাশ করলত পালর না৷ শ্িশ্কৎসা শ্বজ্ালনর 
এই শ্বভাগশ্ট কসই সব প্রকাশ করলত না পারা 
মানুলষর কসবাে ব্রতী কথলক মূে্হীন িীবনলক 
আবার মূে্বান কলর তুেলত সাহাে্ কলর৷ েত 
প্রেুশ্ক্ উন্নত হলব, ততই শ্শশু মৃতু্র হার কমলব 
ও মানুলষর গ়ে আেু বা়েলব এবং কসইসলঙ্গ বা়েলব 
কশ্মউশ্নলকশন শ্ডসঅডবিালর আক্ালন্তর সংখ্া৷ আর 
তালের পালশই থাকলব বাক্  ও শ্রবণ শ্বলশষজ্রা৷

কেখক পশ্রশ্িশ্ত : এসএসলকএম হাসপাতালের  
অসুস্ নবিাতক পশ্রিেবিা ককল্রের অশ্ডওেশ্িস্ট

েশ্ব : কসৌরভ েত্ত
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কাশ্্ডিও থ�ারাশ্িক িারডিাশ্র

রাজরযে পশ্রবরডিন এজিজে৷
িরকাশ্র স্াস্যে পশ্রজেবার িুজ�াগ পাজছেন িকজেই৷ 

আমরাও িুশ্িশ্কৎিার িুজ�াগ পাশ্ছে৷ আমরাও খুব খুশ্ি৷
মুজখ ঝেমজে আজো েশ্িজে পিে৷ শ্পশ্র হািপারাজে 

শ্নজরর ঘজর বজি ক�াগুজো বেশ্েজেন ্া: শুভঙ্কর 
মুখাশ্রডি৷ অবিজরর থ�ারজগািাে �াঁশ্িজে৷

বেশ্েজেন, ৩৪ বেজরর শ্িশ্কৎিক রীবজনর প্াজতে 
এজি আর িশ্রযেই মজনর খুশ্িজর মানুজের শ্িশ্কৎিা 
করার িুজ�াগ পাজছেন৷ কৃরজ্ঞরা রানাজেন রাজরযের 
মুখযেমন্তী র�া স্াস্যেমন্তীর কাজে৷

শ্পশ্রর কাশ্্ডিও থ�ারাশ্িক শ্বভাজগর প্বীণ ্ াক্ারবাবু 
মানুজের এমন থিবা করার িুজ�াগ থপজে �ারুণ আনশ্দির৷

ক�া হশ্ছেে ‘শ্িশুিা�ী’ শ্নজে৷ হৃ��জন্তর নানা রশ্িে 
িমিযো শ্নজে কর শ্িশু রন্াে৷ কর শ্িশুর এই িমিযো 
িমজে ধরাও পজি না৷ পিজেও, এই শ্িশ্কৎিা করার 
িাম�ডিযে �াজক না থবশ্িরভাগ বাবা-মাজের৷

মমরা বজদিযোপাধযোে ‘শ্িশুিা�ী’ প্কল্প িােু কজর এই 
িমিযোর িমাধাজন অজনকিা এশ্গজে শ্�জেজে রারযেবািীজক৷

‘শ্িশুিা�ী’ প্কজল্পর িুজ�াগ শ্নজর রাজরযের নানা প্াতে 
থ�জক শ্িশু-শ্কজিাজররা আিজে শ্পশ্র-থর৷ ্া: মুখাশ্রডি, 
ওোজ্ডি শ্নজে শ্নজে রাঁজ�র িজঙ্গ ক�া বোজেন৷ কারও 
অপাজরিন হজেজে৷ কারও হজব৷ আোপ হে রাজ�র 
বাবা-মাজের িজঙ্গও৷ ন্যেনরম আজেরও থরমন বযেবস্া 
থনই৷ োখ-োখ িাকা খরি কজর অপাজরিজনর ক�া থরা 
রাঁরা ভাবজরই পারজরন না৷ এমনশ্ক ১৮ বের বেি 
প�ডিতে এজ�র শ্িশ্কৎিার �াে শ্নজেজে িরকার৷

‘শ্িশুিা�ী’ োিাও কাশ্্ডিও-থ�ারাশ্িক শ্বভাজগ 
শ্িশ্কৎিা করাজর আিজেন প্াশ্তেক মানুজেরাও৷ ২-৪ োখ 
িাকার অপাজরিন হজছে শ্বনাম্জেযে৷ থপি-থমকার বিজে 
্ুোে-শ্িজটেজমর৷ ৭০-৮০ হারার িাকা �াজমর৷ বিজে 
থটেন্ট৷

‘গশ্রব মানুজেরা শ্নঃস্ হজে থ�র এই শ্িশ্কৎিা 
করাজর এজি৷ অপাজরিজনর পর �াশ্ম থকানও ওেুজধর 
ক�া রাঁজ�র বো থ�র না অজনক িমেই৷ আর এখন, 
�াশ্ম-�াশ্ম ওেুজধর বযেবস্া হজছে৷ হারার হারার িাকার 
ওেুজধর বযেবস্া হওোে আমরাও আরও ভাজো শ্িশ্কৎিার 

নরুন শ্�িা থ�খাে শ্পশ্র হািপারাে
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িুজ�াগ পাশ্ছে৷ ফজে িাফেযে আিজে৷ মৃরুযে-হার কমজে৷ 
এই িাফেযেই রাজরযের উন্নর শ্িশ্কৎিা-পশ্রজেবার ি্িক 
হজে উঠজে৷ আিে পশ্রবরডিন থরা এখাজনই৷’ শ্নখরিাে 
শ্িশ্কৎিার এই মাত্ািা হেজরা অরানাই থ�জক থ�র৷

হািপারাজে �াঁরা আজিন িকজেই গশ্রব নন৷ শ্কন্তু 
আধুশ্নক উন্নর শ্িশ্কৎিার িুজ�াগ থনওো িকজের 
িাজধযের মজধযে �াকর না৷ ফজে, �াশ্ম ওেুজধর বযেবস্া 
করা রাঁজ�র অজনক িমেই িম্ভব হর না৷ শ্িশ্কৎিকরাও 
শ্েজেন শ্নরুপাে৷ শ্েে না উন্নর �ন্তপাশ্র, উপকরণ, 
ওেুধ৷ শ্েে না �ক্ষ প্শ্িশ্ক্ষর কমডিী ও শ্িশ্কৎিকজ�র 
‘শ্িম’৷ ওজপন হািডি িারডিাশ্রর মজরা ঝুঁশ্কপ্ণডি অপাজরিন 
থরা একার কার নে৷ অজনজক শ্মজে, অজনকগুজো ইউশ্নি 
শ্মজে এই কার হে৷

শ্পশ্রজর িেজে স্েংিম্্ণডি এমন একশ্ি ইউশ্নি 
গিার কার৷ রারযে শুধু নে, থ�জির মজধযেও উজলেখজ�াগযে 
এই শ্বভাগশ্ি ক্রমি থিজর উঠজে৷ ঘুজর ঘুজর িব 
থ�খাশ্ছেজেন আর বজে িেশ্েজেন ্া: মুখাশ্রডি৷

৩৪ বের ধজর এই শ্বভাজগর িজঙ্গ �ুক্ এই 
শ্িশ্কৎিক-অধযোপক৷ বেশ্েজেন, একশ্�জক অপাজরিন 
িজে, অনযেশ্�জক ক্াি শ্নই৷ হাজর-কেজম ওজ�র এভাজব 
তরশ্র করশ্ে৷

অজনক হািপারাজেই এই ধরজনর অপাজরিজনর 
িুজ�াগ তরশ্র করা �াজছে না৷ ‘থপেিাশ্েটে’-এর অভাজব৷ 
‘মানুজের প্াণ হাজর শ্নজে �াঁরা কার করজবন, রাঁজ�র 
হজর হজব শ্নজবশ্�র প্াণ৷ রজবই িাফেযে আিজব৷ আর 

এজ�রই বজিা অভাব৷
থিারা �ীঘডিশ্াি শ্রশ্ন েুজকাজর পারজেন না৷ আজগই 

বেশ্েজেন, এিা থরা Teaching Hospital৷ Way of 
study এখাজন আো�া৷ থ�খাজর হজব৷ মুখস্ করজে হজব 
না৷ শ্ক্রম আজে এই subject-এ৷ থিাখ থফািাজর হজব৷

বেশ্েজেন, আজরকশ্ি গুরুত্বপ্ণডি শ্বেে৷ থিিা হে—
�াোেিক্রজক শ্নশ্্রিে করা৷

শ্বনা পেিাে শ্িশ্কৎিা পশ্রজেবার িুজ�াগ শ্নজর �াঁরা 
আিজেন, রাঁরা বুজঝ শ্গজেজেন কারও হাজর িাকা গুঁজর 
থ�ওোর শ্�ন থিে হজেজে৷

অপ্জোরজন থপি-থমকার বিাজনার ক�াও আর 
ভাজবন না থরাগী ও শ্িশ্কৎিক উভজেই৷ থবিরকাশ্র 
নাশ্িংজহাজম �া োখ োখ িাকার বযোপার িরকাশ্র 
হািপারাজে শ্বনা পেিাে থিিা পাওোর রনযে প্াশ্তেক 
অঞ্চে থ�জক ‘থরফাজরে’ পদ্ধশ্রজর থরাগীজক পাঠাজনা 
হজছে এখাজন৷

পশ্চিম থমশ্�নীপুর বা উত্তরবজঙ্গর প্াশ্তেক অঞ্চে 
থ�জক পাঠাজনা হজছে হৃ��জন্তর িমিযোে আক্রাতে 
মানুেজ�র৷ কাশ্্ডিও-থ�ারাশ্িক িারডিাশ্রর ইউশ্নজি থ� 
রশ্িে পদ্ধশ্রজর অপাজরিন হে, রার রনযে অজনক 
পযোরা-থমশ্্কযোে কমডিীরও প্জোরন হে৷ িরকার থ�জক 
ওজ�র রনযে শ্বজিে প্শ্িক্ষজণর বযেবস্া করা হজছে৷

আজগ কাশ্্ডিওেশ্রই শ্েে end-point৷ রারপর এে 
কাশ্্ডিোক-িারডিাশ্র৷ আর আর কাশ্্ডিও-থ�ারাশ্িক একিা 
শ্বিাে রােগাে িজে শ্গজেজে৷ আমাজ�র �াঁরা পশ্িজেজেন, 

‘শ্িশুিা�ী’ প্কজল্প রশ্িে অপাজরিন হজেজে শ্িশুশ্ির৷ ্া. শুভঙ্কর মুখাশ্রডি পাজি �ঁাশ্িজে বেশ্েজেন ওর অপাজরিজনর রশ্িেরার ক�া৷
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শ্িশ্খজেজেন এিব রাঁরা থ�জখ থ�জর পারজেন না৷ থ�খজে 
রাঁরা মানশ্িক িাশ্তে থপজরন৷ আরজকর প্রজন্র কাজে 
থিশ্�জনর ক�া বশ্ে৷ এই শ্�ন ব�জের ক�া বশ্ে৷ রখন 
আমাজ�র পিজর হর কজেকিা পৃষ্া৷ আর আর পিজর 
হে কর থমািা থমািা বই৷ কর এশ্গজে শ্গজেজে শ্বেেিা৷ 
নরুন প্রন্জক রার রনযে তরশ্র করজর হজব৷

অঙ্গ প্শ্রস্াপজনর কার িেজে৷ ECMO-র মজরা 
�ন্ত বজিজে৷ এর িশ্ঠক বযেবহার রানা থোক �রকার৷ 
এজ�র বজে পারশ্ফউিশ্নটে৷ এখন এজ�র রনযে থকািডি 
িােু হজেজে৷ থরোে থরোে থ� থপেিাশ্েশ্ি হিশ্পিাজের 
বাশ্িগুশ্ে তরশ্র হজেজে থিখাজন ওরা �াজব৷ কার করজব৷ 
আর �া শ্পশ্র-থর হজছে, অশ্িজরই থরোর ওইিব 
হািপারাজে এমন অপাজরিন হজব৷ থ� পশ্রকাঠাজমা 
তরশ্র হজছে, থ�ভাজব প্শ্িক্ষজণর বযেবস্া করা হজছে, 
থরোে থরোে একশ্�ন মানুে এই অপাজরিজনর িুশ্বধা 
পাজব৷ শ্কন্তু িমিযো, শ্বজিেজ্ঞ ্াক্াজরর৷

আরজকর রীবজন ‘অ�ডি’ বজিা হজে থ�খা শ্�জছে৷ 
থবিরকাশ্র হািপারাজের থমািা মাইজনর প্জোভন থেজি 
িরকাশ্র হািপারাজে অজনজকই আিজর িাইজেন না৷ 
MCH-এর থকািডি করজর হজে ২ োখ িাকা শ্্জপাশ্রি 
রাখজর হজছে৷ গশ্রব, থমধাবী োত্-োত্ীজ�র পজক্ষ ওই 
িাকা অল্পিমজে িংগ্রহ করা িম্ভব হজছে না৷ ফজে ৬শ্ি 
আিজনর মজধযে এবের একশ্িমাত্ আিজন োত্ শ্মজেজে 
এই কজেজর৷ এনআরএি ও থমশ্্কযোে কজেজর থকাজনা 
োত্ পাওো �ােশ্ন৷ ৬শ্ি কজর আিন ি্নযে৷

এই ‘ি্নযেরা’—িব আিাজকই থ�ন শ্নম্ডিে কজর শ্�জছে৷
‘শ্িশুিা�ী’-প্কজল্পর িা�ডিকরাও শ্নভডির করজে এজ�র 

ওপর৷ থরেন থ্থ্ -এর ফজে আর শ্ক্শ্ন, শ্েভার, হািডি 
প্শ্রস্াপন কজর কর মানুেজক নরুন রীবন �ান করা িম্ভব 
হজছে৷ কাশ্্ডিোক িাজরডিন, কাশ্্ডিোক অযোনািজ�শ্িটে, �ক্ষ 
পারশ্ফউিশ্নটে, ্াোশ্েশ্িি এক্সপািডি—এমন অজনকশ্কেু 
শ্নজেই থরা গজি উঠজব complete unit৷

আশ্�ডিক িাম�ডিযে থনই বজে �ারা MCH করজর পারজব 
না, রাজ�র রনযে িরকারজক ভাবজর হজব৷ গশ্রব থমধাবী 

কাশ্্ডিও-থ�ারাশ্িক শ্বভাজগর অপাজরিজনর পর থরাগীজ�র পশ্রি�ডিা কক্ষ

অপাজরিজনর পরই ি�যোে আনা হজেজে থরাগীজক
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োত্-োত্ীজ�র ওপর রাজরযের উন্নর 
শ্িশ্কৎিার িাফেযে শ্নভডির করজে৷ থমধাবীই 
শুধু নে, মানব�র�ী োত্-োত্ীর আর বজিা 
প্জোরন, �ারা এই গুরুত্বপ্ণডি শ্বভাগশ্ির 
প্জোরনীেরা বুঝজব৷

‘শ্িশুিা�ী’-র অজনক শ্িশুই আিজে 
অজনক রশ্িেরা শ্নজে৷ রাজ�র থরফার 
করা হজছে ওজেটে বযোংক হািপারাে, 
বযোঙ্গাজোজরর থ�বী থিঠীর হািপারাজে৷ 
প্জোরন পিজে �ামী ‘কনু্ই্’ ভােভ্  
থ�ওোর৷ থকানও কাপডিণযে থনই রারযে 
িরকাজরর৷ িরকার িাকা থ�জব৷ িুশ্িশ্কৎিা 
িাই৷ রাজরযের একশ্ি প্াণও থ�ন শ্বনা 
শ্িশ্কৎিাে হাশ্রজে না �াে৷ প্কৃর অজ�ডিই, 
িরকার থ�ন ‘শ্িশুিা�ী’৷

এোিাও, হািডি, োঙ প্শ্রস্াপজনর রনযেও এই শ্বভাগ 
আজব�ন কজরজে৷ প্শ্রশ্ি ফুিফুজি ৩শ্ি থোব �াজক৷ মা 
রাঁর িতোনজক একশ্ি শ্�জর পাজর৷ িেজে এই ভাবনাও৷ 
শ্েশ্ভং থ্ানার োঙ ট্ান্সপ্াজন্টিন-এর বযোপাজর িেজে 
িজিরনরার কার৷

অঙ্গ প্শ্রস্াপনার নানা কার িরকাশ্র অজ�ডি 
থবিরকাশ্র হািপারাজেও হজছে৷ শ্বনা পেিাে৷

কজম শ্গজেজে �্রত্ব৷ ট্মা থকোর ইউশ্নজির ো� এর 
বজিা করা হজছে থ�ন থিখাজন থহশ্েকপ্ার নামাজনা �াে৷ 
থরেন থ্�-এর ফজে অঙ্গ-প্শ্রস্াপজন থ� িাফেযে এই 
রারযে অরডিন কজর িজেজে রাজক আরও এশ্গজে শ্নজে 
থ�জর আগ্রহী ্া. মুখাশ্রডিরা৷

বেজেন, িবই থরা অঙ্গাঙ্গীভাজব �ুক্৷ �রকার আরও 
শ্্জভািান৷ প্কৃর �ক্ষ কমডিী৷

স্াস্যে পশ্রজেবাে রারযে থ� গশ্রজর এশ্গজে িজেজে 
একিমে থিিা শ্েে অভাবনীে৷ ১০০০ মানুজের মজধযে 
৯ রজনর হািডি ফুজিা �াজক৷ আজগ ৪০-৫০ বেজরর 
মানুেজ�র কজরানাশ্র আিডিাশ্রর শ্্শ্রর হজরা৷ এখন থ�খা 
�াজছে ৩০ বের বেজিও হজছে৷ খা�যোভযোি, রীবনশিেী, 
িজিরনরার অভাব এর রনযে �ােী৷

বরডিমাজন এখাজন মাজি ৮০শ্ি ওজপন হািডি িারডিাশ্র 
হজছে৷ শ্বনা পেিাে৷ আজগ ভাবা থ�র না৷ শ্বজিেজ্ঞ 
্াক্ার তরশ্র করা ও ধজর রাখা �রকার৷ এিাই এখন 
প্ধান কার৷ রানাজেন ্া: মুখাশ্রডি৷

প্শ্রজব�ন : িুশ্প্ো রাে

েশ্ব : িম্া�কীে িাখা৷ প্�ম েশ্বশ্ি অনযে ি্জত্ প্াপ্ত 

অপাজরিজনর প্রীক্ষাে শ্�ন গুনজে পাকডি িাকডিাজির এই শ্কজিার

ি�যে অপাজরিজনর পর শ্বোনাে থ�ওো হজছে থরাগীজক
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পশ্চিমবঙ্গ তথা পূব্বভারততর অন্যতম বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সরকাশ্র হাসপাতাল 
হল কলকাতার এসএসতকএম হাসপাতাল৷ এই হাসপাতাতলর অন্যতম ব্যস্ত 
শ্বভাগ হল গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি ও হহপাতোলশ্ি বা স্কু ল অব ডাইতিসশ্েভ 
অ্যান্ড শ্লভার শ্ডশ্িতিস (এসশ্ডএলশ্ড)৷ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ হথতক হতা বতেই, 
প্রশ্ততবশী রাি্যগুশ্ল হথতকও এই শ্বভাতগ বহু মানকুষ শ্িশ্কৎসা হপতত আতসন৷

গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি ও শ্লভাতরর শ্িশ্কৎসা 
অন্যতম পশ্থকৃত এসএসতকএম হাসপাতাল

•	 গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ

•	 হহপাতোলশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ

•	 হপশ্ডয়াশ্্ক গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি 
বশ্হশ্ব্বভাগ

•	 গ্যাসত্াসাি্বাশ্র বশ্হশ্ব্বভাগ

•	 প্যানশ্রিয়াশ্েক শ্লিশ্নক

•	 শ্লভার প্রশ্তস্াপন শ্লিশ্নক

•	 ইনফ্ামাোশ্র বাওতয়ল শ্ডশ্িি  
(আই শ্ব শ্ড) শ্লিশ্নক

•	 ইশ্রতেবল বাওতয়ল শ্সনত্াম (আই 
শ্ব এস) শ্লিশ্নক

অন্যান্য পশ্রতষবার মত্্য আতে—

 এতন্ডাস্শ্প ও হকাতলাতনাস্শ্প

 প্যাতথালশ্ি

 হরশ্ডতয়ালশ্ি

 শ্বজ্ান গতবষণা শ্বভাগ

 পকুরুষ ও মশ্হলা অন্তশ্ব্বভাগ

 শল্য শ্িশ্কৎসা

 আনাতস্শ্শয়া

 শ্লভার বাতয়াপশ্স

 ফাইত্াস্্যান

 ইআরশ্সশ্প

 স্াইগ্াস কলঙ্গীয়স্শ্প

 এতন্ডাস্শ্পক আল্টাসাউন্ড

 ডবল হবলকুন এতন্ডাস্শ্পক

 ক্যাপসকুল এতন্ডাস্শ্পক

 ইতসাতফশ্িয়াল ম্যাতনাতমশ্্

 এতনাতরকোল ম্যাতনাতমশ্্

 শ্পএইি ইতপেড্যান্স

 শ্লভার প্রশ্তস্াপন

 আইশ্েইউ

 শ্পশ্সইউ ইত্যাশ্ি

এসশ্ডএলশ্ড-হত আতে—

পশ্রতষবা গ্রহণকারীর সংখ্যা

গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ১,০১,২২৮

হহপাতোলশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ২৩,৯৭৮

গ্যাসত্াসাি্বাশ্র বশ্হশ্ব্বভাগ ৫,৬১৮

হপশ্ডয়াশ্্ক গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ৩,৮০৯

গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি অন্তশ্ব্বভাগ ১,৭৮০

হহপাতোলশ্ি অন্তশ্ব্বভাগ ৭২৮

গ্যাসত্াসাি্বাশ্র অন্তশ্ব্বভাগ ৪২৩

এতন্ডাস্শ্প ১১,৮৬০

হকাতলাতনাস্শ্প ৩,০২৫

ইআরশ্সশ্প ১,৫৩৪

শ্লভার বাতয়াপশ্স ২৪৯

প্যাতথালশ্ি ২,৫৮১

আল্টাতসাতনাগ্রাশ্ফ ৯,৫০৪

আইশ্েইউ ২১৫

শ্লভার প্রশ্তস্াপন ৩

২০১৭ সাল (সূত্র বাশ্ষ্বক শ্রতপাে্ব— এসএসতকএম হাসপাতাল)
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গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি ও হহপাতোলশ্ি শ্বভাতগর প্র্ান হতলন যথারিতম ডাঃ হগাপালকৃষ্ণ ঢাশ্ল ও ডাঃ অশ্ভশ্িৎ 
হিৌ ক্ুরী। এোড়াও শ্বভাতগ আতেন একিল হযাগ্য ও শ্নতবশ্িতপ্রাণ শ্শক্ষক-শ্িশ্কৎসক, অন্যান্য শ্িশ্কৎসক, নাস্ব এবং 
অন্যান্য কম্বিারীবৃন্দ৷ এসশ্ডএলশ্ড-হত হপাস্ট ডক্টরল পড়াতনা হয়—শ্ডএম, এমশ্সএইি আর গতবষকগণ আতসন 
শ্বজ্ান গতবষণা শ্বভাতগ৷

এই শ্বভাতগর শ্বশ্ভন্ন প্রতিক্ট ও গতবষণা শ্িশ্কৎসা শ্বজ্ানতক আরও সমৃদ্ধ কতর৷ এই গতবষণা শ্বশ্ভন্ন িান্বাল-এ 
প্রকাশ্শত হয়৷ োত্র-োত্রীরা হিতশ ও শ্বতিতশ শ্বশ্ভন্ন কনফাতরতন্স পকুরসৃ্ত হন৷ খাশ্ল গতবষণাই নয়, এসশ্ডএলশ্ড 
শ্বপকুল সংখক হরাগীতক পশ্রতষবা হিয়৷ ২০১৭ সাতল গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি বশ্হশ্ব্বভাতগ শ্িশ্কৎশ্সত হতয়তেন ১,০১,২২৮ 
(এক লক্ষ এক হািার িকুতশা আঠাশ িন), হহপাতোলশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ২৩,৯৭৮ (হতইশ হািার ন’হশা আোত্তর িন)৷ 
গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি অন্তশ্ব্বভাতগ ভশ্ত্ব হতয়তেন ১,৭৮০ (এক হািার সাততশা আশ্শ িন), হহপাতোলশ্িতত ৭২৮ 
(সাততশা িশ্লিশ িন) গ্যাসত্াসাি্বাশ্রতত ৪২৩ (িারশ হতইশ িন), এতন্ডাস্শ্প পশ্রতষবা হপতয়তেন ১১,৮৬০ (এগাতরা 
হািার আেতশা ষাে িন), হকাতলাতনাতস্াশ্প ৩,০২৫ (শ্তন হািার পঁশ্িশ িন), ইআরশ্সশ্প ১,৫৩৪ (এক হািার 
পাঁিশ হিৌশ্ত্রশ িন)৷ শ্লভার প্রশ্তস্াপন করা হতয়তে শ্তন িতনর৷ শ্নতিতির িক্ষতা আরও উন্নত করার িন্য শ্বভাতগ 
শ্নয়শ্মতভাতব আতয়াশ্িত হয় শ্বশ্ভন্ন আ ক্ুশ্নক ককু শলতার ওয়াক্বশপ৷ ভশ্বষ্যততও সকুনাতমর সতঙ্গ হরাগী পশ্রতষবা শ্িতত 
বদ্ধপশ্রকর এসশ্ডএলশ্ড৷

২০১৮ সাল (িানকুয়াশ্র-আগস্ট, সূত্র : বাশ্ষ্বক শ্রতপাে্ব— এসএসতকএম হাসপাতাল)

পশ্রতষবা গ্রহণকারীর সংখ্যা

গ্যাসত্াএনতরালশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ৭৪,৪২৩

হহপাতোলশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ১৮,৮২২

হপশ্ডয়াশ্্ক গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি বশ্হশ্ব্বভাগ ২,৮০৫

গ্যাসত্াএনতেতরালশ্ি অন্তশ্ব্বভাগ ১,৪৩৬

হহপাতোলশ্ি অন্তশ্ব্বভাগ ৬০৪

এতন্ডাস্শ্প ১০,২৪০

হকাতলাতনাস্শ্প ২,২৬৩

ইআরশ্সশ্প ১,২৪৫

শ্লভার বাতয়াপশ্স ২০৩

আল্টাতসাতনাগ্রাশ্ফ ৮,৭৮৪

আইশ্েইউ ১৯৬

শ্লভার প্রশ্তস্াপন ১
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ফের ঘুরর দাঁড়ারছে পশ্িশ্লিশ্িক, শুরু
হরছে শ্িভাররর অত্াধুশ্িক শ্িশ্কৎসা

িারতিা বাশ্ড়টার এখি সার�া সার�া রব৷ 
ফমরে, ফদওয়ারি িতুি করর টাইিস্  বসরে, এশ্স-
র ডাক্ট ততশ্র হরছে—এককথায় আধুশ্িক শ্িশ্কৎসা 
পশ্ররেবার উপর�াগী করর তুিরত এবং ফরাগীরদর 
আকে্ষণ কররত �া �া প্ররয়া�ি—শ্িক ফসভারবই ফসর� 
উিরে পশ্িশ্লিশ্িক৷ সাধারণভারব �ারক মািুে ‘শ্পশ্� 
পশ্িশ্লিশ্িক’ বরিই ফিরি৷

সামাি্ শ্কেু অথ্ষমূি্ খরি কররত হরব৷ 
আর তাহরিই এস এস ফক এম হাসপাতাি ও 
আইশ্পশ্�এমইআর-এর সরঙ্গ �ুক্ত তাবড় তাবড় 
শ্িশ্কৎসকরদর কাে ফথরক শ্মিরব শ্িশ্কৎসা পশ্ররেবা৷ 
মূিত এই সুর�াগ করর শ্দরয়ই একসময় �িশ্প্রয় হরয় 
উরিশ্েি পশ্িশ্লিশ্িক৷ কারণ, মরি রাখরত হরব ফ� 
সমরয়র কথা বিা হরছে ফসই সমরয় কিকাতা শহরর 
ফবসরকাশ্র ভারব শ্িশ্কৎসা পশ্ররেবা ফদওয়ার ব্বস্া 

ফসভারব দািা বাঁরধশ্ি৷ করপ্ষাররট স্াস্্ পশ্ররেবা ফতা 
অরিক দূররর ভাবিা৷ েরি সরকাশ্র হাসপাতারির 
শ্িশ্কৎসরকরাই তখি আপরদ-শ্বপরদ মািুরের একমাত্র 
ভরসার �ায়গা—ভগবারির শ্বিতীয় রূপ৷

শ্িক এই সমরয় এসএসরকএম হাসপাতারির 
শ্িত্রটাও একটু পশ্রষ্ার হওয়া প্ররয়া�ি৷ এখািকার 
শ্িশ্কৎসকরদর তখি হাসপাতারির বাইরর ‘প্রাইরভট 
প্র্াকশ্টস’ করার অিুমশ্ত শ্েি িা৷ েরি তাঁরাও 
পশ্িশ্লিশ্িরক 
ফরাগী ফদখার 
ব্বস্ার প্রশ্ত 
আগ্রহী হরয় 
ওরিি৷ আর 
তার শ্বশ্িমরয় 
সামাি্ শ্কেু 



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

133

অথ্ষ তাঁরদর প্রদাি করা হত৷ পশ্িশ্লিশ্িক ফথরক সরকার 
ফ� অথ্ষ উপা�্ষি করত, তার একশ্ট সামাি্ অংশ 
ফপরতি এই শ্িশ্কৎসরকরা৷

সরকাশ্র হাসপাতারির সুদীঘ্ষ িাইরি অরপক্া 
কররত হি িা, অথি, সামাি্ শ্কেু অথ্ষমূরি্র শ্বশ্িমরয় 
সরকাশ্র স্াস্্ পশ্ররেবার সুশ্বধাও পাওয়া ফগি৷ ফ� 
সরকাশ্র শ্িশ্কৎসকরদর মািুে ভগবাি জ্ারি পুর�া 
করত—তাঁরাই এখি মাত্র হাত করয়রকর ব্বধারি৷

এভারবই রমরশ্মরয় িিশ্েি পশ্িশ্লিশ্িক৷ এবারর 
আমারদর একটু শ্পেরি শ্েরর তাকারিা দরকার৷ এই 
পশ্িশ্লিশ্িক ততশ্রর একটা ফোট্ট ইশ্তহাস আরে৷ ফসটাই 
ফ�রি শ্িরত হরব আমারদর৷

পশ্িশ্লিশ্িক ভবরির শ্িক পারশই ররয়রে ফিৌধুরী 
পশ্রবাররর বসতবাশ্ড়৷ �ািা শ্গরয়রে, ওই পশ্রবাররর 
ফকািও এক পূব্ষপুরুরের স্তী পশ্চিমবরঙ্গর প্রাক্তি 
মুখ্মন্তী ডা. শ্বধািিন্দ্র রারয়র কারে শ্িশ্কৎসা ফপরয় 
উপকৃত হরয়শ্েরিি৷ পরর ফবাধ হয় শ্বধাি রারয়র প্রশ্ত 
কৃতজ্তা প্রকাশ কররতই ওই পশ্রবার তাঁরদর একশ্ট 
বাশ্ড় মাত্র ১ টাকার শ্বশ্িমরয় সরকাররর হারত তুরি 
ফদয়, সম্ভবত ১৯৬২ সাি িাগাদ৷ শ্কন্তু এই হস্ান্তররর 
�ি্ সরকাররর সামরি শ্কেু শত্ষ রারখ ওই পশ্রবার৷

প্রথমত, শ্িশ্কৎসা সংক্ান্ত ফকািও কার�ই সরকার 
ওই ভবিশ্ট ব্বহার কররব৷

শ্বিতীয়ত, সরকার ফকািও অবস্ারতই ফবসরকাশ্র 
সংস্ার হারত ওই বাশ্ড়শ্ট পশ্রিািিার দাশ্য়ত্ব তুরি 
ফদরব িা৷ শ্িশ্কৎসা পশ্ররেবার কা� সরকার শ্ির�র 
দাশ্য়রত্বই িাশ্িরয় �ারব৷

এবং তৃতীয়ত, �িসংখ্ার ফ� অংশ সরকাশ্র 
হাসপাতারি দীঘ্ষ সময় িাইি শ্দরয় অরপক্া করর 
শ্িশ্কৎসার সুর�াগ শ্িরত পারর িা—আবার ফবসরকাশ্র 
ফকািও প্রশ্তষ্ারি শ্িশ্কৎসা করারিার মরতা সামথ্ষ্ও 
�াঁরদর ফিই—তারঁদর সামাি্ শ্কেু অথ্ষমূরি্র শ্বশ্িমরয় 
সরকার শ্িশ্কৎসা করারিার সুর�াগ করর ফদরব এই 
প্রশ্তষ্াি ফথরক৷

ফসই মরতাই কা� শুরু হয়৷ এবং তার পররর দীঘ্ষ 
করয়ক বেররর সােরি্র ইশ্তহাস আমারদর অ�ািা 
িয়৷ দূরদূরান্ত ফথরক এমিশ্ক উত্তরবঙ্গ, বাংিারদশ 
ফথরকও ফরাগীরা এখারি েুরট আসরতি৷ শ্কন্তু এই 
সুবণ্ষ �ুগ বদিারত শুরু করি িব্বই-এর দশরকর 
মাোমাশ্ে সময় ফথরক৷ কারণ, িব্বইরয়র ফগাড়া 
ফথরকই কিকাতা শহরর ফবসরকাশ্র শ্বশ্ভন্ন সংস্া স্াস্্ 
পশ্ররেবার ফক্রত্র প্ররবশ কররত শুরু করর৷ ক্রম 
ক্রম করপ্ষাররট ফিহারায় স্াস্্ পশ্ররেবা োঁ-িকিরক 
করিবর িাভ করর৷ ফসখািকার ঔজ্জ্বরি্র কারে এক 
সময় হার মািরত শুরু করর সরকাশ্র ব্বস্ায় স্াস্্ 
পশ্ররেবা৷ মািুরের পেন্দ বদিারত শুরু করর৷ েরি 
�াঁরা শ্িশ্কৎসার �ি্ সামাি্ শ্কেু অথ্ষ খরি করার 
সামথ্ষ্ রাখরতি, তাঁরা এই সময় ফথরকই সরকাশ্র স্াস্্ 
প্রশ্তষ্ারির শ্দক ফথরক মুখ শ্েশ্ররয় শ্িরত শুরু কররি৷

এই একই প্রভাব পরড়শ্েি পশ্িশ্লিশ্িরকর উপররও৷ 
েরি ২০০০-২০১০ সারির মরধ্ পশ্িশ্লিশ্িক তার 
িাকশ্িক্ হারারত থারক৷ শ্ি�স্ িাস্ষ, প্ারারমশ্ডক্াি 
ও ফটকশ্িক্াি কম্ষী, অশ্েস িািারিার �ি্ কম্ষিারী 
থাকা সর্বেও পশ্িশ্লিশ্িক তার ফ�ৌিুস হারারত থারক৷ 
অথি, দীঘ্ষশ্দি প�্ষন্ত পশ্িশ্লিশ্িরক ইিরডার পশ্ররেবাও 
শ্েি৷ ৫৪শ্ট শ�্ায় ফরাগীরা ভশ্ত্ষ হরতি৷ স্ল্প মূরি্ 
অ্ারপিশ্ডক্স, হাশ্ি্ষয়া, গি ব্াডার ফ্াি-এর মরতা 
অরস্তাপিার করা হত৷ পশ্িশ্লিশ্িরকর শ্ি�স্ ওশ্ট-ফত৷ 
শ্েি এক্স-ফর এবং প্রাথশ্মক স্ররর পরীক্া-শ্িরীক্া 
করার �ি্ একশ্ট ি্াবররটশ্রও৷

তরব, ইিরডার পশ্ররেবা বন্ধ হরিও এখারি 
আউটরডার পশ্ররেবা ২শ্ট শ্শেরট আ�ও িিরে দুপুর 
২ফটা ফথরক সন্ধ্া ৭টা প�্ষন্ত৷

২০১১ সারি িতুি সরকার ক্মতায় আসার পর 
ফথরক পশ্িশ্লিশ্িরকর িাকা আবার িতুি করর ঘুররত 
শুরু করর৷ পশ্িশ্লিশ্িরকর ৩০ হা�ার ফ্ায়্ারেুট 
�ায়গা �ারত �থা�থ ভারব ব্বহার করা �ায়, ফসই 
ভাবিা-শ্িন্তা শুরু হয়৷

এই সময় এশ্গরয় আরস এসএসরকএম-এর 
্ুি অব শ্ডর�সশ্টভ অ্ান্ড শ্িভার শ্ডশ্�র�স 
(এসশ্ডএিশ্ড)৷

ফিৌধুরীরদর বাশ্ড়
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গ্াসর্াএিরটররািশ্�-র আওতায় ৪০শ্ট শ�্া িািু 
আরে ফসখারি৷ তাঁরদর ফদখভাি ও শ্িশ্কৎসার দাশ্য়রত্ব 
ররয়রেি এসশ্ডএিশ্ড-র ে্াকাশ্টি এবং ফপা্ ডক্টরাি 
ফরশ্সরডন্ট শ্িশ্কৎসরকরা৷

পশ্িশ্লিশ্িরকর অন্দরর ঢুরক ফদখা ফগি ফপশ্ডয়াশ্্ক 
ওয়ারড্ষ ভশ্ত্ষ তেয়া� ফহারসি৷ বাশ্ড় মািদায়৷ �ন্ম 
ফথরক �িশ্ডস তার৷ মািদা ফথরক এিআরএস ঘুরর 
এখি পশ্িশ্লিশ্িরক ভশ্ত্ষ হরয়রে তেয়া�৷ তার মারয়র 
কথায়, ‘শ্বিা পয়সায় এত �ত্ন করর ডাক্তারবাবুরা 
ফদরখি, এখারি ভশ্ত্ষ িা হরত পাররি কী ফ� হত! আর 
কী পশ্রষ্ার হাসপাতাি৷’

২১ শ্দি ধরর ভশ্ত্ষ সুন্দরবরির �য়িগর ফথরক 
আসা ১১ মারসর শ্শশু ফসাহাি ফশখ৷ তার মা �ািারিি, 
শ্িভারর শ্টউমার হরয়রে ফসাহারির৷ িারশ্ট ‘ফকরমা’ 
শ্দরয় তার পরর হরব অরস্তাপিার৷ ‘ডাক্তারবাবুরা �ত্ন 
করর ফদখরেি ফেরিটারক৷ ভারিা হরয় �ারব শ্িচিয়ই—
ফসাহারির মারয়র ফিারখ �ি মুরখ হাশ্স৷

তেয়া�, ফসাহাি, অমৃতারদর মরতা আরও ফরাগী 
�ারত উপকার পায় ফসই িরক্্ ‘এসশ্ডএিশ্ড’ 
সরকাররর কারে প্রস্াব ফপশ করর৷ বিা হয়—

(ক) সকারির শ্শেরট একশ্ট আউটরডার পশ্ররেবা 
িািু করা ফহাক পশ্িশ্লিশ্িরক—ফ� আউটরডার পশ্ররেবা 

ওই শ্বভারগর দুই শ্বশ্শষ্ট শ্িশ্কৎসক অশ্ভশ্�ৎ 
ফিৌধুরী এবং ফগাপািকৃষ্ণ ঢাশ্ি শ্বসৃ্ত শ্ররপাট্ষ এবং 
প্রস্াব ততশ্র করর ফপশ কররি৷ তাঁরদর দাশ্ব শ্েি, 
তারঁদর শ্বভারগর আউটরডার পশ্ররেবা শ্িরত আসা 
ফরাগীর সংখ্া প্রশ্তশ্দি বাড়রে৷ এই অবস্ায় বত্ষমাি 
পশ্রসরর কা� সামিারিা অসম্ভব হরয় উিরে তাঁরদর 
পরক্৷ তাই  পশ্িশ্লিশ্িরকর ইিরডার শ্বভাগ তাঁরদর 
হারত তুরি ফদওয়া ফহাক৷ ফসইমরতা ১৬ �ুিাই, 
২০১৩ ফথরক পশ্িশ্লিশ্িরকই ফরাগী ভশ্ত্ষ রাখরত শুরু 
করররে এসশ্ডএিশ্ড৷ ফহপারটািশ্� এবং ফপশ্ডয়াশ্্ক 
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পশ্িশ্লিশ্িরকর ধাঁরিই ‘আয় সৃ�িকারী’ পদ্ধশ্তরত 
করা ফ�রত পারর৷

(খ) গ্াসর্াএিরটররািশ্� এবং শ্িভাররর 
ফরারগর ফক্রত্র টারশ্সয়াশ্র ফকয়ার প্রদাি করা 
হরব পশ্িশ্লিশ্িক ফথরক৷

এরপর ২০১৭ সাি ফথরক সরকার 
পশ্িশ্লিশ্িরকর মূি দাশ্য়ত্ব এসশ্ডএিশ্ড-র হারত 
তুরি ফদয়৷

�ািা শ্গরয়রে, অরক্টাবর মারসর মরধ্ই 
একতিার সং্ার কা� ফশে করর এসশ্ডএিশ্ড-
ফক দাশ্য়ত্ব হস্ান্তর কররব পূত্ষ শ্বভাগ৷ তার পরর 
শুরু হরব এিরডার্াশ্প৷ ধীরর ধীরর িািু হরয় 
�ারব অরস্তাপিার, ইআরশ্সশ্প, এিরডার্াশ্প, 
ফকারিারিার্াশ্প, আি্ারসারিাগ্রাশ্ে, প্ারথািশ্� 
এবং বারয়ারকশ্মশ্্রি৷

গিব্াডার, প্ািশ্ক্য়াস, অন্ত, শ্িভার, 
পাকস্িী, ফকািি—সমস্ অরস্তাপিারই করা 
�ারব এখাি ফথরক৷ শ্বভারগর ২১ �ি ফরশ্সরডন্ট 
শ্িশ্কৎসক, ১৪ �ি ে্াকাশ্টি, ৮ �ি ফমশ্ডক্াি 
অশ্েসার োড়া শুধু এখািকার �ি্ শ্িরয়াগ করা 
হরব ফটকশ্িশ্শয়াি, িাস্ষ ও িতুথ্ষ ফরেশ্ণর কম্ষীরদর৷

আসরে অত্াধুশ্িক মারির শ্বশ্ভন্ন �ন্তপাশ্ত৷ 
এসশ্ডএিশ্ড-র হাত ধরর ফের ঘুরর দাঁড়ারিার স্রনে 
মশগুি শ্পশ্� পশ্িশ্লিশ্িক৷

মারয়র সরঙ্গ তেয়� ফহারসি৷

প্রশ্তরবদি : সব্ষাণী আিা�্ষ

েশ্ব : ফসৌরভ দত্ত

ফসাহাি ফশখ
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১৯৫১ সাল৷ কলকাতায় শুরু হল এক শ্বশেষ ধরশের শ্িশ্কৎসা-ব্যবস্া৷ শ্েউশরালশ্ি৷ অর্াৎ স্ায়ুতশ্রের োো 
িশ্িলতার থরশক থে থে উপসর্ থেখা থেয়, তারই শ্িশ্কৎসা৷ শুরু হল তৎকালীে থরেশ্সশেশ্সি থিোশরল হাসপাতাল 
অর্াৎ শ্পশ্ি হাসপাতাশল৷ ১৯৫২ সাশলর থসশটেম্বর মাশস পূব্ ভারশতর রেরম শ্েউশরালশ্ি শ্বভাশর থ�ার-ি্যাশেল 
গ্াম থমশ্েে বশ্সশয় রেরম ইইশ্ি (EEG) শ্বভাশরর সূিো হল৷ রেশ�সর শ্িশক থ�াষ হশলে শ্বভারীয় রেধাে৷  
শ্তশ্ে Dr. Ishad Weekslar এবং Dr. Hans Strauss-এর কাছ থরশক এই শ্বষশয় শ্বশেষ রেশ্েক্ষণ শ্েশয় আশসে৷

১৯৫৫-র থ�ব্রুয়াশ্র। এই হাসপাতাশলই শ্েউশরাশমশ্েশ্সে ও শ্েউশরা সাি্াশ্র শ্েশয় শুরু হল শ্েউশরালশ্ির েুগ্ম 
শ্বভার (কম্বাইেে শ্েপাি্শমন্ট)৷ এই শ্বভাশরর রেরম শ্েশরক্টর এবং রেশ�সর হওয়ার িে্য আম্রেণ করা হয় শ্ভশয়ো 
থিোশরল হাসপাতাশলর শ্েউশরালশ্িক্যাল শ্লিশ্েশকর Dr. Herbert Crause-থক৷

ইশ্তমশধ্য শ্পশ্ি হাসপাতাশলর শ্ববত্শের ইশ্তহাস অশেক পৃষ্া েখল কশর শ্েশয়শছ৷ থেঠ সুখলাল কারোশ্ের 
োমাশ্কিত এসএসশকএম শ্হসাশব শ্পশ্ি হাসপাতাশলর পশ্রশ্িশ্ত রশে উশঠশছ (১৯৫৪ সাশল)৷

১৯৫৭-র ১৬ িােুয়াশ্র পশ্চিমবশঙ্গর রেরম মুখ্যম্রেী, শ্েশ্ে রেখ্যাত শ্িশ্কৎসকও, থসই ো. শ্বধােিন্দ্র রায় 
শ্িশ্কৎসাশ্বে্যার ছাত্রশের উচ্চতর শ্েক্ষা ও রশবষণার উশদেশে্য এই হাসপাতাশলর সশঙ্গ িালু করশলে পূব্ভারশতর 
রেরম Post-Graduate Medical Institute — োম হল Institute of Post-Graduate Medical Education 
and Research (IPGME & R)৷

IPGMER & SSKM-এর এই কম্বাইন্ড শ্েপাি্শমন্ট ১৯৬৬ সাশল েুশ্ি আলাো শ্বভাশর পশ্রণত হল৷ একশ্ি হল 
শ্েউশরাশমশ্েশ্সে শ্বভার এবং অে্যশ্ি শ্েউশরাসাি্াশ্র শ্বভার৷

১৯৭০ সাল৷ এই রাশি্য শ্েউশরালশ্িক্যাল সাশয়সি শ্বষশয় আরও পোশোো ও শ্িশ্কৎসার িে্য একশ্ি স্াতশকাত্তর 
শ্েক্ষা ও রশবষণা রেশ্তষ্াে পর িলা শুরু করল৷ এইভাশবই শুরু হল বাঙু্গর ইসিশ্িশ্িউি অব শ্েউশরালশ্ি৷ সংশক্ষশপ 

বাঙুর ইসিশ্িশ্িউি অব শ্েউশরা সাশয়শসিস
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শ্বআইএে (BIN)৷ ২০ েে্যার একশ্ি থোতলা বাশ্ে শ্েশয় কাি শুরু করল BIN৷ IPGMER-এর সংলগ্ন িশ্মশত, 
তারই পশ্রিালো ও শ্েয়্রেশণ (রেোসশ্েক ও শ্েক্ষারত)৷

১৯৭৫-এ সম্প্রসাশ্রত হল BIN৷ তৃতীয় ও িতুর্ তল ততশ্র হল কলকাতা থপৌরসভার সহশোশ্রতায়৷ েে্যাসংখ্যা 
২০ থরশক থবশে হল ৭০৷ এর মশধ্য ৩৮শ্ি হল শ্েউশরা-সাি্াশ্রর৷ IPGMER-এর শ্েউশরা-থমশ্েশ্সে এবং  
শ্েউশরা-সাি্াশ্রর শ্িশ্কৎসক অধ্যাপকশের শ্েশিশের কাশির পাোপাশ্ে BIN-এর সশঙ্গও েুক্ত করা হয়৷

১৯৭৯ থরশক সমূ্ণ্ শ্েিস্ব শ্েক্ষা পশ্রকাঠাশমা রশে তুশল BIN স্বশ্েভর্ রেশ্তষ্াে শ্হশসশব কাি শুরু কশর৷

২০০২ সাশল ততশ্র হল পঞ্চম তল৷

স্ায়ুতশ্রের োো িশ্িল থরাশরর শ্িশ্কৎসা করা হয় এখাশে৷ শ্েউশরা থমশ্েশ্সশের ৭শ্ি থপেোল শ্লিশ্েক িশল 
বত্মাশে৷ শ্েউশরা শ্েপাি্শমশন্টর আউিশোর থরশক োঁশের থর�ার কশর পাঠায় তাশঁের শ্িশ্কৎসা হয় এই শ্লিশ্েশক৷ 
থসাম থরশক েশ্ে সাশে এরাশরািা থরশক শ্লিশ্েক িালু হয়৷ এই শ্লিশ্েকগুশ্ল হল—থবািক্স শ্লিশ্েক, এশ্পশলশ্সি শ্লিশ্েক, 
থিশেশ্িকস শ্লিশ্েক, থট্াক শ্লিশ্েক, থপইে শ্লিশ্েক, মুভশমন্ট শ্েসঅে্ার শ্লিশ্েক (শ্েউশরা মাসকুলার) এবং মারাে্রেণা 
শ্েরামশয়র শ্লিশ্েক (থহেএক শ্লিশ্েক)৷

এখাশে ২শ্ি থট্াক থবে আলাো করা আশছ৷ শ্িে সংক্ান্ত রশবষণার িে্য থিশেশ্িক ল্যাবশরিশ্র আশছ৷ 
এমআরআই, থিক্সলা এবং শ্সশ্িস্্যাে হয় সমূ্ণ্ শ্বো পয়সায়৷ শ্েশ্িিাল সাবট্্যাকোে অ্যােশ্িওগ্াশ্� (DSA) করা 
হয় মশ্তিশকে থকারাও রক্ত িমাি থবঁশধ আশছ শ্কো থেখার িে্য৷ মশ্তিকে ও থমরুেশডের শ্বশেষ অপাশরেে করা হয়৷ 
রক্ত িলািল শ্ঠক রাখশত থভে শ্লিশ্পং করা হয়৷ মশ্তিশকে রক্ত িশম বে লিি ততশ্র হশল কশয়শ্লং (Coiling) অপাশরেে 
হয় এবং তারপর থটেইে বসাশো হয়৷ এছাো ৮শ্ি থবে আশছ NICU-র িে্য৷ অত্যাধুশ্েক শ্িশ্কৎসা পশ্রশষবার িে্য 
এই রেশ্তষ্াশের োম সকশলর মুশখমুশখ।
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নতুন চেহারায় শ্িরল চেঙে পড়া
রামশ্রকদাস হরলালকা হাসপাতাল
শশ্নবার চ�াটা রাতটা চে কীোঙব চকঙটঙে তা শুধু 

একা নশ্মতা জাঙনন৷ বাশ্ড়র সবাই চসশ্দন এক শ্বঙয়র 
অনুষ্ান উপলঙষ্যে আত্ীঙয়র বাশ্ড়ঙত৷ শ্বশুরমশাইঙয়র 
শরীরটা ক-শ্দন ধঙর োঙলা োশ্ছিল না৷ তাই তাঁর 
চদখোল করার জনযে ঘঙরই চেঙক শ্�ঙয়শ্েঙলন নশ্মতা৷

ঘশ্ড়র কাঁটা তখন রাত ১২টা েুঁইেুঁই৷ প্রেণ্ড অসুস্থ 
হঙয় পড়ঙলন নশ্মতার শ্বশুরমশাই শ্বমল েন্দ্র৷ স্থানীয় 
শ্েশ্কৎসক এঙস চদঙখ বলঙলন, মঙন হঙছি চরেন চট্াক, 
সময় নষ্ট না কঙর চসাজা শ্পশ্জ হাসপাতাঙল শ্নঙয় োন৷ 
একা নশ্মতার তখন েঙয় হাত-পা চপঙটর মঙধযে শ্সঁশ্ধঙয় 
োওয়ার চজা�াড়৷ চিাঙন বাশ্ড়র চলাকঙদর খবর জাশ্নঙয়ই 
অযোমু্ঙলন্স শ্নঙয় চদৌড়ঙলন শ্পশ্জ৷ হাওড়ার বালশ্টকুশ্ড় 
নস্করপাড়া চেঙক চসাজা শ্পশ্জ হাসপাতাল৷

েলঙে শ্নউঙরালশ্জর শ্বরল শ্েশ্কৎসা

শ্পশ্জর এমাঙজজেশ্ন্সঙত নশ্মতার শ্বশুরমশাইঙক চদঙখ 
শ্েশ্কৎসঙকরা জানাঙলন, এখাঙন নয়, শ্বমলবাবুর 
শ্েশ্কৎসা হঙব রামশ্রকদাস হরলালকা হাসপাতাঙল৷ আর 
তার জনযে রামশ্রকদাস হাসপাতাল চেঙকই অযোমু্ঙলন্স 
এঙস শ্নঙয় োঙব চরা�ীঙক৷

রামশ্রক হাসপাতাল চদঙখ সশ্তযেই চসশ্দন ‘েষু্ 
েড়ক�াে’ হঙয় শ্�ঙয়শ্েল নশ্মতার৷ সরকাশ্র হাসপাতাল 
এমন হঙত পাঙর? চকাোও একঙিাঁটা ময়লা চনই, ওয়াঙ্জে 
অেো অবাশ্ছিত চলাকজঙনর শ্েড় চনই৷ চসই হাসপাতাল-
হাসপাতাল �ন্ধটাই চেন উধাও৷

নশ্মতা একা নন, প্রশ্তশ্দন হাসপাতাল চদঙখ অবাক 
হন হাসপাতাঙল আ�ত আরও বহু মানুষই৷ কারণ, 
দশ্ষ্ণ কলকাতার এঙকবাঙর প্রাণঙকঙন্দ্র অবস্থান হওয়া 
সঙ্বেও এই হাসপাতাল সম্পঙকজে জাঙনন কতজন মানুষ?
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পুঙরা নাম, রামশ্রকদাস হরলালকা হাসপাতাল৷ 
শ্িকানা—১০৪, আশুঙতাষ মুখাশ্জজে চরা্, েবানীপুর৷ েতদূর 
জানা োয়, ১৯৩১-এর মাঝামাশ্ঝ এই হাসপাতাঙলর 
সূেনা৷ চ�াড়ায় চকবল একশ্টমাত্র শেযো এবং েযোশ্রঙটব্ ল 
আউটঙ্ার শ্্সঙপনসাশ্র পশ্রঙষবা শ্নঙয় হাসপাতালশ্ট 
োলু কঙরশ্েল হরলালকা পশ্রবার৷ প্রধান পৃষ্ঙপাষক 
শ্েঙলন �জানন হরলালকা৷ এরপর চেঙক হাসপাতাঙলর 
পশ্রশ্ধ ক্রঙমই বাড়ঙত োঙক৷ শেযোসংখযো চপঁঙোয় ১ 
চেঙক ৯১-চত; তার মঙধযে ৫০শ্ট শেযোঙতই শ্বনামূঙলযে 
পশ্রঙষবা শ্মলত৷

চসই সময়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চসন্টাল চসাশযোল 
ওঙয়লঙিয়ার চবা্জে, কলকাতা পুরসো, কলকাতার 
পুশ্লশ কশ্মশনার এবং হরলালকা পশ্রবার—এই পাঁেশ্ট 
সূত্র চেঙক হাসপাতাল পশ্রোলনার জনযে প্রঙয়াজনীয় অেজে 
পাওয়া চেত৷

১৯৭৯ সাঙলর ২৭ চম সরকাঙরর সঙঙ্গ হাসপাতাল 
হস্ান্তর শ্নঙয় ববিক হল ট্াশ্টি চবাঙ্জের৷ েোসমঙয় 
হাসপাতাল অশ্ধগ্রহণ কঙর সরকার৷ শুধু ১শ্ট চকশ্বন, 
২শ্ট অঙত্াপোঙরর জনযে শ্নশ্দজেষ্ট শেযো এবং ২শ্ট শ্রি-চব্ 
শ্নঙজঙদর হাঙত চরঙখ চদয় প্রশ্তষ্াতা পশ্রবার৷ শ্কন্তু 
শ্েশ্কৎসক ও কমজেীঙদর সংখযো একসময় কমঙত শুরু 
কঙর৷ বদশ্লর কারঙণ অেবা অবসর চনওয়ার পর তাঁঙদর 
িাঁকা স্থান পূরণ করঙত নতুন কঙর চলাক শ্দঙত পাঙরশ্ন 
পূবজেবতজেী সরকার৷ এর িঙল একসময় হাসপাতালশ্ট প্রায় 
পশ্রতযেক্ত হঙয় পঙড়শ্েল এবং চসই অবস্থা েঙল নয় নয় 
কঙরও প্রায় ১৫ বের৷

২০১১ সাঙল মমতা বঙ্দযোপাধযোঙয়র চনতৃঙবে নতুন 
সরকার ষ্মতায় আসার পঙরই ক্রমশ চমাড় ঘুরঙত 
োঙক৷

ওই বেরই ৬ জুন নতুন শ্বজ্ঞশ্তি জাশ্র করা হয়৷ শ্িক 
হয়, এসএসঙকএম হাসপাতাঙলর এক্সঙটনশন কযোম্পাস 
শ্হসাঙব কাজ করঙব রামশ্রকদাস৷ এসএসঙকএম-এর 
অঙেজোঙপশ্্ক শ্বোঙ�র চরা�ীঙদর অঙত্াপোর করার পর 
চবশ শ্কেুশ্দন এখাঙন চরঙখ তাঁঙদর ‘চপাটি-অপাঙরশ্টে 
চকয়ার’ প্রদান করা হঙব৷ এর জনযে রামশ্রক হাসপাতাঙলর 
৪০শ্ট শেযোঙক শ্নশ্দজেষ্ট করা হয়৷ চসইমঙতা কাজও শুরু 
হয়৷ শ্কন্তু দীঘজেশ্দন ধঙর প্রায় অবযেবহৃত অবস্থায় পঙড় 
োকার িঙল হাসপাতাল েবঙনর অবস্থা তখন অতযেন্ত 
চশােনীয়৷ ততশ্দঙন কলকাতা পুরসো হাসপাতাঙলর 
একশ্ট েবনঙক ‘শ্বপজ্জনক’ শ্হসাঙব শ্েশ্নিত কঙরঙে৷ 
বাশ্কগুশ্লর অবস্থাও োঙলা নয়৷ ২০১৪ সাল চেঙক 
হাসপাতাঙলর পুরঙনা শ্বপজ্জনক বাশ্ড়গুশ্ল চেঙে নতুন 
েবন বতশ্রর কো শুরু হয়৷ শ্িক হয়, একশ্ট ১০০ শেযোর 
হাসপাতাল েবন নতুন কঙর শ্নমজোণ করা হঙব৷

চসই নতুন বাশ্ড়ঙতই বতজেমাঙন েলঙে শ্নউঙরা 
চমশ্্শ্সন হাসপাতাল৷ এখন রঙয়ঙে ৭০শ্ট শেযো৷ সঙঙ্গ 
৪ শেযোর আইশ্সইউ৷ আরও ১০শ্ট আইশ্সইউ শেযো 
চখালা হঙব অশ্ত দ্রুত৷ ২০শ্ট সাধারণ শেযোও োলু হঙব 
রামশ্রক-এর শ্বিতীয় েবঙনর কাজ চশষ হঙল৷

োোঙোরা পুরঙনা বাশ্ড়র জায়�ায় আজ ঝাঁ-েকেঙক 
৬ তলা বাশ্ড়৷ ২৭ জানুয়াশ্র, ২০১৭ এই েবঙনর 
 উদঙবাধন কঙরন মুখযেমন্তী৷ চসই প্রেম শ্দন চেঙকই 
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এক্সঙর েন্ত৷ েলশ্ত বেঙরর 
নঙেম্র মাস চেঙক অতযোধুশ্নক 
মঙ্ঙলর ১২৮ স্াইস শ্সশ্ট 
স্কযোন েন্ত কাজ শুরু করঙব৷ 
এত আধুশ্নক েন্ত খুব কম 
হাসপাতাঙলই পাওয়া োয়৷

শুধু চট্াক—নয় 
এশ্পঙলশ্সি, চমশ্ননজাইশ্টস, 
এনঙকঙিলাইশ্টস, পাশ্কজেনসন্স, 
মায়াসঙেশ্নয়া-সহ বহু শ্বরল 
নাঙেজের  চরাঙ�র শ্েশ্কৎসা হয় 
এই হাসপাতাঙল৷ শ্েশ্কৎসা 
হয় ট্ান্সোসজে মাঙয়শ্লশ্টস 
চরাঙ�র৷ শ্সজার অেজোৎ শ্খঁেুশ্নর 
শ্েশ্কৎসা হয়৷ চনঙ�শ্টে চপ্রসার 
উন্ড চেরাশ্প (এনশ্প্শ্লিউশ্ট) 
পদ্ধশ্তঙত বঙড়া আকাঙরর 
‘চব্ঙসার’-এর শ্েশ্কৎসা হয় 
রামশ্রকদাস হাসপাতাঙল৷

গুঙলন চবশ্র অেজোৎ শ্জশ্ব 
শ্সনঙ্াম-এর মঙতা শ্বরল 
চরাঙ�র শ্েশ্কৎসাও এই 
হাসপাতাঙল সম্ভব৷ হাসপাতাঙলর 
শ্েশ্কৎসঙকরা জাশ্নঙয়ঙেন, এই 

চরাঙ�র শ্েশ্কৎসায় অতযেন্ত মূলযেবান ইঙজেকশন প্রঙয়াজন৷ 
এক-একজন চরা�ীর ২০-২৫শ্ট কঙর ইঙজেকশন দরকার 
হয়—োর প্রশ্তটার দাম ১০-১৫ হাজার টাকা৷ শ্কন্তু 
মুখযেমন্তী মমতা বঙ্দযোপাধযোঙয়র শ্নঙদজেঙশ ৩-৪ লষ্ টাকা 
মূঙলযের এই ইঙজেকশন চরা�ীরা পাঙছিন সমূ্পণজে শ্বনামূঙলযে৷

হাসপাতাঙলর সমস্ পশ্রঙষবাই শ্মলঙে এঙকবাঙর 

হাসপাতাঙলর সব শেযো প্রশ্তশ্দন পূণজে রঙয়ঙে বঙল 
জানাঙলন হাসপাতাঙলর সুপার পােজে চদ৷

শ্িক কী কী উন্নত মাঙনর পশ্রঙষবা শ্দঙছি এই 
হাসপাতাল?

(ক) ২শ্ট পুরুষ এবং ১শ্ট মশ্হলা ওয়াঙ জ্ে চবশ 
কঙয়কশ্ট শেযোয় েুক্ত করা হঙয়ঙে কাশ্ জ্েয়াক মশ্নটর৷

(খ) প্রশ্তশ্ট শেযোই ‘িুল িাওলার 
চব্’৷ অেজোৎ, চরা�ীর সুশ্বধামঙতা চে 
শেযোগুশ্ল ওিাঙনা-নামাঙনা োয়—
শ্নউঙরালশ্জর চরা�ীঙদর জনযে শ্নশ্দজেষ্ট 
হাসপাতাঙল চে শেযো অতযেন্ত জরুশ্র৷

(�) চরা�ীর শরীঙর োঙত ষ্ত 
বতশ্র না হয় তার জনযে এয়ার মযোঙট্স-
এর বযেবস্থা আঙে শেযোয়৷

(ঘ) চকন্দ্রীয়োঙব অশ্ক্সঙজন 
সরবরাহ লাইন েুক্ত আঙে প্রশ্ত শেযোয়৷

(ে) ইশ্সশ্জ, ইইশ্জ, ইএমশ্জ, 
এনশ্সশ্ে-সহ শ্বশ্েন্ন আধুশ্নক পরীষ্ার 
বযেবস্থাও আঙে হাসপাতাঙল৷ আঙে 
আলট্া চসাঙনাগ্রাশ্ি এবং চপাঙটজেবল 
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একশ্ট পয়সাও খরে না কঙর৷ আর এখাঙনই স্বতন্ত এই 
রাঙজযের সরকাশ্র শ্েশ্কৎসা পশ্রঙষবা৷

রামশ্রক হাসপাতাঙলর আইশ্সইউ-চত শ্�ঙয় চদখা 
চ�ল, ৪শ্ট শেযোঙতই চরা�ীর শ্েশ্কৎসা েলঙে৷ তাঙদর 
একজন বের আিাঙরার মুক্তা দত্ত (নাম পশ্রবশ্তজেত)৷ জ্বর 
চেঙক শুরু হঙয়ঙে ‘আনকনঙট্াঙলবল শ্সজার’ বা শ্খঁেুশ্ন ো 
শ্নয়ন্তণ করা োঙছি না৷ চরা�ীর কোও বন্ধ হঙয় শ্�ঙয়ঙে, 
বন্ধ হাঁটা-েলাও৷ আইশ্সইউ-র শ্েশ্কৎসঙকরাই জানাঙলন, 
এই চরাঙ�র নাম অঙটা ইশ্মউন এনঙকঙিলাইশ্টস৷ 
চসঙর উিঙত দীঘজে সময় লা�ঙত পাঙর৷ এখন প্রশ্ত 
সতিাঙহ মুক্তাঙক একশ্ট কঙর ইঙজেকশন শ্দঙত হঙছি—
োর প্রশ্তশ্টর দাম প্রায় েশ্লিশ হাজার টাকা৷ চরা�ীর 
প্রঙয়াজঙন এই ইঙজেকশঙনর সংখযো বাড়াঙনা হঙত পাঙর৷

আর এর সবটাই মুক্তাঙক চদওয়া হঙছি এঙকবাঙর 
শ্বনামূঙলযে৷

বােুর ইনশ্টিশ্টউট অব শ্নউঙরাসাঙয়ন্স চেঙক শ্েশ্জশ্টং 
শ্েশ্কৎসঙকরা এঙস চরা�ী চদখঙলও হাসপাতাঙলর এই 

শ্বপুল পশ্রঙষবার োপ সামলাঙত  হয় মূলত ‘চপাটি 
গ্রযোজুঙয়ট চট্শ্ন’ এবং ‘চপাটি ্ক্টরাল চট্শ্ন’-চদরই৷ 
এমন শ্েশ্কৎসঙকর সংখযো ১০-১৫৷ তাঁরা ২৪ ঘণ্া 
চরাঙটশন শ্েশ্ত্তঙত এখাঙন কাজ কঙরন; এোড়াও শুধুমাত্র 
এই হাসপাতাঙলর জনযে শ্নেুক্ত আঙেন ১২ জন হাউস 
টিাি, ৪ জন আইশ্সইউ চমশ্্কযোল অশ্িসার৷ ১জন 
নাশ্সজেং সুপার ও ২ জন শ্সটিার ইনোজজে োড়াও আঙেন 
৩৪ জন নাসজে৷

প্রায় ১৫ বের ধঙর ধুঁকঙত োকা একশ্ট সরকাশ্র 
হাসপাতাঙল চে নতুন কঙর প্রাণ সঞ্ার করা চ�ল  
এবং শ্নউঙরালশ্জ-সংক্রান্ত সমস্ আধুশ্নক পশ্রঙষবা  
চে চরা�ীঙদর এখাঙন সমূ্পণজে শ্বনামূঙলযে চদওয়া সম্ভব 
হঙছি, তাঙতই পশ্রেয় চমঙল নতুন সরকাঙরর প্রশাসশ্নক 
দষ্তা এবং মুখযেমন্তী মমতা বঙ্দযোপাধযোঙয়র দূরদৃশ্ষ্ট ও 
মানশ্বক দৃশ্ষ্টেশ্ঙ্গর৷

প্রশ্তঙবদন ও হাসপাতাঙলর সমস্ েশ্ব : সবজোণী আোেজে
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পূব্ব ভারতে প্রথম  এবং দেতের মত্যে সব দথতে 
আ্ুশ্িে মািবেুগ্ধ বযোংে তেশ্র হতেতে  েলোোর 
এসএসতেএম হাসপাোতল এবং ো সম্ভব হতেতে িেুি 
সরোতরর প্রেযেক্ষ প্রতেষ্াে৷ রতেতে পাস্তুরাইতেেি, 
আ্ুশ্িে পদ্ধশ্েতে েুগ্ধ সংগ্রহ, শ্িব্বােি, প্রশ্রিোেরণ, 
পরীক্ষা ও ভাণ্াশ্রেরতণর সুশ্ব্া৷ দে সব শ্েশু শ্িশ্ে্বষ্ 
সমতের আতে েন্াে, শ্েংবা োতের ওেি খুবই েম 
অথবা োরা েতন্র সমে েুভ্বােযেবেে শ্িতের মাতে হারাে 
বা োতের মাতেরা দোিও োরতণ প্রেযেক্ষভাতব েু্ পাি 
েরাতে পাতরি িা—োরা এই প্রেতপে সশ্চিে েুত্র 
গ্রহীো হতে পাতর৷

দেি আপশ্ি আপিার শ্েশুতে বুতের েু্ খাওোতবি ?

ম্ুর দনেহ

মাতের েু্ দখতল শ্েশুর উপোর

১) মাতের েু্ সহেপােযে, সহেলভযে এবং   
 েীবাণুমুক্ত। 

২) েে মাস বেস পে্বন্ত শু্ুমাত্র মাতের বুতের েু্  
 খাওোতল শ্েশুর সব্বাঙ্গীণ বৃশ্দ্ধ ও শ্বোে সম্ভব  
 হে।

৩) মােৃেুগ্ধ পাি েরাতল শ্েশুর েীবাণু সংরিমণ,  
 ডােশ্রো, শ্িউতমাশ্িো, অযোলাশ্ে্ব ইেযোশ্ে দরাে  
 প্রশ্েতরা্ েরা সম্ভব হে।

৪) মাতের েু্ খাওোতল ভশ্বষযেতে প্রাপ্ত বেতস  
 হৃৎশ্পতণ্র অসুখ, রক্তোপ বৃশ্দ্ধ, ডাোতবশ্িস  
 হওোর সম্ভাবিা েম হে।

৫) মাতের বুতের েু্ খাওোতল মা ও শ্েশুর  
 মত্যে সুসম্পে্ব েত়ে ওতে এবং শ্েশু দবশ্ে  
 বুশ্দ্ধর অশ্্োরী হে।

শ্েশু বুতের েু্ দখতল মাতের উপোর

১) মাতের প্রসতবাত্তর রক্তক্ষরণ প্রশ্েতরা্ েরা  
 োে।

২) মাতের েরােু ো়োোশ়্ে প্রাে-েভ্বোলীি  
 অবস্াে শ্িতর োে।

৩) মাতের েভ্বাবস্ার অশ্েশ্রক্ত ওেি ও েমা  
 েশ্ব্ব েমাতে সাহােযে েতর।

৪) বুতের েু্ শ্েশুতে পাি েরাতল পরবে্বী  
 োতল মাতের স্তি এবং শ্ডম্ােতের েযোন্ার  
 ও হাত়ের ক্ষেেশ্িে দরাে দথতে রক্ষা   
 পাওো োে।

৫) শ্েশুতে বুতের েু্ পাি েরাতল মাতের  
 পরবে্বী েভ্ব্ারণ দেশ্রতে হে।

এই েুগ্ধ-বযোঙ্ক (Milk Bank) পূব্বভারতে এেমাত্র 
এসএসতেএম-এই আতে৷ এখাতির সংেৃহীে মােৃেুগ্ধ শু্ুমাত্র 
এই হাসপাোতলর িবোেেতের সরবরাহ েরা হে৷ ভশ্ে্ব 
হওো প্রসূশ্ে-মাতেতের োউতন্শ্লং েরা হে এই বযোংতে েু্ 
োতির েিযে৷ ১০০শ্ি বাচ্া ভশ্ে্ব থাতে৷ বাচ্াতের খাওোতিার 
পতর অবশ্েষ্ েু্ মাতেতের দথতে েুগ্ধ বযোংতের েিযে দিওো 
হে৷ েুগ্ধোো মাতেতের রক্ত পরীক্ষা েরা হে৷ এইেআইশ্ভ ১ 
এবং ২, দহপািাইশ্িস শ্ব এবং শ্স, শ্সশ্িশ্লস থােতল োঁতের 
দথতে েু্ দিওো হে িা৷
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েে মাতসর দোি শ্েশুর 
েিযে শু্ুই মাতের েু্

েতন্র পর শ্েশুর প্রথমবার ঘুশ্মতে প়োর 
আতে শ্েশুতে মাতের প্রথম েু্ খাওোতিা 
অেযেন্ত আবেযেে।
িবোে শ্েশুতে মাতের বুতের েু্ ো়ো 
অিযে শ্েেু দেমি ম্ু, শ্মেশ্রর েল ইেযোশ্ে 
খাওোতিা েলতব িা।
এই সমে শ্িেশ্মে িীোেরতণর েিযে 
শ্েশুতে স্াস্যেতেত্রে শ্িতে দেতে হতব।
প্রশ্ে মাতস শ্েশুর ওেি বা়েতে শ্েিা 
দবাঝার েিযে শ্িেশ্মে অঙ্গিওোশ্র দেত্রে 
ওেি েরাতে হতব।
েে মাস বেস পে্বন্ত শ্েশু মাতের েু্ 
ো়ো অিযে দোিও খাবার/েল খাতব িা।

১) পাশ্ম্পং দমশ্েতির সাহাতেযে েুগ্ধ সংেৃহীে হে মাতেতের স্তি 
দথতে৷

২) -২০o দে (মাইিাস েুশ়্ে শ্ডশ্গ্রতে) সংরশ্ক্ষে (সচিে) েতর 
রাখা হে৷ ৬ মাস পে্বন্ত রাখা োে৷ তেশ্িে ৬ শ্লিার েতর 
েু্ সংেৃহীে হে৷

৩) ৬২.৫o দসশ্টিতগ্রড োপমাত্রাে ওই েু্ িুশ্িতে ৩০ শ্মশ্িি ্তর 
োন্া েতর ৪o দসশ্টিতগ্রড োপমাত্রাে আিা হে৷

৪) ১০০ শ্মশ্লশ্লিার েতর দবােতল ভতর রাখা হে েশ্েও 
দবােলগুশ্লতে ১৩০ শ্মশ্লশ্লিার েু্ সংরক্ষণ েরা সম্ভব৷ 

৫) ৬ মাতসর আতেই সংরশ্ক্ষে মােৃেুগ্ধ পাি েরাতিা হে৷

দলখা ও েশ্ব : 
দসৌরভ েত্ত

এসএসতেএম হাসপাোতলর মািবেুগ্ধ বযোংতের েশ্ব।
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রাজ্যের ‘স্টেট অব দযে আট্ট’ আরআইও-স্ে
শ্বনামূজ্যে স্�াজের সব শ্�শ্িৎসা

শ্দনিজেি আজের িথা৷ শ্দনহাটা স্থজি ৬ মাজসর পূ্াজি (নাম পশ্রবশ্ে্টে) শ্নজে শুিজনা মুজে মা-বাবা এজস 
দাশঁ্িজেশ্িজ্ন আমাজদর হাসপাোজ্র আউটজ�াজর৷ এই বেজস স্ো অনযে শ্িশুরা স্�াজে স্�াে রােজ্ই সুন্দর ‘স্াই্’ 
স্দে৷ হাজের িাজি ঝুনঝুশ্ন নািজ্ই ধরজে �াে৷ েজব স্মজে ধরজে �াইজি না স্িন ! মশ্ির নিা�িাও িম ! ্ জমের সমে 
স্মজের ও্নও শ্িিই শ্ি্, অথ্টাৎ অপশ্রিে শ্িশুও নে৷ পািার শ্িশুজরাে শ্বজিষজঞের িাজি স্েজেই স্সা্া আরআইও 
(Regional Institute  of Ophthalmology বা RIO)-র স্সামবার সিাজ্র আউটজ�াজর পাশ্িজে স্দন শ্েশ্ন৷  
পরীক্া িজর স্দো স্ে্, ওইটুিু দুজধর শ্িশুর ্মেেে িাশ্ন রজেজি৷ এেনই অপাজরিন না িরজ্ ফুটফুজট পূ্া 
হেে সারা্ীবজনর মে দৃশ্টিহীন হজে থািজব৷

�া. স্ি শ্প ববদযে

�্জি সজদযো্াে শ্িশুর স্�াজের আরওশ্প (স্রশ্টজনাপযোশ্থ অব শ্রিমযো�ুশ্রশ্ট)-র রিজো্জন স্্্ার শ্�শ্িৎসা
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বাশ্িটা ইশ্েহাস৷ অনযে স্ে স্িানও স্বসরিাশ্র রিশ্েষ্াজন এই অপাজরিন িরজে ের� অন্তে ৪০-৫০ হা্ার টািা৷ 
এোজন সমূ্ি্ট শ্বনামূজ্যে, ওষুধসহ পূ্াজি শ্নজে স্িা�শ্বহাজর শ্ফজর স্েজ্ন মা-বাবা৷ সন্তাজনর দৃশ্টি শ্ফশ্রজে মাজের 
স্�াজের ্্ মুজি শ্দ্ আরআইও, ি্িাো৷

বনোঁ স্থজি স্সা্া �জ্ এজসশ্িজ্ন বির পঞ্াজির সশ্রৎ শ্মদ্া (নাম পশ্রবশ্ে্টে)৷ �াব শ্বশ্রি িজর শ্দন গু্রান৷ 
স্সশ্দন স্�াজর উজি �াব পািজে শ্েজে শ্বপশ্তি৷ স্সা্া স্�াজের ওপর এিটা �াব পজি স্�াজের মশ্ি স্ফজট শ্েজে স্স 
িী িান্ড ! ি্িাোর স্বি শ্িিু স্বসরিাশ্র রিশ্েষ্াজন স্েজ্ও োরা দাশ্েত্ব শ্নজে অস্ীিার িজর৷ �জ্ আজসন 
ি্িাোে, আরআইও-স্ে৷ সজঙ্গ সজঙ্গ স্দো স্ে্, স্�াজের স্�েজর স্বি রক্তক্রি হজছে৷ রিথজম ধীজর ধীজর োঁর 
িশ্ি্টো স্্ািা হ্৷ োরপর শ্িিুশ্দন পে্টজবক্ি৷ আবার শ্বিেীে অপাজরিন৷ স্বর িরা হ্ রক্ত৷ সমূ্ি্ট না হজ্ও 
শ্িিুটা দৃশ্টি স্ো স্ফরাজনা স্ে্৷

এ�াজবই শ্দজনর পর শ্দন, অ্স্র স্রােীর স্�াজের নানা ধরজনর ্শ্টর স্রাজের শ্�শ্িৎসা এবং অপাজরিন 
হজে �জ্জি রাজ্যের ‘স্টেট অব দযে আট্ট’ এবং ‘স্সন্ার অব এজসেজ্ন্স’ শ্হসাজব স্ীিৃে শ্রশ্্ওনা্ ইনশ্টেশ্টউট 
অব অপথযো্জমা্শ্্ বা আরআইও, ি্িাোজে৷ গ্লজিামা শ্লিশ্নি স্থজি শ্�শ্রিও স্রশ্টনা্ পশ্রজষবা, 
শ্িশু বা সজদযো্ােজদর ্নযে স্পশ্�োশ্রিি অপথযো্জমা্শ্্ শ্লিশ্নি স্থজি সু্ইন্ (Squint) শ্লিশ্নি বা টযোরা স্�াজের 
শ্�শ্িৎসা, বেঃ্শ্নে (ARMD) বা �াোজবশ্টজসর িারজি স্রশ্টনার ক্শ্ে স্থজি িযোটা রযোক্ট (Cataract) বা িাশ্ন 
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অপাজরিন, স্�াজের স্িঁিা পদ্টার (Retinal Detachment) ্শ্ট্ অপাজরিন শ্িংবা দান িরা �কু্ স্থজি িশ্ি্টো 
রিশ্েস্াপন সবটাই এোজন এি িাজদর নীজ�—সমূ্ি্ট শ্বনামূজ্যে৷ ো স্বসরিাশ্র স্ে স্িানও রিশ্েষ্াজন িরজে স্েজ্ 
নানা�াজব রিাে ্ক্াশ্ধি টািা ের� হে৷ আর োই আ্ স্রশ্টনার শ্�শ্িৎসা শ্িংবা িাশ্ন অপাজরিজনর স্ক্জরে 
পশ্রসংেযোজনর শ্দি স্থজি পূব্ট �ারজের রিথম রিশ্েষ্ান শ্রশ্্ওনা্ ইনশ্টেশ্টউট অব অপথযো্জমা্শ্্, ি্িাোর 
বুজি মাথা উ�ুঁ িজর দাঁশ্িজে৷ রাজ্যের স্াস্যে পশ্রজষবার েব্ট৷

বহু সাধারি মানুজষর মজন রিশ্ন—স্�াজের িী িী ধরজনর শ্�শ্িৎসা হে এোজন ? উতির, এি িথাে, সব শ্�শ্িৎসা 
হে৷ রাজ্যে, স্�াজের এিমারে সরিাশ্র রিশ্েষ্ান, স্েোজন শ্বনামূজ্যে, এি িাজদর নীজ�, স্�াজের সমস্ত ধরজনর শ্�শ্িৎসা 
হে৷ ফজ্ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নে, পাজির শ্বহার-উতিররিজদি-ঝািেন্ড স্থজিও স্রা্ শ্নেশ্মে বহু মানুষ আজসন দৃশ্টি 
স্ফরাজনার স্প্ন শ্নজে৷ শ্বজিষ িজর, েে িজেি বিজর, এ রাজ্যে শ্বনামূজ্যে স্াস্যে পশ্রজষবা, রিাশ্ন্তি মানুজষর িাজি 
এই বাে্টাই স্পঁজি শ্দজেজি—রাজ্যে স্�াজের শ্�শ্িৎসার এিমারে স্েংসমূ্ি্ট ও শ্ন�্টরজোেযে রিশ্েষ্ান এেন অবিযেই 
আরআইও, ি্িাো৷

এি িাোর নীজ� সব শ্�শ্িৎসা         

আসা োি, নানা ধরজনর স্�াজের শ্�শ্িৎসা সম্জি্ট, োর ্নযে আরআইও, ি্িাো আ্ শুধু বাং্া নে ; পূব্ট 
�ারজের েব্ট৷

(১) Vitreo-Retinal Services for Adults :
ব্া োে, এই ইউশ্নটশ্ট আমাজদর েব্ট৷ এই রিশ্েষ্াজনর স্রশ্েনার শ্�শ্িৎসিরা এোজন স্রা্ স্রশ্টনার নানা 

ধরজনর ্শ্ট্ স্রাজের শ্�শ্িৎসা িজরন৷ স্্দ স্মশ্িন �া্াজে শ্েজে স্্াহার টুিজরা ঢুজি োওো, নানা িারজি 
স্�াজের শ্িরা স্ফজট স্ট্াি হওো, বেঃ্শ্নে পদ্টার স্রাে (ARMD), উচ্চ রক্ত�াপ, �াোজবশ্টজসর িারজি আই  
ব্-এর মজধযে  আ�যেন্তরীি রক্তক্রি (Vitreous Haemorrhage), পদ্টা শ্িজঁি োওো (Retinal Detachment) 
ইেযোশ্দ স্রাজের শ্িংবা দুর্টটনাে ক্শ্েগ্রস্ত স্�াজের সমস্ত শ্�শ্িৎসা এোজন হে৷  শ্�শ্িৎসািাজ্রে স্রশ্টনার ্শ্ট্ 
অপাজরিজনর েুোন্তিারী সাফ্যে এজসজি, পাস্ট প্যোনা শ্�জরিক্টশ্ম (Pars Plana Vitrectomy) আশ্বষ্ার হওোর 
পর৷ আর এই শ্�শ্িৎসাই এোজন হে শ্বনামূজ্যে এবং অবিযেই উৎিষ্টোর সজঙ্গ৷

আরআইও-র অেযোধুশ্নি অপাজরিন িক্

স্�াজে ও মুজে হারশ্পস ্ীবািুর বিারা আরিান্ত
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(২) Retinopathy of Prematured Baby :
রাজ্যে �কু্ শ্�শ্িৎসার মুিুজট নবেম সংজো্ন৷ অপশ্রিে সজদযো্াে 

শ্িশুজদর স্ক্জরে পূব্ট �ারজে এই শ্�শ্িৎসা হে হাজে স্োিা িজেিশ্ট 
রিশ্েষ্াজন৷ সরিাশ্র রিশ্েষ্াজনর শ্হজসজব এশ্ট পূব্ট �ারজের স্েৌরব৷

আমাজদর স্দজি স্ো বজটই, রাজ্যেও বহু শ্িশুর ্মে হে, োজদর 
ও্ন স্বি িম থাজি৷ অজনজি ্মোে শ্নধ্টাশ্রে সমজের আজে, অথ্টাৎ 
২৮-৩৫ সপ্াজহর মজধযে৷ স্োটা পৃশ্থবীজেই রজেজি এই সমসযো৷ এিািা 
বহু শ্িশুর ও্ন শ্িি হজ্ও ্মোজনার পর িাজ�র রজর অশ্সেজ্ন 
শ্দজে রােজে হে৷ অজনজির ‘ব্া� রিান্সশ্ফউিন’ িরজে হে৷ স্বি 
শ্িিু শ্িশুর ্জমের পরপরই ্শ্ন্ডস বা স্সশ্টিজসশ্মো ধরা পজি৷ শ্িিু 
শ্িশুর ‘ইন্ারনা্ হযোমাজর্’ হজে োে৷ এজদর রিজেযেজির স্�াজের 
রিব্ সমসযো হে, ো স্থজি অন্ধত্ব বা দৃশ্টিহীনো স্দো স্দে৷

এই ধরজনর শ্িশুজদর স্�াজের েিন থাজি অপশ্রপূি্ট—স্রশ্টনাজে রক্ত �্া�্ হে 
না বা হজ্ও আংশ্িি হে৷ ফজ্ দৃশ্টিহীনো অশ্নবাে্ট৷ শ্িি সমজে শ্্রিশ্নং না িরজ্ 
এবং রিজো্ন মজো শ্�শ্িৎসা না িরজ্ শ্িন্তু সারা ্ীবজনর ্নযে দৃশ্টিহীনো স্নজম 
আজস৷ শ্বজদজি এই ধরজনর রিশ্েশ্ট শ্িশুর, ্জমের পজরই স্�াজের শ্বজিষ শ্্রিশ্নং 
িরা হে৷ বে্টমাজন এ রাজ্যে আরআইও-স্ে শ্্রিশ্নং এবং শ্�শ্িৎসার বযেবস্া আজি৷ 
এোজন শ্নেশ্মে�াজব আরওশ্প (Retinopathy of Prematurity) শ্্রিশ্নং হে৷ 
শ্্রিশ্নং-এর পর রজেজি শ্�শ্িৎসার বযেবস্া৷ শ্নধ্টাশ্রে সমজের আজে স্ে শ্িশুর ্মে 
হে, োজদর দৃশ্টিদাজনর এই শ্�শ্িৎসা, পূব্ট �ারজে শুধু এিমারে আরআইও-স্েই 
হে৷ এ্নযে এোজন এ্আইও (Laser Indirect Ophthalmoscopy) এবং 
স্�াজে ইনজ্িিন স্দওো হে৷ এই শ্িশুজদর স্�াজের রিাে সমস্ত ধরজনর শ্�শ্িৎসা 
সরিাশ্র স্ো বজটই, স্বসরিাশ্র স্তজরও বহু রিশ্েষ্াজন এে ে�ীজর শ্েজে হে না৷

 বযেবস্া রজেজি শ্�শ্িৎসিজদর রিশ্িক্জিরও৷ সরিাশ্র হাসপাোজ্ 
�কু্জরাে শ্বজিষঞে শ্হসাজব োঁরা েুক্ত রজেজিন, োঁজদর স্রিশ্নং এর 
এিমারে বযেবস্া রজেজি আরআইও-স্ে৷ উজদ্িযে, রাজ্যের রিশ্েশ্ট 
গ্রাজমর রিশ্েশ্ট রিাশ্ন্তি শ্িশু, োরা এই ধরজনর সমসযো শ্নজে ্জমেজি, 
োরা স্েন দৃশ্টিহীন না হে৷ রিজম রিশ্েশ্ট স্মশ্�িযো্ িজ্্ স্থজি 
ব্ি স্তজরও �কু্-শ্�শ্িৎসিরা োজে শ্িশুজদর এই শ্বজিষ শ্�শ্িৎসা 
িরজে পাজরন, স্স্নযে আরআইও-স্ে এই স্রিশ্নং স্দওো হে৷ স্সই 
সজঙ্গ িাশ্ন বা গ্লজিামার শ্�শ্িৎসার শ্বজিষ স্রিশ্নং এোজন হে৷ স্িন্দীে 
সরিাজরর এনশ্পশ্সশ্ব (NPCB-National Programme for 
Control of Blindness)—রিিজপের অধীজন স্িন্দ-রা্যে স্ীিৃে 
শ্বশ্�ন্ন রিশ্েষ্াজনর শ্�শ্িৎসিরাও এোজন আজসন স্রিশ্নং শ্নজে৷

দু’স্�াজে রিব্ আরাে

শ্িশুর স্�াজে িাশ্ন
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(৩) Cataract Surgery :
বাং্াে োজি, আমরা বশ্্ িাশ্ন অপাজরিন৷ অেযোধুশ্নি স্ফজিা স্মশ্িজনর 

সাহাজেযে এোজন স্রা্ হজে �জ্জি িাশ্ন অপাজরিন৷ পশ্রসংেযোন রিশ্েবিরই 
বািজি৷ রজেজি অেযোধুশ্নি স্ফজিা স্মশ্িন৷ িাশ্নর স্ক্জরে স্্ন্স (foldable IOL) 
বসাজে স্েোজন নূযেনেম ৭-১০ হা্ার টািা ের� হে, স্সোজন শ্বনামূজ্যে বহু মানুষ 
এোজন িাশ্ন অপাজরিন িশ্রজে দৃশ্টি শ্ফজর পাজছেন৷

(৪) Cornea Surgery :
পশ্রসংেযোন ব্জি, রিশ্ে বির �ারজে রিাে ২০ ্ক্ মানুষ িশ্ি্টোর স্রাজের 

িারজি দৃশ্টিহীন হজে পিজিন৷ এোজন িশ্ি্টো শ্লিশ্নজি বহু মানুষ আজসন, েঁাজদর 
অজনজির ্ীবািুরশ্টে িারজি িশ্ি্টোর ক্ে বা আ্সার হে৷ অযোশ্স� বা 
রাসােশ্নজি স্�াজের মশ্ি নটি হজে োে৷ অজনজির মশ্ির মজধযে সাদা দাে স্দো 
োে৷ ওষুধ শ্দজে শ্দজে অপাজরিন িজর শ্িংবা �কু্ রিশ্েস্াপন িজর দৃশ্টি স্ফরাজনার 
শ্�শ্িৎসা িরা হে৷

(৫) Anti-VEGF Treatment :
বেস্শ্নে িারজি, �াোজবশ্টস থািজ্, স্�াজে স্ট্াি হজে শ্িরা-উপশ্িরা 

স্ফজট স্েজ্, স্রশ্টনাজে রক্ত ্মা হজ্ নানা িারজি স্রশ্টনার অশ্ে গুরুত্বপূি্ট অংি 
মযোিু্া ফুজ্ ওজি৷ এজি (Macular edema) বজ্৷ এর এিমারে ওষুধ Anti-
VEGF (Anti Vascular Endothelial Growth Factor), ো রাশ্নশ্ব্ুমাব 
(Ranibizumab) নাজম ইনজ্িিজনর মাধযেজম রিশ্েিার িরা হে৷ স্বসরিাশ্র 
রিশ্েষ্াজন, স্�াজের ইনজ্িিজনর ের�, অন্তে ২২-২৫ হা্ার টািা৷ এই রিশ্েষ্াজন 
শ্বনামূজ্যে স্�াজের ইনজ্িিজনর বযেবস্া আজি৷

(৬) Paediatric Ophthalmological Services :
 ্জমের পর শ্িংবা বিিজব আ্িা্ বাচ্চাজদর মজধযে নানা ধরজির স্�াজের 

সমসযো স্দো শ্দজছে৷ অজনজির ্মেেে িাশ্ন বা ্মেেে গ্লজিামা ধরা পিজি৷ বহু 
শ্িশু টযোরা স্�াে শ্নজে ্মোজছে৷ ২০০৫ সাজ্ এই স্পশ্�োশ্রিি আই শ্লিশ্নি �া্ু 
হজ্ও েে িজেি বিজর বযোপি উন্নে হজেজি৷ এজসজি নানা ধরজির েন্ত্রপাশ্ে৷
 (ি) সু্ইন্ অথ্টাৎ টযোরা  স্রাজের শ্�শ্িৎসা শ্নরামে শ্লিশ্নজি ওই শ্িশু
  িেটা টযোরা, পরীক্া িজর োর অপজরিন িজর স্�াে শ্িি িজর স্দওো হে৷
 (ে) ্মেেে িাশ্ন ধরা পিজ্ অপাজরিন িরা হে৷
 (ে) ্মেেে গ্লজিামা অথ্টাৎ অন্ধত্ব ধরা পিজ্ অপাজরিন িরা হে৷
 (র) ্মেেে স্রশ্টনা সমসযো ধরা পিজ্ও এোজন অপাজরিজনর বযেবস্া আজি৷
(৭) Eye Bank Services :
 পশ্চিমবজঙ্গ রিথম �া্ু হওো আই বযোংি এেন রাজ্যের অনযে সমস্ত �কু্ 

হাসপাো্জি পথ স্দোজছে৷ িারও মৃেুযের পরই শুধুমারে স্�াে সংগ্রহ িজর িশ্ি্টো 
এবং সাদা পদ্টা অংি সংগ্রহ িজর রাো হে৷ রজেজি ২৪ রণ্ার স্হপে ্াইন 
নম্বর, স্সোজন স্ফান িজর মৃজের বাশ্ির স্্াি্ন �কু্দান িরজে পাজরন৷ আর 
অনযোনযে অজঙ্গর স্থজি স্�াজের িশ্ি্টো রিশ্েস্াপন সমূ্ি্ট আ্াদা৷ িারি, সরিার 
স্ীিৃে রিশ্েষ্ান িািা অনযে স্িাথাও িশ্ি্টো সংগ্রহ বা রিশ্েস্াপন সম্ভব নে৷ িশ্ি্টো 
সংগ্রহ বা রিশ্েস্াপজন অজথ্টর স্্নজদন আইনে দন্ডনীে অপরাধ৷ আর এই সমস্ত 
শ্িিুজেই আরআইও-র আই বযোংি রাজ্যের দৃটিান্তস্রূপ৷ আর এিটা িথা বজ্ 
রাো �া্৷ আরআইও-স্ে শুধু িশ্ি্টো সংগ্রহ হে, ো নে৷ রাজ্যের স্বি শ্িিু 
হাসপাোজ্ এোন স্থজি িশ্ি্টো সরবরাহও িরা হে৷

(৮) Glaucoma Clinic :
 স্টাজনাজমশ্রি (Tonometry) পদ্ধশ্েজে স্�াজের �াপ স্মজপ স্বাঝা োে, 

স্িানও স্রােী গ্লজিামাজে আরিান্ত শ্িনা৷ িারি, মূ্ে স্�াজের �াপ স্বশ্ি হজ্ 
গ্লজিামার সম্ভাবনা বাজি৷ এই �াপজি ব্া হে ইনরিা-অিু্ার স্রিসার (IOP)৷ 

পুজি  োওো স্�াে

স্�াজে বিশ্ি ঢুজি শ্েজে

স্�াজে শ্টউমার

স্�াজে িাশ্ন
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আরআইও-স্ে রজেজি আ্াদা গ্লজিামা শ্লিশ্নি, স্েোজন সমূ্ি্ট 
শ্বনামূজ্যে ওষুধ সরবরাহ িরা হে, স্্্ার িজর স্�াজের �াপ 
িমাজনা হে এবং রিজো্জন রিাজবিুজ্িটশ্ম (Trabeculectomy) 
পদ্ধশ্েজে অপাজরিন িজর শ্িশু ও বিজদর দৃশ্টি স্ফরাজনা হে৷

(৯) Neuro Ophthalmology :
 অজনজিই ্াজনন না, স্ােুজরাজের িারজিও স্�াজের 

সমসযো স্দো স্দে৷ অপশ্টি শ্নউরাইশ্টস (Optic Neuritis), 
পযোশ্পজ্া এজ�মা (Papillo Edema), স্রশ্টনাইশ্টস শ্পেজমনজটাসা 
(Retinitis Pigmentosa) ইেযোশ্দ স্রাে হে৷ অজনি সমে এই 
শ্�শ্িৎসার ্নযে ি্িাো স্মশ্�িযো্ িজ্জ্র স্ােু শ্ব�াজের 
সাহােযে স্নওো হে৷ আরআইও-স্ে রজেজি আধুশ্নিেম েন্ত্রপাশ্ে 
(VEP,ERG), োর সাহাজেযে অপশ্টি না�্ট, মশ্স্তষ্ ও স্রশ্টনার শ্বজিষ 
পরীক্া ও শ্�শ্িৎসা িরা হে৷

(১০) Refraction, LASIK Surgery :
 বহু িারেিারেীজি বাবা-মা এোজন শ্নজে আজসন, স্�াে 

স্দোজে৷ এিটাই মূ্ বক্তবযে, লিাজস স্বাজ�্টর স্্ো স্দেজে পাজছে 
না স্িজ্জমজে৷ শ্িংবা েুব ঝুঁজি বইটা এজিবাজর স্�াজের সামজন 
এজন পিজে হজছে৷ বেস্জদর ৫০-এর পজর িাজির শ্িিু শ্্শ্নস 
পিজে না পারা অশ্ে সাধারি সমসযো৷ আবার, িাশ্ন অপাজরিজনর 
পর িী পাওোজরর �িমা ্ােজব, স্সটাও �ীষি গুরুত্বপূি্ট৷

অনযেশ্দজি, েরুি রি্জমের মজধযে েজথটি �াশ্হদা রজেজি, �িমা 
িািা ্ ীবনোপন েশ্দ িরা োে৷  এজি ব্া হে LASIK Surgery ; 
স্বসরিাশ্র স্েজিানও রিশ্েষ্াজন এর ের� ৪০-৮০ হা্ার টািা৷  
এই হাসপাোজ্ সমূ্ি্ট শ্বনামূজ্যে এই অপাজরিন হে এবং োরপর 
আর �িমা ্াজে না৷

(১১) Oculoplasty :
 অজনি সমে �কু্ স্িাটর (Orbit)-এ শ্টউমার 

ধরা পজর৷ স্�াজের পাো ঝুজ্ োে৷ এজি বজ্ স্টাশ্সস 
(Ptosis)৷ নানা দুর্টটনাে হেজো িারও এিটা স্�ােই নটি 
হজে স্ে্৷ আবার অজনজির স্�াজে িসজমশ্টি সা্্টাশ্রর 
দরিার হে৷ োিািা স্�াজের শ্টউমার, স্�াজের আিপাজির হাি বৃশ্দ্ধ, স্�াজের স্িানা ্া্ হজে ফুজ্ ওিা, 
স্�াজের বজ্র ক্শ্ে ইেযোশ্দর শ্�শ্িৎসা হে৷ স্�াজের শ্টউমার অপাজরিন অথ্টাৎ অরশ্বজটাটশ্ম (Orbitotomy), 
নটি হওো স্�াে সশ্রজে পাথজরর স্�াে বসাজনা (অিু্ার 
রিসজথশ্সস, Ocular Prosthesis) এোজন  
হে শ্বনামূজ্যে৷ 

স্�াজে শ্টউমার্শ্নে িযোনসার৷
আরআইও-স্ে হজেজি অজ্রোপ�ার৷

িশ্ি্টোে অসচ্ছ্বো
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অেযোধুশ্নি েন্ত্রপাশ্ে, অপাজরিন িক্

‘স্টেট অব দযে আট্ট’ এই স্াস্যে-শ্িক্া রিশ্েষ্াজন রজেজি নানা ধরজির অেযোধুশ্নি েন্ত্রপাশ্ে, ো আর স্িানও সরিাশ্র 
হাসপাোজ্, এ রাজ্যে পাওো োজব না৷ অনযে রাজ্যেও শ্বর্৷ রজেজি ্াম্টাশ্নর ্ুযেজমরা মাইজরিাজস্াপ, িনশ্টেজ্িন 
শ্�জরিিটশ্ম স্মশ্িন, শ্বজদশ্ি এজন্ডাজ্্ার, স্�াজের স্�ের স্থজি স্্াহার টুিজরা স্ো্ার ্ নযে স্োল্ড স্প্জট� মযোেজনট, 
েন্ত্র ্ীবািুমুক্ত িরার প্া্মা স্টেশ্র্াই্ার, শ্বজদশ্ি হামজরে স্িাম্াশ্নর শ্�সুযেো্ শ্ফল্ড অযোনা্াই্ার, স্রশ্টনা্ 
না�্ট ফাইবার স্্োর শ্থিজনস অযোনা্াই্ার, শ্বজদশ্ি নাশ্ম স্িাম্াশ্নর হাইজ�্বাে্ট স্িাম্াশ্নর অপশ্টিযো্ 
স্িাহাজরন্স স্টাজমাগ্রাশ্ফ (OCT) স্মশ্িন, স্�াজের অযোশ্জিওগ্রাজমর ্নযে ফান্ডাস ফু্জরশ্সন ও ইজন্ডাসাোশ্নন গ্রীন স্মশ্িন, 
স্ফজিা স্মশ্িন, ইজ্িজরিাজরশ্টজনাগ্রাম এবং শ্�সুযেো্ ইজ�ািড্ স্পাজটনশ্িো্ স্মশ্িন ইেযোশ্দ নানা েন্ত্রপাশ্ে, 
ো সশ্েযেই রাজ্যের সরিাশ্র হাসপাোজ্র েব্ট৷

অননযে েজবষিা রিশ্েষ্ান

এে ্শ্ট্ ধরজির স্রােী এোজন আজসন, ো অনযে স্িানও রিশ্েষ্াজনর িাজি ঈষ্টার শ্বষে৷ আর এটাই আমাজদর 
েব্ট৷ রুশ্টন সমস্ত ধরজনর স্রাে শ্নরামে িািাও এশ্ট এিশ্ট অননযে শ্িক্ি স্িন্দ৷ এোজন শ্�শ্িৎসািাজ্রের স্ােিস্তজর 
এমশ্বশ্বএস-এর লিাজসর পািাপাশ্ি ২ বিজরর অপজরিাজমশ্রির শ্�জপ্ামা এবং স্ােজিাতির স্তজর অপথযো্জমা্শ্্জে 
মাটোর অফ সা্্টাশ্র (MS) ও অপথযো্জমা্শ্্জে শ্�জপ্ামা (DO) পিাজনা হে৷ এোজন স্�াজের শ্বশ্�ন্ন ্শ্ট্ 
স্রাজের িারি, রিশ্েিার-সহ নেুন ওষুজধর রিশ্েশ্রিো শ্বষজেও েজবষিা িরা হে৷ আই বযোজকে স্েসব স্�াে ্মা হে, 
োর সবটাই িাজ্ ্াজে না৷ বরং স্সই স্�াে েজবষিা ও �কু্-ি্যে শ্�শ্িৎসা স্িোজনার িাজ্ হাজেি্জম শ্িক্ার 
্নযে বযেবহার িরা হে৷

ফান্ডাস ফজটাগ্রাশ্ফ স্মশ্িন

িনজটেজ্িন শ্�জরিক্টশ্ম স্মশ্িন

্ুযেজমরা মাইজরিাজস্াপশ্�শুো্ শ্ফল্ড অযোনা্াই্ার

ওশ্সশ্ট স্মশ্িন

ইজন্ডাসাোশ্নন গ্রীন

শ্�ইশ্প স্মশ্িন
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রিজো্ন সজ�েনো, দরিার আরও পশ্রিািাজমা

সন্তাজনর স্�াে �া্ রােজে স্েজ্ এিশ্দজি স্েমন বাবা-মার এিটু স্বশ্িই 
সজ�েনো দরিার৷ স্েমশ্ন মধযেবেস্ বা বেস্জদরও শ্নজ্র স্�াজের শ্বষজে 
েত্নিী্ হজে হজব৷ দুর্টটনা আ্াদা িথা৷ স্স্নযে অবিযেই আরআইও রজেজি৷ 
অনযেশ্দজি পূব্ট �ারজের েজব্টর এই সরিাশ্র রিশ্েষ্ানজি আরও স্বশ্ি রিাশ্ন্তি 
মানুজষর িাজি স্পঁজি শ্দজে আরও এিটু পশ্রিািাজমা হজ্ অজনি স্বশ্ি 
পশ্রজষবা রিদান সম্ভব৷

শ্িশুর ্জমের ৩-৪ মাজসর মজধযে স্স বাবা-মার স্�াজে স্�াে রােজি শ্িনা, 
আজ্ার নিা�িাে স্�াে নিজি শ্িনা, স্�াে শ্দজে ্্ পিজি বা শ্প�ুশ্ট িাটজি 
শ্িনা, আজস্ত আজস্ত স্�াে টযোরা হজে োজছে শ্িনা, স্�াজের িাজ্া মশ্ির ওপর সাদা 
দাে হজছে শ্িনা স্স শ্বষজে বাবা-মাজিই সেি্ট হজে হজব৷ আ্িা্ বাচ্চাজদর 
হাজে স্মাবাই্ স্দওো এিটা �্ হজে দাশঁ্িজেজি৷ আর সামজন বজস বাচ্চাজদর 
শ্নজে শ্টশ্� স্দো৷ দুজটাজেই মারাত্মি ক্শ্ে িজর শ্িশুজদর৷ এিদৃশ্টিজে শ্টশ্� বা 
স্মাবাইজ্র শ্দজি োশ্িজে থািজে থািজে স্�াজের আিৃশ্ের পশ্রবে্টন রজট৷ িম 
বেজসই �িমা শ্িশুজদর আ্ রিােিই স্দো োজছে, োর অনযেেম িারি এশ্ট৷ এিটু বি হজ্ বাবা-মাজিই ন্র রােজে 
হজব, োর সন্তান স্বাজ�্টর স্্ো স্দেজে পাজছে শ্িনা, এজিবাজর উবু হজে ঝঁুজি পজি বই স্দেজি শ্িনা, বশ্মবশ্ম-�াব 
বা মাথা বযেথা ব্জি শ্িনা৷ বরং, এইসব স্মাবাই্ এবং শ্টশ্� স্থজি িে হাে দূজর সশ্রজে শ্নজ্র সন্তানজি রিিৃশ্ে 
স্দেজে স্িোজে হজব৷ বাইজর স্বর িরজে হজব৷ রজর বুদঁ হজে বজস স্মাবাই্ বা শ্টশ্� স্দো দ্রুে স্�াজের ক্শ্ে িজর 
স্দজব৷ শ্দজছেও৷ সন্তানজি সবু্ রিিৃশ্ের িাজি শ্নজে স্েজে হজব৷ রজর বজস স্মাবাই্ বা শ্�শ্�ও স্েম নে, আউটজ�ার 
স্েম-এ আিৃটি িজর েু্জে হজব৷ োহজ্ স্�াে শ্নজ্র স্থজিই �া্ থািজব৷ রিিৃশ্ের সজঙ্গ না শ্মিজ্, সবুজ্র িাজি 
না স্েজ্ স্ে শ্িশুর িরীশ্রি ও মানশ্সি শ্বিাি হজব না৷ শুধু দীপাবশ্্ বা স্দা্ উৎসজব নানা ধরজনর বাশ্্ বা রজের 
িারজি িে বাচ্চার স্�াজের ক্শ্ে হজছে  ! আজ্া আর রজের উৎসব বাচ্চাজদর স্�াজে শ্নজে আসজি অন্ধিার৷ বাবা-
মাজেরা িী স্িোজছেন সন্তানজদর  ! এর ্নযে শ্িক্া নে, সজ�েনো দরিার৷

আরআইও-স্ে রিজো্ন স্বি শ্িিু স্টিশ্নশ্িোন, সুদক্ নাস্ট এবং আরও অপজরিাজমশ্রিটে৷ দরিার আরও 
আধুশ্নি েন্ত্রপাশ্ে৷ স্ে হাজর েে িজেি বিজর সরিাশ্র স্াস্যে পশ্রজষবাে মানুজষর শ্বশ্াস স্বজিজি, োজে রিব্ �াজপ 
শ্হমশ্সম োজছেন শ্�শ্িৎসিরা৷ আরও স্ফজিা স্মশ্িন, শ্�জরিক্টশ্ম স্মশ্িন দরিার৷ োহজ্ অপাজরিজনর োশ্রে আরও 
দ্রুে পাজবন সাধারন মানুষ৷ অপাজরিন িক্শ্ট ‘মশ্�উ্ার’ (Modular OT) হজ্ আরও আধুশ্নি হজব৷

বাং্ার স্টেট অব দযে আট্ট, আরআইও, ি্িাো সশ্েযেই আ্ এ রাজ্যের স্াস্যে পশ্রজষবার েব্ট, স্দজির সম্দ৷ 

শ্�শ্িৎসি শ্নজ্ শ্রশ্্ওনা্ ইনশ্টেশ্টউট অব অপথযো্জমা্শ্্, স্মশ্�িযো্ িজ্্ অযোন্ড হসশ্পটা্, ি্িাো-র অযোজসাশ্সজেট রিজফসর৷
েথযেসংগ্রহ এবং সাক্াৎিার শ্�শ্তিি অনুশ্্েন : রােু্ দতি, সহ সম্াদি, েথযে ও সংসৃ্শ্ে শ্ব�াে৷

শ্�রে স্সৌ্নযে- শ্�শ্িৎসি শ্নজ্ এবং স্সৌর� দতি৷
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সরকাশ্র ডেন্াল কলললে           
উন্নত পশ্রলেবা

ভারতীয় দন্ত শ্িশ্কৎসার প্াণপুরুে োঃ রশ্িউশ্দিন 
আহলমদ ১৯২০ শ্রিস্ালদে কলকাতা ডেন্াল কললে 
প্শ্তষ্ার মাধ্যলম পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারলত আধুশ্নক দন্ত 
শ্িশ্কৎসার সূিনা কলরশ্িললন৷ ২০১১ শ্রিস্ালদের পর দন্ত 
শ্িশ্কৎসা ব্যবস্ায় অভূতপূব্ব উন্নশ্ত সাশ্ধত হলয়লি, যার 
প্ধান স্পশ্ত রালে্যর মুখ্যমন্তী তথা স্াস্্যমন্তী মমতা 
বল্দ্যাপাধ্যায়৷ োঃ আর আহলমদ ডেন্াল কললে ও 
হাসপাতাল পশ্চিমবলঙ্গ দন্ত শ্িশ্কৎসায় সলব্বাচ্চ ডকন্দ্র 
শ্হলসলব পশ্রগশ্ণত৷ বত্বমান সরকালরর আন্তশ্রক প্লিষ্ায় 
শত্ববাশ্ে্বকীর ডদারলগাড়ায় দাঁশ্ড়লয় থাকা এই প্শ্তষ্ান 
আবার তার হৃতলগৌরব পুনরুদ্ার কলরলি৷ এ বিরও 
একশ্ি সমীক্ায় ভারলতর ৩০৬শ্ি ডেন্াল কলললের 
মলধ্য এই কললে দশম স্ান অে্বন কলরলি৷ অত্যাধুশ্নক 
শ্িশ্কৎসা ব্যবস্া, ঝাঁ-িকিলক শ্বশ্্ডিং, শীতাতপ শ্নয়শ্ন্তত 

শ্বশ্ভন্ন শ্বভাগ ডয ডকালনা প্থম সাশ্রর ডবসরকাশ্র 
হাসপাতাললর সমতুল্য৷ এর পাশাপাশ্শ সম্প্রশ্ত শ্নশ্ম্বত 
অত্যাধুশ্নক সুশ্বধাযুক্ত শ্বশ্বমালনর শ্ে+৭ িাত্র ও িাত্রী 
আবাস এই প্শ্তষ্ালনর মুকুলি নতুন পালক ডযাগ 
কলরলি৷ উত্তর-পূব্ব ভারলত সরকাশ্র শ্িশ্কৎসা ব্যবস্ায় 
নশ্ের সৃশ্ষ্ কলর সম্প্রশ্ত শ্পশ্পশ্প মলেলল শ্সশ্বশ্সশ্ি 
(ডকান শ্বম কশ্পিউলিে ডিালমাগ্াশ্ি) িালু হলয়লি এই 
প্শ্তষ্ালন৷ ডরাগীলদর সুশ্বধালথ্ব ন্যায্যমূলল্যর ওেুলধর 
ডদাকান ও শ্পশ্পশ্প মলেলল সপূিণ্ব শ্বনামূলল্য রক্ত ও 
অন্যান্য প্যালথালশ্েক্যাল পরীক্ার সুবল্দাবস্ত করা 
হলয়লি৷ পাশাপাশ্শ মুখ্যমন্তীর শ্নলদ্বলশ সমস্ত ব্যয়বহুল 
শ্িশ্কৎসা ডযমন ইমপ্্যান্, ক্াউন-শ্রিে-সহ অন্যান্য সব 
শ্কিুই ডরাগীলদর শ্বনা পয়সায় প্দান করা হলছে৷ ডরাগী 
ও হাসপাতাললর সুরক্ালথ্ব ডগািা হাসপাতাল নেরদাশ্র 

োঃ আর আহলমদ ডেন্াল কললে অ্যান্ড হসশ্পিাল, কলকাতা
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ক্যালমরার আওতায় আনা হলয়লি ২০১৪ সালল৷ 
স্াতলকাত্তর িাত্র-িাত্রীলদর পঠনপাঠলনর সুশ্বধালথ্ব শ্বপুল 
পশ্রমাণ পাঠ্যবই ও োন্বাল ডকনা হলয়লি যা কললে 
লাইলরিশ্রলক সমৃদ্ কলরলি৷ অদূরভশ্বে্যলত এই প্শ্তষ্ান 
ভারলত ডরেষ্ত্ব অে্বন করলব, এই আশা আে আমরা 
করলতই পাশ্র৷

পাশাপাশ্শ শ্পশ্িলয় ডনই অন্য দুশ্ি সরকাশ্র ডেন্াল 
কললেও৷ উত্তরবঙ্গ ডেন্াল কললে ও বধ্বমান ডেন্াল 
কললেও শ্িশ্কৎসা ব্যবস্া ও ডরাগী পশ্রলেবার ডক্লত্র 
নতুন দৃষ্ান্ত স্াপন কলরলি৷ উত্তরবঙ্গ ডেন্াল কলললে 
অত্যাধুশ্নক নতুন শ্বশ্্ডিং শতশ্র করা ডথলক শুরু কলর, 
কশ্পিউিারিাশ্লত শ্িশ্কি কাউন্ার, বাচ্চালদর এক্স-ডর 
ও অন্যান্য সবশ্কিুই প্ায় এই সরকালরর ঐকাশ্ন্তক 
প্লিষ্ার িসল৷ বধ্বমান ডেন্াল কললে বয়লস নবীন 
হললও স্ল্প সমলয় দন্ত শ্িশ্কৎসা ব্যবস্ায় উললেখলযাগ্য 
ভূশ্মকা পালন কলরলি৷

বধ্বমান ডেন্াল কললেশ্ি প্শ্তশ্ষ্ত হয় ২০০৯ 
সালল৷ বত্বমালন এই কলললে প্লত্যক বির ১০০ েন 

িাত্র-িাত্রী ভশ্ত্ব হয়৷ এই কলললে বশ্হশ্ব্বভালগ প্লত্যক 
শ্দন আনুমাশ্নক ৫০০ ডরাগী হয়৷ বত্বমালন কলললে 
সিলভালব ই-ডপ্সশ্ক্পশন িালু হলয়লি৷ যার েন্য 
ভশ্বে্যলত এশ্পলেশ্মওলশ্েক্যাল সালভ্ব সিলভালব করা 
যালব৷ পয্বাপ্ত পশ্রমালণ শ্শক্ক-শ্শশ্ক্কা বত্বমালন বধ্বমান 
ডেন্াল কলললে আলিন এবিং তালঁদর প্িুর ন্যাশনাল ও 
ইন্ারন্যাশনাল পাবশ্ললকশনও আলি৷ সমস্ত শ্দক ডথলক 
বধ্বমান ডেন্াল কললে স্য়িংসপূিণ্ব৷ বধ্বমান ডেন্াল 
কলললে সিলভালব এশ্ন্লিাব্যালকা/তামাক প্শ্তলরাধী 
প্লিষ্া িললি এবিং ডস ব্যাপালর বধ্বমান ডেন্াল 
কললে সিলতা লাভ কলরলি৷ বধ্বমান ডেন্াল কলললে 
অত্যাধুশ্নক পশ্রলেবা শ্বনামূলল্য ডদওয়া হয়৷ ওেুধও 
শ্বনামূলল্য ডরাগীলদর ডদওয়া হয়৷ নতুন ভবন ডমািামুশ্ি 
শতশ্র হলয় ডগলি৷ অদূর ভশ্বে্যলত এমশ্েএস ডকাস্ব িালু 
করার পশ্রকল্পনা আলি৷ এভালবই স্াস্্য ও পশ্রবার 
কল্যাণ দপ্তলরর পশ্রিালনায় রালে্যর দন্ত শ্িশ্কৎসা 
পশ্রকাঠালমা উন্নশ্তর পলথ এশ্গলয় িলললি৷

উত্তরবঙ্গ ডেন্াল কললে 

বধ্বমান ডেন্াল কললে 

ডলখাশ্ি স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যাণ দপ্তর ডথলক প্কাশ্শত ‘সবার েন্য স্াস্্য’ 
আগস্, ২০১৮ ডথলক পুনমু্বশ্রিত
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মত্ৃযুতত জীবতের য�োগ
ভারতীয় দর্শনের ক�ােও ক�ােও মতবাদ অেুযায়ী 

মৃতুযুর মন্যু শ্দনয়ই জীবাত্া পরমাত্ার সনঙ্গ শ্মশ্িত 
হয়। এই জীর্শ ররীর পুনরানো বন্রের মনতা তযুাগ �নর 
‘আত্া’ অেযু কিান� যাত্া �নর।

এই দর্শে পরা্ীে ভারনতর শ্বপ্লবীনদর স্া্ীেতা 
আন্ািনে �ীভানব অেুপ্াশ্রত �নরশ্িি কস-�থা 
আমানদর জাো। ‘জীবে-মৃতুযু পানয়র ভৃতযু শ্িত্ত 
ভাবোহীে’—এই মন্রে দীশ্ষিত হনয় তঁারা কদরমাতৃ�ার 
পরা্ীেতা কমািনে ফঁাশ্সর দশ্ি গিায় পরনত িনি 
কযনতে।

স্া্ীেতা-আন্ািনে এইভানব উত্তাি হনয় উনেশ্িি 
তখে�ার বাংিা। কদহ-কিতোর অনে� ঊনধ্্শ শ্িি 
তঁানদর আন্ািনের আদর্শ। কদনরর প্শ্ত ভানিাবাসা 
তঁানদর এই কদহগত ‘প্ারসব্শস্’ জীবনের কথন� অনে� 
উচ্চতায় কপঁনি শ্দনয়শ্িি।

ররীরই আমানদর মশ্্র। ভারতীয় দর্শনের এটাই 
প্থম ও করষ �থা। কদহ কথন�ই কদহাতীনতর পানর 
আমানদর যাত্া। ভারত তথা বাংিার অ্যুাত্-মােনস 
তাই কদহাতীত জীবেসা্োর গুরুত্ব অপশ্রসীম।

যরেে যেথ ও অঙ্গদোে: 
জীবে-মত্ৃযুর যমলবন্ধে

অঙ্গ-প্তযুঙ্গ প্শ্তস্াপনে এই রাজযু �নয়� বিনর শ্বনরষ �ৃশ্তত্ব অজ্শে �রনত 
কপনরনি৷ করেে কেথ-এর ফনি অঙ্গদাে-এর মােশ্স�তা ক্রমর িশ্িনয় পিনি সব্শত্৷ 
অতযুন্ত অল্পসমনয় এবং অতযুন্ত দ্রুততার সনঙ্গ যথাযথ স্ানে অঙ্গ কপঁনি কদওয়া এবং 
প্শ্তস্াপে �রার �ৃশ্তত্ব এন�র পর এ� অজ্শে �নর িিনি রাজযু৷ ‘পশ্রিমবঙ্গ’ 
পশ্ত্�ার অন্াবর-শ্েনসম্বর, ২০১৬ সংখযুায় শ্বনরষ কক্রািপত্ প্�াশ্রত হয় ‘করেেনেথ 
ও অঙ্গদাে’ শ্বষয়�৷ এই কক্রািপনত্র, শ্তেশ্ট শ্েবন্ধ সম্াশ্দতভানব পুেঃপ্�াশ্রত 
হি৷

—সম্াদ�, পশ্চিমবঙ্গ

শ্ফনর কদখা
করেে কেথ ও অঙ্গ প্শ্তস্াপে
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এই জগনত প্শ্তশ্দনের সূনয্শাদয় ও সূয্শানতের রহসযুই 
আমানদর প্শ্তশ্দে শ্বশ্মিত �নর রানখ। আমরা ‘ক�াথা 
হইনত আশ্স’ ও ‘ক�াথায় যাই’ এই প্ননের সদুত্তর 
কখঁাজার পািা িিনতই থান�। আর তারই মন্যু �ত 
ো হাোহাশ্ে, রক্তপাত, যুদ্ধ, দিাদশ্ি—�ত ো কিানভর 
হাতিাশ্ে। মুহূনত্শ কভনে যায় েযুায়-অেযুানয়র কবিা। 
িাগাি শ্দনয় ওনে প্শ্তশ্হংসা। অথ্শহীে প্শ্তনযাশ্গতা। 
প্শ্তদ্বশ্্বিতা।

শ্�ন্তু যখে ‘ররীর’ সায় কদয় ো, মৃতুযুর িায়া 
কদনখ আতশ্কিত হনয় উশ্ে ; তখে জীবনের অেুভূশ্ত 
অেযু খানত বয়। ‘মৃতুযু’ আমানদর ‘জীবে’-ক� অেযু 
পাে কদয়। যশ্দও কসই পােজাত শ্রষিাও কবশ্রষির ্নর 
রাখনত পাশ্র ো আমরা।

কসজেযু আমরা ‘মৃতুযু’ক� দূনর রাখনত িাই। কসটা 
আমানদর মনের সহজ ্ারা। এ�ান্ত অভযুতে ভাবো। 
শ্�ন্তু ‘মৃতুযু’ আমানদর িারপানর ঘুরঘুর �নর। কস মরার 
মনতা �ামিায় ো, মাশ্ির মনতা ভে-ভে �নর ো, 
সানপর মনতা কফঁাসনফঁাস �নর ো। তাই তার অশ্তেত্ব 
আমরা কটর পাই ো সবসময়।

তান� কদখা যায় জ্ােিনষি। তান� অেুভব �রা যায় 
জ্াে-মােনসর মা্যুনম। শ্�ন্তু তার হাত কথন� �ারও 
শ্েতোর কেই। মরনত হনবই। সব কষিনত্ এই মৃতুযুনতই 
জীবে–এর সমাশ্তি কযে কঘাশ্ষত হয় ো। এ� জীবে 
করষ হয়। আর এ� জীবনের মন্যু শুরু হয় পথিিা। 

ববজ্োতের উন্নবত ও আেন্দময় জীবে
শ্বজ্ানের এন�র পর এ� আশ্বষ্ার মােুনষর 

আয়ুনরখান� দীঘ্শাশ্য়ত �নরনি। শু্ু ভানিা ওষু্, 
পরীষিার উন্নততর সুনযাগ, স্াস্যু পশ্রনষবা ও কসবা 
পাওয়ার পশ্র�াোনমার উন্নশ্ত ও প্সার, শ্রষিার 
পারাপাশ্র স্াস্যু সনিতেতার প্সার আ্ুশ্ে� যুশ্ক্তবাদী 
ও সংস্ারমুক্ত মনের শ্ব�ার, অেযুােযু আরও �ারর 
এই �াজন� সহজ �নর তুিনি। আ্ুশ্ে� শ্বজ্াে 
জীবে-যাপেন� �নর তুনিনি আরামদায়�, উপনভাগযু। 
জীবনের সু্রতর শ্দ�গুনিা সব্শতেনরর মােুনষর �ানিই 
্রা পিনি �ম-কবশ্র। ফনি মােুনষর বঁািার ইনছে 
প্বি হনছে। এই পৃশ্থবীর দুঃখ-�ষ্ট-জ্ািা-য্রেরা যতই 
থা�ু� ো ক�ে এই মায়ার সংসার কিনি ক�উ কযনত 
িাে ো। জীবনের ম্যু শ্দনয়ই আে্ময় অশ্তেনত্বর 
অেুভব সম্ভব। এই সু্র জীবে ও জগনতর অপার 
রহসযু আমানদর জীবো�াঙ্কান� বাশ্িনয় কদয়। শ্�ন্তু 
কস জীবে সুস্ জীবে। রারীশ্র�, মােশ্স�, আশ্ত্�, 
আ্যুাশ্ত্�—সব অনথ্শই সুস্ ও �ম্শষিম ভারসামযুমূি� 
�ম্শময় জীবেই সুস্ জীবে।

জন্ম ও মৃতুযুর মাঝখানের সময়ন� আমরা বশ্ি 
‘আয়ু’। এই আয়ুন� এ�টু বািানত পাশ্র মাত্। সুস্ 
ররীর-মনের দর�ার এর জেযু। শু্ু রারীশ্র� স্াস্যু 
েয়, মােশ্স� স্াস্যুও আজ জীবনের অপশ্রহায্শ রত্শ।

সুস্ ও ভারসামযুমূি� জীবেিয্শার ম্যু শ্দনয় আমরা 
সুস্ জীবনের কিষ্টা �রনত পাশ্র। শ্�ন্তু রারীশ্র� োো 
অসুশ্ব্া ও অঙ্গ-প্তযুঙ্গ আমানদর আয়নত্ত থান� ো 
সবসময়। োো রারীশ্র� প্শ্তবন্ধ�তা শ্েনয় �ত মােুষ 
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জন্মগ্রহর �নর। �ত মােুনষর এর�ম োো প্শ্তবন্ধ�তা 
জীবনের শুরুনত েয়, ম্যুপনব্শ ্রা পনি। �ত সুস্ 
মােুষ অসুস্ হনয় পনিে। ক�উ আবার ক�ােও বনিা 
অসুখ বা দুঘ্শটোর �ারনর রারীশ্র�ভানব ষিশ্তগ্রতে হে। 
তঁানদর সুস্ থা�া তখে শ্েভ্শর �নর অনেযুর উপর ; 
অনথ্শর উপর।

পোরস্পবরক বের্ভরতো
�ত মােুষ প্শ্তশ্েয়ত কবঁনি ওনেে, কবঁনি থান�ে 

অনেযুর রক্ত শ্েনয়। এ �থা আমরা স�নিই জাশ্ে, 
এ� কফঁাটা রক্তও �ত অমূিযু। তাই শ্দন� শ্দন� 
কদশ্খ ‘রক্তদাে’ আজ ‘উৎসব’-এর ময্শাদা পানছে। 
তবুও সশ্ে� সমনয় সশ্ে� পশ্র�াোনমার অভানব ঝনর 
কগনি �ত অমূিযু জীবে। যতশ্দে যানছে, রক্তদানের  
সনিতেতার প্সানরর ফনি কবঁনি যানছে অজস্র জীবে। 
প্শ্তহত হনছে �ত মাররবযুাশ্্র আক্রমনরর তীরেতা।

‘িষুিদাে’-ও আজ সাফিযু পানছে। িষুিদানের মন্যু 
শ্দনয় �ত দৃশ্ষ্টহীে বযুশ্ক্ত দৃশ্ষ্ট পানছেে। কয পৃশ্থবীনত 
কেই তঁার কিাখ শ্দনয় জগতন� কদখনিে আর এ�জে। 
রক্তদানের মনতাই মহৎ দাে িষুিদাে।

কবঁনি কথন�ও আমরা আমানদর শ্প্য়জনের জেযু 
অনে� শ্�িুই দাে �শ্র। কযমে—শ্�েশ্ে। আমানদর 
দুনটা শ্�েশ্ে। এ�টা শ্�েশ্ে দাে �নর অনেন�ই মা, 
বাবা, ভাই, কবােন� বঁাশ্িনয় করনখনিে, শ্েনজও কবঁনি 
আনিে এমে ঘটো আমানদর িারপানর অনে� কদশ্খ। 
শ্�ন্তু যঁানদর পশ্রবানরর মন্যু এই সুনযাগ কেই, বাইনর 

কথন� তঁানদর ‘শ্�েশ্ে’ সংগ্রহ �রনত হয়। অনে� 
কষিনত্ই প্য়াস সফি হয় ো। প্নয়াজেীয় crite-
ria-গুনিা সবসময় কমনি ো।

শ্বজ্ানের অগ্রগশ্তর ফনি যঁানদর ‘করেে কেথ’ হনয়নি 
তঁানদর কথন� অনে� শ্�িু পাওয়া যায় কযমে শ্িভার, 
পযুাংশ্ক্রয়াস, কবাে মযুানরা, শ্স্ে আরও অনে� শ্�িুই 
প্শ্তস্াপে �রা যায় অেযু কদনহ।

এই ‘করেে কেথ’ বা ‘মশ্তেষ্ মৃতুযু’ শ্বষয়শ্ট অনেন�র 
�ানিই স্পষ্ট েয়। োো �ারনর ‘করেে কেথ’ হনয় থান�। 
‘করেে কেথ’ হনিও ররীনরর অনে� অঙ্গ, �িা, অেযু 
মােুনষর �ানজ িানগ। েতুে জীবে শ্ফনর কপনত পানরে 
তাঁরা। মৃতুযুর মুখ কথন� শ্ফনর আনস �ত মােুষ।

োশ্ি শ্টনপ মৃতুযু কঘাষরার শ্দে ক্রমর দূনর িনি 
যানছে। উন্নত শ্িশ্�ৎসা-বযুবস্ার যত প্সার ঘটনি, 
স্াস্যু পশ্র�াোনমানত ততই উন্নত শ্িশ্�ৎসা-প্যুশ্ক্ত 
বযুবহৃত হনছে। ররীনরর োো অনঙ্গর সশ্ক্রয়তা হ্াস 
কপনিও জীবেদায়ী বযুবস্ার মা্যুনম তঁান� বঁাশ্িনয় 
রাখা, শ্িশ্�ৎসা �রার সুনযাগ পাওয়া যানছে কবশ্রশ্দে। 
আইশ্সইউ (ICU), আইশ্সশ্সইউ (ICCU), কভশ্টিনিরে 
(Ventilation) এসব এখে জিভাত। এগুশ্ির সশ্ে� 
প্নয়ানগ আমরা মৃতুযুর সনঙ্গও িিাই িাশ্িনয় যাশ্ছে।

যরেে যেথ ও অঙ্গদোে : জীবে-মত্ৃযুর 
যমলবন্ধে

সম্প্রশ্ত পশ্চিমবনঙ্গ সর�াশ্র স্াস্যু শ্বভাগ, শ্�িু 
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সর�াশ্র ও কবসর�াশ্র হাসপাতাি এবং �ি�াতা 
পুশ্িনরর সশ্মিশ্িত উনদযুানগ ‘করেে কেথ’ কঘাষরার খুব 
অল্প সমনয়র মন্যু কসইসব বযুশ্ক্তনদর শ্�িু গুরুত্বপূর্শ 
অঙ্গ অেযু মােুনষর কদনহ প্শ্তস্াপে �রা সম্ভব হনয়নি। 

বত্শমানে শ্�েশ্ে ও শ্িভার প্শ্তস্াপনের �াজ 
�রা সম্ভব হনয়নি। �ি�াতার IPGMER অথ্শাৎ 
এসএসন�এম হাসপাতানি ও অেযু �নয়�শ্ট কবসর�াশ্র 
হাসপাতানির সমন্বয় ও সহনযাশ্গতার মা্যুনম শু্ু এ 
রানজযুই েয়, অেযু রানজযুর করাগীন�ও এই পশ্রনষবার 
আওতায় আো শ্গনয়নি।

সর�াশ্র ও কবসর�াশ্র স্াস্যু পশ্র�াোনমার 
উন্নয়নের সনঙ্গ সনঙ্গ রানজযুর �ি�াতা পুশ্ির ও সি� 
পশ্রবহর পশ্র�াোনমার উন্নয়েও ঘনটনি। বৃশ্দ্ধ কপনয়নি 
প্িার। প্সাশ্রত হনয়নি শুভ কিতোর। তার ফনিই 
সম্ভব হনয়নি অনেন�র স্প্নপূরর।

�ি�াতা পুশ্িনরর ‘েজরদাশ্র’ বযুবস্ার উন্নশ্ত 
ঘনটনি কবর �নয়�বির ্নরই। ঘনর বনসই �ি�াতা 
পুশ্ির-এিা�ার সমতে পথ-ঘানটর যােবাহে িিািি 
েজর �রা যানছে। ওই ঘনর বনসই �থা হশ্ছেি 
অশ্তশ্রক্ত ওশ্স (ট্র্াশ্ফ� �েনট্াি) অঞ্জে সাবুই-এর 
সনঙ্গ। ২০১৬-এর ২৫ শ্েনসম্বর ও ৩ েনভম্বর এই 
ঘনর বনসই অঙ্গদাে সংক্রান্ত ‘শ্গ্রে �শ্রের’ �েনট্ানির 
দাশ্য়নত্ব শ্িনিে শ্তশ্ে। শ্তশ্ে শ্েনজও বুঝনত পানরেশ্ে 
কসই শ্দেগুনিার �থা বিনত বিনত তঁার মুখ �তটা 
উজ্জ্বি হনয় উনেশ্িি, এই উজ্জ্বিতা শ্েঃসন্নহ স্গ্শীয়। 
এমে �ানজর সুনযাগ তঁার জীবনে এনসনি এবং শ্তশ্ে 
সফিভানব �রনত কপনরনিে—এটাই তঁার জীবনের 

অনে� বনিা �থা। শু্ু তঁার এ�ার �থা েয়, এইভানব 
এ�শ্ট ‘বনিা শ্টম-ওয়া�্শ’-এর ফনি ‘করেে কেথ’ কঘাষরার 
পর এই �ি�াতা রহনর এন�র পর এ� ‘অঙ্গদাে 
ও গ্রহর’-এর মা্যুনম অনেন�ই েতুে জীবে পানছেে। 
কসই ‘শ্টম ওয়া�্শ’-এর শ্েগূঢ় বন্ধে কটর কপিাম এই 
কক্রািপত্ ততশ্র �রনত শ্গনয়। আইশ্পশ্জএমইআর-এর 
শ্েনর্র মঞু্জ বন্যুাপা্যুায়, অশ্তশ্রক্ত স্াস্যু অশ্্�ত্শা 
তথা এ রানজযুর অঙ্গদাে সংক্রান্ত শ্বষনয়র কোোি 
অশ্ফসার-শ্িশ্�ৎস� অশ্দশ্তশ্�নরার সর�ার, �ি�াতা 
পুশ্িনরর শ্েশ্স ট্াশ্ফ� শ্ভ সনিামে কেসা�ুমার—এঁনদর 
সনঙ্গ মহা�রনরর সম্াদ�ীয় রাখা কথন� দু-এ�টা 
কফানে কযাগানযাগ �রনতই �নয়� শ্মশ্েনটর মন্যুই 
সর�াশ্র সম্াদ�ীয় রাখাও ‘শ্টম-ওয়া�্শ’-এ জশ্িনয় 
পিি। অতযুন্ত দ্রুততার সনঙ্গ কপঁনি কগিাম এই বযুতে 
মােুষনদর �ানি। স�নির �ণ্ঠস্নরই শ্িি—তঁানদর 
এই �ানজর কষিত্ন� আরও প্সাশ্রত �রার আহ্াে। 
আরও কবশ্র মােুষন� এই �ানজ যুক্ত �নর কফিার 
উদযুনমর কিঁায়া। অশ্ভজ্তা ও উপিশ্ধির আদাে-প্দাে 
কতা আনিই। আনি এই �ানজর ‘মহনত্বর গভীরতা’ 
উপিশ্ধি �রার পারাপাশ্র এর প্�ারমুশ্খতার শ্বমিয়�র 
উত্তাপ। �াজ কতা �াজই। সর�াশ্র �ম্শসংসৃ্শ্তর 
গুরগত উৎ�ষ্শতা বৃশ্দ্ধ হয়নতা এভানবই সম্ভব। সাশ্ব্শ� 
পশ্র�াোনমার উন্নয়েই রানজযুর বত্শমাে স্প্ন। সমন্বনয়র 
এই সাফিযু-ই ্ীনর ্ীনর স্প্নন� বাতেনব অেুবাদ 
�রনব।

শ্রষিা ও স্াস্যুনষিনত্ মা-মাশ্ট-মােুনষর সর�ার কয 
উন্নশ্ত ঘশ্টনয়নি তার সুফি স�নিই পানছেে। কযমে 
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েযুাযযুমূনিযু ওষু্, শ্বো খরনি সর�াশ্র হাসপাতানি 
বযুয়সা্যু অপানররনের সুনযাগ। শ্বোবযুনয় শ্িশ্�ৎসা-
পশ্রনষবা পানছেে রানজযুর িষি িষি মােুষ। স্াস্যুসাথী 
প্�নল্পর মা্যুনম �মপনষি ৪৫ িষি পশ্রবানরর 
সদসযুনদর ‘স্াস্যুবীমা’র সুনযাগও শ্দনছে সর�ার। 
স্াস্যু পশ্র�াোনমার উন্নয়ে তাই অপশ্রহায্শ হনয় উেনি 
ক্রমর। তারই পারাপাশ্র ‘করেে কেথ ও অঙ্গদাে’-এর 
জেযু ‘শ্গ্রে �শ্রের’-এর বযুবস্া �রা। স্াস্যু শ্বভানগর 
�ানজর সনঙ্গ অেযুােযু শ্বভাগগুশ্িন� যুক্ত �রার উনদযুাগ 
সর�ানরর মােশ্ব� দৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গর প্সারতার ইশ্ঙ্গত বহে 
�নর।

স্াস্যুভবনে বনসই অশ্দশ্তশ্�নরার সর�ার, শ্যশ্ে 
এই �ানজর মূি উনদযুাক্তা, জাোনিে কয রানজযুর 

হাসপাতািগুশ্ির শ্িশ্�ৎস�নদরও এ বযুাপানর প্শ্রশ্ষিত 
�রার �াজ িিনি। শ্তশ্ে আরও বিনিে কয ‘িাি 
শ্ফনতর বন্ধে’ কথন� এই মহাে �ম্শযজ্ন� শ্তশ্ে মুক্ত 
রাখনত িাে। সর�াশ্র-কবসর�াশ্র শ্িশ্�ৎসা-পশ্রনষবার 
পশ্র�াোনমান� �ানজ িাশ্গনয় প্নয়াজেীয় শ্গ্রে 
�শ্রেনরর মা্যুনম শ্তশ্ে আরও অনে� মােুষন� েতুে 
জীবে শ্দনত িাে। ২৪ ঘণ্ার কয ক�ােও সময় তঁার 
সনঙ্গ এ বযুাপানর কযাগানযাগ �রা যায়।

এ�ই সুর করাো কগি �ি�াতা পুশ্িনরর শ্েশ্স 
ট্াশ্ফ�—শ্ভ সনিামে কেসা�ুমার-এর �নণ্ঠ।

�ি�াতা পুশ্িনরর আয়ত্তা্ীে অঞ্চনির মন্যু 
বত্শমানে ক�ােও দুঘ্শটো ঘটনি যত দ্রুত সম্ভব আহত 
বা মৃত বযুশ্ক্তন� হাসপাতানি কপঁনি কদওয়ার বযুবস্ার 
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উপর শ্বনরষ কজার কদওয়া হনয়নি। অনে� 
সময় কদখা যানছে, এই ্রনের দুঘ্শটোয় 
‘করেে কেথ’ অথ্শাৎ ‘মশ্তেষ্ মৃতুযু’-র ঘটোও 
ঘনট। আহত বযুশ্ক্তন� দ্রুত শ্িশ্�ৎসা 
পশ্রনষবার আওতায় আোর পারাপাশ্র 
‘করেে কেথ’-এর ঘটো ঘনট থা�নি কসই 
বযুশ্ক্তর পশ্রবানরর সদসযুরা ইছুে� থা�নি 
‘অঙ্গদাে’-এর �াজও দ্রুত শুরু �রা কযনত 
পানর। অল্পবয়সীনদর ‘করেে কেথ’ হনি 
তানদর অনে� অঙ্গ প্শ্তস্াশ্পত �রা যায় 
অনেযুর কদনহ। �ি�াতা পুশ্িনরর ট্াশ্ফ� 
�েনট্াি-এর উন্নত েজরদাশ্র বযুবস্ান� 
�ানজ িাশ্গনয়, এ�শ্দন� কযমে দুঘ্শটো 
�মানোর উনদযুাগ কেওয়া হনছে, অেযুশ্দন� 
প্ারহাশ্ে �মানোর পারাপাশ্র েতুে জীবেদানের 
কষিনত্ও কেওয়া হনছে অশ্তশ্রক্ত প্য়াস। ‘মশ্তেষ্ মৃতুযু’ 
ও ‘েতুে জীবেদাে’ কযে এ�ই মুদ্ার ‘দুশ্পে’ হনয় 
উনেনি। স্াস্যু দতির, স্াস্যু পশ্রনষবা কষিত্ ও �ি�াতা 
পুশ্ির-এর কযৌথ উনদযুানগর পারাপাশ্র অেযুােযু সংগেেও 
এ শ্বষনয় এশ্গনয় আসনি। �ি�াতা পুশ্িনরর ট্াশ্ফ� 
�েনট্ানির শ্েশ্স-র �াি কথন�ই জাো কগি উপনরাক্ত 
তথযু। এও জাো কগি কয, কবঙ্গি কিম্বার অব �মাস্শ 
সম্প্রশ্ত এই শ্বষনয় এ�শ্ট �ম্শরািারও আনয়াজে 
�নরনি।

আরা রাশ্খ, ‘রক্তদাে’, ‘িষুিদাে’-এর মনতা ‘মশ্তেষ্ 
মৃতুযু ও অঙ্গদাে’ শ্েনয় শ্রষিাঙ্গনেও সনিতেতা গনি 
কতািার �াজও রীঘ্রই গুরুত্ব শ্দনয় ভাবা হনব।

�ি�াতা মহােগনরর মন্যু আপাতত এই �ম্শ�াণ্ড 
সাফিযু কপনয়নি অনে�াংনর �ি�াতা পুশ্িনরর জেযু।  
মহােগনরর এই সাফনিযু রাজযুবাসী খুশ্র। প্নয়াজে 
‘শ্গ্রে �শ্রের’ ততশ্রর জেযু রানজযুর সব্শত্ পুশ্িশ্র 
বযুবস্ান� মজবুত ও উন্নত আ্ুশ্ে� পশ্র�াোনমাযুক্ত 
�রা। এনত সময় িাগনব। শ্�ন্তু আমরা আরাবাদী।

রানজযু শুরু হি এ� েতুে স্প্ননভার। ‘করেে কেথ’-এ 
শ্যশ্ে মারা কগনিে শ্তশ্ে অঙ্গদাে �নর কবঁনি থা�নিে 
আমানদর মন্যু। ‘জীর্শ ব্রে’ কিনি িনি যাওয়ার পািা 
করষ হি। কযনত হনব। যানবা কতা সবাই। যশ্দ শ্�িু 
শ্দনয় কযনত পাশ্র, শ্�িু করনখ কযনত পাশ্র— তার কিনয় 
আেন্র আর শ্�িু রইি ো। এভানবই ‘জীবে-মৃতুযু’র 
কমিবন্ধে ঘনট িিনব।

—সুবপ্রয়ো রোয়
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মত্ৃযুর সীমানা পেররয়ে 
জীবয়নর জেযাত্া

ই দশ বছর বয়স থেকেই যন্ত্রণা শ্িত্যসঙ্গগী৷ 
তবু লড়াই েরার মািশ্সেতা হাশ্রকয় থেকলিশ্ি 
সুরশ্ি৷ থেকয়শ্ছকলি আমৃতু্য মািুকের থসবা েকর 

থযকত৷ থবকছ থিি িাশ্সসিং-এর থপশা৷ আর থযি তাই 
মাত্র ২২ বছর বয়কস মারা যাওয়ার সমকয়ও িতুি েকর 
বাঁোর আশা জাশ্িকয় শ্দকয় থিকলি এোশ্িে অপশ্রশ্েত 
মািুকের মকি্য৷ যাকঁদর থোকে থদো দূরস্াি—তাঁকদর 
েো থশাকিিওশ্ি থোিওশ্দি৷ বড়শ্দকির রাকত তাঁকদর 
জি্যই থরকে থিকলি জগীবকির থসরা উপহার৷

উপহার যাঁরা থপকলি তাঁকদরই এেজি ৫৭ বছকরর 
থরলজা উবাশ্লে৷ বাশ্ড় তাশ্মলিাড়ুর োশ্চিপুরকম৷ 
ডাক্াশ্র পশ্রিাোয় তঁার থরাকির িাম থহপাক�াকসলুলার 
োরশ্সকিাকমা। শ্িি রাজ্য থেকে উশ্ড়কয় শ্িকয় আসা 
হল থরলজাকে, তাঁর থদকহই প্রশ্তস্াশ্পত হল সুরশ্ির 
থদকহর যেৃৎ। থেি সুদূর থসই তাশ্মলিাড়ু থেকে 
উশ্ড়কয় আিকত হল থরলজা-থে?

‘োরণ, শ্িশ্দসষ্ট সময়সগীমার মকি্য অি্য থোিও ০+ve 
সম্াব্য গ্রহগীতার থোঁজ পাওয়া যায়শ্ি৷ আর সুরশ্ির 
এই অমূল্য দাি িষ্ট েরকত মি োয়শ্ি আমাকদর’—

থস বলশ্ছকলি, এ রাকজ্য অঙ্গদাি সিংক্ান্ত শ্বেকয়র থিাডাল 
অশ্েসার ডাঃ অশ্দশ্তশ্েকশার সরোর৷ শ্তশ্ি এবিং তাঁর 
দলবল এত�া সশ্ক্য় শ্ছকলি বকলই ব্যেস হয়শ্ি সুরশ্ির 
বাবার ইচ্া৷ শ্িকজর বকড়া থমকয়র অশ্তিত্বকে অকি্যর 
থদকহ বাঁশ্েকয় রাোর ইচ্া৷

আর তাই থমকয়র থরেি-থডকের সিংবাকদও মকিাবল 
হারািশ্ি আসািকসাকলর এই বাশ্সন্া৷ আসািকসাল শ্বশ্স 
েকলকজর োকছই থমাবাইল শ্রোকজসর থদাোি তাঁর৷ 
থোো থেকে থপকলি এত মকির থজার?

অদু্ত শান্ত থশািাল অকশােবাবুর স্বর৷ —‘থসই 
২০০৪-এ থরেি শ্�উমার িরা পকড়শ্ছল ওর৷ থেন্াইকত 
শ্িকয় শ্িকয় অকত্াপোর েরাকত হয়৷ মাোয় থটেন্ট বকস৷ 
শ্েন্তু তারপকরও বারবারই ওকে হাসপাতাকল িশ্তস েরকত 
হত—ব্লকেজ সরাকিার জি্য৷’ োরণ অকত্াপোকরর পকর 
হাইক্াকসোলাস হকয় যায় সুরশ্ির৷ মশ্তিককে অস্বািাশ্বে 
পশ্রমাকণ ফু্ইড জকম যায় এই অবস্ায়৷ ‘সুস্ হকয় 
বাশ্ড়ও শ্েকর আসত ও৷ থিকবশ্ছলাম, এবারও থতমি�াই 
হকব৷ শ্েন্তু হল িা৷ ১৪ শ্ডকসম্বর—অসহ্য মাোর যন্ত্রণা৷ 
েলোতার অ্যাকপাকলা হাসপাতাকল শ্িকয়  থিলাম৷ পকরর 
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শ্দি অকত্াপোর৷ শ্েন্তু থসই 
অকত্াপোর আর সেল হল 
িা৷’ এর পকরই থোমায় 
েকল যাি বাইকশর এই 
তরুণগী৷

অকশােবাবু বলশ্ছকলি, 
‘১০ শ্দি আরও রাো 
হল—িাবলাম যশ্দ থোমা 
থেকে শ্েকর আকস৷’

আর থেকরিশ্ি সুরশ্ি৷ 
২৫ শ্ডকসম্বর ‘থরেি থডে’ 

থ�ােণা েরা হল তাঁর৷ শ্বিতগীয়বার িাকবিশ্ি অকশােবাবু৷ 
‘থমকয় থতা েকলই থিল৷ আগুকি পুশ্ড়কয় শ্দকয় 

েগী লাি? বরিং ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অি্য োরও জগীবি 
শ্েশ্রকয় থদকব—তাকঁদর মকি্যই থবঁকে োেকব আমার 
থমকয়�া৷’

অসম্ব মকির থজার শ্ছল৷ অসুস্তার মকি্যও 
শ্িকজর  স্াতে তিকরর পড়াকশািা থশে েকরশ্ছকলি 
সুরশ্ি৷ এরপর পুরুশ্লয়া রামেৃষ্ণ শ্মশি থেকে 
িাশ্সসিং-এর প্রশ্শক্ষণ থিি৷ থশে োর মাস দুিসাপুকর 
আই শ্েউ শ্সশ্� থমশ্ডে্যাল েকলজ ও হাসপাতাকল 
িাসস শ্হসাকব োেশ্রও েরশ্ছকলি৷

সুরশ্ির এেশ্� শ্েডশ্ি থদওয়া হকয়কছ 
অ্যাকপাকলার এে থরািগী, হাওড়ার বাশ্সন্া শ্বজয়েুমার 
িূত-থে৷ আর শ্বিতগীয় শ্েডশ্িশ্� প্রশ্তস্াপকির জি্য 
পাঠাকিা হয় এসএসকেএম হাসপাতাকল—৩২ বছকরর 
পশ্রকতাে িস্ককরর জি্য৷

আর তেিই েলোতায় থের ততশ্র হল শ্গ্রি 

েশ্রডর৷ স্বাস্্য দপ্তর ও েলোতা পুশ্লকশর থযৌে 
প্রকেষ্টায় সুরশ্ির শ্েডশ্ি শ্িকয় উৎসকবর রাকত ১২ 
শ্েকলাশ্ম�ার পে পাশ্ড় থদওয়া থিল মাত্র ১০ শ্মশ্িক�৷ 
েগীিাকব এই অসাি্য সািি েরা থিল? েগী এই শ্গ্রি 
েশ্রডর?

লালবাজাকর শ্িকজর �কর বকস েলোতা পুশ্লকশর 
শ্ডশ্স (ট্াশ্েে) শ্ি সকলামি থিসােুমার যেি 
বলকলি—‘continuous green’, মুহূকতস সহজকবাি্য 
হকয় উঠল ‘শ্গ্রি েশ্রডর’ শব্দ�ার অেস। শ্গ্রি েশ্রডর 
মাকি আলাদা থোিও ‘পে’ বা েশ্রডর ততশ্র েরা িয়৷ 
শ্গ্রি েশ্রডর মাকি সবুজ সিংকেত৷ অেসাৎ িন্তব্য পযসন্ত 
থিা�া রাতিার সব-েশ্� শ্সিিালই থযোকি সবুজ৷ পকে 

থসশ্দি দাশ্য়কত্ব শ্ছকলি শ্যশ্ি, থিা�া ��িা থশািা যাে 
তাঁরই মুকে৷ সুরশ্ির শ্েডশ্ি শ্িকয় এেশ্� অ্যামু্বকলন্স আর 
স্বাস্্য দপ্তকরর এেশ্� িাশ্ড়র আকি আকি থমা�রবাইকে 
‘পাইলশ্�িং’ েরশ্ছকলি শ্তশ্ি, সাকজসন্ট েল্যাণ থদ৷ সাউে 
ট্াশ্েে িাডস থেকে সদ্যই ২২ শ্ডকসম্বর বদশ্ল হকয় 

সুরশ্ি বরা�

লালবাজাকর ট্াশ্েে েিকট্াল রুকমর িজরদাশ্র ব্যবস্া
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একসকছি উক্াডাঙা ট্াশ্েে িাডস-এ৷
আর ২৫ শ্ডকসম্বরই এল এই মহাোকযসর গুরুিার৷
‘২৫ তাশ্রে দুপুর দুক�ায় শ্ডউশ্� শ্ছল৷ আমাকে 

বলা হল পাইলশ্�িং েরকত হকব—থযকত হকব অ্যাকপাকলা 
হাসপাতাল৷ থসই মকতা আশ্ম হাসপাতাকল শ্িকয় 
ডাক্ারকদর সকঙ্গ থযািাকযাি েশ্র৷ শ্ঠে হল—সাকড় 
শ্তিক�য় ততশ্র োেকত হকব৷ তারপর বলা হল সাকড় 
পাঁে�া৷ তারপর আরও অকিেবার সময় বদকল বদকল 
থযকত লািল৷ থশে পযসন্ত রাত ১০�া ১৮-য় আমরা 
থবকরাকত পারলাম৷ শ্পশ্জ হাসপাতাকলর দুজি ডাক্ারও 
শ্ছকলি৷ থমা�রবাইকে এিাকব পাইলশ্�িং েরা শ্েন্তু েুব 
শক্৷ তার উপকর ডাক্ারবাবু আর েিকট্াল রুকমর 
মকি্য আশ্মই থসশ্দি এেমাত্র থসতু৷’

—এই পযসন্ত এে�ািা বকল োমকলি েল্যাণবাবু৷ 
এশ্দিও িলায় শ্মকলশ্ছল উকতেজিার আেঁ৷

—‘সব শ্সিি্যাল সবুজ হল৷ িাশ্ড় অ্যাকপাকলা থেকে 
থবশ্রকয় বাইপাস িরল৷ এরপর মা ফ্াইওিার—থসোি 
থেকে থিকম পােস সােসাস সাত মাোর ক্শ্সিং—তারপর 
একজশ্স থবাস থরাড ফ্াইওিার—ফ্াইওিার থেকে 
থিকমই বাশঁ্দকে এসএসকেএম থপাটে অশ্েস থি�৷ 
�শ্ড়কত তেি শ্ঠে রাত ১০.২৮৷’

থেমি শ্ছল থসশ্দকির অশ্িজ্ঞতা? েল্যাণবাবুর 
েোয়, ‘৮ বছকরর উপর োেশ্র েরশ্ছ৷ এরেম 
অশ্িজ্ঞতা আকি েেিও হয়শ্ি৷ সময়মকতা অরি্যাি 
থপঁকছ থদওয়ার পর মকি হল—এই প্রেম এে�া 
োকজর মকতা োজ েরকত পারলাম৷ যেি বার বার 

সময় বদকল যাশ্চ্ল, আশ্মও তিযস হাশ্রকয় থেলশ্ছলাম৷ 
শ্েন্তু োজ�া থশে েরার পর অদু্ত এে�া শাশ্ন্ত 
থপলাম৷ যাঁর ২২ বছকরর থমকয় েকল থিল, তাঁকে থতা 
সান্ত্বিা থদওয়ার িাো থিই৷ শ্েন্তু তারই অঙ্গ এেি বহু 
মািুকের প্রাণ বাঁোল৷ এোকিই সােসেতা৷’

েল্যাণবাবু অবশ্য এই েৃশ্তত্ব িাি েকর শ্িকত 
োি তাঁর সহেমসগীকদর সকঙ্গ৷ োরণ তাঁর মকত, রাতিায় 

অ্যাকপাকলা হাসপাতাল থেকে এসএসকেএম। ব্যতি সমকয় এই ১২ শ্েকলাশ্ম�ার পকে সময় লাকি প্রায় ৪০–৪৫ শ্মশ্ি�। ‘শ্গ্রি েশ্রডর’–এ 
সময় লািকলা ৯–১২ শ্মশ্ি�।

থসশ্দি শ্গ্রি েশ্রডর-এ
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এেমাত্র থছকলকে এরপর অ্যাকপাকলা থলেকিিালস-এ 
শ্িকয় আকসি৷ যশ্দ থোিও শ্মরাে্যাল হয়—হয়শ্ি৷ সারা 
রাত িকর অকত্াপোর েকরও মশ্তিকে থেকে জমা� বাঁিা 
রক্ সরাকিা যায়শ্ি৷ থসামবার সন্্যার মকি্য থোমায় 
েকল যায় স্বকণসনু্৷

থশে হকয় থিল সব আশা৷ শ্িকি থিল সব আকলা৷ 
শ্েন্তু এর পকরও অকি্যর জগীবকি আশার আকলা থবেকল 
শ্দকত এশ্িকয় একলি সব হারাকিা এই বাবা-মাই৷ থোকের 
জল মুকছ জািাকলি, থছকলর অঙ্গদাি েরকত োি তাঁরা৷ 
‘মাি্যশ্মকে ৮০%-এর উপকর িম্বর থপকয়শ্ছল’—মাকয়র 
উদাস দৃশ্ষ্ট হাশ্রকয় থিল দূকর৷

রাকজ্যর অঙ্গদাি শ্বেয়ে থিাডাল অশ্েসার 
অশ্দশ্তশ্েকশার সরোর ও তাঁর সহকযািগীরা দ্রুত োকজ 
থিকম পকড়ি৷ প্রকয়াজিগীয় সমতি অিুমশ্ত থদওয়া হয়৷

শ্দশ্লি থেকে প্রশ্সদ্ধ েকয়েজি শ্েশ্েৎসেকে 
উশ্ড়কয় আিা হয় অ্যাকপাকলা হাসপাতাকল৷ ততক্ষকণ 
এসএসকেএম-এর শ্েশ্েৎসকেরা স্বকণসনু্ রাকয়র শ্েডশ্ি 
সিংগ্রকহর োজ শুরু েকর শ্দকয়কছি৷ উতেরপাড়ার 

দাঁশ্ড়কয় থসশ্দি যাঁরা শ্িকজকদর োজ েকরকছি, ২৫ 
শ্ডকসম্বর রাকত রাতিা োঁো থরকেকছি—তাঁকদর েৃশ্তত্ব 
সবার  থেকে থবশ্শ৷

সশ্ত্যই েল্যাণবাবু এো শ্ছকলি িা থসশ্দি৷ 
লালবাজার ট্াশ্েে েিকট্াল রুকম বকস েো হশ্চ্ল 
ট্াশ্েে েিকট্াকলর অশ্তশ্রক্ ওশ্স অঞ্জি সাবুই-
এর সকঙ্গ৷ অঞ্জিবাবু জািাকলি, িজরদাশ্র পদ্ধশ্তকত 
ে্যাকমরা এে�া বকড়া হাশ্তয়ার৷ রাতিার থমাকড় থমাকড় 
৯০০-র থবশ্শ ে্যাকমরা বকসকছ৷ থয থোিও রাতিার ছশ্ব 
থয থোিও সমকয় একেবাকর আপিার থোকের সামকি৷ 
এর জি্যই থতা এত সহকজ এত বকড়া োজ�া েরা 
সম্ব হল৷

অঞ্জিবাবুর েোয়, ‘আমাকদর এই দলিত প্রকেষ্টায় 
এে�া মািুে প্রাণ শ্েকর থপল—এোকিই আমাকদর 
েষ্ট সােসে৷ ডাক্ারবাবুরা থতা িিবাি৷ তাঁকদর োকজ 
থয আমরাও এবার শশ্রে হকত পারলাম এ�া থিকবই 
িাকলা লািকছ৷’

তকব এ�াই প্রেমবার িয়৷ এর আকিও এেকযাকি 
োঁকি োঁি শ্মশ্লকয় োজ েকরকছ স্বাস্্য দপ্তর আর 
েলোতা পুশ্লশ৷

এর আকিও েলোতার রাজপকে ততশ্র হকয়কছ 
শ্গ্রি েশ্রডর৷

থস�া শ্ছল ৪ িকিম্বর৷ ইশ্তহাস ততশ্র েরল 
েলোতা৷ বািংলার ইশ্তহাকস থসই প্রেম শ্েশ্েৎসার 
প্রকয়াজকি ততশ্র হল শ্গ্রি েশ্রডর৷

পাইল� োর শ্িকয় থসশ্দি পকের দাশ্য়কত্ব শ্ছকলি 
সাকজসন্ট রাজশ্েরণ সাউ—বতসমাকি দশ্ক্ষণ-পূবস ট্াশ্েে 
িাকডস েমসরত৷ পকে শ্িআইশ্প-থদর সঙ্গগী হকয়কছি 
বহুবার৷ থরড থরাকড প্রশ্তমার থশািাযাত্রাকতও পাইলশ্�িং 
েকরকছি৷ শ্েন্তু এবার?

‘এই অশ্িজ্ঞতা অিি্য—এই অশ্িজ্ঞতার থোিও 
তুলিা েকল িা৷’ —বলশ্ছকলি, বছর ৩১-এর 
রাজশ্েরণ—‘েলোতা পুশ্লকশর তরকে এই োকজর 
সুকযাি থপকয় আশ্ম সশ্ত্যই িশ্বসত৷’ এেজি মািুে মারা 
থিকলও থয আর এেজকির প্রাণ বাঁোকিা যায়—এই 
েো�া সবার মকি্য ছশ্ড়কয় থদওয়া সরোর৷’

শ্ঠে েগী হকয়শ্ছল এর আকি?
৩০ অক্াবর, রশ্ববার সন্্যায় অঙ্ক শ্�উশি থেকে 

বাশ্ড় শ্েরশ্ছল বশ্সরহাক�র বাশ্সন্া স্বকণসনু্ রায়—
বশ্সরহা� �াউি হাইসু্কল থেকে এবারই উচ্চমাি্যশ্মে 
পরগীক্ষা থদওয়ার েো শ্ছল তার৷ পকে দু�স�িা৷ গুরুতর 
আহত ওই শ্েকশারকে স্ািগীয় মািুেজি প্রােশ্মেিাকব 
বশ্সরহা� থটে� থজিাকরল হাসপাতাকল িশ্তস েরাি৷ 
স্বকণসনু্র বাবা-মা, েন্দ্রকশের ও সুজাতা শ্িকজকদর 

স্বকণসনু্ রায়
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বাশ্সন্া রুশ্ব সরদাকরর থদকহ শ্েডশ্ি প্রশ্তস্াশ্পত হয় 
অ্যাকপাকলাকতই৷ এরপর অি্য শ্েডশ্িশ্� শ্িশ্দসষ্ট ফু্ইকড 
থরকে আইস বকসে োশ্পকয় ততশ্র েকর থেলা হয় 
এসএসকেএম-এ পাঠাকিার জি্য৷

ইশ্তহাকসর সশ্ন্ক্ষকণ তেি দাঁশ্ড়কয় েলোতা৷ 
সন্্যায় ব্যতি রাতিা সামাল থদওয়ার োকজ প্রস্তুত 
হশ্চ্কলি উক্াডাঙা ট্াশ্েে িাকডসর ওশ্স তন্ময় 
উপাি্যায়৷ বৃহস্পশ্তবার ৩ িকিম্বর তেিই থবকজ ওকঠ 
তাঁর থোি৷ সমতি  শুকি দ্রুত ছকে থেকলি োকজর 
িেশা৷  শ্ঠে এর পকরই থেশ্রয়াকরর দুরূহতম োজশ্� 
েরকত পকে থবশ্রকয় পকড়ি রাজশ্েরণ৷  

—এমি োজ যার দাশ্য়ত্ব আকি েেিও থোিওশ্দি 
পািশ্ি থোিও অশ্েসার৷

রাত ১২�া থবকজ ১৭ শ্মশ্ি�৷ অ্যাকপাকলা থছকড় 
লাল রকঙর শ্জপশ্সকত পে থদোকত থদোকত এশ্িকয় 
যাশ্চ্কলি রাজশ্েরণ৷ তাঁর থোে এেবার পকে আর 
পরমুহূকতস শ্িকজর �শ্ড়কত৷

প্রকত্যে�া মুহূতস তেি গুরুত্বপূণস৷ োরণ, শ্পছকির 
অ্যামু্বকলকন্স রকয়কছ থসই শ্েডশ্ি এসএসকেএম-এ যার 
অকপক্ষায় রকয়কছি এেজি থরািগী এবিং তাঁর সকঙ্গ 
আরও অকিকে৷ ো�ঁায় োঁ�ায় রাত ১২�া ২৮৷ ‘মা’ 
উড়ালপুল শ্দকয় হাসপাতাকল থপঁকছ থিকলি রাজশ্েরণ—
হকয় থিকলি ইশ্তহাকসর অঙ্গ৷

তন্ময়বাবুর েোয়, —‘ওশ্রশ্জকিশ্�িং পকয়ন্ট আমার 
আওতায় শ্ছল। অ্যামু্বকলন্স হাসপাতাল থেকে থবরকিার 
অকিে আকিই আমরা িশ্ড়য়ামুেগী সমতি যাকির েলােল 
বন্ েকর শ্দকয়শ্ছলাম—যাকত ওকদর সামকি থোিও 
িাশ্ড় িা েকল আকস৷ অি্য ট্াশ্েে িাডসগুকলাও থসই 
মকতা িাশ্ড়র েলােল বন্ েকর থরকেশ্ছল। িিবাকির 
আশগীবসাদ, এমি এে�া মহৎ োকজ আমরা সেল হকত 
থপকরশ্ছ৷’

শ্েশ্েৎসেরাও োমারহাশ্�র বাশ্সন্া শ্িকলাোর 
আরার থদকহ থসই শ্েডশ্ি প্রশ্তস্াপি েকরি থোিও 
সময় িষ্ট িা েকরই৷ শ্িকলাোকরর শ্িকজর শ্েডশ্িশ্� িষ্ট 
হওয়ায় বাদ েকল শ্িকয়শ্ছল আকিই৷

অি্যশ্দকে, স্বকণসনু্র থদহ থেকে যেৃৎ সিংগ্রহ েরার 
োজ ততক্ষকণ শুরু হকয় শ্িকয়কছ৷ রাত ২থ�া ১৪ শ্মশ্ি� 
িািাদ শ্েশ্েৎসেকদর োজ থশে হয়৷ থসই শ্লিার 

রুশ্ব সরদার
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ইিফ্া থসশ্ররোল হ্যামাকরজ শ্িকয় উতের েলোতার 
এেশ্� হাসপাতাকল িশ্তস েরা হয় তাঁকে৷ শ্েন্তু শ্তশ্ি 
থোমায় েকল যাি৷ এরপর সমরবাবুকে অ্যাকপাকলা 
থনেকিিালস্ -এ সশ্রকয় শ্িকয় যাওয়া হকল থসোকি 
তাঁকে থরেি থডড বকল থ�ােণা েরা হয়৷ তাঁর শ্লিার 
প্রশ্তস্াশ্পত হয় ৪৬-এর মািুরগী সাহার থদকহ৷ সমরবাবুর 
েশ্িসয়াও থিওয়া হয়, শ্েন্তু ডায়াকবশ্�স োোয় এবিং 
শ্হকমাডায়াশ্লশ্সস েলায় তাঁর শ্েডশ্ি সিংগ্রহ েরা যায়শ্ি৷

অ্যাকপাকলা হাসপাতাল গ্রুপ-এর থপ্রশ্সকডন্ট এবিং 
পূবসাচিলগীয় শ্সইও ডাঃ রূপাশ্ল বসু জাশ্িকয়কছি, এিাকব 
অঙ্গ প্রশ্তস্াপকির প্রশ্ক্য়ায় িত এে বছকর থয তবপ্লশ্বে 
পশ্রবতসি একসকছ তা েুবই উৎসাহব্যঞ্জে। সরোর 
িগীেণিাকব এশ্িকয় একসকছ। এমিশ্ে, ই-থমল-এ 
অিুমশ্ত পাওয়া যাকচ্। এেইিাকব সকেতিতা বাড়কছ 
সািারকণর মকি্যও।

শ্িকয় অ্যাকপাকলা হাসপাতাল থেকে িাশ্ড় থবকরায় রাত 
২থ�া ২৪-এ, আর এেইিাকব মাত্র ১০ শ্মশ্িক�ই তা 
এসএসকেএম-এ থপঁকছ থদি রাজশ্েরণ৷

থসোকিই থিার পাঁে�া থেকে সোল ১১�া পযসন্ত 
অকত্াপোর েরা হয় সালশ্েয়ার বাশ্সন্া সিংযুক্া 
মণ্ডকলর থদকহ—প্রশ্তস্াশ্পত হয় স্বকণসনু্র থদকহর যেৃৎ৷ 
শ্েন্তু থশে পযসন্ত অবশ্য তাকে বাঁোকিা সম্ব হয়শ্ি৷

পশ্চিমবকঙ্গ থরেি থডে এবিং অঙ্গদাকির এে�া থছাক�া 
ইশ্তহাস আকছ৷ ১৯৯৪ সাকল একদকশ The Trans-
plantation of Human Organs and Tissues 
Act োযসেরগী হয়৷ এরপর ২০১২ সাকল িশ্দয়ার 
বাশ্সন্া শ্বমল েমসোকরর থরেি থডে হয়৷ তাঁর পশ্রবার 
রাশ্জ হওয়ায় তাঁর শ্েডশ্ি প্রশ্তস্াশ্পত হকয়শ্ছল দুই 
থরািগীর থদকহ৷ সম্বত এশ্�ই একক্ষকত্র পূবস িারকত 
প্রেম উদাহরণ৷

এরপর ২০১৬-র থম মাস পযসন্ত থসিাকব এই 
িরকির থোিও ��িা সামকি আকসশ্ি৷

ওই বছর ২৭ জুি িশ্ড়য়ার পচিসায়করর বাশ্সন্া ৭১ 
বছর বয়সগী থশািিা সরোকরর মশ্তিকে োজ বন্ েকর 
থদয়৷ শ্েন্তু তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুশ্ল সশ্ক্য় শ্ছল৷ থশািিার 
৮৪ বছকরর স্বামগী অবসরপ্রাপ্ত ব্যািংেেমসগী রবগীন্দ্রেুমার 
এবিং পুত্র প্রকসিশ্জৎ এশ্িকয় আকসি থশািিার থশে 
ইচ্া োযসের েরকত৷ িািারেম পদ্ধশ্ত ও অিুকমাদি 
পবস থসকর তাঁর শ্েডশ্ি দুশ্� দুই থরািগীকে থদওয়া 
শ্িকয়শ্ছল৷—একঁদর এেজি থেয়া রায় এবিং অি্যজি 
থশে শ্েকরাজউশ্দিি৷

এরপর ২০১৬-থতই ২৬ জুলাই৷ দমদকমর বাশ্সন্া 
সমর েক্বতসগী িুিশ্ছকলি ডায়াকবশ্�স, হাইপারক�িশি 
এবিং শ্েডশ্ির অসুস্তায়৷ থশািিা সরোর
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অশ্দশ্তশ্েকশার সরোর জাশ্িকয়কছি, জাতগীয় তিকর 
National Organ and Tissue Transplant 
Organisation ততশ্র হওয়ার পর আচিশ্লে তিকর 
এসএসকেএম-এ ততশ্র হকয়কছ ROTTO—পশ্চিমবঙ্গ, 
ঝাড়েণ্ড, শ্সশ্েম ও শ্ত্রপুরা—এই োর রাজ্য এর 
অন্তিসত৷ ROTTO-র জি্য অশ্িেতসা, যুগ্ম অশ্িেতসা, 
ট্ান্সপ্ল্যান্ট থো-অশ্ডসকি�র ইত্যাশ্দ পকদ শ্িকয়াি েরা 
হকব৷ আপাতত োযসেরগী অশ্িেতসা শ্হসাকব দাশ্য়ত্ব 
সামলাকচ্ি আইশ্পশ্জএমইআর-এর অশ্িেতসা মঞু্জ 
বকন্্যাপাি্যায়৷

অশ্দশ্তবাবুর েোয়, ‘মািবসম্পকদর জি্য ৭৬ লক্ষ 
এবিং পশ্রোঠাকিািত উন্য়কির জি্য ৬৭ লক্ষ �াো একস 
শ্িকয়কছ ইশ্তমকি্যই৷ োজ েলকছ থজার েদকম৷’

 স্বকণসনু্কদর এই দাি থযি ব্যেস িা হয়—থরেি থডে 
থ�ােণা হকল থশাে োশ্�কয় উকঠ যত থবশ্শ পশ্রবার 
অঙ্গদাি েরকত এশ্িকয় আসকবি—ততই প্রাণ শ্েকর 

পাকবি আরও এেজি মুমূেুস৷ এই মুহূকতস দরোর 
সকেতিতা৷ ২১ বছকরর দগীপশ্শো পড়শ্ছকলি  
শ্ব থ�ে৷ হঠাৎই সড়ে দু�স�িায় সমতি সম্াবিার 
ইশ্ত৷ থরেি থডে হয় দগীপশ্শোর৷ এর পকর তাঁর 
বাবা সমর সামন্ত অিুমশ্ত শ্দকল দগীপশ্শোর দুশ্� 
শ্েডশ্ি এস.এস.থে.এম. হাসপাতাকলর দুই থরািগীর 
থদকহ প্রশ্তস্াপি েরা হয়৷ ২০১৮ সাকলর ২১ 
থেব্রুয়াশ্রর ��িা৷

ওই বছকররই ১৭ আিটে থরেি থডে হয় 
মশ্লিো মজুমদার িাকম এে থরািগীর৷ মশ্লিোর 
পশ্রবাকরর সদস্যরা প্রেকম রাশ্জ শ্ছকলি িা৷ 
পকর শ্েশ্েৎসেকদর েোয় সম্মশ্ত থদি তাঁরাও৷ 
অি্য থরািগীকদর থদকহ প্রশ্তস্াশ্পত হয় তাঁর শ্লিার 

এবিং ২শ্� শ্েডশ্ি৷
    —সবসাণগী আোযস 

থেয়া রায়
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মশ্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন
রথাত্ল দত্ত

অঙ্গদথান পব্ব শেষ।
সথাইররন বথাশ্িরে শবশ্ররে শেল অযুথাম্্রলন্সটথা, হথাসপথাতথাল শেরে।
শ্প্রশ্ন্সপযুথাল অরথাম শেশ্রেথান তখন শেরটর শ্িে শেথানথাটথাে দথাঁশ়্িরে। তথাঁরে শ্িরর ররেরে আরও শ্েে্ 

শেরল শমরে, যথারথা শ্বেথারলর বেসী, এে ক্থারস পর়ি। শ্েংবথা শুধ্ িটনথাটথা শুরনই েরল এরসরে।
শ্বেথাল সতীে (১ ৫)। শেররলর শ্েরুবনন্তপ্রম স্্ল শেরে এেিন েথাত্র হেত েরম শেল। শসটথা 

নেণযু। েত েত তরুণ প্রিরমের মশ্তিরষ্ক শযন এেটথা দথাে শেরট শেল তথার পশ্রবথার। শসটথাই শ্বেথাল।
১৯ ি্লথাই, ২০১৬।
মথাত্র ৬ মথাস আরের িটনথা। অনযুশ্দরনর মত শসশ্দনও স্্ল শেরে শ্িরশ্েল শ্বেথাল। িথাতে লশ্রটথা 

ওভথারব ে্রট নথা এরল...
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শ্েশ্েৎসথােথার্রের সমতি শেষ্থা বযুে্ব। হথাসপথাতথাল শিথাষণথা 
েরল শ্বেথারলর মশ্তিষ্ক মৃত্যু িরটরে। বথাবথা, তৎক্ষণথাৎ 
মথা-র সরঙ্গ েেথা বরল শ্সদ্থান্ত শ্নরলন, শ্বেথারলর হৃদশ্পণ্ড, 
যেৃৎ এবং ২শ্ট শ্েডশ্ন দথান েররবন। অঙ্গীেথারপরত্র 
যখন সই েররেন, তখনই িথানথা শেল ২০০ শ্েরলথাশ্মটথার 
দূরর শেথাশ্েরত এেিরনর হৃদযর্রের প্ররেথািন। শ্বেথারলর 
হৃদশ্পণ্ড শহশ্লেপ্থারর েথাশ্পরে পথাশ্িরে শদওেথা হল 
শসখথারন। তথাঁরও বেস খ্ব েম, মথাত্র ২৭। এশ্দরে যখন 
শেথাশ্েরত অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর এই েম্বযজ্ঞ েলরে, ততক্ষরণ 
শ্বেথারলর যেৃৎ ও শ্েডশ্ন সংগ্রহও শেষ। সথািরলযুর সরঙ্গ 
তথারদরও অর্রেথাপেথার েরথা হে।

অে্বথাৎ এেিরনর মশ্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গদথারন 
নত্ন িীবন শ্িরর শপরলন ৪ িন। শ্বেথারলর হৃদয্রে, 
২শ্ট শ্েডশ্ন এবং যেৃত সিলভথারব ৪ িরনর শদরহ 
প্রশ্তস্থাশ্পত হরেরে।

আসরল মশ্তিষ্ক মৃত্যু বথা শরেন শডে হল এেটথা িটনথা 

এবং অঙ্গদথান হল িটনথার িল বথা পরম্পরথা। এেটথা 
ধথারথাবথাশ্হে আর্থালন। পশ্রসংখযুথান বলরে, প্রশ্ত বের 
ভথাররত যত দ্ি্বটনথা িরট তথার মরধযু প্রথাে ১.৫ লক্ষ মথান্ষ 
মশ্তিষ্ক মৃত্যুর িরল মথারথা যথান। অনযুশ্দরে অঙ্গদথারনর হথার 
হল প্রথাে প্রশ্ত ২.৫ লথারখ ১ িন বথা প্রশ্ত লথারখ ০.৩৬ 
িন। শুধ্মথাত্র তথাশ্মলনথা়্িরত এই পশ্রসংখযুথান শবে শবশ্ে, 
প্রশ্ত লথারখ ১.৯ িন। পশ্চিমবঙ্গও বত্বমথারন শবে এেরছে। 
শ্বরেষ েরর, ২০১৬র ি্ন শেরে শ্ডরসম্র এই ৬ মথারসর 
মরধযু ৫শ্ট মশ্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গদথারনর অঙ্গীেথাররর িটনথা 
িরটরে। ২৭ ি্ন শেথাভনথা সরেথার, ২৬ ি্লথাই সমর 
েক্রবত্বী, ৪ নরভম্র স্বরন্ব্্ রথাে, ৮ নরভম্র শেৌশ্েে 
সরেথার এবং ২৫ শ্ডরসম্র স্রশ্ভ বরথারটর মশ্তিষ্ক মৃত্যুর 
পর এতগুরলথা প্রথাণ নত্ন েরর শ্িরর শপল। এরদর যেৃৎ, 
শেথারখর েশ্ন্বেথা এবং শ্েডশ্ন শবঁরে ররেরে অরনযুর শদরহ।

তথাহরল অরনেগুরলথা প্রশ্ন শভরস ওরি। েথারে বরল 
মশ্তিষ্ক মৃত্যু? সথাধথারণ মৃত্যুর সরঙ্গ এর পথাে্বেযু েী? 
সথাধথারণ মৃত্যু হরল, অঙ্গদথান েরথা সম্ভব নে শেন?

= অঙ্গ েী ?

এেশ্ট শ্বরেষ ধররনর শদহথাংে, যথা শদরহর শেথান এেশ্টমথাত্র শ্বরেষ েথািই েরর বথা েররত পথারর। শযমন — 
হৃদয্রে, ি্সি্স, শ্েডশ্ন, যেৃৎ বথা শ্লভথার ইতযুথাশ্দ।

=শেথান শেথান অঙ্গ দথান েরথা সম্ভব ?

অরনে অঙ্গই প্রদথান েরথা সম্ভব। শযমন — যেৃৎ, শ্েডশ্ন, অগ্যুথােে, হৃদয্রে, ি্সি্স এবং অ্রে।

= েলথা বথা শ্টস্যু েী ?

শদরহর অরনেগুশ্ল শেথাষ শ্মরল যশ্দ এেধররনর শ্বরেষ েথাি েরর, তথাহরল তথারে েলথা বথা শ্টস্যু বরল। শযমন 
— অশ্স্, েম্ব, শেথারখর েশ্ন্বেথা, রক্তনথাশ্লেথা, হৃদযর্রের ভথালব, স্থাে্, শটন্ডন ইতযুথাশ্দ।

=শেথান শেথান েলথা প্রদথান েরথা সম্ভব ?

েশ্ন্বেথা, অশ্স্, হৃদযর্রের ভথালব, েম্ব, রক্তনথাশ্লেথা, স্থাে্, শটন্ডন।
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েথারে বরল মশ্তিষ্ক মৃত্যু 

মথাশ্ে্বন য্ক্তরথার্রের Uniform Determination 
of Death Act অন্সথারর Brain Death হল—
“irreversible cessation of circulatory and 
respiratory function”; অে্বথাৎ শয মৃত্যুরত মশ্তিরষ্ক 
সমতি ধররণর রক্ত েলথােল এবং শ্থাস-প্রশ্থাস বন্ধ হরে 
যথাে। এটথা বরল রথাখথা ভথাল, মশ্তিষ্ক মৃত্যুই হল শেথানও 
বযুশ্ক্তর আইনত মৃত্যু। এখথান শেরে প্রথাণ শ্িরর আসথার 

সম্ভথাবনথা েূনযু। আর মশ্তিষ্ক মৃত্যু হল অঙ্গদথারনর প্রেম 
েত্ব।

মশ্তিষ্ক মৃত্যুর িরল শটেম শেথারষর মৃত্যু এবং যথাবতীে 
েথাি বন্ধ হরে যথাে। স্থাে্তর্রের েথাি সমূ্পণ্ব শেষ হরে 
যথাে। ি্সি্রসর েলথােলও বন্ধ হরে যথাে। শুধ্মথাত্র 
হৃদয্রে, শভশ্টিরলেন এবং অনযুথানযু িীবনদথােী পদ্শ্তর 
মথাধযুরম েলরত েথারে। এশ্ট এেধররণর শেথামথার শ্বরেষ 
পয্বথাে, শয পয্বথাে শেরে আর মশ্তিরষ্ক রক্ত েলথােল বথা প্রথাণ 
শ্িরর আসথা সম্ভব নে।

= অঙ্গদথান েী ?
ম্মূষ্্ব এে বযুশ্ক্ত যশ্দ তথাঁর শ্নরির েরীররর শেথানও অঙ্গ শ্দরে অপর এেিরনর প্রথাণ বথাঁেথারত পথাররন এবং 

যশ্দ তথারপর শ্বিতীে বযুশ্ক্তর শদরহ শসই অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন সম্ভব হে — তথাহরল তথারে অঙ্গদথান বলথা হে।

= েত ধররনর অঙ্গ প্রদথান সম্ভব ?
 i)  িীশ্বত বযুশ্ক্তর শদরহর অঙ্গদথান : এেিন তথঁার শ্নরির িীবনসীমথার মরধযু ১শ্ট শ্েডশ্ন (দথাতথার শদরহ 

১শ্ট শ্েডশ্নরতই ভথালভথারব েথারীরবৃত্তীে েথাি েলথা সম্ভব), অগ্যুথােরের শ্েে্ অংে (যথাবতীে েথারীরবৃত্তীে 
েথাি েথালথারনথার িনযু অগ্যুথােরের অরধ্বেথাংেই যরেষ্) এবং যেৃরতর শ্েে্ অংে (িীশ্বত বযুশ্ক্তর শদহ 
শেরে যেৃরতর সথামথানযু অংে শ্নরে অপর বযুশ্ক্তর শদরহ প্রশ্তস্থাপন েররল শ্েে্শ্দন পর দ্িরনর শদরহই 
পশ্রপূণ্ব যেৃৎ ততশ্র হরে যথাে) প্রদথান েররত সক্ষম।

 ii)  ম্মূষ্্ব বযুশ্ক্তর শদরহর অঙ্গদথান : মশ্তিষ্ক মৃত্যুর পর শেথানও বযুশ্ক্তর অরনে অঙ্গ এবং েলথা প্রশ্তস্থাপন 
সম্ভব এবং প্রশ্তশ্ট অঙ্গ ও েলথা অপর বযুশ্ক্তর শদরহ শবঁরে েথারে।

= অঙ্গদথারনর শেথারনথা বেসসীমথা ররেরে?
অঙ্গদথারনর বেঃসীমথা শ্নভ্বর েরর, িীশ্বত বথা ম্মূষ্্ব বযুশ্ক্তর শদহ শেরে অঙ্গ বথা েলথা সংগ্রহ েরথা হরছে তথার 

বেরসর ওপর। তরব িীশ্বত বযুশ্ক্তর শদহ শেরে অঙ্গ বথা শ্টস্যু সংগ্রহ েররত শেরল নূযুনতম বেস ১৮ বের হরত 
হরব। শ্বশ্েষ্ শ্েশ্েৎসেরথা তথারপর শ্িে েরর শদরবন, তথাঁর শেথান অঙ্গ প্রদথারন ক্ষশ্ত হরব নথা। সথারথা পৃশ্েবীরত, 
৭০ এবং ৮০ বের বেস্ মথান্রষর শদহ শেরে অঙ্গ সংগ্রহ েরর, সথািরলযুর সরঙ্গ প্রশ্তস্থাপন সম্ভব হরেরে এবং 
হরছে। েলথা এবং েক্্ষ প্রদথারনর শক্ষরত্র সথাধথারণত বেস শেথানও সমসযুথা হে নথা। তরব ম্মূষ্্ব বযুশ্ক্তর অঙ্গদথারনর 
শমথাটথাম্শ্ট বেঃসীমথা শ্নম্নরূপ —

= পশ্রবথারহীন শেথানও বযুশ্ক্তর অঙ্গদথান সম্ভব ?
সম্ভব। তরব মৃত্যুর পর ম্মূষ্্ব অবস্থাে, শ্েশ্েৎসেরদর সরঙ্গ েেথা বলরবন এবং অঙ্গীেথারপরত্র সই েররবন, 

শস শ্বষরে েথাউরে আইনত দথাশ্েত্ব শ্দরে শযরত হরব। শ্তশ্নই শেষরমে ওই বযুশ্ক্তর অঙ্গদথারনর অঙ্গীেথারপরত্র 
সই েররবন।

শ্েডশ্ন, যেৃত : ৭০ বের বেস পয্বন্ত েশ্ন্বেথা, েম্ব : ১০০ বের বেস পয্বন্ত

হৃদয্রে, ি্সি্স :  ৫০ বের বেস পয্বন্ত হৃদযর্রের ভথালব : ৫০ বের বেস পয্বন্ত

অগ্যুথােে, অ্রে : ৬০-৬৫ বের বেস পয্বন্ত অশ্স্ : ৭০ বের বেস পয্বন্ত

মশ্তিষ্ক মৃত্যুর ইশ্তহথাস : 

েত েতরের ’৬০-এর দেে শেরে মশ্তিষ্ক মৃত্যু এবং 

তথা শ্নরে আইরনর ভথাবনথাশ্েন্তথা শুরু হে। এেই সরঙ্গ প্রথাে 

সব শদরেই অঙ্গদথারনর েশ্ত এেট্ েরর ত্বরথাশ্বিত হরত 

শুরু েরর। প্রেম ইউররথাপীে শদে শ্হরসরব, শ্িনলযুথান্ড, 

১৯৭১ সথারল মশ্তিষ্ক মৃত্যুরে আইরন পশ্রণত েরর। এর 

আরে ১৯৭০ সথারলর মথাঝথামথাশ্ঝ অবেযু মথাশ্ে্বন ম্ল্রের 

শ্নউিথাশ্স্বরত স্শ্প্রম শেথাট্ব শিথাষণথা েরর, েখন েথার 
েরীর শেরে ‘লথাইি সথারপথাট্ব শ্সরটেম’ ত্রল শনওেথা হরব, 
তথার শ্সদ্থারন্তর সমূ্পণ্ব অশ্ধেথার ওই বযুশ্ক্তর পশ্রবথাররর 
হথারত ররেরে।

এখন শয মশ্তিষ্ক মৃত্যু শ্নরে শ্েশ্েৎসথাশ্বজ্ঞথান এশ্েরে 
েরলরে, তথার প্রথােশ্মে শ্ররপথাট্ব প্রেথাশ্েত হরেশ্েল ১৯৬৮ 
সথারল। হথাভ্বথাড্ব শমশ্ডেযুথাল স্্ল শস বের শয শ্ররপথাট্ব 
প্রেথাে েরর, তথারত এেধররণর শেথামথার (Irreversible 
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= অঙ্গীেথাররর মথাধযুরম েীভথারব এেিন অঙ্গদথাতথা হরে উিরত পথাশ্র ?
অঙ্গদথান শ্নরে ভথাররত আইন ততশ্র হরেরে ২০১৪ সথারল। ততশ্র হরেরে িথাতীে তিরর, এ শ্বষরে সরব্বথাচ্চ 

সংস্থা National Organ And Tissue Transplant Organisation (NOTTO নেথাশ্দশ্লির সফ্ দরিঙ্গ 
হথাসপথাতথারল। আঞ্চশ্লে তিরর, েলেথাতথার এসএসরেএম হথাসপথাতথারল ততশ্র হরেরে ROTTO; পশ্চিমবঙ্গ, 
শ্বহথার, ওশ়্িেথা, ঝথা়িখণ্ড এবং শ্সশ্েম এরসরে এর আওতথাে। আবথার রথািযুতিরর, SOTTO ততশ্র হরেরে এই 
হথাসপথাতথারলই। অনযুশ্দরে শ্বহথার ও ওশ়্িেথাে শয এইমস হথাসপথাতথাল ররেরে, শসখথারনই তথারদর রথািযুতিররর সংস্থা, 
SOTTO েথাি েররে।

= অঙ্গীেথার েররও পরর মত পশ্রবত্বন ?
হযুথাঁ, শসটথাও সম্ভব। শেউ শযমন অঙ্গদথারনর অঙ্গীেথার েরথার পররও বথাশ়্ির শলথারের শেথানও  অন্মশ্ত েথা়িথা 

শ্েে্ই েথাটথারেঁ়িথা সম্ভব নে। শ্িে শতমনই, িীশ্বতথাবস্থাে শেথানও বেরস অঙ্গদথারনর অঙ্গীেথার েররও, মন 
পশ্রবত্বন েরথা যথাে। এ বযুথাপথাররও শসই NOTTO, ROTTO বথা SOTTO সংস্থারতই শযথােথারযথাে েররত হরব।

= সিল অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন হরল িীবন শ্িরর পথারবন, ভথাররত এই েথাশ্হদথা শেমন ?
শযরহত্, নথানথা অঙ্গ শ্বেল হরে যথাওেথার িটনথা িটরেই, তথাই ভথাররত এই ম্হূরত্ব অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন ও অঙ্গদথান 

বযুথাপে মথাত্রথাে প্ররেথািন, পশ্রসংখযুথান বথা়িরেই। সশ্িে, শ্নশ্দ্বষ্ পশ্রেল্পনথা শ্েে্ শনই। সম্ভবও নে। েথারণ এটথা 
এেটথা আত্মসরেতনতথামূলে েথাি। এেটথা সীমথা বলথা শযরত পথারর মথাত্র।

প্রশ্ত বের শ্েডশ্ন প্ররেথািন, ২ লক্ষ ৫০ হথািথার। যেৃৎ বথা শ্লভথার প্ররেথািন — ৮০ হথািথার। হৃদশ্পণ্ড 
প্ররেথািন — ৫০ হথািথার এবং েশ্ন্বেথা প্ররেথািন — ১ লক্ষ।

= শেথারনথা দথাতথা যশ্দ সংক্রথাশ্মত শরথােী হন, েী েররবন ?
শেউ অঙ্গদথারনর ইরছে প্রেথাে েররলই তথা সম্ভব হরব বথা তথাঁর অঙ্গ শনওেথা হরব — এমনটথা নে। বরং 

সক্ষম অঙ্গদথাতথার শদহ শেরে রক্ত শ্নরে শদখথা হে, তথারদর শদরহ সংক্রথাশ্মত শরথাে ররেরে শ্েনথা। শ্বরেষ েরর 
শহপথাটথাইশ্টস এবং এইে আই শ্ভ-র িীবথাণ্ আরে শ্েনথা পরীক্ষথা শনওেথা হে।

তরব শ্বরলতম িটনথাও শয িরট নথা এবং এই দ্ই সংক্রথাশ্মত শরথােথাক্রথান্ত বযুশ্ক্তরও অঙ্গদথান বথা অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন 
সম্ভব হে নথা — এমনটথা নে। যশ্দ অঙ্গদথাতথা এবং অঙ্গগ্রহীতথা দ্িনররই এই দ্ইরের শেথান শরথাে েথারে এবং 
তথার দথান গ্রহণ শ্বষরে দ্ই পশ্রবথাররর সম্মশ্ত েথারে, তথাহরল অঙ্গদথান সম্ভব। খ্ব ে়িথা পরীক্ষথা-শ্নরীক্ষথার পরই 
এই শ্সদ্থান্ত শনওেথা হে।

Coma) েেথা বলথা হে, যথারত আর প্রথাণ শ্িরর আরসনথা। 
এটথাই পরবত্বীেথারলর মশ্তিষ্ক মৃত্যু বথা শরেন শডে। হথাভ্বথাড্ব 
শমশ্ডেযুথাল স্্রলর শসই শ্ররপথারট্ব বলথা হরেশ্েল, এশ্ট 
এমন এে ধররণর শেথামথা, যথারত েরীরর শেথান ধররণর 
উরত্তিনথা েথােরব নথা। স্থাে্ত্রে সমূ্পণ্ব শ্বেল হরব। শেথান 
অঙ্গ প্রতযুঙ্গ শ্ব্্মথাত্র ন়িথাে়িথা পয্বন্ত েররব নথা। শ্থাস 
প্রশ্থাস বন্ধ হরে যথারব। শুধ্মথাত্র সমতি ধররণর িীবন 
দথােী শ্সরটেম এবং শভশ্টিরলেন শ্দরে তথারে শররখ শদওেথা 
হরব, যথারত অঙ্গ প্রতযুরঙ্গর মরধযু সিীব রক্ত েথারে। এশ্ট 
এমন এে ধররণর শেথামথা, যথার েথারণ িথানথা শেরে।

১৯৯৫ সথারল, লন্ডরনর ‘রেযুথাল েরলি অব 
শ্িশ্িশ্েেথানস’ (Royal College of Physicians) শয 
শ্ররপথাট্ব প্রেথাে েরর, তথারত শরেন শডে শ্বষেশ্ট পশ্রবত্বন 
েরর Brain Stem Death-এর েেথা বলথা হে।

অঙ্গদথান শ্বশ্ি্র়ি :

আরমশ্রেথা : মথাশ্ে্বন ম্ল্রের সব্বরেষ পশ্রসংখযুথান 
অন্সথারর, শসখথারন প্রথাে ১ লক্ষ ২১ হথািথার মথান্ষ অরপক্ষথা 
েররেন, শেথানও নথা শেথান অরঙ্গর িনযু। অনযুশ্দরে শসখথারন 

বেরর মথাত্র ৩০ হথািথার মথান্রষর অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন হে। 
প্রশ্তশ্দন প্রথাে ১৯ িন আর প্রশ্তবের প্রথাে ৬০০০ মথান্ষ 
অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর অভথারব শস শদরে, মথারথা যথান। ১৯৮৮-
২০০৬ সথারলর মরধযু মথাশ্ে্বন ম্ল্রে অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর 
মথাত্রথা শ্বিগুণ হরেশ্েল। শ্েন্তু অদ্্তভথারব তথাঁরদর িনযু 
েথাশ্হদথা েরেেগুণ শবর়ি যথাে। The Uniform 
Anatomical Gift Act, 1987 এবং পরবত্বীেথারল 
এই আইরনর পশ্রমথাশ্ি্বত সংস্রণ অন্সথাররই বত্বমথারন 
শস শদরে যথাবতীে অর্রেথাপেথার েরল। আবথার Living 
Doner Protection Act 2016 অন্সথারর, শয শেথান 
সংস্থার েম্বীরদর, অঙ্গদথান েররল, ১২ মথারসর মরধযু ১২ 
সপ্থারহর সরবতন ে্শ্ট শদওেথার শ্বষরে আইন আনথার 
েথািও শস শদরে শেষ পয্বথারে।

ইউররথাপ : ইউররথাশ্পেথান ইউশ্নেরনেন (EU) 
শদেগুশ্লর মরধযু অঙ্গদথারনর প্রশ্ক্রেথা প্রেশ্লত ররেরে 
এবং সরেতনতথাও যরেষ্। তরব েথাশ্হদথা ও শযথােথারনর 
মরধযু পথাে্বেযু শবে। সব্বরেষ পশ্রসংখযুথান অন্সথারর, 
EU-এর ২৪ শদরের মরধযুই শেথানও নথা শেথানও ভথারব 
অঙ্গীেথাররর আইরন প্রেশ্লত ররেরে। আবথার শ্রেরটরন 
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অঙ্গদথান সমূ্পণ্ব সমথািরসবথা মূলে েথাি শ্হরসরব ধরথা হে  
এবং এর শ্নশ্দ্বষ্ আইন শনই। যশ্দ শেউ অঙ্গ প্রদথান  
েররত ইছ্েে হন, নযুথােনথাল অে্বথান শডথারনেন শরশ্িটেথার-এ 
নথাম নশ্েভ্ক্ত েররত পথাররন। স্টলযুথারন্ড আবথার অঙ্গীেথার  
েথা়িথাই সরথাসশ্র অঙ্গদথান েরথা যথাে। অশ্্রিেথারত 
আবথার শযরেথানও ধররণর মৃত্যুর সমে অঙ্গদথান 
বথাধযুতথামূলে। িথাম্বথাশ্নরত অবেযু অঙ্গীেথার েররবন শ্েনথা  
শস বযুথাপথারর পশ্রবথাররর পে্-অপের্র স্রযথাে ররেরে।

িথাপথান : পশ্চিরমর শদেগুশ্লর ত্লনথাে িথাপথারন 
অঙ্গদথান ও অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর হথার খ্বই েম। এর অনযুতম 
েথারণ হল, ১৯৬৮ সথারলর এেশ্ট িটনথা। এেশ্ট অঙ্গ 
প্রশ্তস্থাপনরে শ্িরর প্রবল আরলথা়িন হে এবং তথারপর 
৩০ বের, মশ্তিরষ্ক মৃত বযুশ্ক্তর শদহ শেরে অঙ্গ সংগ্রহ বন্ধ 
েরর শদওেথা হে। সব্বরেরষ ১৯৯৭ সথারল আইরনর মথাধযুরম  
অঙ্গদথান তবধতথা পথাে।

শ্রীলঙ্থা : শেথাট শদে। অঙ্গদথান এত শবশ্ে হথারর 
সম্ভব নথা হরলও েক্্ষদথারন শ্রীলঙ্থা পৃশ্েবীর বহু শদেরে 
পে শদখথারত পথারর। ১৯৮৭ সথারলই শসরদরে Human 
Tissue Transplantation Act No. 48 েথাল্ 
হরেরে। প্রশ্ত বের শ্রীলঙ্থা শেরে ৫৭শ্ট শদরে প্রথাে ৬০ 
হথািথার েশ্ন্বেথা পথািথারনথা হে।

ইিরথারেল : এেশ্ট নত্ন ধররণর পশ্লশ্স গ্রহরণর 
মথাধযুরম ২০০৮ সথাল শেরে অঙ্গদথারনর প্রবণতথা অরনেগুণ 
বথা়িথারনথার শেষ্থা েরথা হরেরে। অঙ্গদথারনর শ্বষরে এেশ্ট 
েথাড্ব শসরদরে প্রেশ্লত আরে। যথারদর েথারে এই েথাড্ব 
েথােরব, তথারদর শ্েশ্েৎসথা সংক্রথান্ত নথানথা পশ্ররষবথা 

শদওেথা হরব। এমনেী দ্িন শরথােী হথাসপথাতথারল অঙ্গ 
প্রশ্তস্থাপরনর প্ররেথািনীেতথা শ্নরে ভশ্ত্ব হরল, যথার ওই 
েথাড্ব েথােরব, তথাঁরে আরে অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন েরথা হরব।

ইরথান : পৃশ্েবীর এেমথাত্র শদে, শযখথারন অঙ্গ শ্বশ্ক্র 
তবধ। হেত এর িরল, বথা তথার েথাররণ ইরথারন অরঙ্গর 
েথাশ্হদথা শবে েম। Dialysis and Transplant 
Patients Association নথারম শস্বছেথারসবী সংেিন 
শসরদরে খ্ব ভথাল েথাি েরর। যথাঁরথা অঙ্গ দথান এবং 
গ্রহণ েররত ইছ্েে, তথঁারথা মূলত এখথারনই নথাম শলখথান। 
অঙ্গ শেনথা শবেথার শক্ষরত্র মধযুস্বত্ব শভথােীরদর এখথারন ে়িথা 
েথাশ্তির বযুবস্থা ররেরে।

ভথাররত অঙ্গদথান : 

েক্্ষদথান এবং েশ্ন্বেথা প্রশ্তস্থাপরনর শক্ষরত্র ভথারত 
যরেষ্ সথািলযু লথাভ েরররে। শ্েন্তু অনযুথানযু অঙ্গ শযমন—
হৃদয্রে, যেৃৎ, শ্েডশ্ন, অগ্যুথােে ইতযুথাশ্দ দথারনর শক্ষরত্র 
পশ্রসংখযুথান উরলিখরযথােযু নে। তরব সরেতনতথা বথা়িরে। 
অনযুথানযু রথারিযুর মরধযু সবরেরে শবশ্ে এশ্েরে ররেরে 
তথাশ্মলনথা়্ি। আমথারদর রথািযু পশ্চিমবরঙ্গ এই আর্থালন 
তেথা অঙ্গদথান এবং অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন এেট্ পরর শুরু 
হরলও ২০১৬ সথারলই শবে েরেেশ্ট িটনথার অনযুথানযু 
রথারিযুর নির শের়িরে। The Transplantation 
of Human Organs Act, 1994 অন্সথারর সমতি 
রথািযু এবং শেন্দ্রেথাশ্সত অঞ্চল তথারদর শ্নরির মত েরর 
পশ্রেথািথারমথা ততশ্র েররে। ২০১১ সথারল এই আইরনর 
পশ্রমথাি্বনথার পর ২০১২ সথারলই মশ্তিষ্ক মৃত্যুর পর 
অঙ্গদথারনর হথার উরলিখরযথােযু হথারর বৃশ্দ্ পথাে।

= শেথানশ্দন রক্তদথান নথা েররও অঙ্গদথান আরদৌ সম্ভব ?
অরনরে শযমন ইরছে েরর রক্তদথান েররন নথা, শতমশ্ন ইরছে েথােরলও রক্তদথান সম্ভব হে নথা। শযমন — 

অরনরের অযুথাশ্নশ্মেথা বথা শহপথাটথাইশ্টস হরত পথারর। শ্বরেষজ্ঞ শ্েশ্েৎসে শেথানও েথাররণ রক্তদথান নথা েররত বলরত 
পথাররন। িথান্ডথা লথােরত পথারর। শেথানও ওষ্ধ েলরত পথারর। শ্েন্তু তথার অে্ব এই নে শয, শসই বযুশ্ক্ত শেথানশ্দনই 
অঙ্গদথান েররত পথাররবন নথা।
= অঙ্গদথান এবং মররণথাত্তর শদহদথান — এই দ্ই ভথাবনথার পথাে্বেযু েী ?

আইনেত পথাে্বেযু সবরেরে ব়ি িযুথাক্টর। েথারণ অঙ্গদথারনর শ্বষেশ্ট পর়ি Transplantation of Human 
Organs Act (THOA 1994) আইরনর আওতথাে। মররণথাত্তর শদহদথান পর়ি Anatomy Act 1984-এর 
আওতথাে।

এ শতথা শেল আইরনর িশ্টলতথা। শখথালথা মরন ভথাবরল শদখথা যথারব, মররণথাত্তর শদহদথান হল, মৃত্যুর পররর 
শ্বষে। অে্বথাৎ শযখথারন হৃদস্প্ন পয্বন্ত বন্ধ হরে শেরে। শ্েশ্েৎসথাশ্বজ্ঞথান শ্েক্ষথা, েরবষণথা শ্বরেষ েরর অযুথানথাটশ্মর 
েথাত্রেথাত্রীরদর মররণথাত্তর শদহ হল মহথাি্বযু বস্তু। েথারণ শদহদথান েররন ে’িন !

অনযুশ্দরে মশ্তিরষ্কর মৃত্যু িরট যথাওেথা শেথারনথা বযুশ্ক্তর শদহ শেরে অঙ্গ সংগ্রহ েরর অরনযুর অঙ্গথাংরে প্রশ্তস্থাপন 
েররল তথারে অঙ্গদথান বলথা হে।

তরব এটথাও শিরন রথাখথা ভথাল, অঙ্গদথারনর পর শেথানও শদহ স্বথাস্যুশ্েক্ষথার েথারি বযুবহথার েরথা যথাে নথা। শুধ্ 
েরবষণথাে লথারে।
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= অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন েী ?
এে বযুশ্ক্তর শদহ শেরে (িীশ্বত বথা ম্মূষ্্ব) অঙ্গ সংগ্রহ েরর অপর িীশ্বত বযুশ্ক্তর শদরহ বসথারনথা হরল তথারে 

অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন বলথা হে।

= অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর মথাধযুরম শেথান শেথান শরথাে শ্নরথামে সম্ভব ?
নীরের শ্েে্ শ্েে্ শরথাে, অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর মথাধযুরম শ্নরথামে সম্ভব।

= অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর শ্বষরে সমযুে ধথারণথা শে শদরব?
শ্যশ্ন শেথানও শরথােীর শ্েশ্েৎসথা েররেন এবং প্ররেথািরন অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর শ্বষেশ্ট শদখরবন, শসই শ্েশ্েৎসে 

এবং তথাঁর সরঙ্গ অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন শেথা-অশ্ড্বরনটর শ্বষেশ্ট বযুবস্থা েরর শদরবন। মূলত এনথারথাই মশ্তিরষ্কর মৃত্যু হওেথা 
শেথানও বযুশ্ক্তর বথাশ়্ির শলথারের সরঙ্গ েেথা বরলন এবং শসই পশ্রবথার অঙ্গদথারন সম্মত হরল দথাশ্েত্বপ্রথাপ্ শনথাডথাল 
অশ্িসথাররর সরঙ্গ শযথােথারযথাে েরর বযুবস্থা েররন। এেই সরঙ্গ শ্তশ্ন ওই শরথােীরে শভশ্টিরলেরন শররখ েীভথারব ওই 
অঙ্গগুশ্ল সংগ্রহ েরথা যথাে, শস শ্বষেশ্ট শদখথারেথানথা েররন।
= অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর শ্বষরে শেথারনথা িীবনশ্বমথা বথা বেঃসীমথা আরে?

শ্েে্শ্দন আরে পয্বন্ত অঙ্গ প্রদথান, সংগ্রহ এবং প্রশ্তস্থাপরনর শ্বষেশ্ট ভথাররত িীবনশ্বমথার আওতথাে শ্েল নথা। 
বত্বমথারন শ্েে্ সংস্থা প্রশ্তস্থাপরনর শক্ষরত্র শরথােীরে শদখথারেথানথা এবং অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর শ্বষেশ্ট শ্বমথার অন্তভ্্বক্ত 
েরররে।

প্রশ্তস্থাপরনর শক্ষরত্র বেস এবং স্স্ েথােথা, অবেযুই এেটথা িযুথাক্টর।

শরথাে অঙ্গ

হৃদযর্রের সমসযুথা হৃদয্রে

ি্সি্রসর সমসযুথা ি্সি্স

শ্েডশ্নর সমসযুথা শ্েডশ্ন

যেৃরতর সমসযুথা যেৃৎ

শরথাে অঙ্গ

ডথােথারবশ্টস অগ্যুথােে

েশ্ন্বেথািশ্নত শেথাখ

হৃদযর্রের ভথাল্ ভ সমসযুথা হৃদযর্রের ভথাল্ ভ

ভীষণভথারব প্র়ি যথাওেথা েথাম়িথা

এরপর ক্ররমই অঙ্গদথান এবং অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর হথার ভথাররত বথা়িরত শুরু েরর। ২০১৩ সথারল িথাতীে তিরর 
অঙ্গদথারনর হথার লক্ষ প্রশ্ত ০.২৬ িন দথাঁ়িথাে। ২০১৫ সথারলর প্রথাপ্ সব্বরেষ পশ্রসংখযুথান অন্সথারর, মশ্তিরষ্ক মৃত্যুর পর 
অঙ্গদথান শবর়ি হরেরে, প্রশ্ত লরক্ষ ০.৫ িন।

= দথাতথা এবং গ্রহীতথার পশ্রবথার শ্ে এরে অপররে িথানরত পথারর ?
যশ্দ িীশ্বত বযুশ্ক্তর শদরহর যেৃরতর অংে বথা অগ্যুথােরের অংে অপর বযুশ্ক্তর শদরহ প্রশ্তস্থাশ্পত েরথা হে, 

তথাহরল অরনে শক্ষরত্র দ্শ্ট পশ্রবথার এরে অপররে িথানরত বথা পশ্রশ্েত হরত পথাররন।
শ্েন্তু মৃত বযুশ্ক্তর েশ্ন্বেথা সংগ্রহ েরর প্রশ্তস্থাপন বথা মশ্তিষ্ক-মৃত্যুর পর অঙ্গ সংগ্রহ েরর অপর বযুশ্ক্তর শদরহ 

অপথাররেরনর পর বসথারনথা হরল, শে অঙ্গদথান েররলন তথাঁর পশ্রেে শেথাপন রথাখথা হে। এটথাই শ্েশ্েৎসথােথার্রের 
শ্নেম।

তরব দ্ই পশ্রবথার ইছেথা েররল অরনে সমে, শ্যশ্ন অঙ্গপ্রথাশ্প্রত উপেৃত হরলন, তথাঁর শ্লঙ্গ এবং বেস অপর 
পশ্রবথাররে িথানথারত পথাররন। শ্টস্ প্রশ্তস্থাপরনর শক্ষরত্র শবশ্েরভথাে সমরেই দথাতথার নথাম বথা পশ্রেে িথানথা যথাে 
নথা।

এরক্ষরত্র অঙ্গ প্রশ্তস্থাপন শেথা-অশ্ড্বরনটররর এেটথা ভূশ্মেথা ররেরে। শ্তশ্ন ইছেথা েররল, দ্ই পশ্রবথাররে 
যথাবতীে তেযু শ্দরল, অরনে সমে শ্েশ্িপরত্র ধনযুবথাদ শ্বশ্নমে েরথা হে।
= দথান-েরথা অঙ্গ বিথারথা েতটথা সিল প্রশ্তস্থাপন সম্ভব ?

শ্েশ্েৎসথা শ্বজ্ঞথারনর অরনেগুশ্ল িযুথাক্টর এরক্ষরত্র েথাি েরর। শযমন—শ্েডশ্নর শক্ষরত্র রক্ত গ্রুরপর সরঙ্গ শ্টস্যু 
মযুথাশ্েং এেটথা বর়িথা শ্বষে। এরত অরনেটথা শবশ্ে সমে যথাে এবং পদ্শ্তও িশ্টল।
= দথান-েরথা অঙ্গ শেথারনথা শ্বরদশ্ে শপরত পথাররন ?

Transplantation of Human Organ Act, 1994 অন্সথারর রথািযু — আঞ্চশ্লে — শদেীে — 
ভথারতীে বংরেথাদূ্ত—শ্বরদশ্ে এভথারব শপরত পথাররন।



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

173

= প্রশ্তস্থাপরনর শক্ষরত্র েতশ্দন পয্বন্ত অরপক্ষথা েররত হরত পথারর?

শেথানও িীশ্বত বযুশ্ক্তর অরঙ্গর েম্বক্ষমতথা েূরনযুর েথারে এরন শপঁেরলই তথাঁরে অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর মথাধযুরম 
বথাঁেথারনথা যথারব এমন নে। শমথাদ্থা েেথা হল, এই শরথােীর েরীররর যথাবতীে ইশ্তহথাস শদখথা হরব। এরপর তথাঁরে 
িথাতীে তিরর অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর তথাশ্লেথাে নথাম নশ্েভ্ক্ত েররত হরব। এমন হরত পথারর, শযশ্দন নথাম নশ্েভ্ক্ত 
হল, শসশ্দনই অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর ডথাে এল। আবথার উর্থাটথাও হরত পথারর শয, দীি্ব েরেে মথাস অরপক্ষথা েররত 
হরব।

আসরল অরঙ্গর েথাশ্হদথা এবং শযথােথারন মরধযু শ্বেথাল পথাে্বেযু। অরনে ধররনর শরথােীর অরনে ধররনর অরঙ্গর 
প্ররেথািন হে। এিনযুই মশ্তিরষ্কর মৃত্যু এবং অঙ্গদথান শ্দরে সরেতনতথা বৃশ্দ্র েথাি হরছে।

l মশ্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর সমরের বযুবধথান

এে েেথাে বলথা যথাে, যত দ্রুত প্রশ্তস্থাপন সম্ভব হে, ততই ভথাল। তরব শ্নশ্দ্বষ্ অঙ্গ প্রশ্তস্থাপরনর 
শ্নশ্দ্বষ্ ও সরব্বথাচ্চ সমেসীমথা ররেরে। শযমন—

অঙ্গ সরব্বথাচ্চ সমে

হৃদয্রে ৪-৬ িণ্থা

ি্সি্স ৪-৮ িণ্থা

অ্রে ৬-১০ িণ্থা

অঙ্গ সরব্বথাচ্চ সমে

যেৃত ১২-১৫ িণ্থা

অগ্যুথােে ১২-১৪ িণ্থা

শ্েডশ্ন ২৪-৪৮ িণ্থা

শ্েশ্েৎসথােথার্রে মশ্তিষ্ক মৃত্যু শিথাষণথার পদ্শ্ত

Transplantation of Human Organ Act 
অন্সথারর হথাসপথাতথারল ভশ্ত্ব েথােথা শেথারনথা বযুশ্ক্তর মশ্তিষ্ক 
মৃত্যু হরেরে শ্েনথা ব্ঝরত সংশ্লিষ্ েতৃ্বপক্ষ েতগুশ্ল 
পদরক্ষপ শনরবন। (১) হথাসপথাতথারলর সথামশ্গ্রে দথাশ্েরত্ব 
েথােথা স্পথার (২) শয শ্েশ্েৎসে ওই বযুশ্ক্তর শ্েশ্েৎসথার 
দথাশ্েরত্ব ররেরেন (৩) হথাসপথাতথাল েতৃ্বপরক্ষর শ্িে 
েরর শদওেথা এেিন স্থাে্শ্বদযুথা শ্বেথারদ ও যেৃৎ 
শ্বষরে শ্বরেষজ্ঞ মূলত এরথাই শেথারনথা বযুশ্ক্তরে শ্বরেষ 
পশ্রক্ষথার পর মশ্তিষ্ক মৃত্যুর শিথাষণথা েররন।

েী শসই পরীক্ষথা-শ্নরীক্ষথা ?

(১) প্রেরমই তথঁারথা শদখরবন, মশ্তিরষ্কর েথাি বন্ধ 
হরেরে শেন। েী তথার ইশ্তহথাস। মথােথাে েী গুরুতর 
শেথাট শলরেরে ? মশ্তিরষ্ক শ্টউমথার বথা রক্তক্ষরণ ইতযুথাশ্দ। 
শ্েংবথা শসশ্ররেথাল শ্রিথাে হরেরে শ্েনথা শদরখ শ্বতিথাশ্রত 
শ্ররপথাট্ব শ্লখরবন এবং পরীক্ষথা েররবন, মশ্তিরষ্কর শটেম 
শেথাষ মৃত্যুর েথারণ। এেই সরঙ্গ হিথাৎ প্রেণ্ড িথাণ্ডথাে, 
গুরুতর মথানশ্সে আিথারত শ্েংবথা শমেথারেথােথারলথান-
শমরপ্রথাবথারমট-শ্নউররথাপযুথারথালথাইশ্টে িথাতীে ওষ্ধ-
ট্থাইরক্থাররথাইশ্েশ্লন ইতযুথাশ্দ িথাতীে ওষ্রধর প্ররেথারে শয 
‘শরেন শটেম শডে’ হেশ্ন, শসটথাও শ্নধ্বথারণ েররবন।

(২) ভীষণ তীরে আরলথা বথা হিথাৎ আরলথারতও শেথারখর 
মশ্ণ ন়িথাে়িথা েররে শ্ে নথা শদখরত হে। েথারণ মশ্তিষ্ক 
মৃত্যু হরল সমতি ধররনর েশ্ণ্বেথার শ্ররলেক্স বন্ধ হরে 
যথাে।

(৩) শেথামথার সরঙ্গ মশ্তিষ্ক মৃত্যুর পথাে্বেযু ব্ঝরত 

Oculo-vestibular Reflex-এর পরীক্ষথা েরথা হে। 
এই পদ্শ্তরত শরথােীরে ৩০ শ্ডশ্গ্র শেথারণ শুইরে, দ্-
েথান পশ্রষ্কথার েরর ২০-৫০ শ্মশ্লশ্লটথার বরি িল, েথান 
শ্দরে প্ররবে েরথারনথা হে এবং শদখথা হে শেথানওভথারব 
শেথাখ ওিথানথামথা েররে শ্েনথা। এরে Doll’s Reflexও 
বলথা হে। শেথামথার শক্ষরত্র সথাধথারণত িথাণ্ডথা-বরি িরল 
শেথাখ শ্নরের শ্দরে এবং েরম িরল ওপররর শ্দরে 
উিরব। শ্েন্তু মশ্তিষ্ক মৃত্যুরত তথা িটরব নথা।

(৪) শরথােীরে শেথামথা এবং শভশ্টিরলেন এেই সরঙ্গ 
দ্রটথারতই েথােরত হরব। অে্বথাৎ সমতি ধররনর িীবনদথােী 
পদ্শ্তরত শুধ্ শ্থাস-প্রশ্থাস েথালথারনথার শেষ্থা েলরব।

(৫) ইনরিেেন বথা সযুথালথাইরনর মথাধযুরম েরীরর 
শেথানওভথারব অযুথারট্থাশ্পন ১-২ শ্মশ্লগ্রথাম প্ররবে েশ্ররেও 
শদখরত হরব, হৃদযর্রের ধ্েপ্েথাশ্ন শ্মশ্নরট ৫ বথা তথার 
শবশ্ে বথা়িরে শ্েনথা। মশ্তিষ্ক মৃত্যু হরল এই পরীক্ষথারতও 
হৃদযর্রের ধ্েপ্েথাশ্ন শ্ব্্মথাত্র বথা়িরব নথা।

(৬) অযুথাপশ্নেথা পরীক্ষথা। তথাপমথাত্রথা, েরীরর তররলর 
সথামযুতথা এবং েথাব্বন ডথাই-অক্সথাইড ও অশ্ক্সরিরনর 
বযুথালথান্স এেশ্ট শ্নশ্দ্বষ্ সীমথাে শররখ শ্বরেষ শ্েশ্েৎসে 
ওই শরথােীর শভশ্টিরলেন খ্রল শদরবন এবং পথালস্  
অশ্ক্সশ্মটথার ি্র়ি শদরবন। এরপর ট্থাশ্েেথারত শ্নশ্দ্বষ্ 
পশ্রমথাণ অশ্ক্সরিন পথাশ্িরে শদখথা হরব, শেথারনথা শ্থাস-
প্রশ্থাস েলরে শ্েনথা। অে্বথাৎ, অশ্ক্সরিন গ্রহণ এবং 
েথাব্বন ডথাই-অক্সথাইড বি্বন হরছে শ্েনথা। মশ্তিষ্ক মৃত্যুরত, 
এভথারব েরীরর অশ্ক্সরিন প্ররবে েরথারলও শেথারনথা 
পশ্রবত্বন হরব নথা। ৬-৮ শ্মশ্নট এই পরীক্ষথার পর 
আবথার শভশ্টিরলেন েথাল্ েরর শদওেথা হরব।
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শ্লিশ্িক্যাল এস্যাবশ্লশমমন্ট অ্যাক্ট
পশ্চিমবঙ্গ সরকযামরর মযািিীয়যা মুখ্মন্তী মমতযা 

ব্যািযার্জ্ীর অিুমরেরিযায় পশ্চিমবঙ্গ শ্লিশ্িক্যাল 

এস্যাবশ্লশমমন্ট (ররশ্িম্রেশি, ররগুমলশি এবং 

ট্যান্সপযামরশ্ন্স) অ্যাক্ট ২০০৭ অিুসযামর পশ্চিমবঙ্গ শ্লিশ্িক্যাল 

এস্যাবশ্লশমমন্ট ররগুলযাটশ্র কশ্মশি (WBCERC) ততশ্র 

করযা হময়মে৷ রযাি্ সরকযামরর ১৭ই মযারজ্, ২০১৭-র শ্বজ্ঞশ্তি 

অিুসযামর এই সংস্যার রেশ্তস্যাপি হয়৷ WBCERC একশ্ট 

শ্িয়ন্তক সুপযারভযাইসশ্র এবং অশ্ভম�যাগ রেশ্তশ্বধযািকযারী 

সংস্যা শ্হসযামব কযাি কমর৷

স্যাস্্ রেশ্তষ্যািগুশ্ল পশ্রমেবযা রেদযামি এশ্ট করমল 

অথবযা রেশ্তষ্যাি রযালযামত অম�ৌশ্তিক বযা অনিশ্তক 

ব্বসযাশ্য়ক পদ্ধশ্ত অবলম্বি করমল এই কশ্মশমির  

৫০ লক্ষ টযাকযা প�জ্ন্ত িশ্রমযািযা করযার ক্ষমতযা রময়মে৷ 

এই সংস্যার হযাসপযাতযামলর অন্তশ্বভযাগ এবং বশ্হশ্বভযামগ 

ররযাগী শ্রশ্কৎসযার খরর সংক্যান্ত আইি রেিয়মির  

ক্ষমতযাও রময়মে৷ এই সংস্যার মূল উমদেশ্ স্যাস্্ 

রেশ্তষ্যািগুশ্ল �যামত ররযাগীমক পশ্রমেবযা রেদযামি স্চ্ছতযা 

বিযায় রযামখ৷

WBCERC-রত ১৩ িি সদস্ রময়মে এবং 

এর ররয়যারপযাসজ্ি কলকযাতযা হযাইমকযামটজ্র একিি 

অবসররেযাতি শ্বরযারপশ্ত৷ এই কশ্মশমির অি্যাি্ সদস্রযা 

শ্রশ্কৎসযািগত, পুশ্লশ এবং িিরেশযাসমির সযামথ �ুতি৷

• িরুশ্র ব্বস্যায় ররযাগীমক শ্বিযা শ্রশ্কৎসযায় রেরযামিযা �যামব িযা।
• ররযাগীর মৃতু্ হমল রদহ আটমক রযাখযা �যামব িযা।
• হযাসপযাতযাল কতৃজ্পক্ষ ররযাগীর পশ্রবযামরর কযাে রথমক শ্রশ্কৎসযা ব্য় আদযাময়র ব্বস্যা রযাখমত পযারমবি।
• সমস্ত শ্রশ্কৎসযা রকম্রেই িযািযাশ্বধ খরমরর তযাশ্লকযা রেকযামশ্ টযাঙযামিযা থযাকমব।
• শ্রশ্কৎসক ও িযাসজ্ তথযা রসবক-রসশ্বকযামদর রেময়যািিীয় উপ�ুতি রেশ্শক্ষণ এবং শ্শক্ষযাগত র�যাগ্তযা বযাধ্তযামূলক।
• ররযাগীর ক্ষশ্ত হমল, রসই গযাশ্েলশ্তমত, রহলথ ররগুমলটশ্র কশ্মশমির শ্িমদজ্শমমতযা ক্ষশ্তপূরণ বযাবদ অথজ্ 

সবজ্যাশ্ধক ৬ মযামসর মমধ্ শ্দমত হমব।
• শ্রশ্কৎসকমদর কিসযালমটশ্ন্স এই আইমির আওতযার বযাইমর থযাকমব। তমব রসখযামি স্পষ্ট শ্লমখ শ্দমত হমব, 

ডক্টরস কিসযালমটশ্ন্স।
• ররশ্িম্রেশি েযাড়যা রকযামিযা শ্রশ্কৎসযা রক্রে এই রযামি্ রলমব িযা।
• ররগুমলটশ্র কশ্মশমির ররয়যারম্যাি হমবি কমজ্রত শ্বরযারপশ্ত বযা অবসমরর মযাত্র কময়ক মযাস বযাশ্ক, এমি 

শ্বরযারপশ্ত।
• পশ্রবযামরর অিুমশ্ত েযাড়যা রভশ্ন্টমলশমি রদওয়যা �যামব িযা।
• সমস্ত রবসরকযাশ্র হযাসপযাতযামল ‘শ্রিভ্যান্স রসল’ রযালু করমত হমব।
• ই-ররেসশ্ক্পশি এবং ই-ররকডজ্স রযালু করমত হমব।
• ১৩ িি সদস্ শ্িময় ররগুমলটশ্র কশ্মশি।
•  ররকডজ্ িষ্ট করমল িশ্রমযািযা।

নতুন আইননর সার কথা
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অশ্ভম�যাগ শ্িষ্পশ্তি করযার শ্কেু উমলেখম�যাগ্ তবশ্শষ্ট্ :

l অশ্ত িগি্ বযা শ্বিযা শযারীশ্রক উপশ্স্শ্তমত  
 স্য়ংশ্ক্য়ভযামব অশ্ভম�যাগ শ্িষ্পশ্তি ব্বস্যা৷
l স্যাস্্ রেশ্তষ্যািমক রেযাথশ্মক শ্রমপযাটজ্ রদওয়যার  

 িি্ শ্বজ্ঞশ্তি রেদযাি/ শুিযাশ্িমত অংশরিহমণর  
 িি্ শ্বজ্ঞশ্তি রেদযাি৷
l ই-রমল/ এসএমএস (SMS)-এর মযাধ্মম 

 িযািযামিযা এবং ব্বস্যারিহমির মযাধ্মম 
 ররযাগীর সমস্যা দূর করযা৷
l উচ্চ গুণমযামির স্যাস্্ পশ্রমেবযা রেদযাি   

 সুশ্িশ্চিত করযা৷

রেদতি সুশ্বধযা :

l রবসরকযাশ্র হযাসপযাতযাল এবং িযাশ্সজ্ংমহযাম গুশ্লর  
 দ্যারযা রিওয়যা অশ্তশ্রতি শ্বল, শ্রশ্কৎসযার   
 গযাশ্েলশ্ত এবং পশ্রমেবযা রেদযামি ত্রুশ্ট থযাকমল  
 এখযামি অশ্ভম�যাগ িযাশ্িময় রেশ্তশ্বধযাি পযাওয়যা  
 সম্ভব৷

l সশ্িক শ্রশ্কৎসযা খরর এবং শ্বশ্লং ব্বস্যায়  
 স্চ্ছতযা আিযা৷
l সযাশ্রয়ী মূমল্ শ্রশ্কৎসযা রেদযাি সুশ্িশ্চিত কমর  

 আরও রবশ্শ সংখ্ক রলযামকর উন্নত গুিমযামির  
 শ্রশ্কৎসযা রেযাশ্তি সুশ্িশ্চিত করযা৷
l স্যাস্্ রেশ্তষ্যািগুশ্লমত উচ্চগুণমযামির   

 পশ্রমেবযা রেদযাি এবং ররযাগীমদর সযামথ সশ্িক  
 ব্বহযার সুশ্িশ্চিতকরমণর মযাধ্মম িিমগযাষ্ীর  
 মমধ্ রবসরকযাশ্র স্যাস্্ রেশ্তষ্যামির সম্পমকজ্  
 ভরসযা বযাড়যামিযা৷

অশ্ভম�যাগগুশ্লর অবস্যা (৩১ রম, ২০১৮ প�জ্ন্ত) :

রেযাতি অশ্ভম�যাগ : ২২২

শুিযাশ্ির সংখ্যা : ১৪৭

রেদতি আমদশ : ৯০

শুিযাশ্িমত ক্ষশ্তপূরমণর শ্িমদজ্শ রদওয়যা  
 হময়মে : ১৩

পশ্চিমবঙ্গ শ্লিশ্নক্াল এস্াশ্লিশনমন্ট ররগুনল্টশ্র কশ্মশন
৩২ শ্ব বযা দী বযাগ, স্্যান্যাডজ্ ইিসু্মরন্স শ্বশ্্ডং, কলকযাতযা-৭০০ ০০১

ওময়বসযাইট : www.wbcerc.gov.on
রেযাি : (০৩৩) ২২৬২ ৮৪৪৭

েুশ্টর শ্দি বযামদ, কশ্মশমির অশ্েস, রেশ্ত রসযাম-শুক্,
সকযাল ১০টযা-শ্বমকল ৫টযা প�জ্ন্ত রখযালযা

রিলযার রক্ষমত্র, রেশ্ত রিলযার রিলযাশযাসক অশ্ভম�যাগ রিহণ করমবি।
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মা ও শ্িশুর কল্াণে  

‘বাংলা মাতৃপ্রকল্প’
শ্িশুরাই জাশ্তর ভশ্বষ্ৎ৷ সুস্থ সবল শ্িশু মাণেই সুস্থ সবল জাশ্ত৷ আর 
সুস্থ শ্িশুর জণমের জে্ গভ্ভবতী মশ্িলাণের সুস্থ রাখা একান্ত প্রণ�াজে৷ 
একথা েুঃখজেক িণলও সশ্ত্ যে আমাণের সমাণজ আজও মশ্িলাণের স্াস্থ্, 
খাও�াোও�া এবং প্রণ�াজেী� শ্বশ্াণমর শ্েণক েজর যেও�া ি� ো৷ ভারণত 
প্রশ্ত শ্তেজে মশ্িলার মণ্্ একজে মশ্িলা অপুশ্টিণত যভাণগে৷ প্রশ্ত েু’জে 
মশ্িলার মণ্্ একজে রক্াল্পতা� যভাণগে৷ যে মা শ্েণজ অপুশ্টির শ্িকার তাঁর 
পণষে কম জমে-ওজণের (low birth weight) শ্িশুর জমে যেও�া স্াভাশ্বক 
ঘটো৷ একজে শ্িশুর েথাথ্ভ পুশ্টির সূচো ি� মাতৃগভ্ভ যথণক৷ মা েশ্ে সশ্িক 
পুশ্টি ো পা� তািণল গভ্ভস্থ শ্িশু অপুশ্টিণত ভুগণব এবং জণমের পণর সারাজীবে 
েুব্ভল স্াণস্থ্র কারণে োো িারীশ্রক সমস্ার সমু্খীে িণব৷
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মা এবং শ্িশুর সুস্াণস্থ্র কথা মাথা� যরণখই চালু িণ�ণে বাংলা 
মাতৃ প্রকল্প৷ যে প্রকণল্পর অ্ীণে গভ্ভবতী মাণ�ণের অথ্ভসািাে্ করা 
িণব োণত সন্তাণের জণমের আণগ এবং পণর মাণ�রা প্রণ�াজেী� 
শ্বশ্াম এবং পুশ্টি পাে৷ আমাণের সমাণজ আশ্থ্ভক েুরবস্থার কারণে 
অণেক মশ্িলাণকই গভ্ভাবস্থাণতও যরাজগাণরর যচটিা করণত ি�৷ ঘর-
যগরস্থাশ্লর কাণজর পািাপাশ্ি, বাইণরর কাজ করার ফণল তাঁরা 
গভ্ভাবস্থা� প্রণ�াজেী� শ্বশ্াম পাে ো৷ আবার সন্তাণের জণমের 
পর, িরীণর ো বইণলও তাঁরা কাণজ যোগ শ্েণত বা্্ িে৷ এই 
পশ্রশ্স্থশ্তণত ‘বাংলা মাতৃপ্রকল্প’ তাণঁের জে্ খুবই উপকারী িণব৷ এর 
ফণল তাঁরা শ্েশ্চিণন্ত কাজ যথণক েুশ্ট শ্েণত পারণবে৷ আবার তাঁণের 
আশ্থ্ভক ষেশ্তর মুণখ পড়ণত িণব ো৷ কাজ যথণক েুশ্ট পাও�ার ফণল 
মাণ�রা যেমে সুস্থ সবল িণ� উিণবে, যতমেই শ্িশুণক বুণকর েু্ 
খাও�াণোর সম� পাণবে৷

অথ্ভাৎ এই প্রকল্প মা এবং শ্িশু েুজণের জে্ই উপকারী৷ 
আিা করা িণছে, এই প্রকণল্পর সািাণে্ আমাণের রাণজ্  
প্রশ্ত বের আট লষে গভ্ভবতী মশ্িলা উপকৃত িণবে৷
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বাংলা মাতৃপ্রকল্প কী ?

‘বাংলা মাতৃপ্রকল্প‘ এমে একশ্ট প্রকল্প োণত গভ্ভবতী এবং 
স্তে্োত্ী মাণ�রা সরাসশ্র সরকাণরর যথণক অথ্ভ সািাে্ 
পাণবে৷ তণব এই প্রকণল্পর শ্কেু িত্ভ আণে৷ মা এবং 
শ্িশুর স্াস্থ্ সংক্ান্ত প্রণ�াজেী� িত্ভগুশ্ল পূরে করণল, 
প্রথম জীশ্বত শ্িশুর যষেণত্, গভ্ভবতী ও স্তে্োত্ী মাণ�র 
অ্াকাউণটে সরাসশ্র ৫০০০ টাকা ঢুকণব৷

কীভাণব আশ্থ্ভক সািাে্ পাও�া োণব ?

z	 গভ্ভবতী মাণ�র ব্াঙ্ক অথবা যপাস্ট অশ্ফণস শ্সঙ্গল অ্াকাউটে থাকণত িণব৷ এই অ্াকাউণটের 
সণঙ্গ আ্ার েম্বর শ্লঙ্ক করণত িণব৷ বাংলা মাতৃপ্রকণল্প োম েশ্থভুক্ করার জে্ এএেএম 
অথবা আিা কম্ভীর সণঙ্গ যোগাণোগ করণত িণব৷

z	 গভ্ভাবস্থা� ১৫০ শ্েণের মণ্্ োম েশ্থভুক্ করাণল প্রথম শ্কশ্স্তর ১০০০ টাকা যেও�া িণব৷

z	 গভ্ভবতী মশ্িলা অন্তত পণষে একশ্ট প্রাক ্ প্রসব পরীষো করাণল শ্বিতী� শ্কশ্স্তর ২০০০ 
টাকা গভ্ভাবস্থার ১৮০ শ্েে বাণে যপণত পাণরে৷

z	 শ্িশু জণমের েশ্থভুশ্ক্করে এবং শ্িশুর প্রথম পে্ভাণ�র শ্টকাকরে সমূ্ে্ভ িণল, প্রসূশ্ত 
মা তৃতী� শ্কশ্স্তর ২০০০টাকা পাণবে৷

z	 এসশ্স (SC) / এসশ্ট (ST) / শ্বশ্পএল (BPL) পশ্রবারভুক্ মশ্িলারা জেেী সুরষো যোজোর 
সুশ্ব্া েথারীশ্ত পাণবে৷

z	 তৃতী� শ্কশ্স্তর টাকা পাও�ার জে্ শ্িশুর জণমের পর শ্েশ্ে্ভটি সমণ�র মণ্্ শ্টকাকরে 
সমূ্ে্ভ করণত িণব৷
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কারা এই প্রকণল্প উপকৃত িণবে ?

সব গভ্ভবতী ও স্তে্োত্ী মা৷ তণব যকন্দী� সরকার বা রাজ্ সরকার, 
সরকার-অ্ীেস্থ সংস্থার শ্ে�শ্মত কম্ভচারী বা োঁরা অে্ যকােও আইণে 
একই ্রণের সুশ্ব্া পাে, তাঁরা এই প্রকণল্পর সুশ্ব্া পাণবে ো৷

োঁরা ০১.০১.২০১৭ বা তারপণর গভ্ভবতী িণ�ণেে বা প্রথম সন্তাণের 
জমে শ্েণত চণলণেে৷

MCP কাণ্্ভ যলখা LMP য্ট অেুো�ী গভ্ভাবস্থার য্ট ও যস্টজ গেো 
করা িণব৷

গভ্ভপাত/মৃত শ্িশুর যষেণত্ কী িণব?

এই প্রকণল্পর অ্ীণে যকবল একবার আশ্থ্ভক সািাে্ পাও�া োণব৷

গভ্ভপাত/মৃত শ্িশুর যষেণত্, অবশ্িটি টাকা পরবত্ভী গভ্ভাবস্থা� পাও�া 
োণব৷

শ্িশু মৃতু্র যষেণত্ কী িণব ?

েশ্ে েুভ্ভাগ্জেকভাণব যকােও শ্িশুর মৃতু্ ি� এবং তার মা এই 
প্রকণল্পর পুণরা টাকা যপণ� থাণকে, তািণল এই প্রকণল্পর অ্ীণে আর 
টাকা পাও�া োণব ো৷ 

গত এক (মাচ্ভ, ২০১৮) মাণস আমাণের রাণজ্ এই প্রকণল্প ২৪ িাজার 
৪৫৭ জে মশ্িলা উপকৃত িণ�ণেে৷ মা এবং শ্িশুর কল্াণে এই প্রকল্প 
শ্বণিষ ভূশ্মকা পালে করণব বণল রাজ্ স্াস্থ্ ও পশ্রবার কল্াে েপ্তর 
আিাবােী৷
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আপশ্ি মা হতে চতেতেি ?

যারঁা এইচআইশ্ি 
আক্ান্ত, োরঁা 

যাতে শ্িতের েীবি 
সুরশ্ষিে রাখতে 
ও সুস্থ সন্তাতির 

েন্ম শ্িতে পাতরি, 
োর েি্য সমস্ত 

ব্যবস্থাপিা সরকাশ্র 
হাসপাোতে পাওয়া 

যায়৷
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একশ্ি সুন্দর ররাগমুক্ত ফুিফুতি শ্িশুর 
েন্ম রিওয়ািা শ্িচিয়ই আপিার স্বপ্ন৷ 
আপশ্ি শ্িচিয়ই আপিার িাম শ্িকিবে্ী 
স্বাস্থ্যতকত্রে/উপস্বাস্থ্যতকত্রে িশ্িিুক্ত 
কশ্রতয়তেি৷ আপশ্ি শ্িচিয়ই রক্তচাপ, 
রতক্ত শ্হতমাত্াশ্বি আর সুগাতরর মাত্া 
রিতখ শ্িতয়তেি৷ প্রস্াতব অ্যােবুশ্মতির 
পরীষিাও কশ্রতয়তেি৷ শ্িতিিাতসর শ্িকাও 
শ্িচিয়ই শ্িতয়তেি৷ শ্কন্তু শ্িশুর িরীতর 
এইচআইশ্ি ও শ্সশ্ফশ্েতসর মতো ররাগ 
প্রশ্েতরাতের েি্য, শ্িতের পরীষিা 
কশ্রতয়তেি শ্ক?

যশ্ি িা কতর িাতকি, 
শ্িকিবে্ী স্বাস্থ্যতকত্রে 
বা উপস্বাস্থ্যতকত্রে 
অবি্যই শ্িতের 
এইচআইশ্ি ও 
শ্সশ্ফশ্েতসর পরীষিা 
করাি এবং শ্িতের 
পরীষিার ফোফে 
সম্পতক ্ যিাি্িাতব 
অবশ্হে রহাি৷ আপিার শ্িশুর 
স্বাস্থ্য ও িশ্বষ্যৎ সুরশ্ষিে করুি৷

যাঁরা এইচআইশ্ি ও শ্সশ্ফশ্েস আক্ান্ত 
িি, োঁরা শ্িকিবে্ী হাসপাোতের 
আইশ্সশ্িশ্স বা সুরষিা শ্লিশ্িতক শ্গতয় 
রেতি শ্িি কী কতর িশ্বষ্যতেও শ্িতেতক 
এইচআইশ্ি ও শ্সশ্ফশ্েস-মুক্ত রাখা যায়৷

যাঁরা এইচআইশ্ি আক্ান্ত, োঁরা যাতে 
শ্িতের েীবি সুরশ্ষিে রাখতে ও সুস্থ 
সন্তাতির েন্ম শ্িতে পাতরি, োর েি্য 
সমস্ত ব্যবস্থাপিা সরকাশ্র হাসপাোতে 

পাওয়া যায়৷

এইচআইশ্ি আক্ান্ত োিতে পারতে, 
আপশ্ি সত্বর এআরশ্ি রসন্াতর রযাগাতযাগ 
করুি৷ এখাতি শ্বিা খরতচ সারা েীবতির 
েি্য এআরশ্ি ওষুে রিওয়া হয় এবং সকে 
প্রকার িারীশ্রক ও মািশ্সক অসুশ্বোর  
েি্য যিাযি পরামি্িাি করা হয়৷

মতি রাখতবি, োড়াোশ্ড় এআরশ্ি 
শুরু করতে ও শ্িয়শ্মে এআরশ্ি ওষুে 
রখতেই আপশ্ি শ্িতেও সুস্থ িাকতবি আর 
সন্তাতির মতে্য এইচআইশ্ি সংক্মতের 

সম্াবিা বহুোংতি কতম 
যাওয়া সম্ব৷

প্রাশ্েষ্াশ্িক প্রসব 
অে্যন্তই গুরুত্বপূে্, 
োতে সন্তািতক 
উপযুক্ত প্রশ্েতষেক 
(রিিারশ্পি) যিাযি 

সমতয় রিওয়া সম্ব৷ 
এই প্রশ্েতষেক েন্ম 

রিতক িূ্যিেম েয় সপ্াহ 
পয্ন্ত রিওয়া িরকার৷ েতন্মর পর 
প্রিম েয়মাস শুেুমাত্ মােৃিুগ্ধ রিওয়াই 
বাঞ্ছিীয়৷

সন্তাতির বয়স যখি েয় সপ্াহ, 
েখি বাচ্াতক অি্যাি্য শ্িয়মমাশ্ফক 
শ্িকাকরতের ব্যবস্থা করতবি৷

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সাতের 
মতে্য মাতয়র রিতক সন্তাতির এইচআইশ্ি 
ও শ্সশ্ফশ্েতসর সংক্মে প্রশ্েতরাে  
করতে অঙ্গীকারবদ্ধ৷

প্রাশ্েষ্াশ্িক প্রসব 
অে্যন্তই গুরুত্বপূে্, 
োতে সন্তািতক 

উপযুক্ত প্রশ্েতষেক 
(রিিারশ্পি) যিাযি 
সমতয় রিওয়া সম্ব৷
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গর্ভবতী মশ্িলাদের এইচ.আই.শ্র. পরীক্ার ক্ক্দরে, 
পশ্চিমবদঙ্গ গত েু-বছদর ক্চাদে পড়ার মদতা উন্নশ্ত 
িদেদছ৷ আমাদের রাজ্য, উপস্াস্্য ক্েদ্রে এবং শ্রদলজ 
ক্িল্ থ শ্িউশ্রিশি ক্ে-ক্ত গর্ভবতী মশ্িলাদের এইচ.
আই.শ্র. পরীক্া েরার প্রেল্প গ্রিণ েদরদছ৷ এই প্রেল্প 
আজ েৃষ্ান্তমূলেরাদব সাফল্য লার েদরদছ এবং অি্যাি্য 
রাজ্যগুশ্লও এেি এশ্ি অিুসরণ েরদছ৷ প্রাথশ্মেরাব 
ইশ্টিদগ্রদিে োউদসেশ্লং অ্যান্ড ক্িশ্্টং ক্সটিার (আই.
শ্স.শ্ি.শ্স)-গুশ্লদতই এইচ.আই.শ্র. পরীক্া েরা িত৷ 
গর্ভবতী মশ্িলারা এোদি এদল তদবই এইচ.আই.শ্র. 
পরীক্া েরা িত৷ শ্েন্তু এর ফদল গর্ভবতী মশ্িলাদের 
মারে ৪০%ক্ে এই পরীক্ার আওতাে আিা সম্ভব িত৷ 
২০১০ সাদল বর্ভমাি, উত্তর শ্েিাজপুর এবং জলপাইগুশ্ড় 
ক্জলাে উপস্াস্্য ক্ে্রে স্তদর এইচ.আই.শ্র. পরীক্া শুরু 
িে৷

প্রাথশ্মে সাফদল্যর পদরও ি্যাদো ক্থদে শ্েদির 
ক্জাগাি েম থাোে প্রেল্পশ্ি বন্ধ িদে যাে৷ পরীক্ার 
শ্েি সাপ্াই পুিরাে শুরু িদল ২০১২ সাদল প্রেল্পশ্ি 
আবার চালু িে৷ এই েফাে আরও শ্তিশ্ি ক্জলাে প্রেল্প 
শুরু েরা িে, যার ফদল ১০% ক্বশ্শ গর্ভবতী মশ্িলাদে 
পরীক্ার আওতাে আিা সম্ভব িে৷ ২০১৫-১৬ সাদলর 
ক্শদে জাতীে স্াস্্য শ্মশদির আশ্থ্ভে সািায্য এবং ক্্টি 
ফ্যাশ্মশ্ল ওদেলদফোর বু্যদরার ক্িেশ্িোল সিােতাে 
সারা রাজ্যব্যাপী এই প্রেল্প চালু িে৷ এই প্রেদল্প গর্ভবতী 
মশ্িলার পরীক্ার িার, ২০১৫-১৬-ক্ত যা শ্ছল ৫০%, তা 
২০১৬-১৭-ক্ত ক্বদড় ৮৭% িে৷ ২০১৭-১৮ আশ্থ্ভে বদে্ভ 
এশ্ি আরও ক্বদড় ৯৯.২% িে৷ এই েম্ভসূশ্চ অিুযােী 
শ্রদলজ ক্িল্ থ অ্যান্ড শ্িউশ্রিশি ক্ে-ক্ত এ. এি. এম.-রা 
এই পরীক্া েদরি এবং আর.শ্স.এইচ. ক্রশ্জ্টার ও 
মাোর চাইল্ড ক্প্রাদিেশি োদে্ভ এর শ্ববরণ িশ্থরুক্ত 
থাদে৷ েূরবত্ভী এলাোর স্াস্্যেম্ভীদের জি্য রাজ্য 

শ্রশ্েওদত প্রশ্শক্ণ ক্েবার ব্যবস্া এবং প্রেদল্পর উন্নশ্তর 
জি্য েড়া িজরোশ্রর ব্যবস্া চালু েরা িদেদছ৷

ক্বসরোশ্র স্তদর গর্ভবতী মশ্িলাদের এইচ. আই. 
শ্র. পরীক্ার তথ্য িশ্থরুক্ত েরা এবং িজরোশ্রর 
ক্ক্দরেও পশ্চিমবঙ্গ সরোর উদলেেদযাগ্য উদে্যাগ 
শ্িদেদছ৷ WBSAP & CS-এর উদে্যাদগ ৮৫০শ্িরও ক্বশ্শ 
ক্বসরোশ্র স্াস্্যদে্রে এইচ.আই.শ্র. আক্ান্ত গর্ভবতী 
মশ্িলাদের পশ্রদেবা শ্েদছে এবং শ্রদপাি্ভ েরদছ৷ এেদিা 
পয্ভন্ত ৫শ্ি িাশ্স্ভংদিাদম, এইচ. আই. শ্র. পশ্জশ্ির 
গর্ভবতী মশ্িলাদের প্রসব িদেদছ৷ ক্বসরোশ্র স্াস্্যদেদ্রে 
গর্ভবতী মশ্িলাদের এইচ. আই. শ্র. পরীক্ার শ্রদপাি্ভ 
েরার জি্য স্াস্্য অশ্রেত্ভা এেশ্ি সারেুলার জাশ্র 

গর্ভবতী মশ্িলার ক্েি ক্থদে সন্তাদির ক্েদি

এইচ আই শ্র সংক্মণ প্রশ্তদরাদর এশ্গদে বাংলা
োঃ সুমি গাঙু্গলী

শ্প শ্প শ্ি শ্স শ্ি েিসালি্যাটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এড্ স্  প্রশ্তদরার ও শ্িেন্ত্রণ সংস্া

সূচে ২০১৪-১৫ তথ্য ২০১৫-১৬ তথ্য ২০১৬-১৭ তথ্য ২০১৭-১৮ তথ্য

ক্মাি িশ্থরুক্ত গর্ভবতী
মশ্িলার সংে্যা ১৮,৪১,০৯০ ১৭,৫৭,৬২২ ১৭,৪৯,৪৪৩ ১৬,৬৬,১৯৬

এইচ. আই. শ্র.
পরীক্া িওো গর্ভবতী 

মশ্িলার সংে্যা
৮,৮০,৩৫৯ ৮,৮৯,০০৭  ১৫,২৫,২৮৩ ১৬,৫৩,১৬৫

পরীক্ার িার % ৪৭.৮২ ৫০.৫৮ ৮৭.১৯ ৯৯.২২
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েদরদছি৷ ক্বসরোশ্র শ্চশ্েৎসেদের জি্য রাজ্যস্তদর 
এেশ্ি PPTCT সংক্ান্ত আদলাচিাসরার আদোজি েরা 
িদেদছ৷

আমাদের রাজ্য NUHM পশ্রোঠাদমার মদর্যও 
গর্ভবতী মশ্িলাদের এইচ. আই. শ্র. পরীক্া চালু 
েদরদছ৷ সম্প্রশ্ত, উত্তর ২৪-পরগিার আরবাি প্রাইমাশ্র 
ক্িল্ থ ক্সটিাদর এইচ. আই. শ্র. পরীক্া চালু িদেদছ, 
যার উদদেশ্য সারা রাদজ্য এই ব্যবস্া ছশ্ড়দে ক্েওো৷

এোদি ফা্ট্ভ শ্িোর এইচ. আই. শ্র. সুপাররাইজার 
পরীক্া েরদবি৷ তারপর এইচ. আই. শ্র. শ্রঅ্যােশ্ির 
গর্ভবতী মশ্িলাদের শ্িেিবত্ভী আই. শ্স. শ্ি. শ্স. ক্েদ্রে 
পরীক্া েদর শ্িশ্চিত িওো িদব৷ রাজ্য সরোর সারা 
রাজ্য জুদড় NUHM-এর ক্মিারশ্িশ্ি ক্িাদম এই পরীক্া 
পশ্রদেবা চালু েদরদছ৷

এইরাদব গর্ভাবস্াে এেজি মশ্িলা ক্য ক্য জােগাে 
যাদব, তার সবেশ্িদতই এইচ. আই. শ্র. পরীক্ার ব্যবস্া 
েরা িদেদছ, যাদত ক্য ক্োদিা জােগা ক্থদেই এই সুশ্বরা 
পাওো যাে৷

রাজ্য সরোদরর গৃিীত গুরুত্বপূণ্ভ পেদক্পগুশ্লর মদর্য 
এেশ্ি িল, SNCU এবং শ্িউশ্রিশিাল শ্রি্যাশ্বশ্লদিশি 
ক্সটিাদর (NRC) রশ্ত্ভ িওো ক্য শ্শশুদের এইচ. আই. 
শ্র.-র মদতা লক্ণ ক্েো যাে তাদের এইচ. আই. শ্র. 
আক্ান্ত শ্শশুদে শ্চশ্নিত েরা এবং তার জীবিরারদণর 
ব্যবস্া েরা এবং তার বাবা-মার এইচ. আই. শ্র. পরীক্া 
েরা৷

এই প্রেল্প ইশ্তমদর্যই চালু িদেদছ৷

এর পাশাপাশ্শ পশ্চিমবঙ্গ সরোর PPTCT শ্িদে 
প্রচার েরদছ ক্রশ্েও, শ্লফদলি, ক্পা্টার, ব্যািাদরর 
মার্যদম৷ এইসব শ্েছুই েরা িদছে ২০২০ সাদলর মদর্য 
শ্শশুদের মদর্য এইচ. আই. শ্র. শ্িমূ্ভল েরার লদক্্য৷ 

বত্ভমাদি মাদের স্াস্্য সংক্ান্ত সেল প্রেল্প ক্যমি 
PMSMA (প্ররািমন্ত্রী সুরশ্ক্ত মাতৃত্ব অশ্রযাি)-এর 
এেশ্ি অশ্বদছেে্য অংশ িল PPTCT; গর্ভাবস্া সংক্ান্ত 
পুশ্স্তো ‘আশ্ম মা িদত চদলশ্ছ’-ক্তও এইচ. আই. শ্র. 
পরীক্ার েথা বলা িদেদছ৷

PPTCT-র ক্ক্দরে তথ্য-প্রযুশ্ক্তশ্ির্ভর শ্েছু উদ্াবি, 
রাদজ্যর সাফদল্য অদিে সািায্য েদরদছ৷ এস. এম. 
এস.-শ্রশ্ত্তে লশ্জশ্্টে ব্যবস্া, প্রেদল্পর সুষু্ প্রদোদগ 
শ্বশ্রন্ন সািায্য েদরদছ৷ এস. এম. এস.-এর মার্যদম 
এইচ. আই. শ্র. আক্ান্ত মশ্িলাদের বাত্ভা পাঠাদিার 
ফদল তাদের শ্বশ্রন্ন পশ্রদেবার সদঙ্গ যুক্ত েরার প্রদচষ্া 
শশ্ক্তশালী িদেদছ৷ এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ এেশ্ি সফ্ িওে্যার 
ততশ্র েদরদছ, যার সািাদয্য পশ্জশ্ির গর্ভবতী মশ্িলাদের 
এবং তাঁদের সন্তািদের তাশ্লো ততশ্র েরা িদছে এবং 
সমদে সমদে উপদরাক্তা এবং পশ্রদেবা প্রোিোরীদের 
এস. এম. এস. পাঠাদিা িদছে, যাদত তাঁরা সশ্ঠে সমদে 
পশ্রদেবা ক্পদত পাদরি৷

২০১৭-১৮-ক্ত ৯৯.২% গর্ভবতী মশ্িলার এইচ. আই. 
শ্র. পরীক্া েরা িদেদছ৷ ৪৩০ জি গর্ভবতীর শ্রদপাি্ভ 
পশ্জশ্ির পাওো যাে, যার মদর্য ৩০৯ জি িতুি েদর 
আক্ান্ত৷ এইচ. আই. শ্র. আক্াদন্তর িার ০.০৩%, এর 
মদর্য ৯৭.১%-ক্ে এ. আর. শ্ি. (অ্যাশ্টি ক্রদরিারাইরাল 
ক্থরাশ্প) ক্েওো িদেদছ৷

বত্ভমাি শ্রদপাি্ভ অিুযােী, এইচ. আই. শ্র. আক্ান্ত 
মাদের ক্থদে শ্শশুর সংক্মদণর িার ৫ শতাংদশর েম৷

এই পশ্রদপ্রশ্ক্দত পশ্চিমবঙ্গ অি্য রাজ্যদের ক্থদে 
যদথষ্ এশ্গদে আদছ এবং শ্শশুদের মদর্য এইচ. আই. শ্র. 
েূরীেরণ প্রেদল্প এে অিি্য স্াি অশ্রোর েদর আদছ৷

এইরাদব রাজ্য সরোর ২০২০ সাদলর মদর্য শ্শশুদের 
এইচ. আই. শ্র. শ্িমূ্ভল েরার লদক্্য এশ্গদে চদলদছ।
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সাপ্াশ্িক আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড সম্পূরণ প্রকল্প
[Weekly Iron & Folic Acid Supplementation  

Programme for Adolescents (WIFS)]
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আমাদের রাজ্-সি ভারদের ৬০ শোংদশর ববশ্শ 
মানুষ রক্াল্পোয় বভাদেন৷ আর ৪০ শোংদশরও ববশ্শ 
প্রাক্ -শ্বে্ািয় শ্শশু রক্াল্পোর শ্শকার৷ ৬০ বেদক ৭০ 
শোংশ শ্কদশারী এবং ৪০ শোংশ শ্কদশার রক্াল্পো 
শ্নদয় বদ�া িদছে আমাদের বেদশ৷ বেদশ মােৃ-মৃেু্র 
২০ শোংদশরও ববশ্শ অবোন এই রক্াল্পোরই৷

রক্াল্পো

শ্কদশারীদের বষেদরে - < ১১ গ্াম/১০০ শ্মশ্িশ্িটার ও 
শ্কদশারদের বষেদরে - < ১২ গ্াম/১০০ শ্মশ্িশ্িটার, 
রদক্র শ্িদমাদ্াশ্বদনর মারো োকদি ো রক্াল্পোর 
িষেণ৷

রক্াল্পোর কারণ

মপূি কারণগুশ্ি িি –

(১) বাি্াবস্া বেদক ককদশাদর উত্তরদণর সময় 
অশ্েশ্রক্ মারোয় আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সদডর 
চাশ্িো৷

(২) চাশ্িোর েুিনায় খাবাদরর অপ্রেুি বজাোন৷

(৩) শ্রিশ্মজশ্নে রক্ষেরণ৷

(৪) শ্কদশারীদের বষেদরে মাশ্সক রজষেরণ 

(৫) শ্কদশারী অবস্ায় মােৃত্ব (ভয়ঙ্কর রক্াল্পোর 
কারণ)৷

রক্াল্পোর ফি

(১) শারীশ্রক ও মানশ্সক কম্মষেমো হ্াস৷

(২) েুব্মি শারীশ্রক েঠন৷

(৩) অপশ্রপক্ব ও েুব্মি মানশ্সক েঠন৷

(৪) শ্কদশারী মাদয়র রক্াল্পোর জন্, সমদয়র 
আদেই প্রসদবর প্রবণো বাদ� ও কম ওজদনর 
শ্শশুর জন্ম িয়৷

রক্াল্পো প্রশ্েদরাদের জন্ প্রদয়াজন একশ্ট 
প্রকদল্পর

সমদয়র প্রদয়াজদন েভ্মবেী মাদয়দের জন্ আয়রন 
ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্�র সংস্ান আমাদের বেদশ 
অদনকশ্েন আদেই শুরু িয়৷ ো সদ্বেও রক্াল্পো 
বিেু মােৃ-মৃেু্র সংখ্ার বদ�া ববশ্শ বিরদফর ঘটাদনা 
যায়শ্ন৷

এই ধ্রুব সে্দক মান্ো শ্েদয় শ্কদশার-
শ্কদশারীদের জন্ এই ‘সাপ্াশ্িক আয়রন ও ফশ্িক 



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

186

অ্াশ্সড সম্পূরণ প্রকল্প’৷ কারণ, এরাই ভশ্বষ্দের 
মা ও বাবা৷ এদের শারীশ্রক ও মানশ্সকভাদব 
সুস্ রাখদে পারদি এরাই ভশ্বষ্দের সুস্ মা ও 
বাবা িদে পারদব৷ রক্াল্পোদিেু মােৃ-মৃেু্ এবং  

নবজােদকর মৃেু্শ্মশ্িি হ্াস করা যাদব৷

আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড সম্পূরণ প্রকল্প (WIFS)

(১) এই প্রকদল্পর উদদেশ্ িি, বেদশর সকি শ্কদশার-
শ্কদশারীদের এর আওোয় আনা৷

(২) সু্দির ষষ্ঠ বেদক দ্ােশ বরেশ্ণ পয্মন্ত সকি শ্কদশার-
শ্কদশারীদের ও অঙ্গনওয়াশ্র বকদ্রে নশ্েভুক্ সকি 
সু্িিুট শ্কদশারীদের সপ্াদির একশ্ট শ্নশ্ে্মষ্ট শ্েদন 
(বসামবার) একশ্ট কদর ‘আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড 
বশ্�’ (নীি রদের) বসবন করাদনা৷

(৩) সু্দি শ্শষেক ও অঙ্গনওয়াশ্র বকদ্রে অঙ্গনওয়াশ্র 
কম্মীেণ প্রশ্ে শশ্নবার প্রশ্েশ্ট শ্কদশার/শ্কদশারীদক 
একশ্ট কদর ‘আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্�’ (নীি 
রদের) বসবন করাদবন ও মাসাদন্ত শ্নশ্ে্মষ্ট ফদম্ম 
শ্নজ শ্নজ ঊর্্মেন কেৃ্মপদষের কাদি শ্রদপাট্ম জমা 
বেদবন৷

বকন শ্কদশার-শ্কদশারীদের জন্ ‘আয়রন ও ফশ্িক 
অ্াশ্সড সম্পূরণ প্রকল্প’ (WIFS)

কারণ,

(১) আমাদের বেদশ ৬০ বেদক ৭০ শোংশ শ্কদশারী 
 এবং ৪০ শোংশ শ্কদশার রক্াল্পোয় বভাদে৷

(২) ২০ শোংদশরও ববশ্শ বমদয়দের ১৮ বির বয়দসর 
আদেই শ্বদয় িয় আর এদের মদে্ ১৬%-এরও 
ববশ্শ সন্তান োরণ কদরন৷

(৩) বেদশ মােৃ-মৃেু্র ২০ শোংদশরও ববশ্শ অবোন 
এই রক্াল্পোরই৷

প্রকদল্পর িষে্
(১) বংশানুরিশ্মক রক্াল্পোর প্রবণো কমাদনা এবং 

মানব সম্দের উৎকষ্মো বা�াদনা৷

(২) শ্কদশার-শ্কদশারীদের (১০-১৯ বির) রক্াল্পোর 
প্রবণো কমাদনা এবং েজ্জশ্নে মােৃ ও শ্শশু-মৃেু্ 
হ্াস৷

(৩) শরীদর বিৌিভাবজশ্নে রক্াল্পো কমাদনার জন্ 
সকি শ্কদশার-শ্কদশারীদের সু্ি ও অঙ্গনওয়াশ্র 
বকদ্রে ‘আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্�’ বসবন 
করাদনা৷

(৪) কৃশ্মঘশ্টে রক্াল্পো বরাদে, বিদর েুবার কৃশ্মনাশক 
বশ্� বসবন করাদনা (সু্ি ও অঙ্গনওয়াশ্র বকদ্রে) 

[Biannual Albendazole (400 mg) for 
de-worming (NDD)]

‘আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড’ (নীি রদের) এবং 
‘অ্ািদবনডাদজাদির’ মারো

•	আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্� (নীি রদের) : আয়রন-
১০০ শ্মশ্িগ্াম, ফশ্িক অ্াশ্সড-৫০০ মাইদরিাগ্াম৷

•	অ্ািদবনডাদজাি – ৪০০ শ্মশ্িগ্াম৷

‘আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড’ (নীি রদের) এবং 
‘অ্ািদবনডাদজাি’-এর বসবদনর শ্নয়ম

(১) বশ্� েুশ্ট কখনই খাশ্ি বপদট খাওয়া যাদব না৷

(২) বশ্� েুশ্ট সবসময়ই ভরা-বপদট বখদে িদব 
(খাবাদরর সদঙ্গ বখদি ভাদিা, অন্তে পদষে খাওয়ার 
আেঘণ্ার মদে্)৷

(৩) এই বশ্� েুশ্ট বসবদন পার্্ম প্রশ্েশ্রিয়া খুবই কম 
(বনই বিদিই চদি)৷

(৪) খুব কম বষেদরেই ো বোিাদনা, িািকা মাোেরা, 
কাদিা পায়খানা, ঈষৎ বকাষ্ঠকাশ্ঠন্—এইসব 
পার্্মপ্রশ্েশ্রিয়া িদে পাদর৷

প্রকদল্পর পশ্রচািনা

•	 স্াস্্, শ্শষো এবং নারী ও শ্শশু কি্াণ—এই শ্েনশ্ট 
েপ্দরর সশ্মিশ্িে প্রদচষ্টায় WIFS প্রকল্পশ্ট পশ্রচাশ্িে 
িয়৷

প্রকদল্পর বযৌে কাঠাদমা

•	 স্াস্্ েপ্র : প্রকল্প কেশ্র, উইফস, অ্ািদবনডাদজাি 
বশ্� ও ফদম্মর বজাোন৷ প্রশ্শষেণ ও পরামশ্ম প্রোন৷

•	 শ্শষো এবং নারী ও শ্শশু কি্াণ েপ্র : প্রকদল্পর 
সশ্ঠক রূপায়ণ ও প্রশ্েদবেন প্রোন৷

স্াস্্, শ্শষো এবং নারী ও শ্শশু কি্াণ এই শ্েন 
েপ্দরর বযৌে োশ্য়ত্ব

স্াস্্ েপ্র :

(১) প্রকদল্পর শ্নয়মাবশ্ি ও কাশ্রেশ্র সিায়ো৷

(২) আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্� (নীি রদের) ও 
অ্ািদবনডাদজাি বশ্�র বজাোন৷

(৩) সিদযােী েপ্দরর শ্নশ্ে্মষ্ট ব্শ্ক্েদণর প্রশ্শষেণ, 
প্রকদল্পর কাদজর বযৌে ে্বোবোন, মপূি্ায়ন ও 
পরামশ্মপ্রোন৷

(৪) শ্নয়শ্মে ‘কনভারদজন্স’ শ্মশ্টং-এর ব্বস্া শ্নশ্চিে 
করা৷
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শ্শষো েপ্র :

(১) প্রশ্ে বসামবার (উইফস-বড) সু্ি শ্শষেক/
শ্শশ্ষেকােণ, ষষ্ঠ বেদক দ্ােশ বরেশ্ণ পয্মন্ত সকি 
শ্কদশার-শ্কদশারীদের ‘উইফস’ বশ্� খাওয়াদবন ও 
বিদর ২-বার অ্ািদবনডাদজাি বশ্� খাওয়াদবন৷

(২) বনাডাি শ্শষেক/শ্শশ্ষেকা েে্ সংরষেণ করদবন ও 
মাসাদন্ত শ্নশ্ে্মষ্ট ফদম্ম ঊর্্মেন কেৃ্মপদষের কাদি 
শ্রদপাট্ম পাঠাদবন৷

(৩) ঊর্্মেন কেৃ্মপদষের কাি বেদক ‘উইফস’ বশ্� ও 
ফম্ম সংগ্ি করদবন৷

(৪) এসআই ও শ্ডআই েণ শ্নজ শ্নজ স্তদরর 
‘কনভাদরজন্স’ শ্মশ্টং-এ বযােোন ও অংশগ্িণ 
শ্নশ্চিে করদবন৷

(৫) প্রকদল্পর কাদজর ে্বোবোন, মপূি্ায়ন ও 
পরামশ্মপ্রোন৷

নারী ও শ্শশু কি্াণ েপ্র :

(১) অঙ্গনওয়াশ্র বকদ্রে অঙ্গনওয়াশ্র কম্মীেণ প্রশ্ে 
শশ্নবার (উইফস বড) ১০ বেদক ১৯ বিদরর সকি 
সু্িিুট শ্কদশারীদের ‘উইফস’ বশ্� খাওয়াদবন ও 
বিদর ২বার অ্ািদবনডাদজাি (শ্রিশ্মনাশক) বশ্� 
খাওয়াদবন৷

(২) শ্নশ্ে্মষ্ট ফদম্ম েে্ সংরষেণ করদবন ও মাসাদন্ত 
ঊর্্মেন কেৃ্মপদষের কাদি শ্রদপাট্ম পাঠাদবন৷

(৩) শ্ডশ্পও এবং শ্সশ্ডশ্পও শ্নজ শ্নজ স্তদরর 
‘কনভারদজন্স’ শ্মশ্টং-এ বযােোন ও অংশগ্িণ 
শ্নশ্চিে করদবন এবং প্রকদল্পর কাদজর েত্বাবোন, 
মপূি্ায়ন ও পরামশ্ম প্রোন করদবন৷

বজাোন সরবরাদির শ্িসাব

(ক) সু্দির জন্ :

(১) আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্� (নীি রদের) [১ 
বিদরর জন্] [(ষষ্ঠ  েদক দ্ােশ বরেশ্ণর সকি 
শ্কদশার-শ্কদশারীর সংখ্া + সকি শ্শষেক-শ্শশ্ষেকা) 
x ৫২] + ২০ শোংশ অশ্েশ্রক্ (বাফার)৷

(২) জােীয় কৃশ্মনাশক শ্েবদসর জন্ অ্ািদবনডাদজাি 
বশ্� [১ বিদর ২-রাউদডের জন্] [ষষ্ঠ বেদক দ্ােশ 

বরেশ্ণর সকি শ্কদশার-শ্কদশারীর সংখ্া x ৫২] + 
১০ শোংশ অশ্েশ্রক্ (বাফার)৷

(খ) অঙ্গনওয়াশ্র বকদ্রের জন্ :

(১) আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্� (নীি রদের) [১ 
বিদরর জন্] [(১০-১৯ বিদরর সকি সু্িিুট 
শ্কদশারীর সংখ্া x ৫২) + ৫২] + ২০ শোংশ 
অশ্েশ্রক্ (বাফার)৷

(২) জােীয় কৃশ্মনাশক শ্েবদসর জন্ অ্ািদবনডাদজাি 
বশ্� [১ বিদর ২-রাউদডের জন্] [(১০-১৯ বিদরর 
সকি সু্িিুট শ্কদশারীর সংখ্া x ৫২) + ১০ 
শোংশ অশ্েশ্রক্ (বাফার)৷

প্রকল্প-প্রশ্েবন্ধকো বরাদে কী কী করদে িদব

(ক) প্রদয়াজনীয় রসদের শ্নরবশ্ছেন্ন সরবরাি

(১) আয়রন ও ফশ্িক অ্াশ্সড বশ্� (নীি রদের)৷

(২) জােীয় কৃশ্মনাশক শ্েবদসর জন্ অ্ািদবনডাদজাি 
বশ্�৷

(৩) প্রশ্েদবেদনর ফম্ম৷

(খ) অশ্ভসৃশ্ে সভা (কনভারদজন্স শ্মশ্টং) ও অংশগ্িণ

(১) স্াস্্ েপ্র, শ্শষো েপ্র এবং নারী ও শ্শশু কি্াণ 
েপ্দরর শ্নদজর শ্নদজর োয়বদ্ধো অনুসাদর 
সশ্মিশ্িেভাদব স্ীয় োশ্য়ত্ব পািন করদবন এবং 
এই প্রকদল্পর উদদেশ্ সফি করদবন৷

(২) োয়বদ্ধ প্রদে্দকই ‘কনভারদজন্স’ শ্মশ্টং-এ 
বযােোন ও অংশগ্িণ শ্নশ্চিে করদবন৷

(ে) জনসংদযাে

(১) ‘উইফস’ প্রকল্প শ্নশ্ব� জনসংদযাদের উপর 
শ্নভ্মরশীি৷

(২) সংবােমাে্ম সম্প্রচার একশ্ট গুরুত্বপপূণ্ম মাে্ম৷

(৩) স্ানীয়ভাদব স্ানীয়-ভাষায় অনপূশ্েে বপাস্ার, 
প্রাচীরপরে, প্রচারপরে ইে্াশ্ে জনসংদযাদের 
শশ্ক্শািী মাে্ম৷

(৪) জনসমাদজ সভা, সশ্মশ্ে, বসশ্মনার এবং সু্দি 
কু্ইজ/বপাস্ার প্রশ্েদযাশ্েো ইে্াশ্ে খুবই 
উপদযােী মাে্ম৷

ডাঃ ভপূ ষণ চরিবে্মী
সি-অেীষেক (সু্ি বিল্ ে)

[ বিখাশ্ট স্াস্্ ও পশ্রবার কি্াণ েপ্র বেদক প্রকাশ্শে ‘সবার জন্ স্াস্্’, আেস্ ২০১৮ সংখ্া বেদক পুনমু্মশ্রিে ]
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গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য ‘ওদেশ্িং িাি’—

পশ্চিমবঙ্গ স্াস্্য েপ্তদরর একশ্ি উদ্াবনী পেদষেপ
সুন্দরবদনর শ্তনশ্ি নেীদবশ্টিত ব্লদক 
বাশ্িদত প্রসদবর িার ৬৩%-৮৭% 
শ্িল এবং এখানকার মশ্িলারা খুব 
কম ক্ষেদরেই প্রশ্িশ্ষেত নাস্ভ-এর 

সিদ�াশ্গতাে বাচ্া প্রসদবর সুদ�াগ 
ক্পদতন৷ এই কারদে রাজ্য সরকার 
গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য িাসপাতাল 

চত্বদর ‘ওদেশ্িং িাি’ ততশ্রর 
পশ্রকল্পনা কদরদি৷
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স্াস্্যসূচদকর অন্যতম শ্েক শ্নদে্ভিক—মাতৃত্বকালীন 
মৃতু্য এবং প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসব প্ররৃশ্ত শ্নর্ভারদে 
মাতৃত্বকালীন জরুশ্র স্াস্্য পশ্রদেবার উপলব্ধতা এবং 
রারেীশ্বে্যা সংক্ান্ত সাবরানতা গুরুত্বপূে্ভ রূশ্মকা পালন 
কদর৷

অ) পশ্চিমবদঙ্গ ২০১০-১২ সাদল মাতৃত্বকালীন মৃতু্যর িার 
(MMR) শ্িল ১১৭, ২০১৪-১৬ সাদল (SRS ২০১৮) 
ক্সশ্ি কদম িদেদি ১০১৷ এই রাদজ্য ২০১১-১২ সাদল 
প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসদবর িার শ্িল ৭২%, ২০১৭-১৮ 
(HMIS তথ্য) সাদল তা বৃশ্ধি ক্পদে িদেদি ৯৫%৷ 
পশ্রকাঠাদমার বুশ্নোশ্ে সূচকগুশ্লর উন্নশ্ত িওো 
সদ্বেও শ্বদিেত প্রত্যন্ত অঞ্চদলর গর্ভবতী মশ্িলাদের 
কাদি সন্তান প্রসদবর সুশ্বরা ক্পঁদি ক্েওো এবং 
জশ্িল সমস্যাগুশ্লর সমেমদতা তোরশ্ক করা রাজ্য 

স্াস্্য েপ্তদরর কাদি বদিা চ্যাদলঞ্জ৷ এই সমস্যা 
খুবই প্রকি সুন্দরবদনর শ্বশ্রন্ন নেীদবশ্টিত দ্ীপ—
ক্গাসাবা, পাথরপ্রশ্তমা এবং সদন্দিখাশ্ল -২ অঞ্চল 
গুশ্লদত ক্�খাদন প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসদবর িার এখদনা 
খুব কম৷ এই সব অঞ্চদলর ক্বশ্িররাগ প্রসব এখদনা 
অপ্রশ্িশ্ষেত রারেীমাদেদের িাদত িদে থাদক, �ার 
ফদল মাতৃত্বকালীন মৃতু্য এবং ক্রাগ খুব ক্বশ্ি৷

আ) গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য ‘ওদেশ্িং িাি’ শ্নম্ভাে : 
উপশ্র উশ্লিশ্খত সুন্দরবদনর শ্তনশ্ি নেীদবশ্টিত 
ব্লদক বাশ্িদত প্রসদবর িার ৬৩%-৮৭% শ্িল এবং 
এখানকার মশ্িলারা খুব কম ক্ষেদরেই প্রশ্িশ্ষেত নাস্ভ-
এর সিদ�াশ্গতাে বাচ্া প্রসদবর সুদ�াগ ক্পদতন৷ 
এই কারদে রাজ্য সরকার গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য 
িাসপাতাল চত্বদর ‘ওদেশ্িং িাি’ ততশ্রর পশ্রকল্পনা 
কদরদি৷

ই) গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য ’ওদেশ্িং িাি’ শ্নম্ভাদের 
উদদেি্য : রাদজ্যর প্রত্যন্ত অঞ্চদলর প্রাশ্তষ্াশ্নক 
প্রসদবর িার বািাদনা এবং গর্ভবতী মশ্িলাদের 
সমেমদতা শ্চশ্কৎসার ব্যবস্া করা—এই প্রকদল্পর 
লষে্য৷

ঈ) রাবনাে তবশ্চরে্য : ডােমন্ডিারবার স্াস্্য ক্জলার 
পাথরপ্রশ্তমা ব্লদকর মারবনগর গ্ামীে িাসপাতাল, 
েশ্ষেে ২৪-পরগনা ক্জলার ক্গাসাবা ব্লদকর ক্গাসাবা 
গ্ামীে িাসপাতাল এবং বশ্সরিাি স্াস্্যদজলার 
সদন্দিখাশ্ল -২ ব্লদকর খুলনা গ্ামীে িাসপাতাদল 
এই ‘ওদেশ্িং িাি’ ততশ্র করা িদেদি৷ সুন্দরবন 
এলাকাে ক্িাদিা-বদিা শ্মশ্লদে িতাশ্রক দ্ীপ রদেদি 
ক্�গুশ্ল ক্িাদিা-বদিা নেী দ্ারা পশ্রদবশ্টিত৷ এই 
নেীগুশ্ল বে্ভাে রোবি রূপ রারে কদর৷ এখাদন 
এক দ্ীপ ক্থদক অন্য দ্ীদপ �াওোর মূল ররসা িল 
সারারে ক্নৌকা বা �ন্ত্রচাশ্লত ক্নৌকা৷ ক্বশ্িররাগ 
দ্ীদপই সদধের পর ক্নৌকা চলাচল বধে িদে �াে৷ 
রাদতর শ্েদক ক্নৌকাে চলাচল শ্বপজ্জনক িদলও 
জরুশ্র প্রদোজদন এই দ্ীপবাসীদের িাদত-প্রাে-
ক্রদখ তা করদত িে৷

উ) ‘ওদেশ্িং িাি’-এর দ্ারা গর্ভবতী মশ্িলারা কীরাদব 
উপকৃত িদত পাদরন : গর্ভবতী মশ্িলাদের – 
শ্বদিেত �াদের ঝুঁশ্কর সম্াবনা রদেদি- তাদের 
শ্চশ্কৎসা প্রোন এবং প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসব বািাবার 
জন্য ‘ওদেশ্িং িাি’-এর পশ্রকল্পনা ক্নওো িদেদি৷ 
সন্তান প্রসদবর ৭—১০ শ্েন আদগ ক্থদকই গর্ভবতী 
মশ্িলাদের ডাক্াদরর ত্বোবরাদন ‘ওদেশ্িং িাি’-এ 
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রাখা িে৷ ‘ওদেশ্িং িাি’-এ থাকার সমে গর্ভবতী 
মশ্িলাদের শ্বনামূদল্য ওেুর, খাে্য এবং প্রদোজনীে 
পরীষো-শ্নরীষোর সুশ্বরা প্রোন করা িে৷ বাচ্া 
প্রসদবর সমে িদল গর্ভবতী মশ্িলাদক গ্ামীে ব্লক 
প্রাথশ্মক স্াস্্যদকদ্রে শ্নদে �াওো িে৷

শ্প.শ্প.শ্প. প্রোলীদত কা�্ভকাশ্রতা

এই শ্তনশ্ি গ্ামীে িাসপাতাদলর শ্রতর একশ্ি 
রবদনর মদর্য সরকার প্রদোজনীে পশ্রকাঠাদমা গদি 
তুলদি এবং ক্সগুশ্ল ‘ওদেশ্িং িাি’ শ্িদসদব ব্যবিাদরর 
জন্য ততশ্র৷ ‘ওদেশ্িং িাি’গুশ্লদত শ্বকল্প শ্বেু্যদতর 
ক্জাগান ক্েওোর জন্য ‘ইনরাি্ভার’-ও বসাদনা িদেদি৷ 
এগুশ্লর পশ্রচালন-রার ইশ্তমদর্যই ‘ক্বসরকাশ্র 
সিদ�াগী’ (Private Partner)–ক্ের িাদত তুদল ক্েওো 
িদেদি৷ এই ‘ওদেশ্িং িাি’-গুশ্ল পশ্রচালদনর জন্য তারা 
আশ্থ্ভক সিােতাও ক্পদে থাদক৷

•	 নেীদবশ্টিত ৩শ্ি ব্লদক গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য 
অশ্তশ্রক্ সুশ্বরা 

আদরা ক্বশ্ি সংখ্যক গর্ভবতী মশ্িলাদের ‘ওদেশ্িং 
িাদি’ আসার জন্য উৎসাশ্িত করদত সরকাদরর 
তরফ ক্থদক তাদের ‘ওদেশ্িং িাি’-এ আসার খরচও 
শ্েদে ক্েওো িে৷

•	 আিাব্যঞ্জক সািা

৩শ্ি ‘ওদেশ্িং িাি’ জুন, ২০১৬ ক্থদক কা�্ভকরী 
রদেদি এবং এগুশ্ল প্রাে সারা বিরই রশ্ত্ভ থাদক৷

আগামীর লষে্য

প্রাথশ্মক সাফদল্যর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার – রাদজ্যর 
শ্বশ্রন্ন প্রশ্তকূল এলাকাে আদরা ৯ (নে)শ্ি ‘ওদেশ্িং িাি’ 
িািাও রাদজ্যর আদরা ৮শ্ি জােগাে – চাকুশ্লো গ্মীে 
িাসপাতাল, রতুো ব্লক প্রাথশ্মক স্াস্্যদক্রে, তুফানগঞ্জ 
মিকুমা িাসপাতাল, প্রাথশ্মক স্াস্্যদক্রে, ক্তঘশ্ি ব্লক 
প্রাথশ্মক স্াস্্যদক্রে, ফারাক্া ব্লক প্রাথশ্মক স্াস্্যদক্রে, 
মশ্িোেল ব্লক প্রাথশ্মক স্াস্্যদক্রে এবং িশ্ক্পুর 
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ব্লক প্রাথশ্মক স্াস্্যদক্রে – গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য 
‘ওদেশ্িং  িাি’ শ্নম্ভাদের পশ্রকল্পনা ক্নওো িদেদি৷

•	 এই প্রকদল্পর সম্াব্য সুফল :-

 ততশ্র িওোর পর ক্থদক এখদনা প্রাে ৩০০০ মশ্িলা 
এই পশ্রদেবা ব্যবিার কদরদিন এবং এর ফদল  
উদলিখদ�াগ্যরাদব প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসদবর িার ক্বদিদি৷

 আিা করা �াে, আগামী শ্েদন প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসব 
বৃশ্ধিদত ‘ওদেশ্িং িাি’ শ্বদিে সিােক িদব৷ এর 
পািাপাশ্ি মাতৃত্বকালীন মৃতু্য এবং শ্নরাপে মাতৃত্ব 
সুশ্নশ্চিত করার ক্ষেদরেও এশ্ি বদিা রূশ্মকা শ্নদত 
পাদর৷

পশ্চিমবদঙ্গর েুগ্ভম এলাকার গর্ভবতী মশ্িলাদের জন্য 
‘কশ্মউশ্নশ্ি ক্ডশ্লরাশ্র ক্সন্ার’ (CDC)

•	 স্াস্্যসূচদকর অন্যতম শ্েক শ্নদে্ভিক 
– মাতৃত্বকালীন মৃতু্য, নবজাতদকর 
মৃতু্য এবং প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসব বৃশ্ধি 
প্ররৃশ্ত শ্নর্ভারদে মাতৃত্বকালীন 
জরুশ্র স্াস্্য পশ্রদেবার উপলব্ধতা 
এবং রারেীশ্বে্যা সংক্ান্ত সাবরানতা 
গুরুত্বপূে্ভ রূশ্মকা পালন কদর৷ 
পশ্চিমবদঙ্গ ২০১০-১২ সাদল 
মাতৃত্বকালীন মৃতু্যর িার (MMR) 
শ্িল ১১৭, ২০১৪-১৬ সাদল 
(SRS ২০১৮) ক্সশ্ি কদম িদেদি 
১০১৷ রাদজ্য ২০১১—১২ সাদল 

প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসদবর িার শ্িল ৭২%, ২০১৭-২০১৮ 
(HMIS তথ্য) সাদল তা বৃশ্ধি ক্পদে িদেদি ৯৫%৷

•	 সুন্দরবন এলাকাে ক্িাদিা-বদিা শ্মশ্লদে িতাশ্রক 
দ্ীপ রদেদি ক্�গুশ্ল ক্িাদিা-বদিা নেী দ্ারা 
পশ্রদবশ্টিত৷ এই নেীগুশ্ল বে্ভাে রোবি রূপ রারে 
কদর৷ এখাদন এক দ্ীপ ক্থদক অন্য দ্ীদপ �াওোর 
মূল ররসা িল সারারে ক্নৌকা বা �ন্ত্রচাশ্লত ক্নৌকা৷ 
ক্বশ্িররাগ দ্ীদপই সদধের পর ক্নৌকা চলাচল বধে 
িদে �াে৷ রাদতর শ্েদক ক্নৌকাে চলাচল শ্বপজ্জনক 
িদলও জরুশ্র প্রদোজদন এই দ্ীপবাসীদের িাদত-
প্রাে-ক্রদখ তা করদত িে৷

•	 একই রকম উত্তরবদঙ্গর মালবাজার এবং কালশ্চশ্ন 
এলাকার চা-বাগান এলাকার শ্কিু অংদি রদেদি 
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ক্শ্মক
নং

ক্জলা ব্লক শ্সশ্ডশ্স-র স্ান

১ বশ্সরিাি 
স্াস্্য ক্জলা

শ্িজলগঞ্জ েুলেুশ্ল, তবলাশ্ন, 
ক্গাশ্বন্দমাশ্ি

২ সদন্দিখাশ্ল-২ ক্জলা পশ্রেে 
রবন, 
মশ্েপুর, 
বদেরমাশ্র

৩ ডােমন্ডিারবার 
স্াস্্য ক্জলা

পাথরপ্রশ্তমা রাখালপুর, 
ক্িরম্বদগাপালপুর, 
শ্রীনারােেপুর, 
সুমোমেী ক্সবা 
সেন

৪ কাকদ্ীপ জুমাে নস্কর

৫ জলপাইগুশ্ি মাল ডামশ্ডম শ্ি 
এদটেি, রুঙ্গা 
মুশ্ক্ এদটেি

৬ আশ্লপুরেুোর কুমারগ্াম রােডাক শ্ি 
এদটেি

েুগ্ভম অঞ্চলগুশ্ল েুগ্ভমতার জন্য৷ ওই অঞ্চদলর 
গর্ভবতী মশ্িলাদের সন্তাদনর জন্ম ক্েওোর জন্য 
অপ্রশ্িশ্ষেত রারেী মাদেদের উপর শ্নর্ভরিীল থাকদত 
িত৷ এর ফদল মাতৃত্বকালীন অসুস্তা এবং মৃতু্যর 
মদতা ঘিনা ঘিত৷

•	 কশ্মউশ্নশ্ি ক্ডশ্লরাশ্র ক্সন্ার (CDC) ততশ্রর 
উদদেি্য—সুন্দরবদনর প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং উত্তরবদঙ্গর 
েুগ্ভম চা বাগান এলাকাে প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসব বািাদনা 
এবং গর্ভাবস্ার জশ্িল সমস্যাগুশ্লর সমারান৷

শ্পশ্পশ্প পধিশ্তদত ‘কশ্মউশ্নশ্ি ক্ডশ্লরাশ্র ক্সন্ার’-এর 
(CDC) পশ্রচালনাে েশ্ষেেবদঙ্গর সুন্দরবদন এবং উত্তরবদঙ্গর  
চা-বাগান এলাকাে শ্নম্নশ্লশ্খত ১৪শ্ি শ্সশ্ডশ্স, শ্পশ্পশ্প 
পধিশ্তদত চালু রদেদি৷ পশ্চিমবদঙ্গর ১৪শ্ি শ্সশ্ডশ্স 
ইশ্তমদর্য কাজ শুরু কদরদি৷ 
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বািাই করা NGO/ ক্বসরকাশ্র অংিীোদররা শ্নদজদের 
পশ্রকাঠাদমা ব্যবিার কদর শ্সশ্ডশ্স-ক্ত প্রসবদক্রে গদি 
তুদলদি৷ সারারে প্রসদবর সমে প্রদোজনীে ডাক্ার এবং 
নাস্ভ এরাই সরবরাি কদর থাদক৷ ক্� সংস্া শ্সশ্ডশ্স শ্ি 
চালাদছেন সরকার ক্থদক তাদক এই শ্সশ্ডশ্স-ক্ত িওো 
প্রদত্যক প্রসদবর জন্য ৫০০০ িাকা শ্েদে থাদক৷

•	 গর্ভবতী মশ্িলারা কীরাদব CDC দ্ারা উপকৃত িন : 
ক্� সমস্ত গর্ভবতী মশ্িলা গর্ভাবস্ার সমে শ্চশ্কৎসার 
জন্য শ্সশ্ডশ্স-ক্ত �ান তারা জননী ও শ্িশু সুরষো 
প্রকদল্পর অন্তরু্ভক্ সমস্ত সুদ�াগ-সুশ্বরা ক্পদে থাদকন 
ক্�মন—শ্বনামূদল্য ডাক্াশ্র পরামি্ভ, শ্বনামূদল্য ওেুর, 
শ্বনামূদল্য খাবার এবং ক্রাগীদক ক্রফার করা িদল 
বাশ্ি ক্থদক ক্সই িাসপাতাল প�্ভন্ত �াতাোদতর 
খরচও ক্পদে থাদকন৷ এই প্রকদল্পর মার্যদম মাদেদের 
শ্িশুর জন্ম শ্েদত �াদত ক্কাদনা খরচ না িে তা 
সুশ্নশ্চিত করা িদেদি৷ ক্� সমস্ত গর্ভবতী মশ্িলা 

জননী সুরষো ক্�াজনা-এর সুশ্বরা পাওোর উপ�ুক্ 
তাদেরদক ক্সিা ক্েওো িে৷

•	 শ্সশ্ডশ্স-র সাফল্য :

 এই ১৪শ্ি শ্সশ্ডশ্স-ক্ত প্রশ্ত বির গদি ৪০০০—
৫০০০ প্রসূশ্তর স্ারাশ্বক প্রসব িদে থাদক৷

•	 শ্সশ্ডশ্স চালু িওোর সম্াব্য প্ররাব :

 শ্সশ্ডশ্স চালু িবার পর ক্থদক ইশ্তমদর্যই 
৩২,০০০ গর্ভবতী মশ্িলা এর পশ্রদেবা গ্িে 
কদরদি৷ শ্সশ্ডশ্স-শ্নরাপে মাতৃত্ব সুশ্নশ্চিত 
করার পািাপাশ্ি প্রত্যন্ত অঞ্চদল প্রাশ্তষ্াশ্নক 
প্রসব বৃশ্ধিদতও সিােক িদেদি৷ রশ্বে্যদত এশ্ি  
এম এম আর এবং  আই এম আর কমাদত সিােক 
িদব বদল আিা করা �াে৷ এইরাদব প্রসূশ্ত ও শ্িশুর 
মতু্যিার হ্াস পাদব৷
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সংদষেদপ শ্সশ্ডশ্স-র সাফল্য

জঙ্গলমিল, উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবদনর প্রত্যন্ত 
এলাকার জন্য ‘ক্মাবাইল ক্মশ্ডক্যাল ইউশ্নি’ (MMU) : 

জঙ্গলমিল, উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবদনর ক্� সমস্ত 
প্রত্যন্ত এলাকার স্াস্্য েপ্তদরর পদষে প�্ভাপ্ত পশ্রদেবা 
ক্পঁদি ক্েওো সম্ব নে, ক্সখানকার জনদগাষ্ীদক 
পশ্রদেবা ক্পঁদি ক্েওোর জন্য শ্ডদসম্বর ২০১১/জানুোশ্র 
২০১২ সাদল ‘ক্মাবাইল ক্মশ্ডক্যাল ইউশ্নি’ পশ্রদেবা চালু 
করা িে৷

লষে্য :

জঙ্গলমিদলর প্রত্যন্ত এলাকা, নেীদঘরা সুন্দরবন 
এবং উত্তরবদঙ্গর বধে রুগ্ ে চা-বাগান শ্রশ্মকদের 
বাশ্িদতই স্াস্্য পশ্রদেবা ক্পঁদি ক্েওো৷

ক্মাবাইল ক্মশ্ডক্যাল শ্িম

প্রদত্যক ‘ক্মাবাইল ক্মশ্ডক্যাল শ্িম’-এ থাদক

১) একজন এম শ্ব শ্ব এস ডাক্ার

২) একজন ক্জ এন এম/এ এন এম নাস্ভ

৩) একজন ফাম্ভাশ্সটে

৪) একজন ল্যাব ক্িকশ্নশ্িোন

৫) একজন এক্স-ক্র ক্িকশ্নশ্িোন

•	 ক্মাবাইল ক্মশ্ডক্যাল ইউশ্নি দ্ারা প্রেত্ত পশ্রদেবা :

এম এম ইউ সপ্তাদি ৬ শ্েন, ৬শ্ি শ্রন্ন গ্াম 
পঞ্চাদেত এলাকাে প্রদত্যকশ্েন কমপদষে ৬ ঘণ্া কদর 
িে৷  সারারেরাদব গ্াম পঞ্চাদেদতর প্ররান কা�্ভালে 
(GPHQSC) অথবা উপস্াস্্য ক্কদ্রে এম এম ইউ 
শ্িশ্বরগুশ্ল িদে  থাদক৷ শ্নম্নশ্লশ্খত পশ্রদেবাগুশ্ল এম 
এম ইউ-র মার্যদম ক্েওো িদে থাদক৷

১) প্রজনন ও শ্িশুস্াস্্য (RCH) পশ্রদেবা :

•	 ANMI, স্ানীে স্াস্্যকম্ভী দ্ারা ক্প্রশ্রত বা শ্নদজ 
ক্থদকই শ্িশ্বদর উপশ্স্ত িওো মা এবং শ্িশুদক 
শ্বনামূদল্য ডাক্াশ্র পরামি্ভ প্রোন করা িে৷ এিািা 
শ্িশুর জদন্মর আদগ ও পদর মা এবং শ্িশুর স্াস্্য 
পরীষোও করা িে৷

•	 ক্িাদিাদবলার সারারে অসুখ—ক্�মন, ডােশ্রো, এ 
আর আই/শ্নউদমাশ্নো প্ররৃশ্তর শ্চশ্কৎসাও এখাদন 
করা িে৷

•	 আর শ্ি আই/এস শ্ি আই-এর শ্চশ্কৎসা এবং 
পরামি্ভোন৷

•	 বেঃসশ্ধেষেদের ক্মদেদের এবং ক্� মশ্িলারা মা িদত 
চদলদিন তাদের পরামি্ভোন৷

•	 পশ্রবার পশ্রকল্পনা (CC & OP) শ্বেদে পরামি্ভোন৷
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গত ৩ বিদর এম এম ইউ গুশ্লর সাফল্য :

ক্শ্মক 
নং

অথ্ভবে্ভ অনুশ্ষ্ত 
শ্িশ্বর

ক্মাি আগত 
ক্রাগী

ক্মাি ল্যাব 
পরীষোর 
সংখ্যা

ক্মাি এক্স-ক্র 
করা িদেদি

১ ২০১৭-১৮ ১৫,৩৭৩ ১,৭০,১০,০০০ ২,১২,৩৮১ ৫২,২৫৮

২ ২০১৬-১৭ ১৭,১৮৫ ১৯,৮৭,২৩০ ২,২৭,২০৬ ৫৬,২৭০

৩ ২০১৫-১৬ ১১,৫৪৭ ১৩,৬১,৫১১ ১,২৮,১৫৮ ৩৩,২৯৬

২) ক্রাগ শ্নরামেকারী পশ্রদেবা :

•	 স্াস্্য শ্িশ্বদর আসা সমস্ত মানুদের ক্িাদিাখাদিা 
অসুদখর শ্চশ্কৎসা৷ শ্িশ্ব, কুষ্, ম্যাদলশ্রো, কালাজ্বর, 
িরীদর আেরন ঘািশ্ত, এস শ্ি আই/আর শ্ি আই, 
বেঃসশ্ধেকাদলর অ্যাশ্নশ্মো, গর্ভাবস্ার সমস্যা, অসুস্ 
নবজাতক, ডােশ্রো, গুরুতর পুশ্টির অরাব প্ররৃশ্তর 
দ্রুত শ্চশ্নিতকরে এবং অন্যান্য স্ানীে সংক্ামক 
অসুখ, অসংক্ামক অসুখ ক্�মন—উচ্ রক্চাপ, 
ডাোদবশ্িস এবং ক্চাদখর িাশ্নর শ্চশ্কৎসা৷

•	 জশ্িল সমস্যা ক্রফার কদর ক্েওো৷

৩) ক্রাগ শ্নে্ভে :

•	 TC, DC, ESR, শ্িদমাদ্াশ্বন, রুশ্িন ইউশ্রন, মল 
প্ররৃশ্ত পরীষোর সুশ্বরা এখাদন পাওো �াে৷

•	 ম্যাদলশ্রোর এবং ক্�ৌনাদঙ্গ ট্াইদকাদমানাস সংক্মে 
আিকাদনার জন্য মলম (smear)৷

•	 এক্স-ক্র৷

জঙ্গলমিদলর প্রত্যন্ত এলাকা, উত্তরবঙ্গ এবং 
নেীদঘরা সুন্দরবন এলাকাে বত্ভমাদন ৪৯শ্ি এম এম 
ইউ কা�্ভকর রদেদি৷

প্রশ্তদবেন ক্সৌজন্য : আইইশ্স শ্ডশ্রিন, স্াস্্য ও 
পশ্রবার কল্যাে েপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
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রাজ্যের যেসব দুর্গম এলাকায় সরকাশ্র স্াস্যেপশ্রজেবা সশ্িকভাজব যপঁছয় না, যসইসব এলাকার বাশ্সন্াজদর 
্নযে শ্িজসম্বর ২০১১/্ানুয়াশ্র ২০১২ যেজক ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নট চালু করা হজয়জছ৷ এই উজদযোজরর ফজল 
স্াস্যেপশ্রজেবা মানুজের যদারজরাড়ায় যপঁজছ োজছে৷

ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল শ্টম

প্রশ্িশ্ট ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল শ্টজম োকজবন :

১) এক্ন এম শ্ব শ্ব এস

২) এক্ন শ্্ এন এম /এ এন এম (নাস্গ)

৩) এক্ন ফাম্গাশ্সস্ট

৪) এক্ন লযোবজরটশ্র যটকশ্নশ্িয়ান এবং

৫) এক্ন এক্স-যর যটকশ্নশ্িয়ান

ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নট কী কী পশ্রজেবা যদয়

১) প্র্নন ও শ্িশু স্াস্যে :

•	 এ এন এম অেবা স্ানীয় স্াস্যেকম্গীরা মা ও শ্িশুজক কযোজপে পািান৷ অজনক যষেজরে স্ানীয় মানুে শ্নজ্ যেজকও 
কযোজপে আজসন৷ কযোজপের শ্চশ্কৎসকরা িাঁজদর প্র্নন ও শ্িশুর েত্ন প্রভৃশ্ি শ্বেজয় পরামি্গ যদন৷

•	 িায়শ্রয়া, শ্নউজমাশ্নয়া প্রভৃশ্ি শিিজবর সাধারণ যরাজরর শ্চশ্কৎসা করা হয়৷

•	 আর শ্ট আই/এস শ্ট আই-এর শ্চশ্কৎসা ও কাউজসেশ্লং করা হয়৷

ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নট
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•	 বয়ঃসশ্ধিকাজলর শ্কজিারী এবং প্র্ননষেম বয়জসর মশ্হলাজদর শ্চশ্কৎসা ও কাউজসেশ্লং করা হয়৷

•	 অস্ায়ী পদ্ধশ্িজি পশ্রবার পশ্রকল্পনা করা হয়৷

২) যরার শ্নরাময়কারী পশ্রজেবা :

•	 যমশ্িকযোল কযোজপে োরা আসজব িাজদর যছাটখাজটা অসুস্িার শ্চশ্কৎসা করা৷

•	 শ্টশ্ব, কুষ্ঠ, মযোজলশ্রয়া, কালাজ্বর, কম আজয়াশ্িন, আর.শ্ট.আই./এস.শ্ট.আই., বয়ঃসশ্ধিকাজল রক্াল্পিা, 
রভ্গপাজির ঝুঁশ্ক, অসুস্ নব্ািক, িায়শ্রয়া, অপুশ্টি, হাইপারজটনিন, িায়াশ্বশ্টস, ছাশ্ন প্রভৃশ্ি যরাজরর দ্রুি 
শ্চশ্নিিকরণ৷

•	 ্শ্টল যরাজরর যষেজরে যরফার করা৷

৩) যরার শ্নণ্গয়

•	 শ্ট শ্স, শ্ি শ্স, ই এস আর, শ্হজমাজ্াশ্বন, মূরে, মল প্রভৃশ্ি পরীষো৷

•	 এক্স-যর

ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নজটর সূশ্চ :

ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নটগুশ্ল সপ্াজহর ৬ শ্দজন ৬ শ্ট গ্াম পঞ্াজয়জি োজব এবং শ্দজন অন্তি ৬ ঘণ্া কা্ 
করজব৷

ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নটগুশ্লর যভৌজরাশ্লক এলাকা :

•	 বি্গমাজন সুন্রবজনর নদীিীরবি্গী এলাকা, ্ঙ্গলমহল, িুয়াস্গ ও দাশ্্্গশ্লংজয়র বধি/রুগ্ ণ চা বারান এবং 
মালদা ও উত্তর শ্দনা্পুজরর প্রিযেন্ত এলাকায় ৫২শ্ট ভ্ামযেমাণ যমশ্িকযোল ইউশ্নট কা্ করজছ৷

প্রশ্িজবদন যসৌ্নযে : আইইশ্স শ্িশ্ভিন স্াস্যে ও 
পশ্রবার কলযোণ দপ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার



স
ক
লে
র 

জ
ন্য

স্বা
স্্য

িব
লে
ষ

স্বা
স্্য

স
ং
খ্যবা

প
শ্চি
ম
ব
ঙ্গ
২
০
১
৮

196

গ্রামমর মরানুমের করামে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চমে সরকরাশ্র 
স্রাস্্য পশ্রমেবরা পপঁমে পেবরার জন্য ২০০৬ সরামে 
পশ্চিমবমঙ্গ অ্যরামরেশ্িমেি পসরাশ্যরাে পেল্ থ অ্যরাকশ্েশ্িস্ট 
বরা আশরা (ASHA) কম্মসূশ্ি িরােু কররা েয়। এই কম্মসূশ্ির 
অধীমন ASHA েমেন পস্চ্রামসবী, যরাঁররা জনম�রাষ্ী এবং 
গ্রামীণ স্রাস্্য পশ্রমেবরা ব্যবস্রার মমধ্য পসতুর করাজ 
করমেন। ২০০১ সরামের জন�ণনরার শ্িশ্তিমত প্রশ্ত 
১০০০ জনসংখ্যরাশ্পেু ১ জন ASHA থরাকমবন। প্রমত্যক 
ASHA ৮০০—১২০০ জনমক পশ্রমেবরা পেন। ২০০৬ 
সরাে পথমক এখনও পয্মন্ত প্রথম পয্মরাময় ২২শ্ে ব্লক, 
শ্বিতীয় পয্মরাময় ৩৮শ্ে ব্লক, তৃতীয় পয্মরাময় ৭৫শ্ে ব্লক, 
িতুথ্ম পয্মরাময় ১০০শ্ে ব্লক এবং পঞ্চম পয্মরাময় ৯৮শ্ে 
ব্লকমক কম্মসূশ্ির জন্য পবমে পনওয়রা েময়মে। পশ্রকল্পনরা 
অনুযরায়ী, ইশ্টিমগ্মেি ট্রাইবরাে পিিেপমমটি পপ্ররাগ্রাম 
িরােরামনরা েময়মে এমন ১১৫শ্ে ব্লকমক প্রথম িরারশ্ে 
পয্মরাময়র অন্ত�্মত কররা েময়মে।

আমরামের ররামজ্য পমরাে ৬১,০০৮ জন ASHA শ্নময়রা� 
কররার কথরা। যরার মমধ্য ৫৪,৪১৪ জনমক পবমে পনওয়রা 
েময়মে। বরাশ্ক পেগুশ্ের জন্য শ্নব্মরািন প্রশ্রেয়রা িেমে।

আশরা (ASHA)-র িূশ্মকরা এবং তরাঁর করাজ

আশরা (ASHA) একজন শ্ববরাশ্েতরা/শ্ববরােশ্বশ্চ্ন্রা 
অথবরা শ্বধবরা মশ্েেরা শ্যশ্ন ওই গ্রামমর বরাশ্সন্রা। শ্তশ্ন 
একজন পস্চ্রামসবী শ্যশ্ন জনম�রাষ্ী ও সরকরাশ্র স্রাস্্য 
পশ্রমেবরার মমধ্য পসতুবন্ধমনর করাজ করমেন। এইমষেমরে, 
স্রাস্্য পশ্রমেবরা শুধুমরারে স্রাস্্যমকম্রে সীমরাবদ্ধ পনই। 
ASHA-র মরাধ্যমম গ্রামীণ মরানুমের বরাশ়্িমতও প্রময়রাজনীয় 
স্রাস্্য পশ্রমেবরা পপঁমে পেওয়রা সেজ েময়মে। একজন 
সশ্রেয় পস্চ্রামসবী শ্েসরামব তরাঁর গ্রামমর জনম�রাষ্ীর 
উন্ততর সুস্ জীবমনর জন্য ASHA গুরুত্বপূণ্ম িূশ্মকরা 
পরােন করমেন। তরাঁর প্ররাথশ্মক েষে্য মরা ও শ্শশুর স্রামস্্যর 
উন্শ্তর শ্েমক। তরােরা়িরাও তরাঁররা েশ্রদ্র ও অনগ্সর 
মরানুেমের মমধ্য স্রাস্্য শ্বেয়ক নরানরা সমিতনতরা �ম়ি 
পতরােরার করাজশ্ে কমরন।

আশরা (ASHA)-র করামজর মমধ্য থরামক প্রধরানত ে-শ্ে 
শ্বেয়—

(১) গ্রামস্তমর শ্মশ্েংময়র আময়রাজন কররা
(২) বরাশ়্িমত বরাশ়্িমত শ্িশ্জে কররা

আশরা
স্রাস্্য পশ্রমেবরা ও জনম�রাষ্ীর মমধ্য সশ্রেয় পসতু
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(৩) সরকরাশ্র স্রাস্্যমকম্রে শ্িশ্জে কররা
(৪) শ্িমেজ পেল্ থ অ্যরান্ড শ্নউশ্ট্শন পি (VHND)-পত 
অংশগ্েণ কররা
(৫) �ি্মবতী মশ্েেরামের সরকরাশ্র স্রাস্্যমকম্রে শ্নময় 
যরাওয়রা ও িশ্ত্ম কররামনরা এবং
(৬) পশ্রমেবরার পরকি্ম বজরায় ররাখরা

ASHA মরা ও শ্শশুর স্রাস্্য সংরেরান্ত পয িূশ্মকরা পরােন 
কমরন তরার মমধ্য আমে—

•	 ১২ সপ্রামের মমধ্য ANM বিরাররা উপস্রাস্্য পকম্রে অথবরা 
শ্িমেজ পেল্ থ অ্যরান্ড শ্নউশ্ট্শন পি (VHND)-পত 
�ি্মবতী মশ্েেরার নরাম নশ্থিুক্তকরণ শ্িশ্নিত কররা।

•	 শ্নমজর এেরাকরায় নশ্থিুক্ত সব �ি্মবতী মশ্েেরার 
সমূ্ণ্ম �ি্মকরােীন পশ্রমেবরা শ্নশ্চিত কররা।

•	 স্রাস্্যমকম্রে প্রসমবর জন্য �ি্মবতী মশ্েেরামের 
সরকরাশ্র স্রাস্্যমকম্রে শ্নময় যরাওয়রা।

•	 মরাতৃমৃতু্যর ব্যরাপরামর ANM-পক জরানরামনরা (স্রাস্্যমকম্রে 
মৃতু্য েরা়িরা)।

•	 নবজরাতকমের ৪২ শ্েন পয্মন্ত পেখরা (বরাশ়্িমত প্রসমবর 
পষেমরে ১ম শ্েন, ৩য় শ্েন, ১৪তম শ্েন, ২১তম শ্েন, 
২৮তম শ্েন ও ৪২তম শ্েন। স্রাস্্যমকম্রে প্রসমবর 
পষেমরে ৩য় শ্েন, ১৪তম শ্েন, ২১তম শ্েন, ২৮তম 
শ্েন ও ৪২তম শ্েন।)

•	 একবেমরর মমধ্য সমস্ত শ্শশুর প্ররাথশ্মক শ্েকরাকরণ 
সমূ্ণ্মকরণ শ্নশ্চিত কররা।

•	 ১ পথমক ২ বেমরর মমধ্য শ্শশুমের শ্েকরাকরণ 
সমূ্ণ্মকরণ শ্নশ্চিত কররা।

•	 সষেম েম্শ্তমের শ্বময়র অন্তত েু-বের পমর 
�ি্মধরারণ কররা।

•	 সষেম েম্শ্তমের করাউমসেশ্েং কমর ১ম ও ২য় 
সন্তরামনর মমধ্য শ্তন বেমরর ব্যবধরান শ্নশ্চিত কররা।

•	 কুষ্, ম্যরামেশ্রয়রা এবং করােরাজ্বর শ্নয়ন্ত্রমণ সরােরায্য 
কররা।

আশরা (ASHA)-পের প্রশ্শষেণ

স্রাস্্য পশ্রমেবরায় ASHA-পের েষেতরা বরা়িরামনরার 
জন্য তরাঁমের কময়ক েফরা প্রশ্শষেণ পেওয়রা েয়। স্রাস্্য 
পশ্রমেবরায় ধরামপ ধরামপ েষেতরা ও জ্রান বরা়িরামনরার করামজ 
এই প্রশ্শষেণ তরঁামের সরােরায্য কমর। প্রশ্শষেমণর পশমে 
ASHA বরাশ়্িমত নবজরাতকমের পশ্রমেবরা পেওয়রার েষেতরা 
অজ্মন কমরন। স্রামস্্যর অশ্ধকরার সুশ্নশ্চিত কররা তরাঁমের 
করামজর একশ্ে গুরুত্বপূণ্ম অংশ।

আশরা (ASHA) কম্মসূশ্ির সরাফে্য

পশ্চিমবমঙ্গ মরাতৃমৃতু্যর েরার ১০১ (২০১২-র  

SRS অনুযরায়ী), শ্শশুমৃতু্যর েরার ২৫ (২০১৭-র পসমটেম্বমরর 

SRS অনুযরায়ী), সমূ্ণ্ম শ্েকরাকরমণর েরার ৮০%। (২০১২-
১৩-র DLHS-4 অনুযরায়ী) এই সূিকগুশ্েই বমে পেয় 
অন্যরান্য স্রাস্্যকম্মীমের পরাশরাপরাশ্শ ASHA-পের অবেরামনর 
ফমে স্রাস্্য পশ্রমেবরায় কত উন্শ্ত েময়মে।

আশরা (ASHA)-পের সরাইমকে শ্বতরণ

েূরবত্মী এেরাকরায় স্রাস্্যপশ্রমেবরা পপঁমে পেওয়রার 
জন্য পশ্চিম পমশ্েনীপুর, বরাঁকু়িরা এবং পুরুশ্েয়রার ২৩শ্ে 
ব্লমক ১৯৯৩ জন ASHA-পক সরাইমকে শ্বতরণ কররা 
েময়মে। ২০১৫ সরামে ররাজ্য সরকরামরর শ্সদ্ধরান্ত অনুসরামর 
ররাজ্য জুম়ি ৪৫,২৯৯ জন ASHA-পক সরাইমকে পেওয়রা 
েময়মে। এজন্য প্ররায় ১৫ পকরাশ্ে েরাকরা ধরায্ম শ্েে।

মরাশ্সক করামজর শ্িশ্তিমত উৎসরােিরাতরা ও সরাম্রাশ্নক 
পবতন

আশরা (ASHA)-ররা প্রশ্তশ্ে করামজর শ্িশ্তিমত 
উৎসরােিরাতরা পরান। এেরা়িরাও তরাঁররা প্রশ্ত মরামস স্রায়ী 
সরাম্রাশ্নক শ্েসরামব ২০০০ েরাকরা পরান। ২০১৩ সরামে ওই 
সরাম্রাশ্নক শ্েে ১৩০০ েরাকরা। ২০১৭-১৮ আশ্থ্মক বেমরর 
ররাজ্য বরামজমে ASHA-পের স্রায়ী সরাম্রাশ্নক বরাবে ১৩৬ 
পকরাশ্ে েরাকরা বররাদ্দ কররা েময়মে।

সংখ্যরােঘু ও অনগ্সর পরেশ্ণর প্রশ্তশ্নশ্ধত্ব

সংখ্যরােঘু, তপশ্শশ্ে জরাশ্ত ও তপশ্শশ্ে উপজরাশ্তর 
প্রশ্তশ্নশ্ধত্ব এই প্রকমল্পর একশ্ে গুরুত্বপূণ্ম শ্েক। 
ASHA-পের শ্নব্মরািমনর সময় পখয়রাে ররাখরা েয়, শ্তশ্ন পযন 
স্রানীয় মশ্েেরা েন এবং কম্মমষেমরের প্রধরান জনম�রাষ্ীর 
প্রশ্তশ্নশ্ধত্ব কমরন। এর ফমে মুসশ্েম তপশ্শশ্ে জরাশ্ত/
উপজরাশ্ত-অধু্যশ্েত অঞ্চমে পসই জনম�রাষ্ীর মশ্েেরাররাই 
শ্নব্মরাশ্িত েন।

ASHA কম্মসূশ্ি এবং মশ্েেরামের ষেমতরায়ন

ASHA কম্মসূশ্ির অন্যতম উমদ্দশ্য েে মশ্েেরামের 
ষেমতরায়ন। বরাধ্যতরামূেক আবরাশ্সক প্রশ্শষেমণর 
পর একজন ASHA আশ্থ্মক উপরাজ্মমন সষেম 
েন। তরাঁররা উপেশ্ধি করমত পরামরন পয তরাঁররাও  
বরাশ়্ির বরাইমর পবশ্রময় সংসরামরর জন্য শ্কেু অবেরান 
ররাখমত পরামরন। এই উপেশ্ধিই তরঁামের ষেমতরায়মনর 
পমথ এশ্�ময় শ্নময় যরায়।

অশ্ধকরাংশ মশ্েেরাই, ASHA শ্েসরামব পশ্রবরামর এবং 
পশ্রবরামরর বরাইমর আমররা পবশ্শ সম্রান পরান, করারণ 
তরাঁররা আশ্থ্মক উপরাজ্মমন সষেম। বত্মমরামন ASHA-পের 
ব্যরাঙ্ক অ্যরাকরাউটি পখরােরা বরাধ্যতরামূেক কররা েময়মে। তরঁাররা 
শ্নমজররাই ব্যরামঙ্কর মরাধ্যমম আশ্থ্মক পেনমেন করমেন, যরা 
তরাঁমের ষেমতরায়মনর পথমক আরও সু�ম কমরমে।

পেখরাশ্ে স্রাস্্য ও পশ্রবরার কে্যরাণ েপ্র পথমক প্রকরাশ্শত 
‘সবরার জন্য স্রাস্্য’, জুন, ২০১৮ সংখ্যরা পথমক পুনমু্মশ্দ্রত
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সাফল্য এবং সাম্প্রশ্িক সময়ে নেওো 
শ্কছু উয়লেখয়�াগ্য পদয়ষেপ :

‘ফুড নসফশ্ি অ্যান্ড স্ান্ডাড্ডস অ্যাক্ট’ FSSA, ২০০৬ 
অেুসায়ে প্রবশ্ি্ডি আইে এবং শ্বশ্িগুশ্ল এই োয়্্য 
২০১১ সায়লে আগষ্ট মাস নেয়ক চালু হয়েয়ছ৷ এই 
আইয়েে উয়দেশ্য খাদ্যদ্রব্য তিশ্েে শ্বজ্ােসম্মি শ্বশ্ি 
সুশ্েশ্চিি কো৷ এই আইে প্রয়োগ সুশ্েশ্চিি কোে 
্ে্য শ্বশ্িন্ন সেকাশ্ে পদগুশ্লও পূেণ কো হয়েয়ছ৷

খাদ্যদ্রব্য শ্বয়রেিায়দে লাইয়সন্স প্রদাে এবং 
েশ্েিুক্তকেণ —

•	 সব ন্লায়িই ‘অেলাইে’ প্রশ্রেোে মাি্যয়ম লাইয়সন্স 
প্রদাে এবং েশ্েিুক্তকেয়ণে ব্যবস্া চালু েয়েয়ছ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ, িােয়িে প্রেম ৬শ্ি ো্্যে ময়ি্য অে্যিম 
�াো িায়দে :

•	 ই-নরে্াশ্ে (e-treasury/payment gateway 
–GRIPS) FSSAI-এে-‘ফুড লাইয়সশ্ন্সং অ্যান্ড 
নেশ্্য়্রেশে শ্সয়স্ম’ (FLRS)-এে সয়ঙ্গ �ুক্ত কেয়ছ৷

•	 ৩১ ্ুলাই, ২০১৮ প�্ডন্ত – ১.৮৬ লষে ‘ফুড 
শ্ব্য়েস অপায়েিে’ (FBO) িাঁয়দে োম েশ্েিুক্ত 
কয়েয়ছ৷ গি বছয়েে িুলোে ২০১৭-১৮ অে্ডবয়্্ড 
েশ্েিুক্তকেয়ণে সংখ্যা ৬১.৪% বৃশ্ধি নপয়েয়ছ৷

•	 লাইয়সন্স ইসু্য কোে নষেয়রে পশ্চিমবঙ্গ িােয়ি ৮ম 
স্াে অশ্িকাে কয়েয়ছ৷

•	 FBO-ে আয়বদে কেয়ল িায়ঁদে আয়বদে �ায়ি 
শ্েশ্দ্ডষ্ট সময়েে ময়ি্য সুোহা হে নসশ্িও সুশ্েশ্চিি 
কো হয়েয়ছ৷

েমুো সংগ্রহ, ে্েদাশ্ে এবং পশ্েদশ্ডে

•	 শ্েেশ্মি খাদ্যদ্রয়ব্যে েমুো পেীষো কয়ে, িাে 
শ্িশ্তিয়ি ব্যবস্া নেওো হে৷

•	 FBO গুশ্ল শ্েেশ্মি পশ্েদশ্ডে কো হে, নসগুশ্ল 

খাদ্য শ্েোপতিা সুশ্েশ্চিিকেণ এবং পশ্চিমবয়ঙ্গ 
FSSA আইে, ২০০৬ বলবৎকেণ
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�য়েষ্ট পশ্েষ্াে এবং অে্যাে্য শ্বশ্ি নময়ে চলয়ছ শ্কো 
্াোে ্ে্য৷

•	 সয়চিেিা বাড়ায়ি এবং েশ্েিুক্তহীে FBO গুশ্লে 
েশ্েিুক্তকেয়ণে ্ে্য কলকািা নপৌেশ্েগম এলাকাে 
শ্েশ্দ্ডষ্ট বা্ােশ্িশ্তিক ে্েদাশ্ে চালায়ো হে৷

•	 নকায়ো একশ্ি শ্বয়শ্ পয়ণ্যে সংয়বদেশীলিা এবং 
আশু প্রয়ো্েীেিাে উপে শ্েি্ডে কয়ে পণ্যশ্িশ্তিক 
সুশ্েশ্দ্ডষ্ট কম্ডসূশ্চ নেওো হে৷

মায়ছ ফম্ডাশ্লে ব্যবহাে

•	 মায়ছ ফম্ডাশ্লে ব্যবহায়েে খবে আসয়িই কলকািাে 
১১শ্ি গুরুত্বপূণ্ড বা্াে নেয়ক ২০১৮-ে ্ুলাই 
মায়স মায়ছে েমুো সংগ্রহ কো হে৷ শ্কন্তু নকায়ো 
েমুোয়িই ফম্ডাশ্লে পাওো �ােশ্ে৷

খাদ্য পেীষোগাে

•	 পশ্চিমবঙ্গ পাবশ্লক নহল্ ে ল্যাবয়েিশ্ে বি্ডমায়ে 
NABL-এে মাে্যিা নপয়েয়ছ৷ পূব্ড িােয়ি সেকাে 
পশ্েচাশ্লি এশ্িই সম্ভবি একমারে ল্যাবয়েিশ্ে �াে 
এই িেয়েে মাে্যিা েয়েয়ছ৷

•	 উতিেবয়ঙ্গে ন্লাগুশ্লে প্রয়ো্য়ে শ্শশ্লগুশ্ড়য়ি 
আঞ্চশ্লক ‘ফুড নিশ্স্ং ল্যাবয়েিশ্ে’ তিশ্ে কো 
হয়েয়ছ এবং ইশ্িময়ি্যই এশ্ি কা্ শুরু কয়েয়ছ৷

•	 WBPHL অন্তগ্ডি ‘ফুড মাইয়রোবায়োলশ্্ 
ল্যাবয়েিশ্ে’-ে মায়োন্নেে ঘিায়ো হয়েয়ছ৷

•	 অকুস্য়লই খাদ্যদ্রয়ব্যে গুণমাে পেীষো কোে ্ে্য 
একশ্ি ভ্াম্যমাণ ফুড নিশ্স্ং ল্যাবয়েিশ্ে কলকািা 
নপৌেশ্েগময়ক প্রদাে কো হয়েয়ছ৷

প্রচাে এবং প্রশ্শষেণ

•	 এই উয়দেয়শ্য একাশ্িক পদয়ষেপ নেওো হয়েয়ছ৷ 
প্রয়ি্যক ন্লাে গুরুত্বপূণ্ড স্ায়ে ‘ফুড নসফশ্ি’ 
সংরোন্ত নপাস্াে ও নহাশ্ড্ডং িাঙায়ো হয়েয়ছ৷ 
FSSAI আইে শ্েয়ে সংশ্লিষ্ট অশ্ফসােয়দে সয়চিে 
কেয়ি িাঁয়দে প্রশ্শষেণ নদওো হয়েয়ছ৷ শ্বিােেগে 
নপৌেশ্েগম সম্প্রশ্ি FBO-নদে ্ে্য েশ্েিুক্তকেণ 
ক্যাম্পও কয়েয়ছ৷

•	 FSS-আইে, ২০০৬-এে ৭০ েং িাো অেুসায়ে 
ইশ্িময়ি্যই পশ্চিমবঙ্গ ‘ফুড নসফশ্ি অ্যাশ্পয়লি 
রোইবুোল’ গঠে কো হয়েয়ছ৷ অশ্ফসাে শ্েয়োগ কয়ে 
এখায়ে শ্েেশ্মি শুোশ্েে ব্যবস্া কো হয়েয়ছ৷

প্রশ্িয়বদে নসৌ্ে্য : আইইশ্স শ্ডশ্িশে স্াস্্য ও 
পশ্েবাে কল্যাণ দপ্তে, পশ্চিমবঙ্গ সেকাে
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পশ্চিমবঙ্ঙ্গ পুর স্বাস্থ্য শ্মশন
শহঙ্রর জনসংখথ্যবা বৃশ্ধির হবার যে অতথ্যন্ত দ্রুত 

এবং শ্বপুল আকবাঙ্র হঙ্ছে, তবা লক্ষণীয়৷ ১৯০১ সবাঙ্ল 
পশ্চিমবঙ্ঙ্গ শহুঙ্র জনসংখথ্যবা শ্িল ১২.২ শতবাংশ যসখবাঙ্ন 
২০১১ সবাঙ্ল তবা হঙ্য় দবাঁশ্িঙ্য়ঙ্ি ৩১.৮৭ শতবাংশ৷ এই 
শ্বশবাল জনঙ্�বাষ্ীর কবাঙ্ি উন্নত স্বাস্থ্য পশ্রঙ্েববা যপঁঙ্ি 
শ্দঙ্ত ২০১৩ সবাঙ্ল জবাতীয় স্বাস্থ্য শ্মশঙ্নর অংশ 
শ্হসবাঙ্ব শুরু হল জবাতীয় পুর স্বাস্থ্য শ্মশঙ্নর (NUHM) 
শ্রিয়বাকলবাপ৷

NUHM-এর মূল উঙ্দেশথ্য হল উচ্চ মবাঙ্নর এবং সুেম 
প্বাথশ্মক স্বাস্থ্য পশ্রঙ্েববা শ্বনবামূঙ্লথ্য নবা�শ্রকঙ্দর কবাঙ্ি 
যপঁঙ্ি যদওয়বা৷ শহরবাঞ্চঙ্লর ববাশ্সন্বা শ্বঙ্শেত বশ্তিববাসী 
এবং অনথ্যবানথ্য শ্বপন্ন মবানুে (যেমন কবা�জকুিবাশ্ন, শ্িকু্ষক, 
�ৃহহীন, বৃধি, অসং�শ্িত কম্ী, শ্দনমজুর, শ্রকশবাচবালক, 
যেৌনকম্ী ইতথ্যবাশ্দ)-যদর স্বাস্থ্য সঙ্চতনতবা বৃশ্ধি করবা এবং 
েতদূর সম্ভব তবাঙ্দর কবাঙ্ি স্বাস্থ্য পশ্রঙ্েববা যপঁশ্িঙ্য় 
তবাঙ্দর স্বাঙ্স্থ্যর মবান উন্নত করবাই এই শ্মশঙ্নর অনথ্যতম 
লক্ষথ্য৷

জবাতীয় পুর স্বাস্থ্য শ্মশন স্বানীয় যপৌরশ্ন�ম ও 
যপৌরসিবার দ্বারবা রূপবাশ্য়ত হঙ্ছে৷ পশ্চিমবঙ্ঙ্গ ৭শ্ি 
যপৌরশ্ন�ম এবং ৮২শ্ি পুরসিবা এই (NUHM)-এর 

শ্রিয়বাকলবাপ পশ্রচবালনবা করঙ্িন৷ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও 
পশ্রববার কলথ্যবাণ দপ্তর পুর স্বাস্থ্য শ্মশন-এর তত্তবাবধবাঙ্নর 
দবাশ্য়ঙ্বে আঙ্িন৷ প্শ্তশ্ি শহঙ্রর স্বাস্থ্যঙ্ক্ষঙ্রের 
প্ঙ্য়বাজনীয়তবাঙ্ক মবানথ্য কঙ্র NUHM-এর একশ্ি 
পশ্রকবািবাঙ্মবা ততশ্র করবা হঙ্য়ঙ্ি৷

পুর প্বাথশ্মক—স্বাস্থ্যঙ্কন্দ্র (Urban Primary 
Health Centre)

প্শ্ত ৩০ যথঙ্ক ৫০ হবাজবার জনসংখথ্যবাশ্পিু একশ্ি পুর 
প্বাথশ্মক স্বাস্থ্যঙ্কন্দ্র থবাকঙ্ব৷ যসঙ্ক্ষঙ্রে প্বাথশ্মক স্বাস্থ্য 
পশ্রঙ্েববার জনথ্য বঙ্িবা শহঙ্রর সরকবাশ্র হবাসপবাতবালগুশ্লঙ্ত 
শ্িি ববািঙ্ব নবা৷ পুর প্বাথশ্মক স্বাস্থ্যঙ্কন্দ্রগুশ্ল সবাধবারণত 
বশ্তি ববা বশ্তিসদৃশ এলবাকবার মবাঝখবাঙ্ন স্বাশ্পত হওয়বা 
প্ঙ্য়বাজন৷

এখবাঙ্ন যে যে পশ্রঙ্েববা সমূ্ণ্ শ্বনবামূঙ্লথ্য পবাওয়বা 
েবায়, যসগুঙ্লবা হল—
l বশ্হশ্ব্িবাঙ্� শ্চশ্কৎসবা
l যরবা� শ্নণ্ঙ্য়র জনথ্য রক্ত, মল-মূরে সহ অনথ্যবানথ্য  

  প্বাথশ্মক পরীক্ষবা
l ওেুধ ও জন্মশ্নঙ্রবাধক সরবরবাহ
l মবা ও শ্শশুর শ্িকবাকরণ
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l ডবায়বাঙ্বশ্িস, রক্তচবাপসহ অসংরিবামক যরবা�  
  শ্নণ্য় ও তবার শ্চশ্কৎসবা
l মহবামবাশ্র যরবাঙ্ধ প্ঙ্য়বাজনীয় প্শ্তঙ্রবাধ বথ্যবস্বা  

  �ঙ্ি যতবালবা
l মবানুঙ্ের মঙ্ধথ্য স্বাস্থ্য সঙ্চতনতবা �ঙ্ি যতবালবা  

  এবং
l েথবাসম্ভব গ্রহীতবার যদবারঙ্�বািবার স্বাস্থ্য পশ্রঙ্েববা  

  যপঁঙ্ি যদওয়বা
একশ্ি পুর প্বাথশ্মক স্বাস্থ্যঙ্কঙ্ন্দ্র যে যে কম্ী থবাকঙ্বন 

তবারবা হঙ্লন—
l দুজন ডবাক্তবার (একজন Full Time ও  

  একজন Part Time)
l দুজন নবাস্
l একজন ফবাম্বাশ্সস্ট
l একজন লথ্যবাবঙ্রিশ্র যিকশ্নশ্সয়বান
l ৪-৫ জন ANM (প্শ্ত ১০০০০-এ একজন  

  ANM)

l একজন ক্বাক্
l একজন গ্রুপ-শ্ড কম্ী
উঙ্লেখঙ্েবা�থ্য হল, এখবাঙ্ন যকবাঙ্নবা অন্তশ্ব্িবা�ীয় 

পশ্রঙ্েববা প্দবান করবা হয় নবা৷
Urban Community Health Centre—
যেসব শহঙ্র ববা ন�ঙ্র ৫ লবাঙ্খর যবশ্শ জনসংখথ্যবা, 

যসখবাঙ্ন প্শ্ত আিবাই লবাঙ্খর জনসংখথ্যবার জনথ্য একশ্ি 
হবাসপবাতবাল ততশ্র করবা হঙ্ব৷ এই হবাসপবাতবালগুশ্লঙ্ত 
৩০-৫০শ্ি যবঙ্ডর বথ্যবস্বা থবাকঙ্ব৷ যেখবাঙ্ন অন্তশ্ব্িবা�ীয় 
শ্চশ্কৎসবা যদওয়বা হঙ্ব৷

মবাতৃসদন (Maternity Home)—
এিবািবা যপৌরশ্ন�ম ববা যপৌরসিবা দ্বারবা চবালু থবাকবা 

মবাতৃসদনগুশ্লঙ্ক উন্নত করবাও NUHM-এর একশ্ি 
উঙ্লেখঙ্েবা�থ্য কবাজ৷

শ্বঙ্শে স্বাস্থ্য পরীক্ষবা শ্শশ্বর (Special Outreach 
Camp)—

জবাতীয় পুর স্বাস্থ্য শ্মশঙ্নর অধীঙ্ন প্শ্ত UPHC-যত 
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প্শ্তমবাঙ্স ৩শ্ি কঙ্র দূরবত্ী অঞ্চঙ্ল শ্শশ্বর করবা হয়৷
যে এলবাকবায় যে শ্বঙ্শে যরবা� শ্নঙ্য় স্বাস্থ্য পশ্রঙ্েববা 

যদওয়বার প্ঙ্য়বাজন ববা যে যরবাঙ্�র শ্চশ্কৎসবার শ্বঙ্শে 
গুরুবে যদওয়বা প্ঙ্য়বাজন তবার ওপর শ্শশ্বর-এর আঙ্য়বাজন 
করবা হঙ্য়  থবাঙ্ক৷

যে এলবাকবার সমসথ্যবা শ্নঙ্য় কথ্যবাঙ্ম্র আঙ্য়বাজন করবা 
হঙ্ব, শ্শশ্বরশ্ি যসই এলবাকবার মঙ্ধথ্য শ্�ঙ্য় আঙ্য়বাজন 
করঙ্ত হঙ্ব৷ প্ঙ্য়বাজঙ্ন যকবাঙ্নবা শ্বঙ্শে যরেশ্ণর যলবাঙ্কঙ্দর 
শ্নঙ্য়ও একশ্ি শ্বঙ্শে শ্শশ্বঙ্রর আঙ্য়বাজন করবা যেঙ্ত 
পবাঙ্র৷ যেমন—বশ্রষ্ নবা�শ্রক, শ্নকবাশ্শ কম্ী ববা েবারবা 
কবা�জ কুিবাশ্ন তবাঙ্দর শ্নঙ্য় চম্ঙ্রবা� পরীক্ষবা ও শ্চশ্কৎসবা 

শ্শশ্বর৷ যকবাঙ্নবা এলবাকবায় প্ঙ্য়বাজঙ্ন সঙ্চতনতবা শ্শশ্বরও 
আঙ্য়বাজন করবা যেঙ্ত পবাঙ্র৷

পুর স্বাস্থ্য ও পুশ্টি শ্দবস (Urban Health & Nu-
trition Day)—

বশ্তিববাসী ও অনথ্যবানথ্য শ্বপন্ন নবা�শ্রকঙ্দর কবাঙ্ি 
পশ্রঙ্েববা যপঁঙ্ি যদওয়বার জনথ্য অঙ্গনওয়বাশ্র যকঙ্ন্দ্রর সঙ্ঙ্গ 
একঙ্েবাঙ্� পুর স্বাস্থ্য ও পুশ্টি শ্বিবা� আঙ্য়বাজন করবা হয়৷ 
UHND-যত মূলত শ্িকবাকরণ ও শ্শশুর পশ্রপূরক পুশ্টি 
সংরিবান্ত পশ্রঙ্েববা যদওয়বা হয়৷ নবজবাতঙ্কর স্বাস্থ্য পরীক্ষবা 
করবা হয় এবং স্বাস্থ্য সংরিবান্ত নবানবা শ্বেঙ্য় পরবামশ্ যদওয়বা 
হয়৷ অনথ্যশ্দঙ্ক ০-৬ বিঙ্রর বয়সী শ্শশুঙ্দর বৃশ্ধির ওপর 
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নজর রবাখবা হয়৷ অপুশ্টি শ্নঙ্য় প্ঙ্য়বাজনীয় পরবামশ্ যদওয়বা 
হয়৷ মবাঙ্য়ঙ্দর প্ঙ্য়বাজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষবা ও পুশ্টি সংরিবান্ত 
পশ্রঙ্েববা যদওয়বা হয়৷

এিবািবা শ্নম্নশ্লশ্খত শ্বেঙ্য়র ওপর সঙ্চতনতবা বৃশ্ধি 
করবা হয়—

তিনথ্যপবান, শ্শশুর পশ্রপূরক খবাদথ্য, প্বাক্ -প্সব ও 
প্সঙ্বর কবাঙ্ল মবাঙ্য়র খবাদথ্য, ডবায়বাশ্রয়বা, শ্বাসকটি, শ্শশুর 
বৃশ্ধি, বয়ঃসশ্ধির শ্কঙ্শবার-শ্কঙ্শবারীর স্বাস্থ্য, পশ্রববার 
পশ্রকল্পনবা ইতথ্যবাশ্দ৷

যেঙ্হতু NUHM হল NHM-এর অন্ত�ত্ একশ্ি 
উপ-শ্মশন, তবাই সমতি জবাতীয় কম্সূশ্চ রূপবায়ণ করবা হঙ্ব 
শহর ববা ন�রগুশ্লঙ্ত৷ যেমন—Vector Borne Dis-
eases Control Programme, NCDs, RNTCP, 
NPPCD, PCPNDT, Comprehensive Abortion 
Care ইতথ্যবাশ্দ৷

জনঙ্�বাষ্ীর মঙ্ধথ্য কবাজ করবার জনথ্য এই মুহূঙ্ত ্Hon-
onary Health Worker (HHW) আঙ্িন৷ তবারবা 
ববাশ্ি ববাশ্ি ঘুঙ্র স্বাস্থ্য সংরিবান্ত েবাবতীয় কবাজ কঙ্রন৷ 
প্শ্ত ২০০-৫০০ পশ্রববারশ্পিু ১ জন থবাকঙ্ত হঙ্ব৷ আর 
তবাঙ্দর কবাঙ্জর যদখিবাল করবার জনথ্য First Tier Su-
pervisor (FTS) আঙ্িন৷

এিবািবাও NUHM-এ রঙ্য়ঙ্ি মশ্হলবা আঙ্রবা�থ্য সশ্মশ্ত 
(MAS)৷ MAS জনঙ্�বাষ্ীর তিঙ্র একশ্ি প্শ্তষ্বান শ্হঙ্সঙ্ব 
কবাজ কঙ্র েবা সমবাঙ্জর প্বাশ্ন্তক ও দশ্রদ্র মবানুেঙ্দর জনথ্য 
স্বাস্থ্য শ্বেয়ক পশ্রকল্পনবা যনয় ও তবা রূপবায়ণ কঙ্র৷ 

এখঙ্নবা অবশ্ধ ৮৪২১শ্ি MAS ততশ্র হঙ্য়ঙ্ি এবং তবাঙ্দর 
যরেশ্নং চলঙ্ি৷

২০—১০০ পশ্রববারশ্পিু ১শ্ি MAS থবাকঙ্ব৷ MAS 
হল একজন যচয়বারপবাস্ন ও একজন সদসথ্যসশ্চব সহ 
স্বানীয় মশ্হলবাঙ্দর দল৷ বশ্তি অঞ্চঙ্লর ববা অনথ্যবানথ্য শ্বপন্ন 
জনঙ্�বাষ্ী অঞ্চঙ্লর নবানবা স্বানীয় শ্বেয় যেমন—স্বাস্থ্য, পুশ্টি, 
জল ও যশৌচবালয় ও অনথ্যবানথ্য সবামবাশ্জক শ্নধ্বারকগুশ্লর 
ওপর MAS নজর রবাখঙ্ব৷

‘MAS’ জবাতীয় স্বাস্থ্য শ্মশন-এর অধীঙ্ন এমন একশ্ি 
জরুশ্র উঙ্দথ্যবা� েবার লক্ষথ্য স্বাস্থ্য প্কঙ্ল্পর প্শ্তশ্ি তিঙ্র 
অথ্বাৎ পশ্রকল্পনবা গ্রহঙ্ণ, রূপবায়ঙ্ণ এবং পে্ঙ্বক্ষঙ্ণ 
জনঙ্�বাষ্ীর অংশগ্রহণঙ্ক ববািবাঙ্নবা৷ বশ্তি অঞ্চঙ্লর ববা 
অনথ্যবানথ্য শ্বপন্ন জনঙ্�বাষ্ীর নবানবা সবামবাশ্জক শ্নধ্বারক 
যেমন—স্বাস্থ্য, পুশ্টি, জল ও যশৌচবথ্যবস্বা ইতথ্যবাশ্দ শ্বেঙ্য় 
‘MAS’ যেৌথিবাঙ্ব সশ্রিয় অংশগ্রহণ করঙ্ব বঙ্ল আশবা 
করবা েবাঙ্ছে৷ যকন্দ্রীয় তির যথঙ্ক ‘স্বানীয় যেৌথ অংশগ্রহণ’ 
রিমশ স্বাস্থ্য পশ্রকল্পনবার শ্বঙ্কন্দ্রীকরঙ্ণ শ্বঙ্শে সবাহবােথ্য 
করঙ্ব বঙ্ল আশবা করবা েবাঙ্ছে৷

সুেম প্বাথশ্মক স্বাস্থ্য পশ্রঙ্েববার সঙ্ঙ্গ সুঙ্পয় জল, 
স্বাস্থ্যসম্মত যশৌচবথ্যবস্বা, আববাসন, প্বাথশ্মক শ্শক্ষবা তথবা 
দবাশ্রদ্রথ্য দূরীকরণ কম্সূশ্চঙ্কও সমশ্বিত করঙ্ল পুরস্বাস্থ্য 
শ্মশঙ্নর লক্ষথ্য সমূ্ণ্ত সবাশ্ধত হঙ্ব৷ সকল পুরসিবা এই 
লঙ্ক্ষথ্যই তবঁাঙ্দর উঙ্দথ্যবাঙ্� শ্বতৃিত করঙ্বন, এই আশবা বথ্যক্ত 
যহবাক৷

যলখবাশ্ি স্বাস্থ্য ও পশ্রববার কলথ্যবাণ দপ্তর যথঙ্ক প্কবাশ্শত ‘সববার জনথ্য স্বাস্থ্য’ 
জুলবাই, ২০১৮ যথঙ্ক পুনম্ুশ্দ্রত
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থ্যালযাসেশ্ময়যা

প্রসয়যাজন প্রশ্িস�যাধ
থ্যালযাসেশ্ময়যা একশ্ি শ্জনঘশ্িি জন্মগি র�যাগ। শ্জসন� 
অস্যাভযাশ্বকিযা রথসক এই র�যাসগ� ফসল র�যাগী� রেসে 
শ্েসমযাস্যাশ্বসন� পশ্�মযাণ অস্যাভযাশ্বকভযাসব কসম যযায় এবং 
র�যাগী �ক্যাল্পিযায় রভযাসগন।
থ্যালযাসেশ্ময়যা শ্জন বেনকযা�ী ব্শ্ক্সক ‘carrier’ বযা 
‘বযােক’ বলযা েয়। থ্যালযাসেশ্ময়যা শ্জন বেনকযা�ী ব্শ্ক্ 
বযা ‘বযােক’ েম্পূণ্ণ েুস্থ জীবনধযা�ণ ক�সি পযাস�ন। 
িসব েুজন ‘বযােক’-এ� মসধ্ শ্বসয় েসল অথ্ণযাৎ স্যামী-স্তী 
েুজসনই যশ্ে থ্যালযাসেশ্ময়যা� ‘বযােক’ েন িসব িযাসে� 
েন্যাসন� থ্যালযাসেশ্ময়যা র�যাগ শ্নসয় জন্মযাসনযা� েম্যাবনযা 
রথসক যযায়।
আমযাসে� �যাসজ্ প্রশ্ি ১০ জন নযাগশ্�সক� মসধ্ ১ জন 
থ্যালযাসেশ্ময়যা র�যাসগ� বযােক। রকযাসনযা েেজ পদ্ধশ্িসি এই 
র�যাগ েম্পূণ্ণ শ্ন�যাময় ক�যা যযায় নযা। শ্কন্তু থ্যালযাসেশ্ময়যা 
েম্সক্ণ েসেিনিযা এই র�যাগ প্রশ্িস�যাসধ অসনকযাংসে 
েেযায়ক েসি পযাস�।
থ্যালযাসেশ্ময়যা র�যাসগ� উপেগ্ণ :
l �ক্যাল্পিযা� জন্ শ্েশু� ফ্যাকযাসে েসয় যযাওয়যা

l জশ্ডিে
l ক্যাশ্ন্ এবং ঘুমঘুম ভযাব
l শ্িসে নযা েওয়যা
l বুসক ব্যাথযা
l শ্যােকষ্ট
l বয়ে অনুযযায়ী েশ্িক বৃশ্দ্ধ নযা েওয়যা
l দ্রুি হৃেস্পন্দন
l েযাস়ে� ক্ষয় বযা শ্বকৃশ্ি
l প্ীেযা ব়ে েওয়যা� কযা�সণ রপি ব়ে রেিযাসনযা।

থ্যালযাসেশ্ময়যা প্রশ্িস�যাসধ� উপযায় :
েু’জন থ্যালযাসেশ্ময়যা শ্জসন� ‘বযােক’-এ� শ্বসয় েসল 
িযাসে� েন্যাসন� রকবলমযাত্র এই র�যাগ েবযা� েম্যাবনযা 
থযাসক। িযাই শ্বসয়� আসগ রকবল রকযাষ্ী শ্বেযা� নযা 
কস�, �ক্ প�ীক্ষযা কস� অবে্ই রজসন শ্নন আপশ্ন 
থ্যালযাসেশ্ময়যা� বযােক শ্কনযা। থ্যালযাসেশ্ময়যা� বযােক েম্পূণ্ণ 
েুস্থ। িযাই বযােক শ্নণ্ণসয় ভয় পযাবযা� রকযাসনযা কযা�ণ রনই।
আপশ্ন থ্যালযাসেশ্ময়যা� ‘বযােক’ নযা েসল শ্নভ্ণসয় একজন 
‘বযােক’রক শ্বসয় ক�সি পযাস�ন—এসক্ষসত্র থ্যালযাসেশ্ময়যা 
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রলিযাশ্ি স্যাস্থ্ ও পশ্�বযা� কল্যাণ েপ্ত� রথসক প্রকযাশ্েি 
‘েবযা� জন্ স্যাস্থ্’ জুন, ২০১৮ েংি্যা রথসক পুনমু্ণশ্রিি

র�যাগযাক্যান্ শ্েশু জন্মযাসনযা� রকযাসনযা 
েম্যাবনযা রনই। শ্কন্তু পযাত্র-পযাত্রী 
েুজসনই যশ্ে থ্যালযাসেশ্ময়যা� ‘বযােক’ 
েন, রেসক্ষসত্র িযাসে� শ্বসয় নযা 
ক�যাই ররেয়। কযা�ণ এসে� েন্যাসন� 
থ্যালযাসেশ্ময়যা র�যাগ শ্নসয় জন্মযাসনযা� 
প্রবল েম্যাবনযা �সয়সে।
থ্যালযাসেশ্ময়যা� শ্েশ্কৎেযা :
এই র�যাসগ� মপূল শ্েশ্কৎেযা েল �ক্ 
েঞ্যালন (blood transfusion) 
এবং শ্বসেষ এক প্রকযা� ওষুধ। 
এ� েসঙ্গ েসঙ্গ আক্যান্ শ্েশুসক 
ফশ্লক অ্যাশ্েড এবং ক্যালশ্েয়যাম 
রেওয়যা েয়। থ্যালযাসেশ্ময়যায় আক্যান্ 
র�যাগীসক আয়�ন ি্যাবসলি িযাইসয় রকযাসনযা লযাভ েয় 
নযা ব�ং এসি র�যাগী� ক্ষশ্ি েসি পযাস�। থ্যালযাসেশ্ময়যা 
আক্যান্সক পুস�যাপুশ্� েুস্থ ক�সি বসল অশ্স্থমজ্যা 
প্রশ্িস্থযাপনই (Bone Marrow Transplant) একমযাত্র 
শ্েশ্কৎেযা। বি্ণমযাসন থ্যালযাসেশ্ময়যা আক্যান্সে� জন্ 
অশ্স্থমজ্যা প্রশ্িস্থযাপন রকবলমযাত্র কলকযািযায় অবশ্স্থি 
েুশ্ি রনযাডযাল রেন্যাস� ক�যা েসয় থযাসক—
১. আইএইেশ্িএম কলকযািযা রমশ্ডসকল কসলজ ও 
েযােপযািযাল।
২. নীল�িন ে�কযা� রমশ্ডক্যাল কসলজ ও েযােপযািযাল।
থ্যালযাসেশ্ময়যা র�যাগ েম্সক্ণ জনগণসক েসেিন ক�সি 
প্রশ্িবে� ৮ই রম ‘শ্বশ্ থ্যালযাসেশ্ময়যা শ্েবে’ পযাশ্লি 

েয়। �যাজ্ স্যাস্থ্ ও পশ্�বযা� কল্যাণ 
েপ্তস�� উসে্যাসগ এবে� ওই 
শ্েনশ্িসি �যাসজ্� শ্বশ্ভন্ন স্থযাসন 
েসেিনিযামপূলক অনুষ্যান ক�যা েয়। 
পেযযাত্রযা, শ্েশুসে� বসে আসঁকযা 
প্রশ্িসযযাশ্গিযা, থ্যালযাসেশ্ময়যা আক্যান্ 
শ্েশুসে� শ্নসয় নযািক, �ক্েযান 
শ্েশ্ব� প্রভৃশ্ি� মযাধ্সম শ্েনশ্িসি 
পযাশ্লি েয়।
থ্যালযাসেশ্ময়যামুক্ েমযাজ গ়েসি 
শ্বসয়� আসগ অবে্ই �ক্ প�ীক্ষযা 
ক�যান। আপনযা� েসেিনিযাই এই 
র�যাসগ� শ্বরুসদ্ধ ল়েযাইসয়� একমযাত্র 
েযাশ্িয়যা�।

�যাসজ্� থ্যালযাসেশ্ময়যা� শ্েশ্কৎেযাসকন্দ্রগুশ্ল� নযাম :
১. আই.এইে.শ্ি.এম., কলকযািযা রমশ্ডসকল কসলজ ও 
েযােপযািযাল
২. নীল�িন ে�কযা� রমশ্ডসকল কসলজ ও েযােপযািযাল
৩. আ�.শ্জ.ক�. রমশ্ডসকল কসলজ ও েযােপযািযাল
৪. কলকযািযা ন্যােনযাল রমশ্ডসকল কসলজ ও েযােপযািযাল
৫. সু্ল অফ ট্রশ্পক্যাল রমশ্ডশ্েন, কলকযািযা
৬. আইশ্পশ্জএমইআ�–এেএেসকএম েযােপযািযাল, 
কলকযািযা
৭. বধ্ণমযান রমশ্ডক্যাল কসলজ ও েযােপযািযাল
৮. বযঁাকু়েযা েশ্মিলনী রমশ্ডক্যাল কসলজ ও েযােপযািযাল
৯. মযালেযা রমশ্ডক্যাল কসলজ ও েযােপযািযাল

১০. মুশ্ে্ণেযাবযাে রমশ্ডক্যাল কসলজ ও েযােপযািযাল
১১. নথ্ণ রবঙ্গল রমশ্ডক্যাল কসলজ ও েযােপযািযাল
১২. এম.রজ.এন. রজলযা েযােপযািযাল, রকযােশ্বেযা� 
রজলযা
১৩. জলপযাইগুশ়্ে রজলযা েযােপযািযাল
১৪. বযালু�ঘযাি রজলযা েযােপযািযাল, েশ্ক্ষণ শ্েনযাজপু�
১৫. িমলুক রজলযা েযােপযািযাল, পপূব্ণ রমশ্েনীপু� 
রজলযা
১৬. নশ্েয়যা রজলযা েযােপযািযাল
১৭. শ্েউশ়্ে রজলযা েযােপযািযাল, বী�ভপূ ম
১৮. রেসবন মযােযাসিযা েে� েযােপযািযাল, পুরুশ্লয়যা
১৯. হুগশ্ল রজলযা েযােপযািযাল
২০. ডযায়মডি েযা�বযা� রজলযা েযােপযািযাল, েশ্ক্ষণ 
েশ্বিে প�গনযা
২১. উলুসবশ়্েয়যা েযাব-শ্ডশ্ভেন েযােপযািযাল, েযাও়েযা
২২. বযা�যােযাি রজলযা েযােপযািযাল, উত্ত� েশ্বিে 
প�গনযা।
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প্রশ্ির�োধ ও শ্িশ্িৎসো
স প্ো ঘো ি

ভো�িবর্্� মরিো উন্নয়নশীল দেরশ� দে িরয়িশ্ি 
জনস্োস্থ্য সম্পশ্ি্ি সমসথ্যো �রয়রে িো� অনথ্যিম হল 
সোরপ িোিো ও িো� শ্িশ্িৎসো৷ জনসোধো�রে� মরধথ্য নোনো 
ভ্োন্ত ধো�েো� জনথ্য এখরনো সোরপ� িোমরে� ববজ্োশ্নি 
শ্িশ্িৎসো েো মোনু্রি মৃিুথ্য� হোি দেরি বোঁিোরি পোর� 
িো সবসময় শ্নশ্চিি ি�ো েোরছে নো৷ এরেরশ প্ররিথ্যি 
বে� প্রোয় ৩৫,০০০-৫০,০০০ মোনু্ মো�ো েোয় সোরপ� 
িোমরে৷ ভো�িবর্্� মরধথ্য পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্ররেশ, 
দি�োলো, িোশ্মলনোেু এবং মহো�োর্রে সোরপ� িোমরে 
মৃিুথ্য� ঘিনো সবরিরয় দবশ্শ৷
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এখনও সব সোরপ িোিো দ�োগী প্রেরম হোসপোিোরল 
নো এরস ওঝো, গুশ্েরন� িোরে েোয়৷ ভ্োন্ত ধো�েো� 
বশবি্ী হরয় দ�োগীরে� গুরুত্বপূে ্ প্রেম িরয়ি 
ঘণ্ো শ্বনো শ্িশ্িৎসোয় নষ্ট হয়৷

ভো�রি ২৫০ প্রজোশ্ি� সোপ আরে, 
িো� মরধথ্য ৫২শ্ি প্রজোশ্ি� সোপ শ্ব্ধ�৷ 
পশ্চিমবরঙ্গ দি বলমোত্র ৬শ্ি প্রজোশ্ি� 
শ্ব্ধ� সোপ পোওয়ো েোয় েো� মরধথ্য শ্িনশ্ি 
 প্রজোশ্ি ৯৯% সোরপ� িোমরে মৃিুথ্য� 
জনথ্য েোয়ী৷ 

শ্ব্ধ� সোরপ িোিো দ�োগী� প্রেম 
১০০ শ্মশ্নি খুবই গুরুত্বপূে্৷ 
িন্দ্ররবোেো সোরপ িোিরল েশ্ে 
দেশ্� ির� এশ্ভএস দেওয়ো হয় 

িো� শ্িশ্িশ্ন� সমসথ্যো দেখো 
শ্েরি পোর�৷
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দেরহিু সোরপ িোিো ঘিনো সবরিরয় দবশ্শ গ্োমোঞ্চরল 
ঘরি দসজনথ্য গ্োমীে হোসপোিোরলই েি শীঘ্র সম্ভব 
এশ্ভএস শ্েরি হরব৷ এজনথ্য ওই সমস্ত হোসপোিোরল� 
িোক্ো�বোবুরে� এই শ্িশ্িৎসো� বথ্যোপোর� আত্মশ্বশ্োসী 
হওয়ো প্ররয়োজন৷

সোরপ িোিো দ�োগী� শ্িশ্িৎসোয় সোপশ্ি দিনো 
অপশ্�হোে ্নয়৷ দবশ্শ�ভোগ দষেরত্রই সোপশ্ি দিনো সম্ভব 
হয় নো৷         

সোরপ� শ্ব্শ্রিয়ো� লষেে — শ্ব্ধ� সোরপ� িোমরে 
জোয়গোিো ফুরল েোরব, বথ্যেো হরব এবং দফোলো রিমশই 
বোেরি েোরি৷ িোমরে� েোরগ� সংখথ্যো শ্েরয় শ্ব্শ্রিয়ো� 
পশ্�মোে দবোঝো েোয় নো৷ িোলোরি� িোমরে দিোরনো বথ্যেো 
বো দফোলো হয় নো৷ িোঁিেো শ্বরে� হুরলও িীব্র বথ্যেো হয় 
শ্িন্তু দফোলো হয়ই বলরল িরল৷

শ্ব্ েশ্েরয় পেো� লষেে—
•	 রিমবধম্োন দফোলোই প্রধোন লষেে৷
•	 দিোরখ� পোিো পরে আসরব৷
•	 দ�োগী দিোরখ ঝোপসো দেখরব৷
•	 দ�োগী রিমশ শ্ঝশ্মরয় পেরব৷
•	 িেো জশ্েরয় েোরব৷
•	 গলো বন্ধ হরয় েোরব৷
িন্দ্ররবোেো সোরপ� িোমরে শ�ীর�� শ্বশ্ভন্ন স্োন 

দেরি �ক্পোি হরয় েোরি৷ দেমন—�ক্ প্রস্োব, মোশ্েরি 
�ক্পোি ইিথ্যোশ্ে হরি পোর�৷ প্রস্োরব� পশ্�মোে িমরি 
েোরি, এমনশ্ি এরিবোর� প্রস্োব বন্ধ হরয় দেরি পোর�৷ 
প্রিণ্ড দপরি� বথ্যেো হরি পোর�৷

নোভ্শ্ব্ েশ্েরয় পেো� লষেে— 
•	 শ্শবরনত্র বো Ptosis—দিোরখ� পোিো ঢুরল আরস৷
•	 ফেোধ� সোরপ� িোমরে ৩০ শ্মশ্নরি� মরধথ্য  

 শুরু হয়৷
•	 িোলোি সোরপ� দষেরত্র ২ দেরি ২৪ ঘণ্োও  

 লোরগ৷
শ্নওশ্টিগশ্মন িোলোরি� িোমরে িোজ ির� নো৷ 

দিোব�ো� িোমরে িোজ ির�৷ িোলোি সোরপ� িোমরে� 
দষেরত্র এট্রশ্পন ও শ্নওশ্টিনশ্মন ইনরজিশন িোজ 
ির� নো৷ এরষেরত্র ইনরজিশন িথ্যোলশ্সয়োম গু্রিোরনি 
(Calcium gluconate) এশ্ভএরস� সরঙ্গ দেওয়ো হরল 
ভোরলো ফল দেয়৷ সোধো�েি শ্নউর�োপথ্যো�োশ্লশ্সস ৫-৭ 
শ্েরন দসর� েোয়৷

শ্ি ি�ো উশ্িি—
•	 েি িোেোিোশ্ে সম্ভব হোসপোিোরল েোওয়ো  

 প্ররয়োজন৷
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•	 দ�োগীরি শোন্ত েোিরি বলরি হরব৷ অেেো  
 আিশ্কিি হওয়ো� ে�িো� দনই৷

•	 দিোরনো বোঁধো শ্জশ্নস দেমন—িুশ্ে, হোিঘশ্ে  
 খুলরি হরব৷

•	 িোমরে� জোয়গোশ্ি েিিো সম্ভব শ্স্� �োখরি  
 হরব৷

•	 সম্ভব হরল শ্্লিন্ট বথ্যবহো� ির� নেোিেো বন্ধ  
 ি�রি হরব৷

•	 িোক্ো�বোবুরি সব খুরল বলুন৷
•	 সোরপ িোমরেরে নো অনথ্য শ্িেু৷
•	 েশ্ে সোরপই িোমেোয় দসশ্ি শ্ব্ধ� নো শ্ব্হীন  

 সোপ, েশ্ে দিউ সোপ দেরখ েোরিন৷
•	 শ্বর্� প্রশ্িশ্রিয়োয় দ�োগী� িী িী দ�োগলষেে  

 দেখো শ্েরছে৷
•	 পরে আসো� সময় িোমরে� জোয়গোয় দফোলো  

 িিিো বৃশ্ধি দপরয়রে৷
•	 শ্িি িি সময় আরগ দ�োগী  বলরেন দে দিোখ  

 বন্ধ হরয় আসরে৷ িি সময় পে্ন্ত িেো বলি  
 দপর�রেন৷

শ্ি ি�ো উশ্িি নয়—
•	 দিোনও�িম বোঁধন বো বথ্যোন্ড লোগোরনো উশ্িি 

 নয়৷
•	 ব�ফ লোগোরবন নো৷ এরি শ্িসুথ্য� ষেশ্ি হরি  

 পোর�৷
•	 গ�ম দসঁি দেওয়ো উশ্িৎ নয়৷
•	 দপরি শ্ব্ বো� ি�ো� দিষ্টো ি�ো উশ্িি নয়৷
•	 দিরন বো পোম্প ির� শ্ব্ বো� ি�ো� দিষ্টো  

 ি�রবন নো৷
•	 িোমরে� জোয়গোয় দিোরনো�িম দেোপ বো  

 দিশ্মিথ্যোল লোগোরবন নো৷
•	 জোয়গোিো দপোেোরনো� দিষ্টো ি�রবন নো৷
•	 দ�োগী শ্নরজ দেৌরে বো সোইরিল িোশ্লরয়  

 হোসপোিোরল আসরবন নো৷ েশ্ে গোশ্ে নো  
 পোওয়ো েোয় দমোি� সোইরিরল িোশ্পরয় সরঙ্গ  
 এিজন দ�োগীরি ধর� শ্নরয় হোসপোিোরল  
 আসরি হরব৷

সোরপ িোিো� আধুশ্নি শ্িশ্িৎসো—
বি্মোরন সোরপ� িোমরে� শ্িশ্িৎসো� আমূল 

পশ্�বিন্ হরয়রে৷ এখন সোরপ� িোমরে� শ্িশ্িৎসো� 
জনথ্য ‘শ্সনর্োশ্মি অথ্যোরপ্রোি’৷ মোরন দ�োরগ� লষেে দেরখ 
শ্িশ্িৎসো� পধিশ্ি দমরন িলো হয়৷ এরি সোপশ্ি দিনো 
জরুশ্� নয়৷

আরগ সোরপ িোিো দ�োগী অেেো দজলো হোসপোিোরল 
দ�ফো� ির� দেওয়ো হি৷ বি্মোরন গ্োমীে সমস্ত 
িোক্ো�রে� প্রশ্ি বে�ই সপ্োঘোরি� শ্িশ্িৎসো� বথ্যোপোর� 
শ্নয়শ্মি দট্রশ্নং এবং এই বথ্যোপোর� পুশ্স্তিো দেওয়ো হরছে৷ 
ফরল গ্োমীে হোসপোিোরল� সমস্ত িোক্ো��োই সপ্োঘরি� 
উপেুক্ শ্িশ্িৎসো স্োস্থ্যরিরন্দ্রই ি�রি পো�রেন৷ অেেো 
দ�ফো� ি�ো হরছে নো৷ সোপ বো সরদেহজনি শ্িেু িোমেোরল 
দসই দ�োগীরি শ্িশ্িৎসো ি�ো ে�িো� দে শ্ব্রয় এিশ্ি 
দ্ো িোি ্বিশ্� ি�ো হরয়রে৷ েশ্বশ্ি দেখরলই দবোঝো েোয় 
এই শ্িশ্িৎসো পধিশ্ি খুবই সহজ৷ এই দ্ো িোি ্এিশ্ি ৬ 
ফুি বোই ৪ ফুি দবোি্ আিোর� �োরজথ্য� সমস্ত হোসপোিোরল 
িোঙোরনো েোরি৷

এেোেো সপ্োঘোরি� শ্িশ্িৎসো� জনথ্য েোরে� িোয়োশ্লশ্সস 
এবং শ্বরশ্ দভশ্ন্টরলশন শ্িশ্িৎসো� প্ররয়োজন হরয় 
পরে িো�ও বথ্যবস্ো অরনি দমশ্িিথ্যোল িরলজ, দজলো 
হোসপোিোল এবং সে� হোসপোিোরল উপলব্ধ আরে৷ 
পশ্চিমবরঙ্গ িোয়োশ্লশ্সস ৩৪শ্ি হোসপোিোরল, এইি শ্ি 
ইউশ্নি (HDU)-২৪শ্ি সে� স্োস্থ্যরিরন্দ্র (SDH) এবং 
শ্স·শ্স· ইউশ্নি (CCU)-৪১শ্ি শ্বশ্ভন্ন দজলো হোসপোিোল ও 
দমশ্িিথ্যোল িরলজ হোসপোিোরল উপলব্ধ৷

সোরপ� িোমরে� এিমোত্র জীবনেোয়ী ও্ুধ  এশ্ভএস 
েো দঘোেো� দস�োম দেরি বিশ্�৷ িোই এ� দেরি 
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পোশ্্প্রশ্িশ্রিয়ো হরি পোর�৷ এইজনথ্য এশ্ভএস েুক্ 
সথ্যোলোইন িলবো� সময় সিি্ নজ� �োখরি হরব৷

বি্মোরন এশ্ভএস িোলু� আরগ ১/৪ শ্মশ্ম অথ্যোর্নোশ্লন 
িোমেো� িলোয় শ্েরয় দেওয়ো হয়৷ েশ্ে দিোরনো�িম 
পোশ্্প্রশ্িশ্রিয়ো� লষেে দিোরখ পেরলই শ্সশ্�রজে িোনো 
অরধ্ি (0.5 ml)–আই এম (দপশ্শরি) শ্েরি হরব৷ এই 
সময় সথ্যোলোইন সোমশ্য়ি বন্ধ �োখরি হয়৷ ৭-৮ শ্মশ্নরি� 
মরধথ্য পোশ্প্্রশ্িশ্রিয়ো িরল েোয়৷

মরন �োখরি হরব—
শ্বর্� লষেে শ্হসোরব দিোেোও সোপ দিনো শ্িংবো 

িোমরে েোগ দেখো অে্হীন৷ প্রেম ১০শ্ি এশ্ভএস 
দেওয়ো� সময় দিোন জোিীয় সোপ বো িী জোিীয় শ্ব্ িো 
জোনো� ে�িো� দনই৷ সবরষেরত্র এিই শ্িশ্িৎসো এমনশ্ি 
শ্শশুরে� দষেরত্রও ওই ১০শ্ি এশ্ভএস শ্েরি হয়৷

দিোরনো অবস্োরিই ১০শ্ি এশ্ভএস নো শ্েরয় দিোরনো 
দ�োগীরি দ�ফো� ি�ো েোরব নো৷ এশ্ভএস দেওয়ো হরল 
দসই দ�োগীরি অবশথ্যই ৪৮ ঘণ্ো ভশ্ি্ �োখরি হরব দিোরনো 
পোশ্্প্রশ্িশ্রিয়ো হয় শ্িনো দেখো� জনথ্য৷ এিমোত্র প্রিু� 
দফোলো বো পিন েোিরলই অথ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িি দেওয়ো হরব, 
অবশথ্যই প্রেম দিোজ এশ্ভএস (১০শ্ি) দেওয়ো� প�৷

এশ্ভএস �োরজথ্য� সমস্ত স্োস্থ্যরিন্দ্র ও হোসপোিোরলই 
শ্বনোমূরলথ্য দেওয়ো হয়৷

ফেোেুক্ সোরপ� িোমরে� শ্িশ্িৎসো� জনথ্য এখন 
প্রশ্িশ্ি স্োস্থ্যরিরন্দ্র ও হোসপোিোরল অথ্যোরট্রোশ্সন এবং 
শ্নওশ্টিগশ্মন ইনরজিশন উপলব্ধ৷

বি্মোরন ববজ্োশ্নিভোরব প্রমোশ্েি দে বোঁধন দিোরনো 
উপিো� ির� নো৷ িন্দ্ররবোেো িোমরে� প� শক্ বোধরন� 
জনথ্য বহু দষেরত্র দ�োগী প্রোরে বোঁিরলও হোি-পো পিরন� 
জনথ্য দিরি দফলরি হরয়রে বো ভী্েভোরব ষেশ্িগ্স্ত 
হরয়রে৷

সোরপ িোিো আিিোরনো� উপোয় :

িরয়িশ্ি শ্বরশ্ সোবধোনিো

(১) দমরঝরি নো ঘুশ্মরয় অন্তি এিিো েশ্ে� 
খোশ্িয়োয় �োরত্র ঘুমোরনো আ� দমরঝরি ঘুমোরলও �োরত্র 
মশোশ্�� দভি� ঘুমোরল শ্বরশ্ ির� িোলোি সোরপ� 
িোমে এেোরনো েোয়৷

(২) অন্ধিো� �োস্তোয় নো হোঁিোই সব দেরি ভোরলো৷ 
শ্নিোন্তই েশ্ে অন্ধিো� �োস্তোয় হোঁিরি হয় এিিো লোশ্ি বো 
গোরে� িোল শ্নরয় �োস্তোয় িক্ িক্  ির� শব্দ ির� হোঁিরল 
সোপ �োস্তো দেরি সর� েোয়৷

(৩) সরন্ধ� প� �োরি এিশ্ি িি্লোইি ও পো ঢোিো 
জুরিো বহু শ্বপে দেরি বোঁিোয়৷

(৪) বোশ্ে� আরশপোরশ দঝোপঝোে ও আবজ্নোমুক্ 
�োখো দবশ্শ জরুশ্�৷

আরগ সোরপ িোিো দ�োগী অেেো 
দজলো হোসপোিোরল দ�ফো� ির� 
দেওয়ো হি৷ বি্মোরন গ্োমীে সমস্ত 
িোক্ো�রে� প্রশ্ি বে�ই সপ্োঘোরি� 
শ্িশ্িৎসো� বথ্যোপোর� শ্নয়শ্মি দট্রশ্নং 
এবং এই বথ্যোপোর� পুশ্স্তিো দেওয়ো 
হরছে৷ ফরল গ্োমীে হোসপোিোরল� 
সমস্ত িোক্ো��োই সপ্োঘরি� 
উপেুক্ শ্িশ্িৎসো স্োস্থ্যরিরন্দ্রই 
ি�রি পো�রেন৷

িোঃ শ্নমোইিন্দ্র মণ্ডল

সহিো�ী স্োস্থ্য অশ্ধিি্ো – স্োস্থ্য ও পশ্�বো� িলথ্যোে েপ্ত�, পশ্চিমবঙ্গ স�িো�

দলখোশ্ি স্োস্থ্য ও পশ্�বো� িলথ্যোে েপ্ত� দে্ি প্রিোশ্শি ‘সবো� জনথ্য স্োস্থ্য’ 
আগটি, ২০১৮ সংখথ্যো দেরি পুনম্ুশ্রিি
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