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রাষ্ট্রপয়ুের একটট োম্প্রড ক ডরয়পায়টে (‘মলাবাল স্টাডি অে ম াডেোইি’) দাডব করা  য়েয়ে, ২০১৭ োয়ল 

োরা ডবয়ে য গুডল োরী-  যার ঘটো ঘয়টয়ে  ার অয়ধ েয়করও মবডে ঘয়টয়ে গা েস্থ্য ড িংোর কারয়ে। ডবে 

স্বাস্থ্য েিংস্থ্ার পডরেিংখ্যাে অেুযােী, োরা পডৃিবীয়  গয়়ে প্রড  ড ে জে োরীর েয়ধয এক জে গা েস্থ্য 

ড িংোর ডেকার। আোয়দর মদয়ে, ডকেু বের আয়গ করা একটট েেীক্ষা অেুযােী, প্রড  পাাঁচ ডেডেয়ট একটট 

কয়র গা েস্থ্য ড িংোর ঘটো েরকাডর ভায়ব েডিভুক্ত  ে। প্রকৃ  েিংখ্যাটা এর মিয়ক অয়েকটাই মবডে  ওোর 

েম্ভাবো, মকেো গা েস্থ্য ড িংোর ব ু ঘটোই এ মদয়ে িাো বা েড লা কডেেে অবডধ মপ ৌঁেে ো।  

মেয়েরা ডেয়জরা গা েস্থ্য ড িংোয়ক মকেে ভায়ব মদয়খ্ে? এই মলখ্াে আেরা মেটাই মবাঝার ও ডবয়েষে 

করার মচষ্টা করব। প্রশ্নটা স্বভাব ই গুরুত্বপূে ে। মকােও োরী যডদ েয়ে কয়রে ময  াাঁর স্বােীর অডধকার 
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আয়ে  াাঁয়ক োরীডরক এবিং োেডেক ডেয ো ে করার অিবা  িাকডি  োিংোডরক ভুলভ্রাডির জেয োস্তি 

প্রদাে করার,  া  য়ল  াাঁর গা েস্থ্য ড িংোর ডেকার  ওোর েম্ভাবো, যা াঁরা এেেটা েয়ে কয়রে ো  াাঁয়দর 

 ুলোে অয়েক মবডে।  ার ে জ কারে, ময োরীরা েয়ে কয়রে  াাঁয়দর স্বােীয়দর  াাঁয়দর ডেয ো ে করার 

অডধকার আয়ে,  াাঁয়দর স্বােীরা জায়েে ময  াাঁয়দর স্ত্রীয়দর ডেয ো ে করাটা এয়কবায়রই ‘ডেরাপদ’! শুধু  া-ই 

েে, ময োরীয়দর েয়োভাব এই রকে,  াাঁয়দর েিংস্পয়ে ে এয়ে অেয োরীরাও (প়েডে, বনু্ধবান্ধব বা 

আত্মীেস্বজেরা) ডবোে করয়  শুরু করয়  পায়রে ময গা েস্থ্য ড িংো আয়দ  মকােও অপরাধ েে—  াাঁয়দর 

স্বােীয়দর েম্পূে ে অডধকার আয়ে  াাঁয়দর ডেয ো ে করার। েু রািং এক জে োরী যডদ গা েস্থ্য ড িংোয়ক 

অেযাে বা অপরাধ েয়ে ো কয়রে,  া ময মকবল  াাঁর ডেয়জর স্বােীর (বা েশুরবাড়ের অেযয়দর)  ায়  

লাডি  ও ডেয োড    ওোর েম্ভাবো প্রভূ  ভায়ব বাড়েয়ে মদে  া-ই েে, এই েেেযার োোস্তজক প্রয়কাপও 

বাড়েয়ে ডদয়  পায়র। 

গা েস্থ্য ড িংোর প্রড  ভার ীে োরীয়দর েয়োভাব মবাঝার অেয ে ডবেি েূত্র  ল ভার  েরকায়রর স্বাস্থ্য ও 

পডরবার কলযাে দফ র ক ৃেক পডরচাডল  জা ীে পাডরবাডরক স্বাস্থ্য েেীক্ষা (েযােোল ফযাডেডল ম ল্ি 

োয়ভে)। এই েেীক্ষার োম্প্রড ক ে রাউন্ডটট মগাটা ভার  জয়ু়ে পডরচাডল   ে ২০১৫ োয়লর জােুোডর 

োে মিয়ক ২০১৬ োয়লর ডিয়েম্বর োয়ের েয়ধয এবিং এই েেীক্ষাে অিংে মেে ে’লয়ক্ষরও মবডে পডরবার। 

এই েেীক্ষাটটর ডবয়েষত্ব  ল এই ময, এটটই এ মদয়ের একোত্র েেীক্ষা মযখ্ায়ে ১,২২,৩৫১ ডববাড   

ভার ীে োরীর (যা াঁয়দর গ়ে বেে ৩০ বের এবিং যা াঁয়দর অডধকািংেই ডববাড  ) গা েস্থ্য ড িংোর প্রড  

েয়োভাব মবাঝার জেয েেীক্ষাটটয়  একটট ডেডদেষ্ট অিংে রাখ্া  য়েয়ে। এই অিংয়ে েেীক্ষাে অিংেগ্র েকারী 

প্রয় যক োরীর কায়ে ো টট কাল্পডেক পডরডস্থ্ড  বে েো করা  ে এবিং প্রয় যকটট পডরডস্থ্ড র মক্ষয়ত্র জােয়  

চাওো  ে ময, যডদ মকােও োরী মেই পডরডস্থ্ড  েৃটষ্ট কয়রে (বা মেই পডরডস্থ্ড র জেয ‘দােী’  ে) এবিং  ার 

ফয়ল ড ডে গা েস্থ্য ড িংোর ডেকার  ে,  া  য়ল ডক মেটা যুস্তক্তযুক্ত? (অেয ভায়ব বলয়ল,  া  য়ল ডক স্বােীর 

 ায়  োরীডরক ও োেডেক ভায়ব ডেয োড    ওোটা  াাঁর প্রাপয?) ময পডরডস্থ্ড গুডল েেীক্ষাে বডে ে   য়েয়ে 

মেগুডল  ল: 

(১) স্বােীয়ক ো জাডেয়ে বাড়ের বাইয়র পা রাখ্া 

(২) েিােয়দর অবয় লা করা 

(৩) স্বােীর কিার ওপর কিা বলা 

(৪) স্বােীর েয়ে ময ে েিংেয়গ ে েম্ম  ো  ওো 

(৫) টিকিাক রান্না করয়  ো পারা 

(৬) ডববা বড ভূে  েম্পয়কে জড়েয়ে প়ো 



(৭) স্বােী/েশুরবাড়ের অেযয়দর শ্রদ্ধা ো করা।  

বডে ে  ো টট পডরডস্থ্ড র একটটয় ও এক জে োরীরও েয়ে  ওো ‘উডচ ’ েে ময, গা েস্থ্য ড িংো যুস্তক্তযুক্ত 

(মকােও পডরডস্থ্ড য় ই গা েস্থ্য ড িংো যুস্তক্তযুক্ত  ওোর মকােও প্রশ্নই ওয়ি ো)। ডকন্তু বািয়ব কী মদখ্য়  

পাস্তি আেরা? েেীক্ষাে অিংেগ্র েকারী োরীয়দর প্রাে ২৪% েয়ে কয়রে, যডদ মকােও োরী  াাঁর স্বােীয়ক 

ো জাডেয়ে বাড়ের বাইয়র পা রায়খ্ে  য়ব গা েস্থ্য ড িংো যুস্তক্তযুক্ত; ২৯% েয়ে কয়রে েিােয়ক অবয় লার 

োস্তি ড য়েয়ব স্বােীর  ায়  লাডি   ওোটা যুস্তক্তযুক্ত; ২৭% েয়ে কয়রে স্বােীর েুয়খ্র ওপর কিা বয়ল 

গা েস্থ্য ড িংোর ডেকার  য়ল বলার ডকেু মেই; ১৩% েয়ে কয়রে যডদ মকােও োরী স্বােীর েয়ে ময ে েিংেয়গ ে 

েম্ম  ো  ে এবিং  ার ফয়ল যডদ  াাঁর ওপর  াাঁর স্বােী ডেয ো ে চালাে  া  য়ল  া যুস্তক্তযুক্ত; ১৮% েয়ে 

কয়রে খ্ারাপ রান্নার জেয ডেয ো ে যুস্তক্তযুক্ত; ২৩% েয়ে কয়রে গা েস্থ্য ড িংো যুস্তক্তযুক্ত যডদ মকােও েড লা 

ডববা  বড ভূে  েম্পয়কে জড়েয়ে পয়়েে; এবিং ৩৫%-এরও ডকেু মবডে োরী েয়ে কয়রে, এক জে োরী যডদ 

 াাঁর স্বােীয়ক বা  াাঁর েশুরবাড়ের অেযয়দর শ্রদ্ধা ো কয়রে,  া  য়ল  াাঁর স্বােীর  ায়  লাডি   ওোই 

উডচ ! 

লক্ষেীে, েেীক্ষাে অিংেগ্র েকারী ১,২২,৩৫১ োরীর েয়ধয প্রাে ৪৯% োরী বডে ে  ো টট পডরডস্থ্ড র েয়ধয 

অি  একটট পডরডস্থ্ড য়  গা েস্থ্য ড িংো েম্পূে ে যুস্তক্তযুক্ত বয়ল েয়ে কয়রে! অি োৎ, ভারয়  প্রড  ডি ীে 

োরী েয়ে কয়রে ময এক বা একাডধক কারয়ে গা েস্থ্য ড িংো যুস্তক্তযুক্ত! এটট অবেযই অ যি েস্তি   ওোর 

েয় া পডরেিংখ্যাে, যার আরও গভীর ডবয়েষে প্রয়োজে। 

প্রশ্ন  য়ি, ময োরীরা েয়ে কয়রে গা েস্থ্য ড িংো এক বা একাডধক কারয়ে যুস্তক্তযুক্ত,  াাঁরা টিক কারা?  াাঁরা 

ডক েবাই গ্রােগয়ে িায়কে এবিং  াাঁরা ডক েবাই অডেডক্ষ  অিবা অল্পডেডক্ষ ?     

ইস্তন্ডোে ইেডস্টটটউট অব েযায়েজয়েন্ট ইেদওর-এ অি েেীড র ডেক্ষক 
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