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শিক্ষার্থীর মানশিক স্বাস্থ্য উন্নয়নন পড়ানেখার চাপ কমাননা জরুশর 
হািান মাহামুদ : রাইজ িংজিজি িট কম 

  

প্রকাশ: ২০১৮-১০-১৫ ৮:২৭:৫২ জিএম     ||     আিডিট: ২০১৮-১০-১৫ ৮:২৭:৫২ জিএম 
 

ননজস্ব প্রনতবফদক :  নক্ষাথথীবদয ভাননক স্বাস্থ্য উন্নয়বন নক্ষা প্রনতষ্ঠাবনয নফদযভান ড়াবরখায চা কভাবনা জরুনয। এ ছাড়াও 
াভানজক কামথক্রবভ নক্ষাথথীবদয মৃ্পক্ত কযা দযকায। 
সাভফায ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রদানকাযী ভবনামত্ন সকন্দ্র- এয উবদযাবগ আবয়ানজত আবরাচনা বায় ফক্তাযা 
এ কথা ফবরন। 
তাযা ফবরন, কনভউনননি ফা াভানজক ভাননক উন্নয়বন স্থ্ানীয় যকায প্রনতষ্ঠাবনয গুরুত্বূণথ দানয়ত্ব যবয়বছ। কভথবক্ষবে ভাননক 
ননমথাতন প্রনতবযাবধ নফদযভান আইবন সকাবনা সুস্পষ্ট ননবদথনা সনই এফং কভথীয ভাননক অনধকায ম্পবকথও সকাবনা ননবদথনা সনই। 
ভরূ প্রফন্ধ উস্থ্ানকাবর নফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্ায েূ উবেখ কবয ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয স্বাস্থ্য সক্টবযয নননয়য কাউবেরয ও  ভাননক 
স্বাস্থ্যবফা কামথক্রভ ভন্বয়কাযী আনভয সাবন ফবরন, মাবদয ফয় ১৫ সথবক ২৯ ফছয তাবদয ভতৃযযয নিতীয় ভখূয কাযণ বরা 
আত্মতযা। প্রনত ৫ জবন একজন তরুণ ভাননক সযাবগ বযগবছ, ৮৩ তাং তরুণ ভবন কবয নফদ্রুাত্বক ভন্তফয এফং উত্ত্যক্ততা তাবদয 
আত্মভমথাদায ওয প্রবাফ সপবর।  
নতনন উবেখ কবযন, ফাংরাবদব ১৮ ফছবযয উববথ ১৬ দনভক ১ তাং এফং ১৮ ফছবযয ননবচ ১৮ তাং (নশু ও নকবায) 
জনবগাষ্ঠী ভাননক সযাবগ আক্রান্ত। সদব প্রায় ৩৫ তাং ভানুবলয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রবয়াজন। 
বায় নফবল অনতনথ নববফ উনস্থ্ত নছবরন স্বাস্থ্য অনধদপ্তবযয অংক্রাভক ফযানধ ননয়ন্ত্রণ কামথক্রবভয সপ্রাগ্রাভ ভযাবনজায ডা. সভা. 
নযজওয়ানুর কনযভ াভীভ, জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য ইেনিনিউবিয বমাগী অধযাক ডা. সরার উনিন আবভদ, ঢাকা নফশ্বনফদযারবয়য 
নচনকৎা ভবনানফজ্ঞান নফবাবগয সচয়াযভযান ও বমাগী অধযাক ড. সভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান ভজযভদায এফং সন্িায পয র অযান্ড 
নরন অযাবপয়ায- নএরনএ- এয সবক্রিানয অযাডববাবকি সয়দ ভাাফযফযর আরভ।  
অনুষ্ঠাবন বানতত্ব কবযন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয াধাযণ ম্পাদক ড. এএভ খনররযয যভান। স্বাগত ফক্তফয যাবখন ঢাকা 
আহ্ছাননয়া নভবনয স্বাস্থ্য সক্টবযয প্রধান ইকফার ভাসুদ। 
এনদবক, নফশ্ব ভাননক স্বাস্থ্য নদফ উরবক্ষয ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রদানকাযী ভবনামত্ন সকন্দ্র- এয উবদযাবগ 
নফনবন্ন কভথনূচয আবয়াজন কযা য়। এবফয ভবধয নছবরা-  নক্ষা প্রনতষ্ঠাবন নি কাউবেনরং ও াইবকারনজকযার অযাববভ ন্ি কযাম্প, 
ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয নতননি ভাদকানক্ত ননযাভয় সকন্দ্র ঢাকা, গাজীযয ও মবাবয ানযফানযক বা এফং আবরাচনা বা।  
যাইনজংনফনড/ঢাকা/১৫ অবক্টাফয ২০১৮/াান/ এনএ 
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নক্ষাথথীবদয ড়াবানায চা কভাবনা জরুনয 
স্টাপ নযবািথায : | প্রকাবয ভয় : ১৬ অবক্টাফয,  ২০১৮,  ১২: ০৩ এএভ 

নক্ষাথথীবদয ভাননক স্বাস্থ্য উন্নয়বন নক্ষা প্রনতষ্ঠাবনয নফদযভান ড়াশুনায চা কভাবনা জরুনয। এ ছাড়াও াভানজক কামথক্র সভ নক্ষাথথীবদয মৃ্পক্ত কযা দযকায ’। 
গতকার ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রদানকাযী ‘ভবনামত্ন সকন্দ্র’  এয উবদযাবগ আবয়ানজত আবরাচনা বায় ফক্তাযা এ কথা ফবরন।  

তাযা ফবরন, কনভউনননি ফা াভানজক ভাননক উন্নয়বন স্থ্ানীয় যকায প্রনতষ্ঠাবনয গুরুত্বূণথ দানয়ত্ব যবয়বছ। কভথবক্ষবে ভাননক ননমথাতন প্রনতবযাবধ নফদযভান আইবন 
সকাবনা সুস্পষ্ট ননবদথনা সনই এফং কভথীয ভাননক অনধকায ম্পবকথও সকাবনা ননবদথনা সনই। 
নভবনয স্বাস্থ্য সক্টবযয নননয়য কাউবেরয ও ভাননক স্বাস্থ্যবফা কামথক্রভ ভন্বয়কাযী আনভয সাবন ফবরন, মাবদয ফয় ১৫- ২৯ ফছয ফয় তাবদয ভতৃযযয নিতীয় 
ভখূয কাযণ বরা আত্মতযা। প্রনত ৫ জবন একজন তরুণ ভাননক সযাবগ বযগবছ, ৮৩ তাং তরুণ ভবন কবয নফদ্রুাত্বক ভন্তফয এফং উৎতক্ততা তাবদয আত্মভমথাদায 
ওয প্রবাফ সপবর। নতনন উবেখ কবযন, ফাংরাবদ ১৮ ফছবযয উববথ ১৬ দনভক ১তাং এফং ১৮ ফছবযয ননবচ ১৮ তাং (নশু ও নকবায) জনবগাষ্ঠী ভাননক 
সযাবগ আক্রান্ত। ফাংরাবদব প্রায় ৩৫ তাং ভানুবলয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রবয়াজন। 
অনতনথ নছবরন স্বাস্থ্য অনধদপ্তবযয অংক্রাভক ফযানধ ননয়ন্ত্রণ কামথক্রবভয সপ্রাগ্রাভ ভযাবনজায ডা. সভা. নযজওয়ানুর কনযভ াভীভ, জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য ইেনিনিউবিয 
বমাগী অধযাক ডা. সরার উনিন আবভদ, ঢাকা নফশ্বনফদযারবয়য নচনকৎা ভবনানফজ্ঞান নফবাবগয সচয়াযভযান ও বমাগী অধযাক ড. সভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান 
ভজযভদায এফং সন্িায পয র এন্ড নরন এযাবপয়ায- নএরনএ- এয সবক্রিানয এযাডববাবকি সয়দ ভাাফযফযর আরভ। বানতত্ব কবযন নভবনয াধাযণ 
ম্পাদক ড. এএভ খনররযয যভান। স্বাগত ফক্তফয যাবখন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয স্বাস্থ্য সক্টবযয প্রধান ইকফার ভাসুদ। 

https://www.dailyinqilab.com/article/159643/জশক্ষার্থীডের-িড়াডশানার-চাি-কমাডনা- রুজর 
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‘ াভানজক কামথক্রবভ নক্ষাথথীবদয ম্পকৃ্ত কযা দযকায’  
অনরাইন সডস্ক১৫ অবক্টাফয,  ২০১৮ ইং ২১: ৪০ নভিঃ 

 
‘ ভবনামত্ন সকন্দ্র’ য উবদযাবগ আবয়ানজত আবরাচনা বায় অনতনথযা। ছনফ:  ংগৃীত 

নক্ষাথথীবদয ভাননক স্বাস্থ্য উন্নয়বন নক্ষা প্রনতষ্ঠাবনয নফদযভান ড়াশুনায চা কভাবনা জরুনয। এ ছাড়াও াভানজক কামথক্রবভ 
নক্ষাথথীবদয ম্পকৃ্ত কযা দযকায’ ।  

সাভফায ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রদানকাযী ‘ ভবনামত্ন সকন্দ্র’ য উবদযাবগ আবয়ানজত আবরাচনা বায় ফক্তাযা এ 
কথা ফবরন।  

তাযা ফবরন,  কনভউনননি ফা াভানজক ভাননক উন্নয়বন স্থ্ানীয় যকায প্রনতষ্ঠাবনয 
গুরুত্বূণথ দানয়ত্ব যবয়বছ। কভথবক্ষবে ভাননক ননমথাতন প্রনতবযাবধ নফদযভান আইবন সকানও 
সুস্পষ্ট ননবদথনা সনই এফং কভথীয ভাননক অনধকায ম্পবকথও সকানও ননবদথনা সনই। 

ভরূ প্রফন্ধ উস্থ্ানকাবর নফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্ায েূ উবেখ কবয ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয 
স্বাস্থ্য সক্টবযয নননয়য কাউবেরয ও ভাননক স্বাস্থ্যবফা কামথক্রভ ভন্বয়কাযী আনভয 
সাবন ফবরন,  ‘ মাবদয ফয় ১৫- ২৯ ফছয  ফয় তাবদয ভতৃযযয নিতীয় ভযখয কাযণ 
বরা আত্মতযা। প্রনত ৫ জবন একজন তরুণ ভাননক সযাবগ বযগবছ,  ৮৩% তরুণ ভবন 
কবয নফদ্রূাত্মক ভন্তফয এফং উৎক্তযতা তাবদয আত্মভমথাদায ওয প্রবাফ সপবর।’  

নতনন আযও ফবরন,  ‘ ফাংরাবদ ১৮ ফছবযয ঊববথ ১৬. ১% এফং ১৮ ফছবযয ননবচ ১৮% ( নশু ও নকবায)  জনসগাষ্ঠী ভাননক সযাবগ 
আক্রান্ত। ফাংরাবদব প্রায় ৩৫% ভানুবলয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রবয়াজন।’  

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয াধাযণ ম্পাদক ড.  এএভ খনররযয যভাবনয বানতবত্ব বায় নফবল অনতনথ নববফ উনস্থ্ত নছবরন 
স্বাস্থ্য অনধদপ্তবযয অংক্রাভক ফযানধ ননয়ন্ত্রণ কামথক্রবভয সপ্রাগ্রাভ ভযাবনজায ডা.  সভা.  নযজওয়ানুর কনযভ াভীভ,  জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য 
ইেনিনিউবিয বমাগী অধযাক ডা.  সরার উনিন আবভদ,  ঢাকা নফশ্বনফদযারবয়য নচনকৎা ভবনানফজ্ঞান নফবাবগয সচয়াযভযান ও 
বমাগী অধযাক ড.  সভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান ভজযভদায এফং সন্িায পয র অযান্ড নরন এযাবপয়ায- নএরনএ-  এয সবক্রিানয 
অযাডববাবকি সয়দ ভাাফযফযর আরভ।  

ইবত্ত্পাক/ নফএএপ 
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শিক্ষার্থীর মানশিক স্বাস্থ্য উন্নয়নন পড়ানেখার চাপ কমাননা জরুশর 
সাভফায ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রদানকাযী ভবনামত্ন সকন্দ্র- এয উবদযাবগ আবয়ানজত 
আবরাচনা বায় ফক্তাযা এ কথা ফবরন। 
তাযা ফবরন, কনভউনননি ফা াভানজক ভাননক উন্নয়বন স্থ্ানীয় যকায প্রনতষ্ঠাবনয গুরুত্বূণথ দানয়ত্ব যবয়বছ। 
কভথবক্ষবে ভাননক ননমথাতন প্রনতবযাবধ নফদযভান আইবন সকাবনা সুস্পষ্ট ননবদথনা সনই এফং কভথীয ভাননক 
অনধকায ম্পবকথও সকাবনা ননবদথনা সনই। 
ভূর প্রফন্ধ উস্থ্ানকাবর নফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্ায েূ উবেখ কবয ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয স্বাস্থ্য সক্টবযয নননয়য 
কাউবেরয ও ভাননক স্বাস্থ্যবফা কামথক্রভ ভন্বয়কাযী আনভয সাবন ফবরন, মাবদয ফয় ১৫ সথবক ২৯ ফছয 
তাবদয ভতৃযযয নিতীয় ভখূয কাযণ বরা আত্মতযা। প্রনত ৫ জবন একজন তরুণ ভাননক সযাবগ বযগবছ, ৮৩ তাং 
তরুণ ভবন কবয নফদ্রুাত্বক ভন্তফয এফং উত্ত্যক্ততা তাবদয আত্মভমথাদায ওয প্রবাফ সপবর। 
নতনন উবেখ কবযন, ফাংরাবদব ১৮ ফছবযয উববথ ১৬ দনভক ১ তাং এফং ১৮ ফছবযয ননবচ ১৮ তাং (নশু 

ও নকবায) জনবগাষ্ঠী ভাননক সযাবগ আক্রান্ত। সদব প্রায় ৩৫ তাং ভানুবলয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রবয়াজন। 
বায় নফবল অনতনথ নববফ উনস্থ্ত নছবরন স্বাস্থ্য অনধদপ্তবযয অংক্রাভক ফযানধ ননয়ন্ত্রণ কামথক্রবভয সপ্রাগ্রাভ ভযাবনজায ডা. সভা. নযজওয়ানুর কনযভ াভীভ, জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য 
ইেনিনিউবিয বমাগী অধযাক ডা. সরার উনিন আবভদ, ঢাকা নফশ্বনফদযারবয়য নচনকৎা ভবনানফজ্ঞান নফবাবগয সচয়াযভযান ও বমাগী অধযাক ড. সভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান 
ভজযভদায এফং সন্িায পয র অযান্ড নরন অযাবপয়ায- নএরনএ- এয সবক্রিানয অযাডববাবকি সয়দ ভাাফযফযর আরভ। 
অনুষ্ঠাবন বানতত্ব কবযন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয াধাযণ ম্পাদক ড. এএভ খনররযয যভান। স্বাগত ফক্তফয যাবখন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয স্বাস্থ্য সক্টবযয প্রধান ইকফার 
ভাসুদ। 
এনদবক, নফশ্ব ভাননক স্বাস্থ্য নদফ উরবক্ষয ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয ভাননক স্বাস্থ্যবফা প্রদানকাযী ভবনামত্ন সকন্দ্র- এয উবদযাবগ নফনবন্ন কভথনূচয আবয়াজন কযা য়। এবফয 
ভবধয নছবরা-  নক্ষা প্রনতষ্ঠাবন নি কাউবেনরং ও াইবকারনজকযার অযাববভন্ি কযাম্প, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভবনয নতননি ভাদকানক্ত ননযাভয় সকন্দ্র ঢাকা, গাজীযয ও মবাবয 
ানযফানযক বা এফং আবরাচনা বা। 
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