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নবজাতেকর অকালমৃত
া েসবা হেণর ইিতবাচক

ঢাকা, ৩ ফ য়াির, ২০২১ 

নবজাতেকর মৃত হার ােস িবগত কেয়ক দশেক বাংলােদশ 
উে খেযাগ  সাফল  অজন কেরেছ। 
তথ  অনুযায়ী ২০১৪ সাল পয  নবজাতেকর মতৃ হা
িবষয় হে  য, িবিডএইচএস ২০১৭
আসেছ। বাংলােদেশ িত ১,০০০ জীিবত নবজাতেকর মেধ  
মেধ  ১৯ শতাংশ মারা যায় অকালজাত
ওেয়ট) স িলত কারেণ।  

বাংলােদেশ অকালজাত জ  ও জ কালীন কম ওজেনর 
সাংবািদকেদর সােথ এক ট মতিবিনময় সভায় এই তথ  জানান ব ারা। ফ য়াির 
আইিসিডিডআর,িবর মহাখািল কাযালেয় অনু ত এই সভার আেয়াজন কের 
পিরচািলত আইিসিডিডআর,িবর িরসাচ ফর
(িডফরআই)।  

সভায় িবেশষ  িহেসেব উপি ত িছেলন নবজাতক া  িবষয়ক জাতীয় টকিনক াল ওয়ািকং কিম টর 
চয়ারম ান েফসর মাহা াদ শহীদু াহ এবং

অনু ান ট পিরচালনা কেরন আইিসিডিডআর
িডের র এবং আরিডএম ক  ধান ডা
কেরন আইিসিডিডআর,িব’র অ ােসািসেয়ট 
সাংবািদক এই সভায় অংশ নন। এছাড়াও সভায় উপি ত িছেলন ইউএসএইড বাংলােদেশর িসিনয়র 
মিনটিরং, ইভ ালুেয়শন এ  িরসাচ এডভাইজর ডা

ব ারা জানান, অকালমৃত র অন তম
স াহ পূণ হওয়ার পূেব) এবংজ কালীন
বাংলােদেশ ৫৭৩,০০০ নবজাতক ি ম ািচওর
হয়, এেদর মেধ  ১৯২,০০০ নবজাতেকর জ কালীন ওজন হয় 
দুঃখজনক হেলও সত  য দেশ িতবছর
কের, এেদর মেধ  ৭২ শতাংশ জে র

এই ১৭,১০০ নবজাতক মৃত র ে  
অন িদেক ৪৩ শতাংশ মৃত  ঘেট া েকে
ক টেকাে রেয়ড (এিসএস), ক াংগা
( ান)ু ইেতামেধ ই এই মৃত েরােধ কাযকর

অকালমৃত  রােধ েয়াজন সহজলভ  সমাধান
ইিতবাচক মানিসকতা 

নবজাতেকর মৃত হার ােস িবগত কেয়ক দশেক বাংলােদশ েয়াজনীয় পদে প হেণর মাধ েম 
কেরেছ। বাংলােদশ জনিমিত ও া  জিরপ(িবিডএইচএস)

নবজাতেকর মতৃ হােরর িন মুখী বণতা ল  করা যায়। তেব
২০১৭-১৮ সমী ায় দখা যাে  এই হার পূেবর উ মুখী ধারায় িফের 

জীিবত নবজাতেকর মেধ  ৩০জন অকালমৃত র িশকার হয়। এেদর 
লজাত জ  (ি ম ািচওর বাথ) এবং জ কালীন কম ওজেনর

জ কালীন কম ওজেনর সমস া, সমাধান ও উ রেণর উপায় স েক 
সাংবািদকেদর সােথ এক ট মতিবিনময় সভায় এই তথ  জানান ব ারা। ফ য়াির ৩, ২০২১

িবর মহাখািল কাযালেয় অনু ত এই সভার আেয়াজন কের ইউএসএআইিড
িরসাচ ফর িডিসশন মকারস (আরিডএম) ক , ও ডাটা ফর ই া  

সভায় িবেশষ  িহেসেব উপি ত িছেলন নবজাতক া  িবষয়ক জাতীয় টকিনক াল ওয়ািকং কিম টর 
চয়ারম ান েফসর মাহা াদ শহীদু াহ এবং আইপাস বাংলােদেশর কাি  ধান ডা. 

অনু ান ট পিরচালনা কেরন আইিসিডিডআর,িব’র ম াটানাল এ  চাই  হলথ িডিভশেনর িসিনয়র 
িডের র এবং আরিডএম ক  ধান ডা. শামস এল আেরিফন। অনু ােনর মূল িতেবদন উপ াপন 

অ ােসািসেয়ট সােয়ি  ডা. আহেমদ এহসানুর রহমান। 
এছাড়াও সভায় উপি ত িছেলন ইউএসএইড বাংলােদেশর িসিনয়র 

চ এডভাইজর ডা. কা া জািমল।  

অন তম কারণ হে  িশ র অকালজাত বা ি ম ািচওর জ
এবংজ কালীন ওজন ২.৫ ক জ বা ২,৫০০ ােমর িনেচ হওয়া

ি ম ািচওর অব ায় এবং ৮৩৪,০০০ নবজাতক কম 
নবজাতেকর জ কালীন ওজন হয় ২ ক জ বা ২,০০০ ােমর িনেচ

িতবছর ১৭,১০০ নবজাতক এই দুইেয়র স িলত কারেণ
জে র থম িদন পূণ করার আেগই মৃত বরণ কের। 

মৃত র ে  ৪০ শতাংশ পিরবার কান ধরেণর া েসবা হণ
া েকে । সহেজ বা বায়ন যাগ  িবিভ  প িত যমন

ক াংগা  মাদার কয়ার ( কএমিস) এবংে শাল কয়ার িনউবন
কাযকর িহেসেব মািণত হেয়েছ। তেব, নবজাতেকর জ কালীন 

সমাধান ও 

েয়াজনীয় পদে প হেণর মাধ েম 
)২০১৪এর  া  

েরর িন মুখী বণতা ল  করা যায়। তেব উে েগর 
এই হার পূেবর উ মুখী ধারায় িফের 

িশকার হয়। এেদর 
এবং জ কালীন কম ওজেনর ( লা বাথ 

সমাধান ও উ রেণর উপায় স েক 
২০২১ তািরেখ 

ইউএসএআইিড-র অথায়েন 
ও ডাটা ফর ই া  

সভায় িবেশষ  িহেসেব উপি ত িছেলন নবজাতক া  িবষয়ক জাতীয় টকিনক াল ওয়ািকং কিম টর 
. সােয়দ বােয়ত।  

হলথ িডিভশেনর িসিনয়র 
অনু ােনর মূল িতেবদন উপ াপন 

আহেমদ এহসানুর রহমান। ১৪ জন গণমাধ ম 
এছাড়াও সভায় উপি ত িছেলন ইউএসএইড বাংলােদেশর িসিনয়র 

জ  (গেভ ৩৭ 
হওয়া। িতবছর, 

 ওজন িনেয় ভূিম  
ােমর িনেচ। 

কারেণ মৃত বরণ 

হণ কেরনা; আর 
যমন এি েনটাল 
িনউবন ইউিনট 

নবজাতেকর জ কালীন 



 
 

 

ওজন িনণেয়র মাধ েমর তােক কম ওজেনর িহেসেব 
েলােত অ তল। বাংলােদশ হলথ ফ ািসিল ট সােভ 

হাসপাতাল এবং ৬৫% উপেজলা া
া েকে  কএমিস সবা দােনর ব ব া আেছ যখােন সীিমত সংখ ক কম ওজন প  নবজাতক 

সবা পাে । কএমিস দােনর ণগতমান
অব ােনর বণতাও সমী ায় উেঠ আেস। 
লাভ কের যা সবা েয়াজন এমন নবজাতেক

ডা. এহসান বেলন, যিদও নবজাতেকর মৃত েরােধ কএমিস
ব য়সােপ  ও সহজ সমাধান িহেসেব িবেবচনা করা হয়
দীঘ সময় িশ েক মােয়র েকর সং েশ রেখ সবা দান ও া েকে  িনয়িমত পযেব ণ।  ফেল
আপাতদৃ েত এেক সহজ সমাধান মেন হেলও এই প িতর বা বায়েন েয়াজন আেরা বিশ 
মেনােযাগ।ডা. বােয়ত বেলন, জীবনর াকারী সকল প িত কম ব
উিচত না, আর কএমিস তমিন এক ট কাযকরী প িত। 

ব ারা আেরা বেলন, কািভড-১৯ এর মেতা মহামারীর সমেয়ও িব  া  সং া  জািনেয়েছ য উপযু  
সাবধানতা অবল ন কের কএমিস দান করেল নবজাতেকর জন  ঝঁুিক তির হয় না।  তাই
মৃত েরােধেকএমিসসহঅন ান েসবাসহজলভ করারপাশাপািশএরসুিবধাস েকপিরবারওকিমউিন টেক
অবিহতকরাওঅত পূণ। 

টকসই ল  মা ার৩.২ নং ল  অথাৎ
িতেরাধ যাগ  মৃত  বে র পাশাপািশ

এবং িত ১,০০০ জীিবত জে  অনূ  
করেত বাংলােদশেক অিধক  

# 

িব ািরত তেথ র জন  যাগােযাগ ক ন

স াদকবরাবর 

আরিডএম: 

ইউএসএআইিড-র সহায়তায় পিরচািলত
গেবষণাল  তথ  ও নীিত িবে ষেণর

া াম বা বায়েনর মাধ েম দেশর
উে শ । 

আইিসিডিডআর,িব:   

আইিসিডিডআর,িব এক ট আ জািতক
দির  জনেগা র া েসবা িন েত

সাের অ ণী ভূিমকা পালন কের আসেছ
এই িত ান ট বতমান িবে র িবিভ

ওজন িনণেয়র মাধ েমর তােক কম ওজেনর িহেসেব িচি ত করার য প িত তার িত া েক
েলােত অ তল। বাংলােদশ হলথ ফ ািসিল ট সােভ ২০১৭ অনুযায়ী, দেশর মা  ৬৯

উপেজলা া েকে  এই ওজন পিরমাপক ল আেছ। দেশর মা  
া েকে  কএমিস সবা দােনর ব ব া আেছ যখােন সীিমত সংখ ক কম ওজন প  নবজাতক 

সবা পাে । কএমিস দােনর ণগতমান, ফেলা আপ সুিবধার অপযা তা এবং কম সময় া েকে  
বণতাও সমী ায় উেঠ আেস। ২০২০ সােল মা  ৫,৭৩১ জন নবজাতক কএমিস

নবজাতেকর সংখ ার মা  একশতাংশ। 

যিদও নবজাতেকর মৃত েরােধ কএমিস অত  উপেযাগী, এেক এক ট কম 
ব য়সােপ  ও সহজ সমাধান িহেসেব িবেবচনা করা হয়। িক , এই প িতর স ঠক েয়ােগর জন  চাই 

েকর সং েশ রেখ সবা দান ও া েকে  িনয়িমত পযেব ণ।  ফেল
আপাতদৃ েত এেক সহজ সমাধান মেন হেলও এই প িতর বা বায়েন েয়াজন আেরা বিশ 

জীবনর াকারী সকল প িত কম ব য়সােপ  হেব এমনটা ভেব নয়া 
আর কএমিস তমিন এক ট কাযকরী প িত।  

এর মেতা মহামারীর সমেয়ও িব  া  সং া  জািনেয়েছ য উপযু  
সাবধানতা অবল ন কের কএমিস দান করেল নবজাতেকর জন  ঝঁুিক তির হয় না।  তাই

অন ান েসবাসহজলভ করারপাশাপািশএরসুিবধাস েকপিরবারওকিমউিন টেক

অথাৎ ‘২০৩০ সােলর মেধ  নবজাতক ও অনূ  ৫-বছর বয়সী িশ র
যাগ  মৃত  বে র পাশাপািশ িত ১,০০০ জীিবত জে  নবজাতেকর মতৃ হার

জে  অনূ  ৫-বয়সী িশ মৃত র হার কমপে  ২৫ এনািমেয় আনা
 িদেত হেব। 

ক ন: সু তা খান, িডফরআই ( ফান: ০১৭১৩২০৯০৯১

পিরচািলত আরিডএম এক ট পাচঁ-বছর ময়ািদ গেবষণা ক
িবে ষেণর মাধ েম বাংলােদেশর ৪থ া , জনসংখ া ও পু  িবষয়ক

দেশর া খােত সািবক উ য়েনর অংশীদার হওয়া এই কে র

আ জািতক জন া  গেবষণা িত ান। ১৯৬০ সােল ািপত
িন েত  মূেল র সমাধান আিব ার ও সংি  গেবষণাল

আসেছ। গেবষণা ও িচিকৎসা সবার মাধ েম মানবজীব
িবিভ  জন া  িবষয়ক  পূণ িবষেয় কাজ কের যাে

িচি ত করার য প িত তার িত া েক  
৬৯% শতাংশ জলা 

েকে  এই ওজন পিরমাপক ল আেছ। দেশর মা  ২০০ 
া েকে  কএমিস সবা দােনর ব ব া আেছ যখােন সীিমত সংখ ক কম ওজন প  নবজাতক 

ফেলা আপ সুিবধার অপযা তা এবং কম সময় া েকে  
কএমিস সবা 

এক ট কম 
স ঠক েয়ােগর জন  চাই 

েকর সং েশ রেখ সবা দান ও া েকে  িনয়িমত পযেব ণ।  ফেল, 
আপাতদৃ েত এেক সহজ সমাধান মেন হেলও এই প িতর বা বায়েন েয়াজন আেরা বিশ 

য়সােপ  হেব এমনটা ভেব নয়া 

এর মেতা মহামারীর সমেয়ও িব  া  সং া  জািনেয়েছ য উপযু  
সাবধানতা অবল ন কের কএমিস দান করেল নবজাতেকর জন  ঝঁুিক তির হয় না।  তাই, নবজাতক 

অন ান েসবাসহজলভ করারপাশাপািশএরসুিবধাস েকপিরবারওকিমউিন টেক

বছর বয়সী িশ র 
জে  নবজাতেকর মতৃ হার কমপে  ১২- ত 

এনািমেয় আনা’ িন ত 

০১৭১৩২০৯০৯১)। 

ক । 
িবষয়ক স র 

কে র মুখ  

ািপত এই িত ান ট 
গেবষণাল  ােনর 

মানবজীবন র ায় তী 
যাে । 



 
 

 

িডেফারআই: 

ইউএসএআইিড-র অথায়েন িত ত
সহেযাগী সং া িহেসেব া খােতর
মাধ েম া ক , নীিত তথা া খােতর
কের যাে । তথ  সং হ, িবে ষণ ও
বৃ েত সহায়তা করা ও িডফরআই-

িত ত ডাটা ফর ই া  (িডফরআই) মজার ইভ ালুেয়শেনর
া খােতর উ য়েন কাজ কের যাে । মান স  তথ  উৎপাদন

া খােতর সািবক উ য়েন িডফরআই িবিভ  দশেক সহায়তা
ও ব বহােরর দ তা বৃ র মাধ েম ানীয় সং া সমূেহর
-এর অন তম ল । 

ইভ ালুেয়শেনর এক ট 
উৎপাদন ও ব বহােরর 

সহায়তা দান 
সমূেহর স মতা 


