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Mental healthcare needed for all: Dr Mohit Kamal

Dhaka, Oct 14 (UNB) – Mentioning that mental healthcare is required not only for psychiatric
patients

but

also

for

everyone,

eminent psychiatrist Dr Mohit Kamal
on Monday said time has come to
break the taboo to reduce the suicide
rate.
“Mental healthcare is required not only
for psychiatric patients, but it‟s vital for
everyone around us. We often generalise
every patient as „mad‟ when the patient
seeks psychiatric help. Breaking this
taboo has now become a social challenge and we must overcome it as soon as possible to reduce the rate
of suicide,” he said. Dr Mohit Kamal, also Director of the National Institute of Mental Health (NIMH),
was speaking at a seminar arranged by Dhaka Ahsania Mission (DAM) at its Dhanmondi head office,
marking the World Mental Health Day observed on October 10 with the “Mental Health Promotions and
Suicide Prevention”. DAM Monojotno Centre Coordinator and Clinical Psychologist Md Amir Hossain
presented the keynote paper at the event.
Dr Mohit Kamal said the rate of suicides is on the rise for lack proper physical and mental education and
knowledgeable and careful guidance. “We should open more windows around us and stop being
judgmental towards the basic necessity of such education.”
Citing World Health Organization (WHO) data, Amir Hossain said almost 300 million people are
suffering from depression around the world and some 800,000 people commit suicide every year. In 2012,
the second most common cause of death among the age group 15-29 years was revealed as suicide.
Among all the suicide incidents in the world, about 75 percent takes place in low and middle income
countries, within the age group of 18-40 years, he said, adding that globally, a person commits suicide
every 40 seconds.
The clinical psychologist said most of the people who committed suicide had also been suffering from
psychological illnesses. “From this perspective, such illnesses might be considered as a reason behind the
suicide. The tendencies and attempts of suicide are considerably higher among the females in
Bangladesh,” he revealed.
Associate Professor of Clinical Psychology at Dhaka University Kamal Uddin Ahmed Chowdhury and
Associate Professor of NIMH‟s Community and Social Psychiatry department Dr Farzana Rahman Dina
attended the seminar as special guests with DMA General Secretary Dr SM Khalilur Rahman in the chair.
https://www.unb.com.bd/category/bangladesh/mental-healthcare-needed-for-all-dr-mohitkamal/30762
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Mental healthcare should get the priority it deserves
15 October, 2019 12:00 AM
October 10, 2019 was the World Mental Health Day, and focusing on this year’s theme
“Mental Health Promotions and Suicide Prevention”- Dhaka Ahsania Mission (DAM)
arranged a discussion seminar at its Dhanmondi head office on Monday, reports UNB
Country’s eminent psychiatrist and Director of National Institute of Mental Health (NIMH)
Dr Mohit Kamal attended the seminar as its Chief Guest, while the keynote was presented
by DAM Monojotno Center Coordinator and Clinical Psychologist Md Amir Hossain.
“Mental healthcare is not only required for the psychiatric patients, it is also vital for
everyone around us. We often generalize every patient as ‘mad’ when the patient seeks
psychiatric help. Breaking this taboo has now became a social challenge and we must
overcome it as soon as possible to reduce the rate of suicides,” Professor Dr Mohit Kamal
explained in his speech.
The keynote paper revealed that according to the World Health Organization (WHO),
almost 300 million people are suffering from depression and almost 800,000 people
commit suicide every year. In 2012, the second most common cause of death among the
age group 15-29 years was revealed as suicide. Among all the suicide incidents in the
world, about 75% occurs in low and middle income countries, within the age group of 1840 years. Globally, a person commits suicide every 40 seconds.
Presenter of the keynote paper Md Amir Hossain informed the audience that most of the
people who committed suicide, had also been suffering from psychological illnesses. From
this perspective, such illnesses might be considered as a reason behind the suicide. The
tendencies and attempts of suicide are considerably higher among the females in
Bangladesh, he revealed.
Welcomed by Dhaka Ahsania Mission’s Assistant Director of Health Sector Md Mukhlesur
Rahman, the meeting saw the presence of Dhaka Ahsania Mission’s General Secretary Dr S
M Khalilur Rahman, who chaired the event, while Dhaka University’s Associate Professor of
Clinical Psychology Mr Kamal Uddin Ahmed Chowdhury and NIMH’s Associate Professor of
the Community and Social Psychiatry Department Dr Farzana Rahman Dina attended the
seminar as special guests.
https://www.daily-sun.com/printversion/details/431359/Mental-healthcare-should-get-the-priority-itdeserves
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‘ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্’ফ
২০:১১, ১৪ স্থ্টাফয, ২০১৯
সফশ্ব ভানসক স্বাযে সদফ উরস্থ্ে ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভন অস্থ্য়াসজত অস্থ্রাচনা বা। ছসফ
: ংগৃীত

ভানসক স্বাযেস্থ্ফা শুধু ভানসক রযাগীস্থ্দয জনে নয় ফযং এআ রফা ফায জনে ফস্থ্র ভন্তফে কস্থ্যস্থ্ছন
জাতীয় ভানসক স্বাযে আন্সসিসিউি ও াাতাস্থ্রয সযচারক ও সফসষ্ট ভস্থ্নাস্থ্যাগ সফস্থ্লজ্ঞ
ধোক ডা. রভাসত কাভার।
সতসন ফস্থ্রন, ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ। ভন সক-তা াধাযণ ভানুলস্থ্ক সচসনস্থ্য় সদস্থ্ত স্থ্ফ। ভস্থ্নয জানারা
স্থ্রা ঞ্চ-আসিয়। সশুয ুয ভানসক ও াভাসজক সফকাস্থ্য জনে সশু প্রসতারন ফেফযা রজাযদায কযস্থ্ত স্থ্ফ এফং এজনে ফাফা -ভাস্থ্য়য
প্রসেণ প্রস্থ্য়াজন।স্থ্াভফায সফশ্ব ভানসক স্বাযে সদফ উরস্থ্ে ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভন অস্থ্য়াসজত অস্থ্রাচনা বায় প্রধান সতসথয
ফক্তস্থ্ফে সতসন এফ কথা ফস্থ্রন। যাজধানীয ধানভসিয ঢাকা অছাসনয়া সভস্থ্নয প্রধান কামযারস্থ্য় নুসিত এআ অস্থ্রাচনা বায় ভূর প্রফন্ধ
উযানকাস্থ্র ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ভস্থ্নামত্ন রকস্থ্িয ভন্বয়ক ও সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞানী রভা. অসভয রাস্থ্ন সফশ্ব স্বাযে ংযায ফযাত
সদস্থ্য় জানান, ১৫-২৯ ফয়ীরদয ভস্থ্ধে ভৃতুেয সিতীয় ভুখ্ে কাযণ স্থ্রা অত্মতো। সফশ্বজুস্থ্ে ঘস্থ্ি মাওয়া অত্মতোয ৭৫ তাং সনম্ন ও
ভধেভ অস্থ্য়য রদস্থ্ ঘস্থ্ি থাস্থ্ক মাস্থ্দয রফীযবাগআ ফয় ১৮-৪০ এয ভস্থ্ধে। সফস্থ্শ্ব অত্মতোয কাযস্থ্ণ প্রসত ৪০ রস্থ্কস্থ্ি ১ জন ফেসক্তয
ভৃতুে ঘস্থ্ি। অসভয রাস্থ্ন অস্থ্যা জানান, অত্মতো কযস্থ্ছন এভন ভানুলগুস্থ্রায রফীয বাগআ ভানসক ভোয় বুস্থ্গ থাস্থ্ক। এসদক রথস্থ্ক
ফরস্থ্ত রগস্থ্র অত্মতোয প্রধান কাযণ সস্থ্স্থ্ফ ভানসক ভোস্থ্কআ ধযা য়। ফাংরাস্থ্দস্থ্ রভস্থ্য়স্থ্দয ভস্থ্ধে অত্মতোয প্রফণতা রফস। ঢাকা
অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয াধাযণ ¤াদক ড. এ এভ খ্সররুয যভাস্থ্নয বা সতস্থ্ে নুিাস্থ্ন সফস্থ্ল সতসথ সছস্থ্রন ঢাকা সফশ্বসফদোরস্থ্য়য
সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞান সফবাস্থ্গয স্থ্মাগী ধোক কাভার উসিন অস্থ্ভদ রচৌধুযী ও জাতীয় ভানসক স্বাযে আন্সসিসিউি ও াাতাস্থ্রয
কসভউসনসি োি রাোর াআসকয়াসি সফবাস্থ্গয কাযী ধোক ডা . পাযজানা যভান (সদনা)। নুিাস্থ্ন স্বাগত ফক্তফে প্রদান কস্থ্যন
ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয স্বাযে রটস্থ্যয কাযী সযচারক রভা . রভাখ্স্থ্রছুয যভান। উস্থ্েখ্ে, ম্প্রসত ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয
ফাংরাস্থ্দস্থ্ ভাদক ফেফাযকাযীস্থ্দয ভস্থ্ধে ুন :সনবযযীরতা এফং এ ংসিষ্ট সফলয়গুস্থ্রায ওয জাতীয় মযাস্থ্য়য এক সি গস্থ্ফলণা কামযক্রভ
চারায়। এখ্াস্থ্ন ংগ্রণকাযী ৯০০ জন ুন :ভাদক সনবযযীর ফেসক্তয ভস্থ্ধে ২২৪ জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয সচন্তা কস্থ্য , ১৫৩ জস্থ্নয ভস্থ্ধে
অত্মতোয রচষ্টা চারায় এফং ৫৯৫ জন সফলণ্ণতায় রবাগায কথা উস্থ্েখ্ কস্থ্য। এছাোও ৮৯৬ জস্থ্নয ভস্থ্ধে ২৫৯ জস্থ্নয কাছ রথস্থ্ক সনস্থ্জস্থ্ক
অঘাত কযায প্রফণতায সফলয়সি গস্থ্ফলণায় উস্থ্ে অস্থ্।
https://www.ittefaq.com.bd/capital/97012/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A
6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D
%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ
নতুন ফাতযা , ঢাকা:
P u b l i s h e d : Mo n d a y , 1 4 Oc t o b e r , 2 0 1 9 a t 6 :1 5 P M

ভানসক স্বাযেস্থ্ফা শুধু ভানসক রযাগীস্থ্দয জনে নয়। ফযং এআ রফাস্থ্ক ফায জনে ফস্থ্র ভন্তফে কস্থ্যস্থ্ছন জাতীয় ভানসক স্বাযে আনসিসিউি ও
াাতাস্থ্রয সযচারক ও সফসষ্ট ভস্থ্নাস্থ্যাগ সফস্থ্লজ্ঞ ধোক ডা. রভাসত কাভার। সতসন ফস্থ্রন, ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত
স্থ্ফ। ভন সক-তা াধাযণ ভানুলস্থ্ক সচসনস্থ্য় সদস্থ্ত স্থ্ফ। সতসন অস্থ্যা ফস্থ্রন, ভস্থ্নয জানারা স্থ্রা ঞ্চ-আসিয়। সশুয ুযে ভানসক ও াভাসজক সফকাস্থ্য
জনে সশু প্রসতারন ফেফযা রজাযদায কযস্থ্ত স্থ্ফ এফং এজনে ফাফা-ভাস্থ্য়য প্রসেণ প্রস্থ্য়াজন। ১৪ স্থ্টাফয ২০১৯, রাভফায সফ^ভানসক স্বাযে সদফ
উরস্থ্ে ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভন অস্থ্য়াসজত একসি অস্থ্রাচনা বায় প্রধান সতসথয ফক্তস্থ্ফে সতসন এফ কথা ফস্থ্রন। নুিাস্থ্ন ভুর প্রফন্ধ উযানকাস্থ্র
ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ভস্থ্নামতœ রকস্থ্িয ভন্বয়ক ও সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞানী রভা. অসভয রাস্থ্ন সফ^স্বাযে ংযায ফযাত সদস্থ্য় জানান, প্রসতফছয
াযাসফস্থ্শ্ব ৩০০ সভসরয়ন ভানুল সফলন্নতায় বুগস্থ্ছ এফং এস্থ্দয ভস্থ্ধে ৮ রে ভানুল অত্মতো কস্থ্য। ২০১২ াস্থ্র, ১৫-২৯ ফয়সস্থ্দয ভস্থ্ধে ভৃতুেয সিতীয়
ভুখ্ে কাযণ স্থ্রা অত্মতো। সফশ্বজুস্থ্ে ঘস্থ্ি মাওয়া অত্মতোয ৭৫% আ সন¤œ ও ভধেভ অস্থ্য়য রদস্থ্ ঘস্থ্ি থাস্থ্ক মাস্থ্দয রফীয বাগআ ফয় ১৮-৪০ এয
ভস্থ্ধে। সফস্থ্শ্ব অত্মতোয কাযস্থ্ণ প্রসত ৪০ রস্থ্কস্থ্ি ১ জন ফেসক্তয ভৃতুে ঘস্থ্ি। উস্থ্েখ্ে এফাস্থ্যয সফ^ভানসক স্বাযে সদফস্থ্য ভূর প্রসতাদে স্থ্রা ‚ভানসক
স্বাস্থ্যেয উন্নয়ন ও অত্মতো প্রসতস্থ্যাধ‛ অসভয রাস্থ্ন অস্থ্যা জানান, অত্মতো কযস্থ্ছন এভন ভানুলগুস্থ্রায রফীয বাগআ ভানসক ভোয় বুস্থ্গ থাস্থ্ক।
এসদক রথস্থ্ক ফরস্থ্ত রগস্থ্র অত্মতোয প্রধান কাযণ সস্থ্স্থ্ফ ভানসক ভোস্থ্কআ ধযা য়। সতসন জানান, ফাংরাস্থ্দস্থ্ রভস্থ্য়স্থ্দয ভস্থ্ধে অত্মতোয প্রফণতা
রফস। ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয াধাযণ ¤াদক ডঃ এ এভ খ্সররুয যভাস্থ্নয বাসতস্থ্ে নুিাস্থ্ন সফস্থ্ল সতসথ সস্থ্স্থ্ফ উসযত সছস্থ্রন ঢাকা
সফ^সফদোরস্থ্য়য সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞান সফবাস্থ্গয স্থ্মাগী ধোক কাভার উসিন অস্থ্ভদ রচৌধুযী ও জাতীয় ভানসক স্বাযে আন্সসিসিউি ও াাতাস্থ্রয
কসভউসনসি এি রাার াআসকয়াসি সফবাস্থ্গয কাযী ধোক ডা. পাযজানা যভান (সদনা)। নুিাস্থ্ন স্বাগত ফক্তফে প্রদান কস্থ্যন ঢাকা অহ্ছাসনয়া
সভস্থ্নয স্বাযে রটস্থ্যয কাযী সযচারক রভা. রভাখ্স্থ্রছুয যভান।
উস্থ্েখ্ে, ম্প্রসত ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ফাংরাস্থ্দস্থ্ ভাদক ফেফাযকাযীস্থ্দয ভস্থ্ধে ুন:সনবযযীরতা এফং এ ংসিষ্ট সফলয়গুস্থ্রায ওয জাতীয় মযাস্থ্য়য
একসি গস্থ্ফলণা কামযক্রভ চারায়। এখ্াস্থ্ন ংগ্রণকাযী ৯০০ জন ুন:ভাদক সনবযযীর ফেসক্তয ভস্থ্ধে ২২৪ জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয সচন্তা কস্থ্য, ১৫৩
জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয রচষ্টা চারায় এফং ৫৯৫ জন সফলন্নতায় রবাগায কথা উস্থ্েখ্ কস্থ্য। এছাোও ৮৯৬ জস্থ্নয ভস্থ্ধে ২৫৯ জস্থ্নয কাছ রথস্থ্ক সনস্থ্জস্থ্ক
অঘাত কযায প্রফণতায সফলয়সি গস্থ্ফলণায় উস্থ্ে অস্থ্। ূত্র: ংফাদ সফজ্ঞসি
http://www.natunbarta.com/49937/102/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D
%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ
সিসফসি সনউজ
রডস্ক
প্রকাসত: ৪:১৪ যাহ্ণ, স্থ্টাফয ১৪, ২০১৯ | অস্থ্ডি: ৪:১৪:যাহ্ণ, স্থ্টাফয ১৪, ২০১৯
ভানসক স্বাযেস্থ্ফা শুধু ভানসক রযাগীস্থ্দয জনে নয়। ফযং এআ রফাস্থ্ক ফায জনে ফস্থ্র
ভন্তফে কস্থ্যস্থ্ছন জাতীয় ভানসক স্বাযে আনসিসিউি ও াাতাস্থ্রয সযচারক ও সফসষ্ট
ভস্থ্নাস্থ্যাগ সফস্থ্লজ্ঞ ধোক ডা. রভাসত কাভার।
সতসন ফস্থ্রন, ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ। ভন সক-তা
াধাযণ ভানুলস্থ্ক সচসনস্থ্য় সদস্থ্ত স্থ্ফ।
সতসন অস্থ্যা ফস্থ্রন, ভস্থ্নয জানারা স্থ্রা ঞ্চ-আসিয়। সশুয ুযে ভানসক ও াভাসজক
সফকাস্থ্য জনে সশু প্রসতারন ফেফযা রজাযদায কযস্থ্ত স্থ্ফ এফং এজনে ফাফা-ভাস্থ্য়য
প্রসেণ প্রস্থ্য়াজন।
১৪ স্থ্টাফয ২০১৯, রাভফায সফ^ ভানসক স্বাযে সদফ উরস্থ্ে ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভন অস্থ্য়াসজত অস্থ্রাচনা বায় প্রধান সতসথয ফক্তস্থ্ফে
সতসন এফ কথা ফস্থ্রন।
যাজধানীয ধানভসিয ঢাকা অছাসনয়া সভস্থ্নয প্রধান কামযারস্থ্য় নুসিত এআ অস্থ্রাচনা বায় ভূর প্রফন্ধ উযানকাস্থ্র ঢাকা অহ্ছাসনয়া
সভস্থ্নয ভস্থ্নামত্ন রকস্থ্িয ভন্বয়ক ও সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞানী রভা. অসভয রাস্থ্ন সফশ্ব স্বাযে ংযায ফযাত সদস্থ্য় জানান, ১৫-২৯ ফয়সস্থ্দয ভস্থ্ধে
ভৃতুেয সিতীয় ভুখ্ে কাযণ স্থ্রা অত্মতো। সফশ্বজুস্থ্ে ঘস্থ্ি মাওয়া অত্মতোয ৭৫ তাং সনম্ন ও ভধেভ অস্থ্য়য রদস্থ্ ঘস্থ্ি থাস্থ্ক মাস্থ্দয
রফীযবাগআ ফয় ১৮-৪০ এয ভস্থ্ধে। সফস্থ্শ্ব অত্মতোয কাযস্থ্ণ প্রসত ৪০ রস্থ্কস্থ্ি ১ জন ফেসক্তয ভৃতুে ঘস্থ্ি।
উস্থ্েখ্ে এফাস্থ্যয সফ^ ভানসক স্বাযে সদফস্থ্য ভূর প্রসতাদে স্থ্রা ‚ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়ন ও অত্মতো প্রসতস্থ্যাধ‛।
অসভয রাস্থ্ন অস্থ্যা জানান, অত্মতো কযস্থ্ছন এভন ভানুলগুস্থ্রায রফীয বাগআ ভানসক ভোয় বুস্থ্গ থাস্থ্ক। এসদক রথস্থ্ক ফরস্থ্ত রগস্থ্র
অত্মতোয প্রধান কাযণ সস্থ্স্থ্ফ ভানসক ভোস্থ্কআ ধযা য়। ফাংরাস্থ্দস্থ্ রভস্থ্য়স্থ্দয ভস্থ্ধে অত্মতোয প্রফণতা রফস।
ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয াধাযণ ¤াদক ড. এ এভ খ্সররুয যভাস্থ্নয বাসতস্থ্ে নুিাস্থ্ন সফস্থ্ল সতসথ সছস্থ্রন ঢাকা সফ^ সফদোরস্থ্য়য
সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞান সফবাস্থ্গয স্থ্মাগী ধোক কাভার উসিন অস্থ্ভদ রচৌধুযী ও জাতীয় ভানসক স্বাযে আন্সসিসিউি ও াাতাস্থ্রয
কসভউসনসি এি রাার াআসকয়াসি সফবাস্থ্গয কাযী ধোক ডা. পাযজানা যভান (সদনা)। নুিাস্থ্ন স্বাগত ফক্তফে প্রদান কস্থ্যন ঢাকা
অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয স্বাযে রটস্থ্যয কাযী সযচারক রভা. রভাখ্স্থ্রছুয যভান।
উস্থ্েখ্ে, ম্প্রসত ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ফাংরাস্থ্দস্থ্ ভাদক ফেফাযকাযীস্থ্দয ভস্থ্ধে ুন:সনবযযীরতা এফং এ ংসিষ্ট সফলয়গুস্থ্রায ওয জাতীয়
মযাস্থ্য়য একসি গস্থ্ফলণা কামযক্রভ চারায়।
এখ্াস্থ্ন ংগ্রণকাযী ৯০০ জন ুন:ভাদক সনবযযীর ফেসক্তয ভস্থ্ধে ২২৪ জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয সচন্তা কস্থ্য, ১৫৩ জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয
রচষ্টা চারায় এফং ৫৯৫ জন সফলন্নতায় রবাগায কথা উস্থ্েখ্ কস্থ্য। এছাোও ৮৯৬ জস্থ্নয ভস্থ্ধে ২৫৯ জস্থ্নয কাছ রথস্থ্ক সনস্থ্জস্থ্ক অঘাত কযায
প্রফণতায সফলয়সি গস্থ্ফলণায় উস্থ্ে অস্থ্।
https://www.bangladeshtoday.net/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E
0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D
%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F/
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ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ
প্রকাসতঃ ৪:২৯ যাহ্ণ,

স্থ্টাফয ১৪, ২০১৯

ংফাদ সফজ্ঞসি : ভানসক স্বাযেস্থ্ফা শুধু ভানসক রযাগীস্থ্দয জনে নয়। ফযং এআ রফাস্থ্ক
ফায জনে ফস্থ্র ভন্তফে কস্থ্যস্থ্ছন জাতীয় ভানসক স্বাযে আনসিসিউি ও াাতাস্থ্রয
সযচারক, সফসষ্ট ভস্থ্নাস্থ্যাগ সফস্থ্লজ্ঞ ধোক ডা. রভাসত কাভার। সতসন ফস্থ্রন,
ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ। ভন সক-তা াধাযণ ভানুলস্থ্ক সচসনস্থ্য় সদস্থ্ত স্থ্ফ।
সতসন অস্থ্যা ফস্থ্রন, ভস্থ্নয জানারা স্থ্রা ঞ্চ-আসিয়। সশুয ুযে ভানসক ও াভাসজক সফকাস্থ্য জনে সশু প্রসতারন ফেফযা রজাযদায কযস্থ্ত স্থ্ফ এফং এজনে
ফাফা-ভাস্থ্য়য প্রসেণ প্রস্থ্য়াজন।
১৪ স্থ্টাফয ২০১৯, রাভফায সফ^ভানসক স্বাযে সদফ উরস্থ্ে ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভন অস্থ্য়াসজত একসি অস্থ্রাচনা বায় প্রধান সতসথয ফক্তস্থ্ফে সতসন
এফ কথা ফস্থ্রন।
নুিাস্থ্ন ভুর প্রফন্ধ উযানকাস্থ্র ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ভস্থ্নামতœ রকস্থ্িয ভন্বয়ক ও সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞানী রভা. অসভয রাস্থ্ন সফ^স্বাযে ংযায
ফযাত সদস্থ্য় জানান, প্রসতফছয াযাসফস্থ্শ্ব ৩০০ সভসরয়ন ভানুল সফলন্নতায় বুগস্থ্ছ এফং এস্থ্দয ভস্থ্ধে ৮ রে ভানুল অত্মতো কস্থ্য। ২০১২ াস্থ্র, ১৫-২৯
ফয়সস্থ্দয ভস্থ্ধে ভৃতুেয সিতীয় ভুখ্ে কাযণ স্থ্রা অত্মতো। সফশ্বজুস্থ্ে ঘস্থ্ি মাওয়া অত্মতোয ৭৫% আ সন¤œ ও ভধেভ অস্থ্য়য রদস্থ্ ঘস্থ্ি থাস্থ্ক মাস্থ্দয রফীয
বাগআ ফয় ১৮-৪০ এয ভস্থ্ধে। সফস্থ্শ্ব অত্মতোয কাযস্থ্ণ প্রসত ৪০ রস্থ্কস্থ্ি ১ জন ফেসক্তয ভৃতুে ঘস্থ্ি।
উস্থ্েখ্ে এফাস্থ্যয সফ^ভানসক স্বাযে সদফস্থ্য ভূর প্রসতাদে স্থ্রা ‚ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়ন ও অত্মতো প্রসতস্থ্যাধ‛
অসভয রাস্থ্ন অস্থ্যা জানান, অত্মতো কযস্থ্ছন এভন ভানুলগুস্থ্রায রফীয বাগআ ভানসক ভোয় বুস্থ্গ থাস্থ্ক। এসদক রথস্থ্ক ফরস্থ্ত রগস্থ্র অত্মতোয প্রধান
কাযণ সস্থ্স্থ্ফ ভানসক ভোস্থ্কআ ধযা য়। সতসন জানান, ফাংরাস্থ্দস্থ্ রভস্থ্য়স্থ্দয ভস্থ্ধে অত্মতোয প্রফণতা রফস।
ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয াধাযণ ¤াদক ডঃ এ এভ খ্সররুয যভাস্থ্নয বাসতস্থ্ে নুিাস্থ্ন সফস্থ্ল সতসথ সস্থ্স্থ্ফ উসযত সছস্থ্রন ঢাকা সফ^সফদোরস্থ্য়য
সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞান সফবাস্থ্গয স্থ্মাগী ধোক কাভার উসিন অস্থ্ভদ রচৌধুযী ও জাতীয় ভানসক স্বাযে আন্সসিসিউি ও াাতাস্থ্রয কসভউসনসি এি
রাার াআসকয়াসি সফবাস্থ্গয কাযী ধোক ডা. পাযজানা যভান (সদনা)। নুিাস্থ্ন স্বাগত ফক্তফে প্রদান কস্থ্যন ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয স্বাযে রটস্থ্যয
কাযী সযচারক রভা. রভাখ্স্থ্রছুয যভান।
উস্থ্েখ্ে, ম্প্রসত ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ফাংরাস্থ্দস্থ্ ভাদক ফেফাযকাযীস্থ্দয ভস্থ্ধে ুন:সনবযযীরতা এফং এ ংসিষ্ট সফলয়গুস্থ্রায ওয জাতীয় মযাস্থ্য়য
একসি গস্থ্ফলণা কামযক্রভ চারায়। এখ্াস্থ্ন ংগ্রণকাযী ৯০০ জন ুন:ভাদক সনবযযীর ফেসক্তয ভস্থ্ধে ২২৪ জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয সচন্তা কস্থ্য, ১৫৩ জস্থ্নয
ভস্থ্ধে অত্মতোয রচষ্টা চারায় এফং ৫৯৫ জন সফলন্নতায় রবাগায কথা উস্থ্েখ্ কস্থ্য। এছাোও ৮৯৬ জস্থ্নয ভস্থ্ধে ২৫৯ জস্থ্নয কাছ রথস্থ্ক সনস্থ্জস্থ্ক অঘাত কযায
প্রফণতায সফলয়সি গস্থ্ফলণায় উস্থ্ে অস্থ্।

অনায ভন্তফে সরখ্ুন...
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ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ

রডআসর গাজীুয প্রসতস্থ্ফদক : ভানসক স্বাযেস্থ্ফা শুধু
ভানসক রযাগীস্থ্দয জনে নয়। ফযং এআ রফাস্থ্ক ফায
জনে ফস্থ্র ভন্তফে কস্থ্যস্থ্ছন জাতীয় ভানসক স্বাযে
আনসিসিউি ও াাতাস্থ্রয সযচারক ও সফসষ্ট
ভস্থ্নাস্থ্যাগ সফস্থ্লজ্ঞ ধোক ডা. রভাসত কাভার।
সতসন ফস্থ্রন, ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়স্থ্নয জনে ভনস্থ্ক
সযচমযা কযস্থ্ত স্থ্ফ। ভন সক-তা াধাযণ ভানুলস্থ্ক
সচসনস্থ্য় সদস্থ্ত স্থ্ফ।
সতসন অস্থ্যা ফস্থ্রন, ভস্থ্নয জানারা স্থ্রা ঞ্চ-আসিয়।
সশুয ুযে ভানসক ও াভাসজক সফকাস্থ্য জনে সশু প্রসতারন ফেফযা রজাযদায কযস্থ্ত স্থ্ফ এফং এজনে ফাফা-ভাস্থ্য়য প্রসেণ
প্রস্থ্য়াজন। ১৪ স্থ্টাফয ২০১৯, রাভফায সফ^ভানসক স্বাযে সদফ উরস্থ্ে ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভন অস্থ্য়াসজত একসি অস্থ্রাচনা
বায় প্রধান সতসথয ফক্তস্থ্ফে সতসন এফ কথা ফস্থ্রন। নুিাস্থ্ন ভুর প্রফন্ধ উযানকাস্থ্র ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ভস্থ্নামতœ
রকস্থ্িয ভন্বয়ক ও সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞানী রভা. অসভয রাস্থ্ন সফ^স্বাযে ংযায ফযাত সদস্থ্য় জানান, প্রসতফছয াযাসফস্থ্শ্ব ৩০০
সভসরয়ন ভানুল সফলন্নতায় বুগস্থ্ছ এফং এস্থ্দয ভস্থ্ধে ৮ রে ভানুল অত্মতো কস্থ্য। ২০১২ াস্থ্র, ১৫-২৯ ফয়সস্থ্দয ভস্থ্ধে ভৃতুেয
সিতীয় ভুখ্ে কাযণ স্থ্রা অত্মতো। সফশ্বজুস্থ্ে ঘস্থ্ি মাওয়া অত্মতোয ৭৫% আ সন¤œ ও ভধেভ অস্থ্য়য রদস্থ্ ঘস্থ্ি থাস্থ্ক মাস্থ্দয
রফীয বাগআ ফয় ১৮-৪০ এয ভস্থ্ধে। সফস্থ্শ্ব অত্মতোয কাযস্থ্ণ প্রসত ৪০ রস্থ্কস্থ্ি ১ জন ফেসক্তয ভৃতুে ঘস্থ্ি। উস্থ্েখ্ে এফাস্থ্যয সফ^
ভানসক স্বাযে সদফস্থ্য ভূর প্রসতাদে স্থ্রা ‚ভানসক স্বাস্থ্যেয উন্নয়ন ও অত্মতো প্রসতস্থ্যাধ‛ অসভয রাস্থ্ন অস্থ্যা জানান,
অত্মতো কযস্থ্ছন এভন ভানুলগুস্থ্রায রফীয বাগআ ভানসক ভোয় বুস্থ্গ থাস্থ্ক। এসদক রথস্থ্ক ফরস্থ্ত রগস্থ্র অত্মতোয প্রধান
কাযণ সস্থ্স্থ্ফ ভানসক ভোস্থ্কআ ধযা য়। সতসন জানান, ফাংরাস্থ্দস্থ্ রভস্থ্য়স্থ্দয ভস্থ্ধে অত্মতোয প্রফণতা রফস। ঢাকা অহ্ছাসনয়া
সভস্থ্নয াধাযণ ¤াদক ডঃ এ এভ খ্সররুয যভাস্থ্নয বাসতস্থ্ে নুিাস্থ্ন সফস্থ্ল সতসথ সস্থ্স্থ্ফ উসযত সছস্থ্রন ঢাকা
সফ^সফদোরস্থ্য়য সচসকৎা ভস্থ্নাসফজ্ঞান সফবাস্থ্গয স্থ্মাগী ধোক কাভার উসিন অস্থ্ভদ রচৌধুযী ও জাতীয় ভানসক স্বাযে
আন্সসিসিউি ও াাতাস্থ্রয কসভউসনসি এি রাার াআসকয়াসি সফবাস্থ্গয কাযী ধোক ডা. পাযজানা যভান (সদনা)। নুিাস্থ্ন
স্বাগত ফক্তফে প্রদান কস্থ্যন ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয স্বাযে রটস্থ্যয কাযী সযচারক রভা. রভাখ্স্থ্রছুয যভান।
উস্থ্েখ্ে, ম্প্রসত ঢাকা অহ্ছাসনয়া সভস্থ্নয ফাংরাস্থ্দস্থ্ ভাদক ফেফাযকাযীস্থ্দয ভস্থ্ধে ুন:সনবযযীরতা এফং এ ংসিষ্ট সফলয়গুস্থ্রায
ওয জাতীয় মযাস্থ্য়য একসি গস্থ্ফলণা কামযক্রভ চারায়। এখ্াস্থ্ন ংগ্রণকাযী ৯০০ জন ুন:ভাদক সনবযযীর ফেসক্তয ভস্থ্ধে ২২৪
জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয সচন্তা কস্থ্য, ১৫৩ জস্থ্নয ভস্থ্ধে অত্মতোয রচষ্টা চারায় এফং ৫৯৫ জন সফলন্নতায় রবাগায কথা উস্থ্েখ্ কস্থ্য।
এছাোও ৮৯৬ জস্থ্নয ভস্থ্ধে ২৫৯ জস্থ্নয কাছ রথস্থ্ক সনস্থ্জস্থ্ক অঘাত কযায প্রফণতায সফলয়সি গস্থ্ফলণায় উস্থ্ে অস্থ্।
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