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আমার স্বাস্থ্যকথা

মুখবন্ধ
পৃথিবীর যে সব দেশে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি, বাংলাদেশ তার
মধ্যে অন্যতম। বাল্যবিবাহ যেক�োন কিশ�োরীর জীবনে এমন একটি ঘটনা,
যার নেতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ঐ বিবাহিত কিশ�োরীর জীবনের
সকল ক্ষেত্রে পড়ে। তার মধ্যে রয়েছে নিজের স্বাস্থ্য, সন্তানের স্বাস্থ্য,
পরিবারের সুস্বাস্থ্য, সমাজ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনীতির
মত�ো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুল�ো। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে
অবস্থিত নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাস-এর আর্থিক সহায়তায় ‘ইনিশিয়েটিভস্
ফর ম্যারিড অ্যাড�োলেসেন্ট গার্লস’ এমপাওয়ারমেন্ট (ইমেজ) প্লাস’
প্রকল্পটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং সময়োপয�োগী উদ্যোগ। টেরে ডেস্
হ�োমস নেদারল্যান্ডস(টিডিএইচ এনএল) প্রকল্পটি রেডঅরেঞ্জ মিডিয়া
অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স, পল্লীশ্রী (নীলফামারী), এসকেএস ফাউন্ডেশন
(গাইবান্ধা) এবং টেরে ডেস্ হ�োমস্ ফাউন্ডেশন (কুড়িগ্রাম)-এর সমন্বিত
উদ্যোগে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের তিনটি জেলায় বাস্তবায়িত করছে,
যেখানে বাল্যবিবাহের হার অনেক বেশি। এ প্রকল্পটি মূলত ১৮ বছরের
আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া কিশ�োরীদের য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
বিষয়ে কাজ করছে, যাতে এই বিবাহিত কিশ�োরীরা তাদের সমস্যা সংকুল

অর্ণব চক্রবতর্ ী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রেডঅরেঞ্জ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স

জীবন থেকে বের হয়ে পরিবারে ও সমাজে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন
করতে পারে।
ইমেজ প্লাস প্রকল্পের উদ্যোগে বিবাহিত কিশ�োরী, তার পরিবারের সদস্য,
সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী ও প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, চেঞ্জমেকার
এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের বিভিন্ন পর্যায়ে
সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে
সামঞ্জস্য রেখে সেই লক্ষিত জনগ�োষ্ঠীর বিষয়ভিত্তিক তথ্যজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য
‘আমার স্বাস্থ্যকথা’ প্রকাশ করা হয়েছে, যা সচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণ
কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে।
তথ্য পুস্তিকাটি প্রণয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইমেজ প্লাস প্রকল্পের
সকল সদস্য এবং সহয�োগী সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা
আশাবাদী, এই তথ্য পুস্তিকাটি ইমেজ প্লাস প্রকল্পের লক্ষিত ও সংশ্লিষ্ট
জনগ�োষ্ঠীর বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি করতে অবদান রাখবে, যা বিবাহিত
কিশ�োরীদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মাহমুদুল কবীর
কান্ট্রি ডিরেক্টর
টেরে ডেস্্ হ�োমস নেদারল্যান্ডস
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস, ঢাকা
ইমেজ প্লাস প্রকল্প
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১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা
স্বাস্থ্য:
স্বাস্থ্য * বলতে শুধু মাত্র শারীরিক সুস্থতা বা র�োগ থেকে মুক্ত শরীরকে বু ঝায় না, বরং পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকে বু ঝায়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা:
নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জীবাণুমুক্ত এবং সুস্থ রাখার উপায় হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা। নিজেই নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখলে তাকে
ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলে।

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায়:
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য নিচের বিষয়গুল�ো মেনে চলা জরুরি•
•
•
•

নিরাপদ পানি ব্যবহার করা
খাবার ঢেকে রাখা
খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধ�োয়া
পায়খানা থেকে এসে সাবান (সাবান না থাকলে ছাই) দিয়ে
ভালভাবে দুই হাত ধ�োয়া
• নিয়মিত গ�োসল করা
• হাত, পা, চ�োখ, কান ও নাক পরিষ্কার রাখা

•
•
•
•
•
•

নিয়মিত নখ কাটা
চুল সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে নিয়মিত ধ�োয়া
য�ৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখা
ঘরের বাইরে বা পায়খানায় গেলে স্যান্ডেল পরা
সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে ও রাতে ঘু মাতে যাবার আগে দা ঁত মাজা
নিজের বাসস্থানের আশপাশ পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি।

*বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বলতে শুধু মাত্র, একজন ব্যক্তির র�োগহীন শরীরকেই বু ঝায় না, বরং তা ঁর পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাকে বু ঝায়।

ইমেজ প্লাস প্রকল্প
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চ�োখ, কান ও নাক পরিষ্কার রাখা

সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে ও রাতে
ঘু মাতে যাবার আগে দা ঁত মাজা

খাবার খাওয়ার আগে ও পরে
সাবান দিয়ে ভালভাবে দুই
হাত ধ�োয়া
নিয়মিত গ�োসল করা

পায়খানা থেকে এসে সাবান
(সাবান না থাকলে ছাই) দিয়ে
ভালভাবে দুই হাত ধ�োয়া
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ঘরের বাইরে বা পায়খানায়
গেলে স্যান্ডেল পরা

০২. আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার
অধিকার
অধিকার বলতে মানুষের আত্ম-বিকাশের জন্য কতিপয় সুয�োগ-সুবিধার দাবীকে বু ঝায়, যে দাবীসমূহ আইন দ্বারা স্বীকৃত। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত য�ৌন ও
প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ১২টি অধিকার হল-

১. জীবন ও বেঁচে থাকার অধিকার:
প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার আছে। গর্ভ জনিত
জটিলতা, সন্তান জন্মদান বা জেন্ডার পরিচয়ের
কারণে কারও জীবন হুমকির মুখে ফেলা যাবে না।

২. স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে
সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার:
প্রত্যেক নারী ও পুরুষের স্বাধীন ও নিরাপদ য�ৌন
জীবন উপভ�োগ করা ও প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ
করার অধিকার রয়েছে। জ�োর করে গর্ভ ধারণ,
বন্ধ্যাকরণ বা গর্ভ পাত করান�ো যাবে না।

৩. নারী ও পুরুষের সমতা অর্জ ন ও
সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার
অধিকার:
য�ৌন ও প্রজনন জীবনসহ সবক্ষেত্রে নারী পুরুষের
সমতা এবং সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি
পাওয়ার অধিকার।

৪. গ�োপনীয়তা রক্ষার অধিকার:
য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে প্রত্যেক নারী ও
পুরুষের পছন্দ ও গ�োপনীয়তা রক্ষার অধিকার।
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৫. মুক্ত চিন্তার অধিকার:
প্রত্যেকেরই য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত
নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও, যেক�োন
মাধ্যম হতে এই সম্পর্কে তথ্য এবং ধারণা চাওয়া
ও গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

৬. তথ্য ও শিক্ষার অধিকার:
ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্যের সার্বিক কল্যাণের
লক্ষ্যে য�ৌন ও প্রজনন বিষয়ে জানা ও শেখার
অধিকার।

12|

আমার স্বাস্থ্যকথা

৮. সন্তান গ্রহণ করা বা না করা এবং
করলে তার সময় ও সংখ্যা নির্ধারণের
অধিকার:
প্রত্যেক নারী ও পুরুষের সন্তান গ্রহণ
করা বা না করা এবং করলে তার সময়
ও সংখ্যা নির্ধারণের জন্য স্বাধীনভাবে ও
দায়িত্বশীলতার সাথে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার
অধিকার।

৯. নিরাপদ ও মানসম্মত স্বাস্থ্য তথ্য ও
সেবা পাওয়ার অধিকার:
স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রত্যেকের য�ৌন ও
প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য লাভ এবং
পছন্দসই, নিরাপদ, আরামদায়ক, মর্যাদাপূর্ণ
ও নিয়মিত সেবা প্রাপ্তির অধিকার।

৭. বিয়ে সংক্রান্ত ও পরিকল্পিত পরিবার
গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার:

১০. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও উন্নত
প্রযু ক্তির সুফল ভ�োগ করার অধিকার:

প্রত্যেক নারী ও পুরুষের বিয়ে করা বা না করা,
বিবাহে পছন্দ এবং স্বাধীনভাবে পূর্ণ সম্মতি
দেওয়া এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত
নেওয়ার অধিকার।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তির অগ্রযাত্রার
সুয�োগ নেয়ার অধিকার এবং এক্ষেত্রে ক�োন
পরীক্ষা করা হলে তাতে সম্মতি দেওয়া অথবা
না দেওয়ার অধিকার।

১১. অংশগ্রহণের অধিকার:
য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়টিকে সর্বোচ্চ
অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে
সমাবেশ ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের এ
বিষয়ে প্রভাবিত করার অধিকার।

১২. নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে মুক্ত
থাকার অধিকার:
শিশুদের য�ৌন নিপীড়ন ও অপব্যবহার
থেকে রক্ষা করতে শিশু অধিকার সংরক্ষণ
এবং যেক�োন প্রকার য�ৌন হয়রানি, ধর্ষণ,
শারীরিক অত্যাচার, ক্রোধ, অমানবিক ও
অসম্মানজনক আচরণ থেকে মুক্ত থাকার ও
বৈষম্যসহ নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা এবং
ভুল চিকিৎসা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।

য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারগুল�ো জানার
প্রয়োজনীয়তা
য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের শিক্ষা পেলে• য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি এবং সচেতন হতে
পারি
• বিভিন্ন প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, য�ৌন সংক্রমণ ও য�ৌন বাহিত র�োগ
যেমন, এইডস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি
• শিশু বিবাহ, য�ৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন এবং জেন্ডার বৈষম্যের
বিরুদ্ধে প্রতির�োধ গড়ে তুলতে পারি
• অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক , মাদকদ্রব্য সেবনসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ
আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি
• স্বাস্থ্য তথ্য ও সেবা পেতে পারি এবং নির্যাতনমুক্ত সুস্থ ও নিরাপদ
জীবন যাপন করতে পারি
• অংশগ্রহণ সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ে জানতে পারি
• সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত অধিকারের বিষয়ে জানতে পারি
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০৩. মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাসিক সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা

মাসিক

মাসিক নিয়ে যেসব প্রচলিত ধারণা আছে, তার বেশির ভাগই সঠিক নয়। এ
সম্পর্কে সবার সঠিক তথ্য জানা দরকার।

মাসিক একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে
প্রতিটি মেয়েরই মাসিক হয়। মাসিক ভয় কিংবা লজ্জার বিষয় নয়।
প্রতিমাসে মেয়েদের য�োনিপথ দিয়ে যে রক্ত বের হয়, তাকে মাসিক বলে।
মাসিক বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন- ঋতু, ঋতুস্রাব, পিরিয়ড, মেন্সট্রুয়েশন
ইত্যাদি। মাসিক মেয়েদের প্রজনন বা সন্তান ধারণের সক্ষমতার
বহিঃপ্রকাশ।

নারীর মাসিক সময়কাল
সাধারণত ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সে মেয়েদের প্রথম মাসিক হয়ে থাকে।
শারীরিক গঠনভেদে বয়সের তারতম্য ঘটতে পারে। অনেকের ৯ বছর
বয়সের আগে এবং ১৩ বছরের পরেও মাসিক শুরু হতে পারে। তবে
কারও কারও ক্ষেত্রে মাসিক শুরুর ৬ থেকে ১২ মাস আগে য�োনিপথ দিয়ে
সাদা রঙের স্রাব বেরিয়ে আসতে পারে। ১৬ বছরের মধ্যে অথবা স্তন
গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার ৩ বছর পরও যদি মাসিক না হয়, সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অপরদিকে, সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সের
মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়, একে মেন�োপজ বলে। তবে
কার�ো কার�ো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।
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মাসিককে ঘিরে আমাদের দেশে কিছু ভুল ধারণা ও কুসংস্কার রয়েছে। আর
সে কারণেই মাসিককে মেয়েদের একান্ত ব্যক্তিগত, গ�োপনীয় ও লজ্জার বিষয়
বলে মনে করা হয়। এর ফলে প্রতিনিয়ত অসংখ্য নারী নানা রকম জটিল
অসুখ বা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

প্রচলিত ভুল ধারণা

সঠিক তথ্য

মাসিক একটি শারীরিক/
খারাপ/গ�োপন অসুখ

মাসিক ক�োন অসুখ নয়। বরং এটি শারীরিক
সুস্থতার লক্ষণ এবং স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক।

মাসিক হলেই তাকে বিয়ে
দেয়া যায়

বিয়ে ও সন্তান গ্রহণের জন্য একজন মেয়েকে
শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ব ও প্রস্তুত হতে
হয়।

মাসিকের সময় ঘরের বাইরে
যাওয়া যাবে না, খেলাধু লা
করা যাবে না

মাসিক হলে অন্যান্য দিনের মত�ো সব কাজ করা
যায়। বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়, খেলাধু লা করা
যায়, স্কুলে যাওয়া যায়।

মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, টক
ফল খাওয়া যাবে না

মাসিকের সময় বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার খেতে
হয়। যাতে শরীরের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ হয়।

মাসিকের রক্ত দূষিত রক্ত

মাসিকের রক্ত দূষিত নয়। হরম�োনের প্রভাবে প্রতি
মাসে প্রাকৃতিক নিয়মে এই রক্ত তৈরি হয় এবং বের
হয়ে যায়।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব
• শারীরিক, য�ৌন এবং প্রজনন সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে
• মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক না হলে বিভিন্ন য�ৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য
সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে
• সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে সঠিক মাসিক ব্যবস্থাপনা খু বই গুরুত্বপূর্ণ

ক�োন অবস্থাতেই অন্ধকার, অপরিষ্কার ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় মাসিকের
কাপড় শুকান�ো বা সংরক্ষণ করা যাবে না। একটি কাপড় দীর্ঘ সময় ধরে
ব্যবহার করা উচিত না। ৩ মাস পর পর পুরন�ো কাপড় বদলিয়ে নতুন
কাপড় ব্যবহার করতে হবে। অব্যবহৃত পুরন�ো কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা
মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখতে হবে ।

মাসিকের সময় করণীয়
মাসিকের সময় প্রতিদিন গ�োসল করতে হবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে
হবে। শুকন�ো ও পরিষ্কার অন্তর্বাস পরতে হবে। মাসিকের সময় ব্যবহারের
জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ রয়েছে। তবে বাংলাদেশে কাপড় আর প্যাডই
ব্যবহার করা হয়ে থাকে।।

মাসিকের ব্যবহৃত কাপড় সাবান
দিয়ে ভালভাবে ধু য়ে, সরাসরি
র�োদে শুকান�োর পর সুতি
কাপড়টি কাগজে/প্যাকেটে মুড়ে
পরিষ্কার ও শুকনা জায়গায়
সংরক্ষণ করতে হবে

কাপড়: মাসিকের ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার ও শুকন�ো থাকা প্রয়োজন।

ব্যবহৃত কাপড় ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পরপর পাল্টাতে হবে। ব্যবহৃত কাপড়
সাবান দিয়ে ভাল�োভাবে ধু য়ে, কড়া র�োদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
ব্যবহৃত প্যাড যেখানে সেখানে
ফেলে না দিয়ে কাগজে মুড়ে
মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখতে হবে

৩ থেকে ৪ ঘ�া পর পর কাপড়
পরিবর্ত ন করতে হবে

৪ থেকে ৬ ঘ�া পর পর স্যানিটারি
প্যাড পরিবর্ত ন করতে হবে

প্যাড: পুরন�ো কাপড় ছাড়াও মাসিকের সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও ৪-৬ ঘণ্টা পর পর প্যাড বদলাতে হবে।
প্রয়োজন হলে এই সময়ের আগেও প্যাড পালটান�ো লাগতে পারে। ব্যবহৃত
প্যাড কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে অথবা গর্ত করে মাটিতে
পুঁতে ফেলতে হবে।
ইমেজ প্লাস প্রকল্প
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খাবার ও বিশ্রাম: এ সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার, ঘু ম ও বিশ্রাম
দরকার। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে
ও প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। মাসিকের
সময় তলপেট, পিঠ ও উরুতে অল্প ব্যথা হতে পারে যা স্বাভাবিক বিষয়।
তবে কখন�ো কখন�ো ব্যথা বেশি অনুভূত হতে পারে।

স্বাভাবিক পরিমাণের
চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে
পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন
প্রথম মাসিকের পর কিছুদিন মাসিক একটু অনিয়মিত হতে পারে। যেমন
এক মাসে দুইবার মাসিক হওয়া কিংবা দুই-তিন মাস পর পর মাসিক হওয়া।
সাধারণত এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে তা নিয়মিত হয়ে যায়। যদি নিচে
উল্লিখিত অসুবিধাগুল�ো চলতে থাকে তবে ডাক্তার দেখান�ো প্রয়োজন•
•
•
•
•
•
•

অতিরিক্ত রক্তস্রাব
৯ দিনের বেশি রক্তস্রাব হওয়া বা চলা
মাসে একবারের বেশি রক্তস্রাব হওয়া
দুর্গন্ধযু ক্ত কাল�ো জমাট রক্ত পড়া
তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া
গায়ে জ্বর থাকা
স্তনের গঠন সম্পূর্ন হওয়া এবং বয়ঃসন্ধিকালের অন্যান্য পরিবর্তন
দেখা দেয়া, অথচ মাসিক না হওয়া- ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরামর্শ নিতে
হবে।

পেটে ব্যথা ও অস্বস্তি: মাসিকের শুরুতে তলপেট, পিঠ ও উরুতে অল্প
ব্যথা হতে পারে যা স্বাভাবিক।
• এ সময় পর্যাপ্ত ঘু ম ও বিশ্রাম প্রয়োজন
• পেটের চারপাশে হালকা ম্যাসাজ করলে অনেক সময় ব্যথা কমে যায়
• ব্যথা কমাতে হট ওয়াটার ব্যাগ বা গরম পানি ভর্তি ব�োতল ত�োয়ালে
পেঁচিয়ে সেঁক দেয়া যেতে পারে
• কুসুম গরম পানি দিয়ে গ�োসল করা যেতে পারে।
*তবে অতিরিক্ত ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
16|
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মাসিকের সময় শারীরিক
সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের
পরামর্শ নিতে হবে

মাসিক বন্ধ হওয়া বা মেন�োপজ
সাধারণত ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে মাসিক বন্ধ হয়ে থাকে; যাকে
বলা হয় মেন�োপজ। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে, এটা একেক জনের
শরীরের কাঠাম�ো ও হরম�োনের উপর নির্ভর করে। মেন�োপজের মাধ্যমে
নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়।

মেন�োপজ-এর লক্ষণ
মেন�োপজ-এর সময় নানান ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন:
অনিয়মিত মাসিক হতে হতে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া। শরীরের ভেতর গরম
অনুভূত হওয়া। হাত-পা জ্বালাপ�োড়া করা। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া।
মানসিকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়া ইত্যাদি। এসময় একজন নারীর মানসিক
সহায়তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতিশীল
আচরণ তার জীবন যাপনকে সহজ করে তুলবে।

মেন�োপজ হলে যা করণীয়
•
•
•
•

মেন�োপজ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নেওয়া
মানসিকভাবে মেনে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ
ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া
প্রচুর পরিমাণে কা ঁচা শাক-সবজি খাওয়া, যেমন: পেপে, শশা, টমেট�ো,
ধনিয়া পাতা, ঢেঁড়শ ইত্যাদি
• প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করা
• নিয়মিত ঘু মান�ো ও মনকে প্রফুল্ল রাখা।

ইমেজ প্লাস প্রকল্প
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০৪. পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি বিষয়:
• ১৮ এর আগে বিয়ে নয়, ২০ এর আগে সন্তান নয়
• ছেলে হ�োক মেয়ে হ�োক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট
• দুই সন্তানের মধ্যে ব্যবধান কমপক্ষে তিন বছর

জন্মনিয়ন্ত্রণ
পরিবার পরিকল্পনা
একটি পরিবারের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা
করে স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পিত উপায়ে যে পরিবার গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়,
তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে।

পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য:
• পরিবারের শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা
করা
• দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করা
• র�োগমুক্ত, নিরাপদ, আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর য�ৌনজীবন যাপন
করা
• স্বামী ও স্ত্রীর স্বাধীন ও মুক্ত মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
• জন্মবিরতির জন্য ক�োন পদ্ধতি ব্যবহার করা বা না করা
• সন্তান গ্রহণ করা এবং সংখ্যা নির্ধারণ করা
• সন্তান গ্রহণের সময় ও দুই সন্তানের মধ্যকার ব্যবধান ঠিক করা
18|
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সক্ষম পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ
উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিকল্পিত
উপায়ে গর্ভ ধারণ করা বা অনাকাঙ্খিত ও
অপ্রত্যাশিত গর্ভ ধারণ থেকে বিরত থাকাকে
জন্মনিয়ন্ত্রণ বলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বেশ
কিছু পদ্ধতি আছে, ডাক্তার কিংবা
স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী
জন্মনিয়ন্ত্রণের যেক�োন পদ্ধতি
ব্যবহার করা যেতে
পারে।

পরিবার পরিকল্পনা
পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে
সুখী পরিবার গড়ে
ত�োলা যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
স্থায়ী পদ্ধতি

অস্থায়ী পদ্ধতি

স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতি

দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি

কনডম

কপার-টি/আইইউডি

খাবার বড়ি/পিল

নরপ্ল্যান্ট/ইমপ্ল্যান্ট

ভ্যাসেকটমি
(পুরুষদের জন্য)

টিউবেকটমি বা লাইগেশন
(নারীদের জন্য)

ইনজেকশন

চিত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিস্তারিত পদ্ধতি সহজভাবে দেখান�ো হল
ইমেজ প্লাস প্রকল্প
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জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সুবিধা ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :
প্রত্যেক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরই কিছু না কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। তবে
সকলের জানা উচিত যে, প্রত্যেক নারী ও পুরুষের অধিকার রয়েছে তাদের
শরীর ও মনের সাথে মানানসই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করার। কিন্তু
আমাদের সমাজে সংসারের সকল কাজের দায়িত্বের মত�োই জন্ম নিয়ন্ত্রণ
পদ্ধতি ব্যবহারের দায়িত্বও নারীকে দেয়া হয়, যা নারীর জন্য একটি স্বাস্থ্যগত
ও মানসিক চাপ হয়ে দা ঁড়ায়। তাই পুরুষরাই উদ্যোগী হয়ে নিজে জন্ম
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভাল�ো হয়।

খাবার বড়ি, ইনজেকশন, আইইউডি, ইমপ্ল্যান্ট (মহিলাদের
জন্য)

খাবার বড়ি
নববিবাহিত, যারা দেরিতে সন্তান নিতে চান কিংবা ১টি সন্তান আছে অথচ
পরবর্তী সন্তান দেরিতে নিতে চান, তারা সাধারণত খাবার বড়ি ব্যবহার
করেন।

কনডম (পুরুষের জন্য):
পুরুষের জন্য বহুল ব্যবহৃত অস্থায়ী আধু নিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হল
কনডম।
কনডম ব্যবহারের সুবিধাসমূহ
• কনডম একইসাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে ও য�ৌন র�োগ থেকে সুরক্ষা
দেয়
• কনডম ব্যবহারে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। ক্ষেত্র বিশেষে
কারও কারও (নারী-পুরুষ) এলার্জি হতে পারে।
• এটি সহজলভ্য ও সব জায়গায় পাওয়া যায়
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সুবিধা• প্রায় সব মেয়েদের জন্য নিরাপদ। মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই
• বড়ি খাওয়া বন্ধ করলেই আবার গর্ভ ধারণ করা যায়
• খাবার বড়ি অনিয়মিত মাসিক, নিয়মিত করে
অসুবিধাবড়ি খাওয়া শুরু করার প্রথম দিকে কিছু অসুবিধা হতে পারে, যেমন- বমি
বমি ভাব, মাথা ব্যথা, মাথা ঘ�োরা, দুই মাসিকের মাঝে ফ�োঁটা ফ�োঁটা
রক্তস্রাব, ওজন বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। তবে কয়েক মাস খাবার বড়ি
ব্যবহারের পর এসব সমস্যা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায়।

ইনজেকশন

আইইউডি

যেসব মহিলারা সন্তানকে বু কের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্য ইনজেকশন
একটি ভাল পদ্ধতি হতে পারে।

যাদের দীর্ঘদিন সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা নেই, তেমন নারীরা এটি ব্যবহার করে
থাকেন।

সুবিধা-

সুবিধা-

• কার্যকর ও নিরাপদ পদ্ধতি
• যেক�োন বয়সী প্রজননক্ষম মহিলা ইনজেকশন ব্যবহার করতে পারেন
• সন্তানকে বু কের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েরাও ইনজেকশন ব্যবহার
করতে পারেন
• গ�োপনীয়তা রক্ষা করে এই পদ্ধতি নেওয়া যায়
অসুবিধা-

• আইইউডি’র কার্যকারিতার হার অনেক বেশি
• এটি দীর্ঘমেয়াদি, প্রতিদিন ব্যবহারের ঝামেলা নেই
• বু কের দুধের ক�োন তারতম্য হয় না
• যেক�োন সময় অভিজ্ঞ সেবাদানকারীর সাহায্যে খু লে ফেলা যায়
• খু লে ফেলার পর দ্রুত সন্তান ধারণ ক্ষমতা ফিরে আসে
• য�ৌনমিলনে অসুবিধা সৃষ্টি করে না।
অসুবিধা-

• ক�োন ক�োন ক্ষেত্রে ইনজেকশন নেওয়া শুরু হলে দীর্ঘদিন মাসিক বন্ধ
বা অনিয়মিত হতে পারে
• মাসিকের পরিমাণ কমে যাওয়া বা বন্ধ থাকা
• অনিয়মিত বা ফ�োঁটা ফ�োঁটা রক্তস্রাব হওয়া
• রক্তস্রাব অতিরিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া
• ওজন বেড়ে যাওয়া, তলপেট ভারি ভারি লাগা, পেট বা মাথা ব্যথা
হওয়া ইত্যাদি
• ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করলে, পুনরায় গর্ভ ধারণে দেরি হতে পারে

• মাসিকের পর সুতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হয়
• আইইউডি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেবাদানকারী
প্রয়োজন হয়
• ব্যবহারের প্রথমদিকে তলপেটে ব্যথা হতে পারে
• মাসিক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে
• দুই মাসিকের মাঝে ফ�োঁটা ফ�োঁটা রক্তস্রাব হতে পারে
• সাদাস্রাব হতে পারে
• কখন�ো কখন�ো অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হয়
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•
•
•
•

তলপেটে ম�োচড়ান�ো ব্যথা হয়
আইইউডি বের হয়ে যেতে পারে
জরায়ু ছিদ্র হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে
সুতা হারিয়ে যাওয়া বা খু ঁজে না পাওয়া ইত্যাদি

জরুরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি বা ইমার্জেন্সি কণ্ট্রাসেপ্টিভ পিল
(ইসিপি)

ইমপ্ল্যান্ট
এটি দীর্ঘমেয়াদি, অস্থায়ী জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি।
সুবিধা•
•
•
•
•

ইমপ্ল্যান্ট খু বই কার্যকর ও নিরাপদ
দীর্ঘমেয়াদি ও ঝামেলামুক্ত পদ্ধতি
ইমপ্ল্যান্ট খু লে ফেলার সাথে সাথে আবার গর্ভ ধারণ করা যায়
স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ক�োন অসুবিধা হয় না
য�ৌনমিলনে অসুবিধার সৃষ্টি করে না

এটি ক�োন নিয়মিত জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি নয়। অরক্ষিত য�ৌনমিলনের
(ক�োন�ো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার না করে য�ৌনমিলন করা) ক্ষেত্রে
গর্ভ ধারণ প্রতির�োধ করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে ইসিপি ব্যবহার করা
হয়। সাধারণত, য�ৌনমিলনের ৫দিনের মধ্যে এই পিল খেলে অযাচিত
গর্ভ ধারণ প্রতির�োধ করা যায়। তবে, অরক্ষিত য�ৌন মিলনের পর যত
তাড়াতাড়ি ইসিপি ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল�ো। বাজারে বিভিন্ন নামে
ইসিপি পাওয়া যায়। তবে, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ধরনের পিল খাওয়া
উচিত নয়।

নারী ও পুরুষের স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি:

অসুবিধা• ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন করতে এবং খু লতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের সাহায্য
নিতে হয়
• এটি খ�োলার জন্য ছ�োট অপারেশনের প্রয়োজন হয়
• মাসিকের স্রাবের ধরন পরিবর্তন হতে পারে
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টিউবেকটমি বা লাইগেশন
টিউবেকটমি নারীর জন্য স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এ সেবা সরকারি
ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলা উপজেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি ও

স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু
কল্যাণ কেন্দ্র এবং সরকার অনুম�োদিত এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিকে
পাওয়া যায়।

ভ্যাসেকটমি
ভ্যাসেকটমি পুরুষের স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এ সেবা সরকারি ও
বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপজেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট
ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
এবং সরকার অনুম�োদিত এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিকে পাওয়া যায়

মাসিক নিয়মিতকরণ ও অনিরাপদ গর্ভ পাত
মাসিক নিয়মিতকরণ
এম আর বা মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা একটি নিরাপদ পদ্ধতি যার মাধ্যমে
যে সকল নারীর মাসিক বন্ধ আছে (৬ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত) তাদের মাসিক
নিয়মিত করা হয়। তবে সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় এবং প্রশিক্ষিত
সেবাদানকারীর সহায়তায় এম আর করান�ো নিরাপদ।

এম আর করার জন্য সঠিক সময়:
• ৬ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত সার্জিকাল এম আর করান�ো যায়। এর
মধ্যে ৬ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে প্যারামেডিকের সাহায্যে এম আর
করান�ো যায় এবং ১০ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের
সাহায্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এম আর করান�ো যাবে।
• ওষু ধের মাধ্যমে শেষ মাসিকের প্রথম দিন হতে ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত এম
আর করা যায়। এটি একটি আধু নিক নিরাপদ পদ্ধতি যেখানে
হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হয় না তাই র�োগীর গ�োপনীয়তা রক্ষা
হয়। এছাড়া, অপারেশনও করতে হয় না, তাই প্রজননতন্ত্রের
সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে না।
অনিরাপদ গর্ভ পাত:
বাংলাদেশে প্রতি বছর গর্ভ পাতের জটিলতায় অনেক নারী মারা যায়।
অধিকাংশ নারী জানে না কত সপ্তাহের ভেতর, ক�োথায়, কাদের দ্বারা,
কিভাবে মাসিক নিয়মিতকরণ করা নিরাপদ। আর এটা না জানার কারণে
এবং গ�োপন রাখার জন্য তারা প্রশিক্ষণবিহীন কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তারের
কাছে গর্ভ পাত করে, যা খু বই ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদজনক। অনিরাপদ
গর্ভ পাত জটিলতায় দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

এম আর দুই ভাবে করা যায়:
১। সার্জিকাল এম আর
২। ওষু ধের মাধ্যমে এম আর
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০৫. নিরাপদ মাতৃত্ব

এছাড়াও গর্ভ বতী মা যদি ক�োন কারণে শারীরিক অসুবিধা ব�োধ করেন,
তাহলে যেক�োন সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে শারীরিক পরীক্ষা করান�ো অত্যন্ত
জরুরি। এক্ষেত্রে নিচের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুল�োতে যেতে হবে-

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ বলতে নিচের তিনটি ধাপে মা ও সন্তানের
যত্নকে বু ঝায়গর্ভ কালীন যত্ন
(মা ও গর্ভে র সন্তান)

প্রসবকালীন যত্ন
(নিরাপদ প্রসব)

প্রসব পরবর্তী যত্ন
(মা ও নবজাতক)

গর্ভ কালীন যত্ন বা অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ার (এএনসি) :
গর্ভ কালীন সময়ে একজন মাকে যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় তকে গর্ভ কালীন
সেবা, গর্ভ কালীন যত্ন বা অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ার বলে। গর্ভ ধারণের সময়
হতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে পর্যন্ত মা ও শিশুকে এই সেবা দেয়া হয়।
এর লক্ষ্য হল�ো, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং গর্ভ জনিত ক�োন
জটিলতা দেখা দিলে তার প্রতির�োধ বা চিকিৎসা করা।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা: গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান�ো দরকার।

•• স্যাটেলাইট ক্লিনিক
•• কমিউনিটি ক্লিনিক
•• ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার
কল্যাণ কেন্দ্র

•• উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র
•• মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
•• সদর হাসপাতাল
•• বেসরকারি ক্লিনিক

টিকা:
গর্ভাবস্থায় ৫ মাস পর ২টি টিটি টিকা, এরপর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী
বাকি ৩টি টিটি টিকা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী নিতে হবে।

গর্ভ কালীন খাবার:
• স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এ সময় বেশি করে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার
খেতে হবে
• খাবারের তালিকায় সাধ্যমত দেশি ফলমূল, সবু জ শাক-সবজি,
ডাল, শিম, মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম, দুধ, ছ�োট মাছ ইত্যাদি থাকতে
হবে
• প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি (দিনে ১০ থেকে ১২ গ্লাস) পান করতে হবে

প্রথম সাক্ষাৎ

৪ মাসে
(১৬ সপ্তাহ)
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দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

৬-৭ মাসে
(২৪-২৮ সপ্তাহ)

তৃতীয় সাক্ষাৎ

৮ম মাসে
(৩২ সপ্তাহ)

চতুর্থ সাক্ষাৎ

৯ম মাসে
(৩৬ সপ্তাহ)

• আয়োডিনযু ক্ত লবণ তরকারীর সাথে খেতে হবে। তবে অতিরিক্ত
লবণ খাওয়া যাবে না
• যেসব খাবারে ল�ৌহ/আয়রন বেশি আছে, যেমন- কচু, কা ঁচকলা,
পালং শাক, কচুশাক, কলিজা ইত্যাদি বেশি খেতে হবে।

মায়ের সুস্থতা ও শিশুর
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য
প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার

• টাকা জমাতে হবে যাতে দরকারের সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়
• গর্ভ বতী মাকে প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার জন্য জরুরি
যানবাহনের ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা প্রয়োজন
• গর্ভ বতী মা অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের কাছে
নিয়ে যাওয়া
• সকল প্রকার নির্যাতন থেকে মা ও গর্ভের শিশু উভয়কে নিরাপদে
রাখু ন

গর্ভ কালীন সময়ে পরিবারের করণীয়:
• নিয়মিত স্থানীয় হাসপাতাল/ক্লিনিক ও ডাক্তারের সাথে য�োগায�োগ
রাখতে হবে, যাতে প্রসবের সময় দক্ষ ডাক্তারের সেবা নিশ্চিত করা
যায়

• গর্ভ বতী মায়ের জন্য মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা, হাসি খু শি রাখা
ও বিন�োদন নিশ্চিত করা
• গর্ভ বতী মাকে একটু বেশি খাবার খেতে দিতে হবে, এছাড়া পর্যাপ্ত
পরিমাণ পানি পান নিশ্চিত করা

• ডাক্তারের সাথে পরামর্শের সময় পরিবার থেকে একজন নির্দিষ্ট
ব্যক্তি, বিশেষ করে স্বামী সাথে নিয়ে যাবেন ও সামনে উপস্থিত
থাকবেন
• গর্ভ বতী মায়ের রক্তের গ্রুপ জেনে সে অনুযায়ী রক্তদাতা প্রস্তুত
রাখতে হবে
• নিয়মিত টিকা দিতে হবে। আগে টিটি টিকা দেয়া থাকলেও ডাক্তারের
পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজন হলে মাকে টিটি টিকা দিতে নিয়ে যেতে
হবে

যেক�োন সেবা ও পরামর্শের জন্য
নিয়মিত ডাক্তার/ স্বাস্থ্যকর্মী র সাথে
য�োগায�োগ রাখতে হবে

টাকা জমাতে তৈরি
করুন মা ব্যাংক
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প্রসবকালীন যত্ন:
• স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও হাসপাতালে প্রসব করালে ভাল�ো হয়

অ্যাম্বুলেন্স

জরুরি যানবাহনের ব্যবস্থা আগের থেকেই ঠিক করে রাখা প্রয়োজন

• ভারী কাজ করতে না দেয়া
• পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং ঢিলেঢালা প�োশাক নিশ্চিত করা
• পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে, রাতে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা ঘু মাবেন
• চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ক�োন ঔষধ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা
• দীর্ঘ সময় ক্লান্তিকর ভ্রমণ না করা
• ধূ মপান ও মাদক দ্রব্য থেকে দূরে রাখা
• ছ�োঁয়াচে র�োগীর (হাম, বসন্ত ইত্যাদিতে আক্রান্ত) সংস্পর্শ থেকে দূরে
রাখা।

• দক্ষ প্রসবকারী ও সেবাদানকারী দ্বারা প্রসব করান�ো নিশ্চিত করতে
হবে
• নবজাতকের নাভী কাটার জন্য জীবাণুমুক্ত ব্লেড বা কা ঁচির ব্যবহার
নিশ্চিত করতে হবে

গর্ভ ও প্রসবকালীন জটিলতা:
• প্রসব একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মনে রাখতে হবে,
যেক�োন মুহূর্তে প্রসবজনিত জটিলতা দেখা দিলে দেরি না করে
নিকটস্থ ক্লিনিকে/হাসপাতালে তাড়াতাড়ি গর্ভ বতী মাকে নিতে হবে
• গর্ভ ও প্রসবকালীন মায়ের ৫টি বিপদ চিহ্ন দেখা যায় এবং এ লক্ষণ
দেখা দেওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে বাংলাদেশে প্রতি
বছর হাজার হাজার মা মারা যায়। তাই বিপদ চিহ্নের যেক�োন একটি
দেখা দেওয়া মাত্র দেরি না করে দ্রুত গর্ভ বতী মাকে নিকটস্থ ক্লিনিকে/
হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

গর্ভ ও প্রসবকালীন মায়ের ৫টি বিপদ চিহ্ন:

পর্যাপ্ত বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে
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গর্ভ ধারণ ও প্রসবকালীণ সময়ে মায়েদের কিছু জটিল সমস্যা দেখা দিতে
পারে। এ সমস্যাগুল�ো বিপদজনক। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মা ও শিশু
দুজনের জীবনই বিপণ্ণ হতে পারে। তাই নিচের ছবিতে উল্লিখিত যেক�োন
একটি বিপদচিহ্ন দেখা দিলে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ হাসপাতাল, ক্লিনিক বা
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

গর্ভ ও প্রসবকালীন মায়ের
৫টি বিপদ চিহ্ন

মাথা ব্যথা ও চ�োখে
ঝাপসা দেখা

ছবির যে ক�োন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত নিকটস্থ
হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে

গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও প্রসবের
পরে শরীরে পানি আসা, খু ব
বেশি মাথা ব্যথা, চ�োখে
ঝাপসা দেখা

ভীষণ জ্বর
গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর
তিন দিনের বেশি জ্বর বা
দুর্গন্ধযু ক্ত স্রাব

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব

রক্তস্রাব

প্রসবের সময় বা প্রসবের
পর খু ব বেশি রক্তস্রাব,
গর্ভ ফুল না পড়া

বিলম্বিত
প্রসব
প্রসবের সময় বাচ্চার
মাথা ছাড়া অন্য ক�োন
অঙ্গ প্রথমে বের হওয়া

প্রসব ব্যথা ১২ ঘন্টার
বেশি থাকে

খিঁচুনি
গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা
প্রসবের পরে খিঁচুনি
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প্রসব পরবর্তী যত্ন বা প�োস্টন্যাটাল কেয়ার (পিএনসি)
শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকে শুরু করে ষষ্ঠ সপ্তাহ (৪২ দিন) পর্যন্ত প্রসূতি
মা ও শিশুর যে যত্ন নেয়া হয় তাকে প্রসবপরবর্তী যত্ন বা প�োস্টন্যাটাল
কেয়ার বলে। প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে বাড়িতে
অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মা ও শিশুকে এই সেবা দেয়া হয়।

প্রথম সাক্ষাৎ

প্রসবের ২৪
ঘণ্টার মধ্যে

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

৩ দিনের
মধ্যে

তৃতীয় সাক্ষাৎ

৭ দিনের
মধ্যে

প্রসবের পরে কমপক্ষে ৩ মাস পর্যন্ত ভরা পেটে
ফলিক এসিড ও আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া
চালিয়ে যেতে হবে

চতুর্থ সাক্ষাৎ

৪২ দিনের
মধ্যে
(৬ সপ্তাহে)

প্রসূতি মাকে প্রতিদিন বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর
খাবার, আয়োডিনযু ক্ত লবণ ও বেশি করে
পানি খেতে হবে

প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যেই স্তন্যদায়ী মাকে উচ্চ
ক্ষমতাসম্পন্ন ‘ভিটামিন-এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে
ভারী কাজ থেকে
বিরত থাকতে হবে
শিশু জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত স্তন্যদায়ী মাকে
অন্য সময়ের তুলনায় বেশি বিশ্রাম নিতে হবে

প্রসূতি মা ও শিশুর সার্বিক সুস্থতার জন্য মায়ের
মানসিক যত্ন নিতে হবে, প্রয়োজনে ডাক্তারের
কাছে নিয়ে যেতে হবে
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প্রসূতি মাকে মানসিকভাবে
শান্তিতে রাখতে হবে

জানার জন্য - সন্তান মেয়ে কিংবা ছেলে হওয়ার কারণ
গর্ভের সন্তান মেয়ে হবে, না ছেলে হবে তা নারীদের উপর নির্ভর করে না।
বরং বিষয়টি নির্ভর করে পুরুষের শুক্রাণুর উপর। প্রাকৃতিকভাবেই নারীর
ডিম্বাণুতে একই ধরনের ক্রোম�োজম (XX) থাকে আর পুরুষের শুক্রাণুতে
থাকে দুই ধরনের ক্রোম�োজম (XY)।

পুরুষ

পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণুর মিলনের সময়, পুরুষের (X) অথবা (Y)
ক্রোম�োজমের যে ক�োনটি আসতে পারে। এক্ষেত্রে পুরুষের (X) ক্রোম�োজম
যদি নারীর (X) ক্রোম�োজমের সাথে মিলিত হয়, তাহলে ঐ সন্তান মেয়ে হয়।
অপরদিকে, পুরুষের (Y) ক্রোম�োজম যদি নারীর (X) ক্রোম�োজমের সাথে
যু ক্ত হয় তাহলে সন্তান ছেলে হয়।

নারী
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০৬. নবজাতকের যত্ন ও পরিচর্যা
নবজাতকের যত্ন:
জন্মের পর থেকে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়।
নবজাতকের যত্ন বলতে, শিশুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শরীর গরম
রাখা, দ্রুত শালদুধ খাওয়ান�ো এবং তার স্বাভাবিক গতিবিধি ও আচরণ/
কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও যত্ন নেয়াকে বু ঝায়।

নবজাতকের স্বাভাবিক ওজন ও জন্ম সময়কাল:
• নবজাতকের স্বাভাবিক ওজন ২.৫ কেজি বা ৫.৫ পাউন্ড বা ২৫০০
গ্রাম (১ কেজি=২.২ পাউন্ড),
• নবজাতকের স্বাভাবিক গর্ভ কাল (মায়ের গর্ভে থাকার সময়) ৪০
সপ্তাহ বা ২৮০ দিন বা ৯ মাস ১০ দিন (১ মাস=৩০ দিন)।

নবজাতকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শরীর গরম রাখা (অবশ্যই
যা করতে হবে)

নবজাতককে কাপড় বা শিশু ব্যাগ/জ্যাকেট
ম�োড়ান�ো অবস্থায় মায়ের ক�োলের পাশে যতটা সম্ভব
ঘেঁষে রাখতে হবে যাতে মায়ের শরীরের গরম বাচ্চাকে
গরম দিতে পারে।
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প্রসবের সাথে সাথেই স্বাস্থ্য সেবিকা পরিষ্কার-শুকন�ো-নরম-জীবাণুমুক্ত
কাপড় দিয়ে নবজাতকের শরীর মুছিয়ে দিবে। শরীর মুছান�ো শেষে আরেকটি
পরিষ্কার-শুকন�ো-নরম-জীবাণুমুক্ত কাপড় দিয়ে নবজাতককে মুড়িয়ে (মুখ
বাদে পাসহ বাকি সমস্ত শরীর) মায়ের ক�োলে দেবে। নবজাতককে কাপড় বা
শিশু ব্যাগ/জ্যাকেট ম�োড়ান�ো অবস্থায় মায়ের ক�োলের পাশে যতটা সম্ভব

ঘেঁষে রাখতে হবে যাতে মায়ের শরীরের গরম বাচ্চাকে গরম দিতে পারে।
নবজাতককে জন্মের ৩০ মিনিটের মধ্যে অবশ্যই মায়ের শালদুধ খেতে
দিতে হবে, এতে শিশু পর্যাপ্ত তাপ ও শক্তি পাবে। নবজাতকের যাতে ক�োন
ভাবেই ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং সবসময় শরীর
গরম রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। কম ওজনের (২.৫ কেজি/৫.৫ পাউন্ড এর
কম) এবং স্বাভাবিক সময়ের আগে (৪০ সপ্তাহ এর পূর্বে) জন্ম নেয়া শিশুর
প্রতি বিশেষ নজর ও যত্ন নিতে হবে।সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে
গ�োসল করান�ো সম্পূর্ণ নিষেধ এবং ২৮ দিনের আগে শিশুর মাথার চুল
কামান�ো সম্পূর্ণ নিষেধ।
জন্মের সাথে সাথে শিশুকে
শালদুধ দিন।

শালদুধ
শিশুর জন্মের পর মায়ের স্তনে যে হালকা হলুদ রঙের ঘন দুধ আসে তাকে
শালদুধ বলা হয়। এটি নবজাতকের প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় এবং একমাত্র
খাবার। শালদুধ পাওয়া শিশুর জন্য একটি অধিকার।

কখন শালদুধ খাওয়াতে হবে

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে গ�োসল করাবেন না

• নবজাতকের জন্মের পর ৩০ মিনিটের মধ্যে তাকে অবশ্যই শালদুধ
খেতে দিতে হবে।
• মায়ের গর্ভফুল পড়ার অপেক্ষায় নবজাতককে শালদুধ খাওয়ান�ো
বন্ধ রাখা যাবে না।
• নবজাতক শালদুধ খেতে না পারলে বা মায়ের বু কে দুধ না আসলে
দ্রুত ডাক্তারকে জানাতে হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।
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শালদুধ খাওয়ান�োর প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা
• শালদুধ নবজাতকের আদর্শ খাবার
• একজন নবজাতকের শরীরের জন্য যে যে উপাদান অত্যাবশ্যকীয়
(আমিষ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি এবং অন্যান্য) তার
সবই শালদুধে বিদ্যমান
• নবজাতক সহজে এটি হজম করতে পারে এবং ক�োন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
নেই
• এটি নবজাতকের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়ায় ও বিভিন্ন র�োগ
(নিউম�োনিয়া/ অ্যালার্জি/ কানপাঁকা) থেকে রক্ষা করে

নবজাতকের ৮টি বিপদ চিহ্ন
নবজাতকের ৮টি বিপদ চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, সময়মত সঠিক পদক্ষেপ
না নিলে যার ফলে বাংলাদেশে হাজার হাজার শিশু প্রতি বছর মারা যায়।
এই ৮টি বিপদ চিহ্নের যেক�োন একটি দেখা দেয়া মাত্র নবজাতককে দ্রুত
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
নবজাতকের ৮টি বিপদচিহ্ন নিম্নরূপ২) জ্বর হওয়া বা
শরীরের তাপমাত্রা
অত্যাধিক বেড়ে যাওয়া
বা কমে যাওয়া

১) মায়ের বু কের
দুধ খেতে না পারা

• এটি নবজাতকের প্রথম ও প্রাথমিক টিকা হিসেবে কাজ করে
• এটি নবজাতকের শরীর গঠন ও র�োগ প্রতির�োধে দ্রুত ও
নিশ্চিতভাবে কাজ করে
• এটি নবজাতকের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে সঠিকভাবে
কাজ করে
• শালদুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে যা নবজাতকের চ�োখে
সমস্যা হওয়ার আশংকা কমায়
• শালদুধ খাওয়ালে মায়ের বু কেও তাড়াতাড়ি ও নিয়মিত পর্যাপ্ত দুধ
আসে
• শালদুধ খাওয়ালে মায়ের প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ কমে
• শালদুধ খাওয়ালে মায়ের স্তন ও জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে
ইত্যাদি।
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৩) বু কের খাঁচা দেবে বা ভিতরে
ঢুকে যাওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
বা দ্রুত শ্বাস নেয়া

৪) নাভি পেকে যাওয়া

নবজাতকের ওজন কম (২.৫ কেজি বা ৫.৫ পাউন্ডের কম) হলে
যা করতে হবে:

৫) নিস্তেজ হয়ে পড়া বা নেতিয়ে পড়া বা
স্বাভাবিকের চেয়ে কম নড়াচড়া করা, অজ্ঞান
হয়ে পড়া

প্রথমেই যেটা করতে হবে, তা হল�ো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। একটি
বিপদ চিহ্নও দেখা দিলে বা অসুস্থ হলে ক�োন দেরি না করে হাসপাতালে
নিয়ে যেতে হবে। যমজ বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অবশ্যই হাসপাতালে
প্রসব করাতে হবে। নবজাতক মায়ের বু কের দুধ মুখে টেনে খেতে না
পারলেও ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বাইরের ক�োন খাবার খাওয়ান�ো যাবে না।

৬) খিঁচুনি

৭) গায়ে বড় ও অত্যাধিক
ফুসকুড়ি হওয়া

৮) অনবরত বমি হওয়া।

শিশুজন্মের পরবর্তী ৪২ দিনের মধ্যে কমপক্ষে ৪ বার
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বা সেবাদানকারীর কাছে গিয়ে মা ও
নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা নিতে হবে।
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শিশুর বয়স অনুযায়ী
টিকা দেওয়ার নিয়ম
০-১১ মাস এবং ১৫ মাস বয়সের শিশুদের টিকাদানের সময়সূচি:
র�োগের নাম

টিকার নাম

টিকার ড�োজ

ড�োজের
সংখ্যা

ড�োজের
মধ্যে বিরতি

টিকা শুরুর
সঠিক সময়

টিকাদানের স্থান

টিকার প্রয়�োগের পথ

যক্ষ্মা

বিসিজি

০.০৫ এমএল

১

-

জন্মের পর থেকে

বাম বাহুর
উপরের অংশে

চামড়ার মধ্যে

ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি,
ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি,
হিম�োফাইলাস
ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি

পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন
(ডিটিপি হেপাটাইটিস-বি,
হিব )

০.৫ এমএল

৩

৪ সপ্তাহ

৬ সপ্তাহ

উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে
(১ম-বাম, ২য়-ডান, ৩য়-বাম
উরুতে )

মাংসপেশী

নিউ মকক্কাল নিউম�োনিয়া

পিসিভি ভ্যাকসিন

০.৫ এমএল

৩

৪ সপ্তাহ

৬ সপ্তাহ

উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে
(১ম-ডান, ২য়-বাম, ৩য়-ডান
উরুতে )

মাংসপেশী

প�োলিও মাইলাইটস

ওপিভি

২ ফ�োঁটা অথবা নির্দেশ
অনুসারে

৪*

৪ সপ্তাহ

৬ সপ্তাহ

মুখে

মুখে

হাম ও রুবেলা

এমআর টিকা

০.৫ এমএল

১

-

৯ মাস বয়স পূর্ণ
হলে

উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে
(ডান উরুতে)

চামড়ার নিচে

হাম

হামের টিকা

০.৫ এমএল

১

-

১৫ মাস বয়স
পূর্ণ হলে

উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে
(বাম উরুতে)

চামড়ার নিচে

* ওপিভি টিকা ম�োট ৪ (চার) ড�োজ দিতে হবে । ৪র্থ ড�োজটি এমআর টিকার সাথে দিতে হবে। এছাড়াও জন্মের ১৪ দিনের মধ্যে ওপিভির অতিরিক্ত ড�োজ দেয়া যেতে পারে।
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০৭. খাদ্য ও পুষ্টি
খাবার তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যেন খাবারের পরিচ্ছন্নতা
ও পুষ্টি বজায় থাকে। এর জন্য, শাক-সবজি, ফল বা শস্য জাতীয় খাবার
রান্না করার আগে নিরাপদ পানি দিয়ে ভাল�োভাবে ধু য়ে নেওয়া প্রয়োজন।
তারপর খাবারটি প্রয়োজনীয় তাপে রান্না করতে হবে। যেমন- সুষম খাদ্যের
পুষ্টি পেতে সব ধরনের খাবারই বেশিক্ষণ ধরে রান্না না করা এবং আমিষ
জাতীয় খাবার পর্যাপ্ত তাপে রান্না করা। তা নাহলে ভিটামিনের গুণাবলী
নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও খাবার প�োকা-মাকড় ও জীব-জন্তু থেকে নিরাপদে
রাখতে হবে। সুষম খাদ্য তালিকা মেনে খাবার খেতে হবে। গর্ভ বতী ও

স্তন্যদানকারী মাকে শারীরিক অবস্থা, চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ডাক্তার
বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুসারে পরিমাণ মত�ো পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

সুষম খাবার
যে খাবারে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, স্নেহ, খনিজলবণ ও পানি- এই ছয়টি
উপাদান পরিমাণমত�ো ও সঠিক অনুপাতে থাকে, তাকে সুষম খাবার বলে।
প্রতিবেলার খাবারে প্রয়োজন ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী সুষম খাবার রাখতে হবে-

শর্ক রা:

শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায়
মুড়ি

চিড়া

ভাত

রুটি

আমিষ:

শরীরে শক্তি য�োগায়
মাংস

ডিম

মাছ

ডাল
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খনিজ লবণ:

শরীরে খনিজ লবণের
চাহিদা পূরণ করে
আম

কা ঁচা কলা

চর্বি

ঘি

দুধ

শাক

পেঁপে

কুমড়া

স্নেহ:

শরীরে শক্তি য�োগায়
বাদাম

ভ�োজ্য তেল

ভিটামিন:

শরীরে ভিটামিনের
অভাব পূরণ করে ও র�োগ
প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়ায়

পানি:

খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক ও শ�োষণ করে।
পানি রক্ত তরল রাখে এবং শরীর
থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়।
36|
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বিশুদ্ধ ও
নিরাপদ পানি

সবজি

লেবু

০৮. য�ৌন ও প্রজননতন্ত্রের র�োগ ও করণীয়
প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ:

নিচে য�ৌনর�োগের উল্লেখয�োগ্য লক্ষণসমূহ দেয়া হল�ো:

প্রজননতন্ত্র বিভিন্নভাবে য�ৌন ও প্রজনন সংক্রমণ র�োগে আক্রান্ত হতে
পারে। তবে য�ৌন মিলনের মাধ্যমে প্রজননতন্ত্র সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত
ও সংক্রমণের শিকার হয়। তবে নারীদের প্রজনন অঙ্গের প্রায় সবগুল�োই
শরীরের ভেতরে থাকে বলে তারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হন এবং সমস্যায়
ভ�োগেন।

• য�ৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ বের হওয়া
• প্রস্রাবের সময় ব্যথা ও জ্বালা করা
• ঘন ঘন প্রস্রাব করা
• য�ৌনাঙ্গে অত্যধিক চুলকানি
• কখন�ো কখন�ো প্রস্রাব ও য�ৌনমিলনের সময় ব্যথা ও কষ্ট হওয়া
• য�ৌনাঙ্গে এবং এর আশেপাশে ঘা
• কুঁচকির ও শরীরের অন্যান্য গ্রন্থি (গ্ল্যান্ড) ফুলে যাওয়া
*উপরের যেক�োন একটি লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের
সাথে য�োগায�োগ করা উচিত।

য�ৌন সংক্রমণ ও র�োগ:
সাধারণত অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে যেসব র�োগ ছড়ায় তাকে
য�ৌনর�োগ বলে।
যেমন: গন�োরিয়া, সিফিলিস, ক্লামাইডিয়া, হারপিস, এইচআইভি/এইডস,
হেপাটাইটিস বি, সি ইত্যাদি। তবে কখনও কখনও য�ৌনর�োগ অন্যভাবেও
ছড়াতে পারে, যেমন- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, জীবাণুযুক্ত সূচ ব্যবহার,
আক্রান্ত মায়ের বাচ্চা গর্ভে থাকা অবস্থায়, প্রসবের সময় বা বু কের দুধ পান
করার সময় বাচ্চাও আক্রান্ত হতে পারে।

য�ৌন র�োগের লক্ষণ
অনেক সময় য�ৌনর�োগের লক্ষণ সম্পর্কে না জানায়, অসুস্থ ব্যক্তি বু ঝতে
পারে না যে সে সংক্রমিত হয়েছে। এ রকম অবস্থায় য�ৌনমিলন হলে
য�ৌনর�োগ তার কাছ থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। সে কারণে
লক্ষণগুল�ো সবার জেনে রাখা ভাল�ো।

য�ৌনর�োগের ক্ষতিকর দিক
য�ৌনর�োগের সময়মত�ো ও সঠিক চিকিৎসা না করলে কিছু কিছু য�ৌনর�োগে
নিচের মারাত্মক সমস্যাগুল�ো হতে পারে:
•
•
•
•
•
•

য�ৌনর�োগে আক্রান্ত ব্যক্তি য�ৌনক্ষমতা হারাতে পারে
সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হারাতে পারে
গর্ভ পাতের সম্ভাবনা হতে পারে
শিশু শারীরিক ও বু দ্ধি প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে
গর্ভের সন্তান মারাও যেতে পারে
এইচ আইভি এবং হেপাটাইটিস-এর ভাইরাস সহজে আক্রমণ করতে
পারে
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• য�ৌনাঙ্গে ক্যান্সার হতে পারে, যা শরীরের অন্য অঙ্গে সংক্রমিত হয়ে
ছড়িয়ে যেতে পারে
• এমনকি মৃত্যুও হতে পারে

য�ৌনর�োগ ছড়ান�োর কারণসমূহ
সাধারণত য�ৌনর�োগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে য�ৌন মিলনের মাধ্যমে য�ৌন
র�োগ ছাড়ায়, এছাড়াও নিচের কারণে বা উপায়ে য�ৌনর�োগ ছড়াতে পারে:
• য�ৌনর�োগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ (কনডম ব্যবহার না
করা) য�ৌন মিলনের ফলে

• য�ৌনর�োগ আছে এমন কার�ো রক্ত গ্রহণ করা হলে
• য�ৌনর�োগীর ব্যবহৃত সুুঁই বা সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার
করলে
• য�ৌনর�োগে আক্রান্ত মায়ের গর্ভ থেকে নবজাতক শিশু য�ৌনর�োগে
আক্রান্ত হতে পারে
• য�ৌনর�োগে আক্রান্ত মা শিশু জন্মদানের সময় নবজাতক য�ৌনর�োগে
আক্রান্ত হতে পারে এবং মৃত্যুও ঘটতে পারে
• য�ৌনর�োগে আক্রান্ত মায়ের বু কের দুধ পানের মাধ্যমেও নবজাতক
শিশু য�ৌনর�োগে আক্রান্ত হতে পারে।

য�ৌন সম্পর্কে কনডম
ব্যবহার করুন

পরীক্ষিত এবং নিরাপদ রক্ত
ব্যবহার করুন

য�ৌনর�োগে আক্রান্ত
মায়ের বু কের দুধ পানে
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সিরিঞ্জ একবারের বেশি
ব্যবহার করা যাবে না

এইডস কী?
এইচআইভি ও এইডস
এইচআইভি হল এক ধরনের ভাইরাস। এইচআইভি ভাইরাসের কারণে এইডস হয়। এ ভাইরাস রক্তে প্রবেশ করে র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট
করে দেয়।।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়
• কনডম ছাড়া এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে য�ৌন মিলন করলে
• এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁই ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে
• এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে প্রবেশ করলে
• এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের কাছ থেকে নবজাতক শিশু তিনটি
উপায়ে এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে- মায়ের গর্ভ থেকে, জন্ম
নেয়ার সময় মায়ের রক্ত থেকে এবং মায়ের বু কের দুধ থেকে।

প্রজননতন্ত্র/য�ৌনবাহিত সংক্রমণ ও র�োগ প্রতির�োধের উপায়
• য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও চর্চা করা
• য�ৌন মিলনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পন্থা বা উপায় বা ক�ৌশল
অবলম্বন করা
• য�ৌন মিলনে কনডম ব্যবহার করা
• রক্ত দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক তা অবলম্বন করা ও পরীক্ষিত
রক্ত গ্রহণ করা
• সিরিঞ্জ ও সুঁচ একবারের বেশি ক�োনভাবেই ব্যবহার না করা
• সবসময় নতুন সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহার করা, ইত্যাদি।
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০৯.জেন্ডার
সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ
ইংরেজি ‘সেক্স (Sex) শব্দটির বাংলা পরিভাষা হল লিঙ্গ। নারী ও পুরুষের
শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে সেক্স বলে। এটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং সাধারণত
অপরিবর্তনশীল।

জেন্ডার
নারী ও পুরুষের সমাজ কর্তৃ ক নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যকে জেন্ডার বলে। এই
জেন্ডার পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক
সম্পূরক ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। এটি সামাজিকভাবে সৃষ্ট, এবং
মানসিকও বটে।

অধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে নারী বা পুরুষ কাউকে বেশি বা কম প্রাধান্য দেয়া
হয়। যার মধ্য দিয়ে সুবিধা ভ�োগ ও অধিকার প্রাপ্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।
শিক্ষা, খাদ্য গ্রহণ, কর্মক্ষেত্র, চিকিৎসা, সম্পদ, চলাফেরা, মতামত প্রকাশ,
সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প�োশাক, বিন�োদন, মজুরি, বাসস্থান, বাকশক্তি, তথ্য প্রবাহ,
পছন্দ, অধিকার প্রাপ্তি ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই জেন্ডার
বৈষম্য দেখা যায়।
জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যে পার্থক্য:

সেক্স

জেন্ডার

শারীরিক বা জৈবিক বিষয়

সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়

জেন্ডার বৈষম্য

অপরিবর্তনীয়

পরিবর্তনশীল

জেন্ডার পরিচয়ের ভিত্তিতে ক�োন মানুষকে (নারী বা পুরুষ) তার প্রাপ্য
অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করা হয়, তবে তাকে জেন্ডার বৈষম্য বলে।
যেমন: খাবারের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, চাকরীর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের
বৈষম্য।

পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম

সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন

নির্ধারিত

অনির্ধারিত

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট

মানুষ বা সমাজ কর্তৃ ক সৃষ্ট

জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ

পার্থক্যমূলক

বৈষম্যমূলক

অধিকার ও সুয�োগের ক্ষেত্রগুলিতে নারী বা পুরুষ হিসেবে কাউকে বেশি বা
কম প্রাধান্য দেয়াই জেন্ডার বৈষম্য। এটি প্রত্যক্ষ এবং পর�োক্ষ হতে পারে।
যেমন: লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গ�োত্র, সংস্কৃতি, শ্রেণী, আদিবাসী হিসেবে

জন্মগত

রীতিনীতি অর্জিত/অর্পিত/
আর�োপিত

আবহমান কাল ধরে একই

সমাজ কর্তৃ ক আর�োপিত

40| আমার স্বাস্থ্যকথা

প্রকৃতি নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে কেবলমাত্র শারীরিক বৈশিষ্ট্যের
ক্ষেত্রে। কিন্তু সমাজ বৈষম্য করছে নারী ও পুরুষের ইমেজ কাঠাম�ো তৈরির
মাধ্যমে। এ সামাজিক বৈষম্যের কারণে আমাদের দেশের নারীরা অনেক
সুয�োগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে পুরুষদের তুলনায় তারা অনেক
পিছিয়ে আছে। তারা নানা নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং
স্বনির্ভর হতে পারছে না। তবে আশার কথা হল�ো, সময়ের সাথে সাথে
ক্রমশ এই চিত্র বদলে যাচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে সবার উন্নয়ন ঘটছে।

ঙ. আইনের অধীনে সমান সুরক্ষার অধিকার
চ. পরিবারে সমতার অধিকার
ছ.	শারীরিকও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের অধিকার
জ. কাজের যথার্থ ও অনুকূল পরিবেশের অধিকার।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও নারী নির্যাতন
বৈষম্যের অনেক ধরনের মধ্যে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতন
অন্যতম। যখন ক�োন ব্যক্তি বা গ�োষ্ঠীকে জেন্ডার পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে
এমন ক�োন আচরণ বা কার্যাবলী করা হয়, যা তার বা তাদের বিকাশের
অন্তরায়, এমনকি প্রাপ্য অধিকার, সুয�োগ ও মর্যাদাকে বিঘ্নিত করে বা
করার সম্ভাবনা থাকে তাকে জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন/সহিংসতা বলা
হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১১ তম সেশনের ১৯ নং সুপারিশ
অনুযায়ী, নিম্নলিখিত বিষয়গুল�ো ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতা হিসেবে
পরিগণিত হবেক. জীবনের অধিকার
খ.	নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ বা
শাস্তির শিকার না হবার অধিকার
গ. আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাতের সময় মানবিক মানদণ্ড
অনুযায়ী সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার
ঘ. স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার

ঝগড়া নয়, দুজনে মিলে
সমঝ�োতায় সিদ্ধান্ত নিই
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নারী নির্যাতনের ধরন
নারী নির্যাতন বলতে আমরা সাধারণত নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতনকেই
বু ঝে থাকি। প্রকৃতপক্ষে নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা আর�ো অনেক বেশি।
নারী নির্যাতনের ধরনকে দুটি দিক থেকে দেখা যায়। যথা: নির্যাতনের ক্ষেত্র
ভেদে এবং নির্যাতনের প্রকৃতিভেদে।

ছেলে-মেয়ের সমতা বিষয়ক শিক্ষা শুরু হ�োক পরিবার থেকেই

এই বিষয়গুল�োর সব বা ক�োন একটিও যদি ক�োন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার
জেন্ডার পরিচয়ের ভিত্তিতে অবমাননা করা হয় তা জেন্ডার ভিত্তিক
নির্যাতনের আওতায় পড়বে। জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন নারী বা পুরুষ যে
কার�ো সাথে ঘটতে পারে। নারীর প্রতি নির্যাতন, জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতনের
একটি ধরন। বর্ত মান প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতনের আল�োচনায়
নারীর প্রতি নির্যাতনের উপর বেশি আল�োকপাত করা হয়। যেহেতু
বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন বেড়েই চলেছে,
তাই নারী নির্যাতন বা সহিংসতা বিষয়ে আল�োচনা করতে হলে সবার আগে
নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন বলতে কি ব�োঝায় তা সম্পর্কে ধারণা
থাকা প্রয়োজন।
পরিবারে বা সমাজে একজন নারীর প্রতি যেসব আচরণের ফলে তার
শারীরিক, মানসিক, য�ৌন এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে, সেই
আচরণগুল�োকেই নারী নির্যাতন বলে। ক�োন নারীকে এই ধরনের ক্ষতির
হুমকি দেওয়াও নারী নির্যাতনের আওতায় পড়ে।
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জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা বিল�োপ ঘ�োষণায় (১৯৯৩) পরিবার,
সমাজ (কমিউনিটি) এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বা
নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। পরিবারে নারীর প্রতি সংগঠিত নির্যাতনকে
পারিবারিক নির্যাতন বা ডমেস্টিক ভায়োলেন্স বলে। অপরদিকে, সমাজ
ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নারীর প্রতি সহিংসতাকে ল�োক-স্থানিক সহিংসতা বা
পাবলিক প্লেস ভায়োলেন্স বলে।
অন্যদিকে, প্রকৃতিভেদে নির্যাতনকে ইউ এন উইমেন চার ভাগে ভাগ
করেছে[১]। যথা:

১
শারিরীক
নির্যাতন

২
মানসিক
নির্যাতন

৩
য�ৌন
নির্যাতন

৪
অর্থনৈতিক
নির্যাতন

নারীর প্রতি উপরে উল্লিখিত নির্যাতনকারী তার স্বামী, পরিবারের সদস্য,
বন্ধু , রাষ্ট্র ও এর এজেন্ট, পরিচিত এমনকি অপিরিচিত ব্যক্তি হতে পারে।
নিম্নে প্রকৃতিভেদে নির্যাতনের ধরনসমূহ বিশদভাবে আল�োচিত হল�ো [১] সূত্রঃ http://www.endvawnow.org/en/articles/296-forms-of-violence-against-women-.html

শারীরিক নির্যাতন:

মানসিক নির্যাতন:

যেসব আচরণ বা কর্মকাণ্ডের ফলে নারীকে শারিরীকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা
হয় বা হবার সম্ভাবনা থাকে এবং যা নারীর প্রতি অবমাননাকর; তাকে
শারীরিক নির্যাতন বলে। যেমন কিলঘু ষি বা চড়-থাপ্পড় দেওয়া, চুল ধরে
টানা, ধাক্কা মারা, ঝাকান�ো, লাঠি বা চাকু বা অন্য কিছু দিয়ে আঘাত
করা, গলা টিপে শ্বাসর�োধের চেষ্টা, এসিড নিক্ষেপ বা গরম কিছু ছুঁড়ে মারা,
পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, কামড় দেয়া, খেতে না দেয়া বা ইত্যাদির হুমকি দেয়া
শারীরিক নির্যাতনের আওতায় পড়ে।

নারীকে শারীরিক আঘাত না করে ও ক�োন কথা, আচরণ বা কর্মকাণ্ডের
মাধ্যমে মানসিক কষ্ট, ক্ষতি, চাপ বা নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে
নির্যাতন করাকে মানসিক নির্যাতন বলে। যেমন গালমন্দ করা, নির্যাতনের
হুমকি বা ভয়ভীতি দেখান�ো, অপরের সামনে চিৎকার করা বা কিছু ভেঙ্গে
ফেলা, অবহেলা করা, হেয় করা বা অপমান করা, শিক্ষার সুয�োগ না দেওয়া,
তালাকের ভয় দেখান�ো, আবার বিয়ে করার হুমকি, নারীকে তার মা-বাবা,
বন্ধু ও আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে না দেওয়া বা বাবা-মার বাড়িতে যেতে
না দেয়া, প্রতিবেশি বা অন্য ক�োন নারী বা পুরুষের সাথে মেলামেশার জন্য
মানসিক পীড়ন করা, সব সময় নজরদারি করা, চাকুরী করতে না দেয়া,
বাড়ির বাইরে যেতে না দেয়া, পর্যাপ্ত সময় না দেয়া, নারীর কথা শুনতে না
চাওয়া, মতামতের অবমূল্যায়ন করা, খ�োঁটা দেয়া, কাজের স্বীকৃতি না দেয়া,
সমাল�োচনা করা, সন্দেহ করা, সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা করার হুমকি
ইত্যাদি।
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য�ৌন নির্যাতন:

অর্থনৈতিক নির্যাতন:

বাড়ি এবং কর্মস্থলসহ যেক�োন স্থানে সম্পর্ক নির্বিশেষে ক�োন ব্যক্তির উপর
অসম্মতিসূচক য�ৌন কার্যক্রম করা বা করার চেষ্টা, অবাঞ্চিত য�ৌন মন্তব্য বা
য�ৌনতার উদ্দেশ্যে অগ্রগতি অথবা পাচারের কাজ বা য�ৌনতাকে উদ্দেশ্য
করে অন্য ক�োনভাবে পরিচালিত কাজ করাকে য�ৌন নির্যাতন বলে। নারীর
অসম্মতিতে জ�োরপূর্বক য�ৌনসম্পর্ক বা ধর্ষণ করা, য�ৌন হয়রানি করা,
জন্ম নির�োধক ব্যবহার করতে না দেওয়া, ক�োন ধরনের জন্ম নির�োধক
পদ্ধতি নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া, অশালীন ছবি বা ভিডিও দেখতে বাধ্য
করা, নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে য�ৌন সম্পর্ক করা, য�ৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে
অস্বাভাবিক য�ৌন আচরণ করা যার ফলে একজন নারী অপমানিত ব�োধ
করে বা তার আত্মমর্যাদা লঙ্ঘিত হয়। এছাড়াও, য�ৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য
বা রসিকতা, অশালীন দৃষ্টিতে তাকান�ো, অশালীন অঙ্গভঙ্গি, শরীর স্পর্শ
করা বা স্পর্শ করার চেষ্টা করা, আপত্তিকর যেক�োন ধরনের আচরণ করা।
ক�োন নারী/কিশ�োরীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, যে ক�োন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা,
প্রল�োভনের মাধ্যমে/ ভয়ভীতি প্রদর্শন করে য�ৌন সম্পর্ক স্থাপন বা য�ৌন
সম্পর্ক স্থাপনের দাবি য�ৌন নির্যাতনের আওতায় পড়ে।

এমন ক�োন আচরণ বা কার্যক্রম যার ফলে নারী অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
হয় বা হবার সম্ভাবনা থাকে, তাকে অর্থনৈতিক নির্যাতন বলে। যেমন,
সংসার খরচ না দেয়া। ঋণ পরিশ�োধে অর্থ না দেয়া। অকারণে কাজ না
করে সংসারের ব্যয় নারীর কা ঁধে চাপিয়ে দেয়া। য�ৌতুক দাবী করা। ঋণের
টাকার ব্যবহার সম্পর্কে নারীকে না জানান�ো। নারীকে উৎপাদনমূলক কাজে
অংশগ্রহণ করতে না দেয়া। নারীর উপার্জিত অর্থ এবং সম্পদ নারীকে
নিয়ন্ত্রণ করতে না দেয়া। কর্মক্ষেত্রে নারীকে কম মুজুরী দেয়া, কর্মক্ষেত্রে
অতিরিক্ত কাজের ব�োঝা চাপিয়ে দেয়া। পদ�োন্নতিসহ অন্যান্য প্রাপ্য সুয�োগ
থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।
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জেন্ডার সমতা
যখন একজন মানুষের অধিকার ও সুয�োগ-সুবিধা সে নারী না পুরুষ অর্থাৎ
জেন্ডারের ভিত্তিতে বিভক্ত না হয়ে উভয়ের জন্যই সমান হয় সেই অবস্থাকে
জেন্ডার সমতা বলা হয়। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা গেলে নারী-পুরুষ
উভয়েরই অর্থনৈতিক কাজ ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ম�ৌলিক
অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১০. বাল্যবিবাহ
শিশু অধিকার ও সুরক্ষা
শিশুর সংজ্ঞা
জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল
মানব সন্তানই শিশু এবং বাংলাদেশও এ সনদ অনুসরণ করে।

শিশু সুরক্ষা
শিশু সুরক্ষা হল এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ যেখানে শিশুর স্বাভাবিক
শারীরিক, মানসিক, বু দ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক- সার্বিক বিকাশ ঘটবে।

শিশু সুরক্ষার ধরন
১) শিশুর সাধারণ সুরক্ষা: শিশুর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিজস্ব
পরিচিতি, বিশ্রাম, খেলাধু লা ও বিন�োদনের সুয�োগ ও ব্যবস্থা।
২) শিশুর বিশেষ সুরক্ষা: শিশুর শারীরিক, মানসিক ও য�ৌন নির্যাতন,
অবহেলা ও শ�োষণের ঘটনা সম্পর্কিত ক্ষতি হতে রক্ষা ও তার
সুরক্ষা।

শিশু অধিকার

বাল্যবিবাহ আইনত অপরাধ

শিশু অধিকার হল�ো শিশুর ন্যায্য পাওনা এবং যে অধিকারগুল�ো শিশুর
এমনিতেই বা স্বাভাবিকভাবে পাওয়ার কথা। শিশু অধিকারের আইনগত
ভিত্তি হল জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং রাষ্ট্রীয় আইনসমূহ।
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শিশু অধিকার সনদের ৪টি মূলনীতি১) বৈষম্যহীনতা
২) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ
৩) শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশ
৪) শিশুর অংশগ্রহণ
আরও একটি বিষয়কে শিশু অধিকার সনদের মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা
করা হয়:
৫) জবাবদিহিতা

বাল্যবিবাহ
বাল্যবিবাহ বলতে এমন বিয়েকে বু ঝায়, যার ক�োন এক পক্ষ বা উভয়
পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক। ‘অপ্রাপ্ত বয়স্ক’ বলতে বু ঝায় বিবাহের ক্ষেত্রে ২১
(একুশ) বৎসর পূর্ণ করেনি এমন ক�োন পুরুষ এবং ১৮ (আঠার�ো) বৎসর
পূর্ণ করেনি এমন ক�োন নারী। আমাদের সমাজে সাধারণত মেয়েরাই
বাল্যবিবাহের শিকার হয়, তবে বাল্যবিবাহের শিকার ছেলেও আছে। ছেলেরা
বাল্যবিবাহের শিকার হলে একইভাবে তাদেরও পারিবারিক ও শিক্ষাজীবন
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা সাধারণত দাম্পত্য জীবন নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভ�োগে।
অবশেষে কল্পনার সাথে বাস্তবের মিল না পেয়ে একসময় হতাশায় ভ�োগে,
পরিবারের সদস্যদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া অতিরিক্ত দায়িত্বের চাপে
মাঝে মাঝে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। ফলে, বিষণ্ণতায় ভ�োগে, এমনকি অনেকে
আত্মহত্যা করে বসে!
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বাল্যবিবাহের বয়স
বিয়ের বয়স সরকারিভাবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮
বছর ধার্য করা আছে। ২১ বছরের নিচে ক�োন পুরুষ ও ১৮ বছরের নিচে
ক�োন নারী বিয়ে করলে সেই বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে।

বাল্যবিবাহের কারণ
বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের একটি বড় সমস্যা। আমাদের দেশে
প্রতিনিয়ত কিশ�োর-কিশ�োরীরা, এমনকি শিশুরাও বাল্যবিবাহের শিকার
হচ্ছে। নানা কারণে আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ এখন�ো টিকে আছে। এর
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখয�োগ্য কারণগুল�ো হচ্ছে- পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা,
দরিদ্রতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, সামাজিক প্রথা, পারিবারিক সম্মান
রক্ষা, অধিক পরিমাণে য�ৌতুক থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি। যে কারণেই হ�োক
না কেন ক�োন�ো অবস্থাতেই বাল্যবিবাহ গ্রহণয�োগ্য নয়। মনে রাখতে হবে যে,
বাল্যবিবাহ ক�োন সমস্যার সমাধান নয় বরং এটি ভবিষ্যতে আর�ো বিপর্যয়
ডেকে আনে এবং বাল্যবিবাহ একটি আইনগত অপরাধ।

বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক
স্বাস্থ্যগত ক্ষতি:
• অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হলে অতিরিক্ত পারিবারিক ও সামাজিক
দায়িত্বের কারণে এবং প্রয়�োজনীয় পুষ্টি ও যত্নের অভাব হলে
শিশুটির শারীরিক, মানসিক ও বু দ্ধিবিকাশ ব্যাহত হয়।

• বাল্যবিবাহের কারণে শরীর সন্তান ধারণের জন্য পরিপক্ব হওয়ার
আগেই সাধারণত সন্তান ধারণ করে। তখন মা ও সন্তান উভয়েরই
মৃত্যুঝুঁকি বাড়ে।
• অপ্রাপ্ত বয়সে মা হওয়ায় ক�োন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই মা
হওয়ার ফলে গর্ভ বতী ও প্রসূতি অবস্থায় নিজের ও সন্তানের যত্ন
সম্পর্কে ধারণা না থাকায় নিজের ও সন্তানের যত্ন নিতে পারে না।
ফলে, সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়।
• সাধারণত মা ও সন্তান উভয়ই পুষ্টিহীনতায় ভ�োগে
• বাল্যবিবাহের শিকার কিশ�োরীরা সাধারণত স্বামীর সাথে নিরাপদ
দাম্পত্য জীবন নিয়ে আল�োচনা করতে ভয় পায়। ফলে, এ বিষয়ে
ধারণা না থাকার কারণে য�ৌনর�োগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে
যায়।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন:
• সমাজ ও সংসারের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের জন্য এক ধরনের
চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে সাংসারিক কলহ দেখা যায়। এর রেশ ধরেই
মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।
• অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হলে জীবনদক্ষতা বা অভিজ্ঞতা তুলনামূলক কম
থাকায় নিজের স্বাস্থ্য, পুষ্টি অথবা সংসারের ক�োন বিষয়েই সিদ্ধান্ত
নেয়া কঠিন হয়ে যায়। এ ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা থেকে ধীরে ধীরে
আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে। নিজের
প্রতি আস্থাহীনতা, বিষন্নতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি নানা
রকম মানসিক সমস্যা শুরু হয়। কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে
থাকে।
• দাম্পত্য জীবন, বিশেষ করে শারীরিক সম্পর্ক বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না
থাকায় দাম্পত্য সম্পর্কে অতৃপ্ত থাকে।

শিক্ষাগত ক্ষতি:
• বাল্যবিবাহের শিকার বেশিরভাগ শিশুই স্কু ল যাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়
অথবা শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না
• প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে না পারায় জীবনের সবক্ষেত্রেই তারা
পরনির্ভরশীল হয়। এই পরনির্ভরশীলতার কারণেই বিভিন্ন রকম
নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
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জেল ও জরিমানা দুই শাস্তিই পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত
বয়স্ক ব্যক্তির বাবা-মা অভিভাবক অথবা অন্য ক�োন�ো ব্যক্তির
বিরুদ্ধে মামলা করা হলে, ওই অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষ শাস্তির
আওতায় পড়বে না।

বাল্যবিবাহ করার শাস্তি
বাল্যবিবাহের শাস্তি কারা পাবে:
• প্রাপ্তবয়স্ক ক�োন নারী বা পুরুষ যদি ২১ বছরের কম বয়সী ক�োন
পুরুষ অথবা ১৮ বছরের কম বয়সী ক�োন মেয়েকে বিয়ে করে, তবে
এক্ষেত্রে যে প্রাপ্তবয়স্ক সেই নারী বা পুরুষ শাস্তি পাবে। এজন্য তার
সর্বোচ্চ ২ বছরের জেল হতে পারে বা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা
একই সাথে জেল ও জরিমানা দুটিই হতে পারে। যদি তিনি আর্থিক
জরিমানা পরিশ�োধ না করেন তবে সর্বোচ্চ তিন মাস জেল হবে।
• অপ্রাপ্ত বয়স্ক ক�োন নারী বা পুরুষ বিয়ে করলে, তিনি এক মাসের
জেল অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা একই সাথে
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• মা-বাবা, অভিভাবক বা অন্যক�োন ব্যক্তি ক�োন অপ্রাপ্ত বয়স্ক
ব্যক্তিকে জ�োর করে বিয়ে দিলে, বাল্যবিবাহের অনুমতি দিলে অথবা
অবহেলার কারণে বিষয়টি বন্ধ করতে না পারলে এটি একটি
শাস্তিয�োগ্য অপরাধ। এদের সবার জন্য শাস্তির পরিমাণ একই।
এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বছর ও সর্বনিম্ন ৬ মাসের জেল হতে পারে বা
৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে অথবা জেল ও জরিমানা
উভয় শাস্তিই পেতে পারেন। জরিমানার অর্থ আদায় না হলে সর্বোচ্চ
আরও তিন মাসের জেল হবে এবং নিবন্ধকের লাইসেন্সটি বাতিল
হবে।

বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আর�োপ
আদালতের উদ্যোগে অথবা ক�োন ব্যক্তির অভিয�োগের ভিত্তিতে বা অন্য
ক�োন মাধ্যমে বাল্যবিবাহের খবর পেলে ওই বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আর�োপ
করা যাবে। একইভাবে ম�ৌখিক বা লিখিত অভিয�োগের ভিত্তিতে স্থানীয়
জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা
মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক
ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাল্যবিবাহ বন্ধে
যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারবেন।

১১. ইমেজ প্লাস প্রকল্প
বাংলাদেশের বিবাহিত কিশ�োরীরা যাতে তাদের সক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে মর্যাদাপূণর্ জীবন যাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই ইমেজ
প্লাস (বিবাহিত কিশ�োরীদের ক্ষমতায়নের বিশেষ উদ্যোগ) প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের অর্থায়নে
পরিচালিত, যার ব্যাপ্তিকাল ২০২০ সাল পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে।
উদ্দেশ্য ১: ২০২০ সালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার নয় হাজার
(৯০০০) বিবাহিত কিশ�োরীকে য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
(এসআরএইচআর), শিক্ষা, জীবিকার সুয�োগ এবং জেন্ডারভিত্তিক
সহিংসতা প্রতির�োধ বিষয়ক মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করা।
উদ্দেশ্য ২: বিবাহিত কিশ�োরীদের য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার,
শিক্ষা, জীবিকা, পুষ্টি এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতির�োধ বিষয়ে
স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য ৩: বিবাহিত কিশ�োরীদের য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার,
শিক্ষা, জীবিকা, পুষ্টি এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতির�োধ বিষয়ে
জাতীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
উদ্দেশ্য ৪: জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের অ্যাডভ�োকেসির মাধ্যমে য�ৌন ও
প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, শিক্ষা, জীবিকা, পুষ্টি এবং জেন্ডারভিত্তিক
সহিংসতা প্রতির�োধ বিষয়ে বিবাহিত কিশ�োরীদের অধিকার সুরক্ষায় ও
তাদের কল্যাণে বিদ্যমান সরকারি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের বিষয়গুল�োতে
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা, নীতিনির্ধারকদের সাথে কাজ করা।

ইমেজ প্লাস প্রকল্প
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•
•
•
•
•

টেরে ডেস্্ হ�োমস নেদারল্যান্ডস
রেডঅরেঞ্জ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স
টেরে ডেস্্ হ�োমস ফাউন্ডেশন
এসকেএস ফাউন্ডেশন
পল্লীশ্রী

জেলা

নীলফামারী

গাইবান্ধা

কুড়িগ্রাম

• এসআরএইচআর (এসআরএইচআরসহ
মা ও শিশুর যত্ন, পুষ্টি, পরিবার
পরিকল্পনা)
• শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক/
বৃত্তিমূলক/কারিগরি)
• জীবিকা
• জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা

উপজেলা

ইউনিয়ন

সদর

সংগলশী

সৈয়দপুর

ব�োতলাগাড়ী

সদর

রামচন্দ্রপুর

পলাশবাড়ী

মন�োহরপুর

সদর

ভ�োগডাঙ্গা

উলিপুর

গুনাইগাছ

ওয়েবসাইট: http://imageforchange.org/
ফেসবু ক: https://www.facebook.com/marriedstillachild/
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যাদের জন্য ইমেজ প্লাস প্রকল্প

প্রকল্পের বিষয়বস্তু:

প্রকল্প সহয�োগী সংগঠনসমূহ:

•
•
•
•
•
•
•

বিবাহিত কিশ�োরী
বিবাহিত কিশ�োরীদের স্বামী
বিবাহিত কিশ�োরীদের শ্বাশুড়ী
অবিবাহিত কিশ�োরী
এলাকার মানুষ
সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যম
সরকার ও নীতি নির্ধারক

সহয�োগী সংগঠন

পল্লীশ্রী

এসকেসএস ফাউন্ডেশন

টিডিএইচ ফাউন্ডেশন

