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অহ্ছাননয়া নভন ভাদকানি নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্র গাজীুরয নফশ্ব ভাননক স্বাস্থ্য নদফ উদমান
নতুন ফাতবা, গাজীুয:
P u b l i s h e d : F r i d a y , 1 1 Oc t o b e r , 2 0 1 9 a t 6 :1 2 P M

১০আ রটাফয নফশ্ব ভাননক স্বাস্থ্য নদফ। নদফনি উদমান উররে ১১ রটাফয অহ্ছাননয়া নভন ভাদকানি
নিনকৎা ও ুনফবান ককন্দ্র -গাজীুয এয উরদযারগ ভাদকানি নিনকৎা গ্রণকাযী কযাগীরদয নযফারযয দযরদয
ননরয় “ভাদকাি ফযনিরদয ভাননক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও অত্মতযা প্রনতরযারধ নযফারযয বুনভকা” এয উয একনি নফরল
ানযফানযক বা নুনিত য়। নদফরয এফারযয প্রনতাদয -“ভাননক স্বারস্থ্যয উন্নয়ন ও অত্মতযা প্রনতরযাধ”। উি
বায় নদফরয তাৎমব ও ভাননক স্বারস্থ্যয গুরুত্ব¡ তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন নিনকৎা ককরন্দ্রয কাউরেরয
ভাভুদুর াান কনফয। বায় ভূর প্রফরন্ধ অত্মতযায নফনবন্ন নযংখ্যান উরেখ্ কযরত নগরয় ফরা য় নফরশ্ব অত্মতযায
কাযরণ প্রনত ৪০ করকরে ১ জন ফযনিয ভৃতয ঘরি। অত্মতযা কযরছন এভন ভানুলগুররায কফীয বাগআ ভাননক ভযায়
বুরগ থারক। এনদক কথরক ফররত কগরর অত্মতযায প্রধান কাযণ নররফ ভাননক ভযারকআ ধযা য়।
এছাড়াও নফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত ২০১২ ারর নফশ্বফযাী ৮ রে অত্মতযায ভরধয ১,৭৫০০০ াজায এয অত্মতযায
কাযণ নছর ভাদক ফযফায। ঢাকা অহ্ছাননয়া নভরনয স্বাস্থ্য কটয কতৃবক এক গরফলণায় কদখ্া কগরছ কম একজন কযাগী
নিনকৎা কনফায রয ুনঃঅি ফায নছরন প্রধান কাযন নারফ ানযফানযক ানি (২৯.৫% ) নযতভ কাযণ।
বায় উনস্থ্ত নছররন অহ্ছাননয়া নভরনয স্বাস্থ্য কটয কতৃবক নযিানরত ভাননক কফা কামবক্রভ
ভরনামতœ ককরন্দ্রয ভন্বয়ক কভাঃ অনভয কারন। এছাড়াও বায় অয উনস্থ্ত নছররন নিনকৎা ককরন্দ্রয ককন্দ্র
ফযফস্থ্াক নভজানুয যাভান, কাউনেরয অনন্দরভান, কক ভযারনজায অব্দুর ভান্নান  নযানযযা।
অররািনায় ফিাযা উরেখ্ ককযন, কম ভাদক গ্ররণয পরর ফযনিয াযীনযক, ভাননক, ানযফানযক ও াভানজক েনত রত
থারক এফং অিযণ অক্রভণাত্মক রয় উরঠ। ভাদকাি ফযনি ভাদক কনয়ায কাযরনয কেরে রনক ভয় ানযফানযক
স্থ্ীযতারক দায়ী কযা য়। ভাননক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও অত্মতযা প্রনতরযারধ প্ররতযকক ননরজয এফং তায নযফারযয ভাননক
স্বা¯্ম’্মরয মতœ কনওয়া ও ানযফানযক ফন্ধন ুদৃঢ কযায উয নফরলবারফ গুরুত্ব কদওয়া য় ।
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