
 

ভরযষভ বফগভ গ্রাভীণ ম্প্রদায়ষয একজন পর উয়দযাক্তা 
এএভর‟য কাছ বেয়ক আাই াজায টাকায স্বাস্থ্য রফলষক ণয রকয়ন ফযফা শুরু কয়যরছয়রন। 

প্রেভ ভায়ই রিরন এই ফযফাষ রাবজনক পরাপর বদখয়ি বয়ষরছয়রন এফং ফিভায়ন িায 

ভারক রফক্রষ ১০,৫০০ টাকা এফং ভুনাপা ২,৫০০ টাকা। 

নিুন ভষ প্ররিয়ফদক 

 

ভরযষভ  বফগভ  

 

 

ভরযষভ বফগভ একজন প্রররিি বেরিনার ফাে  অ্যায়টয়েন্ট (টটরফএ) রয়য়ফ গি ৪০ ফছয ধয়য 

করভউরনটট ম ায়ষ বফা প্রদান কয়য আয়ছ। নযরংদীয রফুয উয়জরায ব াকযদা ইউরনষয়নয 

অ্ন্তগ ি একটট বছাট্ট প্রিযন্ত গ্রাভ বেয়ক আগি ভরযষভ ১৫ ফছয ফষয় স্বল্প বফিয়নয একজন 

কভ  াযীয (অ্রপ বভয়ঞ্জায) ায়ে রফফাফন্ধয়ন আফদ্ধ ন। 
 

https://notunshomoy.com/details.php?id=100813


রিরন খুফ অ্ল্প ফষ বেয়কই গ্রাভীণ ম্প্রদায়ষয দরযদ্র গবফিী ও ন্তান প্রফকাযী ভররা মাযা 

প্রােরভক স্বাস্থ্যয়ফা বেয়ক ফঞ্চিি, িায়দয বফা প্রদায়ন ফ দা ানুবূরিীর এফং ঞ্চক্রষ রছয়রন।িায 

গ্রায়ভ অ্ে ননরিক স্বাধীনিা, িভিাষন এফং স্বরনবযিায ধাযণাগুরর প্রাষ রছরনা ফরয়রই  য়র।  রিরন ২০১৬ 

ায়র এএভর’য বগাল্ড স্টায বনটওষায়কয অ্ন্তবুক্ত করভউরনটট বর এয়জন্টয়দয (ফিভায়ন বগাল্ড 

স্টায বভম্বায রয়য়ফ রযর ি) একটট প্ররিণ কভ ূর য়ি অ্ংগ্রণ কয়যরছয়রন বমখায়ন রিরন স্বাস্থ্য 

ফািাগুররয প্র ায এফং জনস্বাস্থ্য ণযভূয়য রফক্রষ ম্পয়ক জানয়ি বয়যয়ছন। াশ্রষী ভূয়রয প্রােরভক 

স্বাস্থ্য রযয়লফাভূ এফং য়ণযয ক্রভফধ ভান প্রয়ষাজনীষিা উররি কয়য রিরন িায জনরিকয 

কভ কায়েয াাার রনয়জয়ক একজন নাযী উয়দযাক্তা রায়ফ প্ররিষ্ঠা কযয়ি ংকল্পফদ্ধ রছয়রন। 

 

রিরন এএভর’য কাছ বেয়ক ২ াজায ৫০০ টাকায স্বাস্থ্য রফলষক ণয রকয়ন িায নিুন ফযফা শুরু 

কয়যরছয়রন এফং িায রনধ ারযি এরাকায ভয়ধয রফঞ্চক্র কযয়ি শুরু কয়যন। প্রেভ ভায়ই রিরন এই ফযফাষ 

রাবজনক পরাপর বদখয়ি বয়ষরছয়রন এফং ফিভায়ন িায ভারক রফক্রষ ১০,৫০০ টাকা  এফং  ভুনাপা 

২,৫০০ টাকা। রিরন গবধাযয়ণয টিক ভষ এফং রফযরি, রশু জয়েয ১,০০০ রদয়নয মত্ন মো গবকারীণ 

মত্ন, রনযাদ প্রফ, ন্তায়নয জে, জেযফিঅ মত্ন, রশুয়ক ফুয়কয দুধ ান কযায়না, ভাইয়ক্রারনউটেয়ষন্ট 

াউিায, ওযযারাইন এফং রশুয িাষরযষাষ ঞ্চজংক-এয ফযফায, রযফায রযকল্পনায দীঘ য়ভষাদী এফং 

স্থ্াষী দ্ধরি ও মক্ষ্মা রফলষক বযপায়যর বফা এফং  রকয়ায-রকয়াযীয়দয ফযঞ্চক্তগি স্বাস্থ্যরফরধ ম্পয়ক 

গুরুত্বূণ  িেয প্র ায কয়য োয়কন। 

 

ভরযষভ, িায ইরিফা ক বফরয়েয কাযয়ণ ম্প্রদায়ষয রকয়ায ফষী বভয়ষ এফং মুফিী ভররায়দয ভয়ধয 

"িাক্তায আা" (বফান) নায়ভ ুরযর ি। 

 

রযফায ও ভায়জ িায অ্ফস্থ্ান ম্পয়ক কো ফরয়ি রগয়ষ রিরন ফয়রন, “আরভ রিযই আভায কাজটট 

উয়বাগ করয এফং আভায ফযফা  াররয়ষ বময়ি আভায স্বাভী এফং শ্বশুযফারয ি বেয়ক আন্তরযক 

ভে ন বয়ষরছ। ন্তানয়দয স্বাস্থ্যয়ফা ও রিায ায়ে ম্পরকি ারযফারযক রফলষগুরর রনয়ষ আভযা এখন 

ঞ্চিররিবায়ফ রদ্ধান্ত বনই, মা আরভ আয়গ কখয়না কযয়ি ারযরন। এএভর'য  জনস্বাস্থ্য রফলষক 

ণযভূয়য ভাধযয়ভ ভায়জয ভানুলয়দয বফা প্রদায়নয াাার আভায ফযফায়ক প্রারযি কয়য আযও 

াপরয অ্জন কযয়ি  াই”। 

 

ভরযষভ প্রভাণ কয়যয়ছন স্বপ্ন বদখয়ি এফং িায়ক ফাস্তয়ফ রূান্তরযি কযয়ি বকউ দৃশ প্রিযষী য়র বকানও 

ীভাফদ্ধিাই  িায়ক োভায়ি ায়য না। 
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Moriom Begum has been a trained Traditional Birth Attendant (TBA) serving 

the community for the last 40 years. Hailing from a small remote village 

under Chokroda union of Shibpur Upazila, Narshingdi, she was married at 

the age of 15 to a low-paid worker (office messenger). She has been active in 

compassion from a very young age, ministering the poor pregnant and 

childbearing women in her community who are deprived of primary 

healthcare services. 

https://bangladeshpost.net/webroot/uploads/featureimage/2021-02/6017961daebb5.JPG


It is of no surprise that concepts of economic freedom, empowerment and 

self-reliance were almost unheard phenomena in her locality. Being inspired 

by one of the Community Mobilizers of SMC in 2016, she participated in a 

training organized for Community Sales Agents (CSAs) currently branded as 

Gold Star Members (GSMs) network.  

Entering into a new horizon of social marketing, she learned how to 

disseminate health messages and sell public health products. Realizing the 

growing need for primary healthcare services as well as commodities at 

affordable prices, she was determined to establish herself as a woman 

entrepreneur besides her philanthropic activities. 

She initiated her new business buying healthcare products of Tk 2,000 from 

SMC and started selling them within her catchment area. In the very first 

month, she found the business profitable, and currently her sales stands at TK 

10,500 with a profit margin of TK 2,500. She continues to disseminate health 

messages focusing on healthy timing and spacing of pregnancy, family 

planning methods, first 1,000 days of care, personal hygiene of adolescent 

girls including referral of potential Long-Acting and Reversible 

Contraceptive - LARC clients and suspected TB patients to the nearby health 

facilities. 

Moriom, capitalizing on her positive image, is now well accepted in her 

community popularly known as „doctor apa‟ (sister) among adolescent girls 

and young women. 

Talking about her position at family and community, she says, “I really enjoy 

my work and I receive cordial support from my husband and in-laws to 

continue my business. We jointly take decision about our family matters 

relating to child‟s health care, education, which I couldn‟t do before. I love to 

serve the community and achieve further success in my business by 

expanding my product basket with SMC public health products and thereby 

become a role model in the community to inspire other women to join us in 

this initiative.”Moriom has proved that no boundaries can stop if someone 

aspires to dream and turn that into reality. 
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Moriom Begum has been a trained Traditional Birth Attendant (TBA) serving the community for the last 40 years. 

Hailing from a small remote village under Chokroda union of Shibpur Upazila, Narshingdi, she was married at the 

age of 15 to a low-paid worker (office messenger). She has been active in compassion from a very young age, 

ministering the poor pregnant and childbearing women in her community who are deprived of primary healthcare 

services. 

It is of no surprise that concepts of economic freedom, empowerment and self-reliance were almost unheard 

phenomena in her locality. Being inspired by one of the Community Mobilizers of SMC in 2016, she participated in 

a training organized for Community Sales Agents (CSAs) currently branded as Gold Star Members (GSMs) 

network. Entering into a new horizon of social marketing, she learned how to disseminate health messages and sell 

public health products. Realizing the growing need for primary healthcare services as well as commodities at 

affordable prices, she was determined to establish herself as a woman entrepreneur besides her philanthropic 

activities. 

She initiated her new business buying healthcare products of BDT 2,000 from SMC and started selling them within 

her catchment area. In the very first month, she found the business profitable, and currently her sales stands at BDT 

10,500 with a profit margin of BDT 2,500. She continues to disseminate health messages focusing on healthy timing 

and spacing of pregnancy, family planning methods, first 1,000 days of care, personal hygiene of adolescent girls 

including referral of potential Long-Acting and Reversible Contraceptive – LARC clients and suspected TB patients 

to the nearby health facilities. 

Moriom, capitalizing on her positive image, is now well accepted in her community popularly known as „doctor apa‟ 

(sister) among adolescent girls and young women. 

Talking about her position at family and community, she says, “I really enjoy my work and I receive cordial support 

from my husband and in-laws to continue my business. We jointly take decision about our family matters relating to 

child‟s health care, education, which I couldn‟t do before. I love to serve the community and achieve further success 

in my business by expanding my product basket with SMC public health products and thereby become a role model 

in the community to inspire other women to join us in this initiative.” Moriom has proved that no boundaries can 

stop if someone aspires to dream and turn that into reality. 

https://thebangladeshtoday.com/


 

স্বাস্থ্যয়ফা রদয়ষ পর „িাক্তায আা‟ ভরযষভ বফগভ 

 
পর উয়দযাক্তা ভরযষভ বফগভ। ছরফ : ংগৃীি 

এনটিভি অনলাইননর সর্ বনেষ খর্র পেনে গুগল ভনউজ (Google News) ভিডটি 

অনুসরণ করুন 

ভরযষভ বফগভ প্রররিি েযারিনার ফাে  অ্যায়টনয়িন্ট (টটরফএ) রয়য়ফ ৪০ ফছয ধয়য 

করভউরনটট ম ায়ষ বফা প্রদান কয়য আয়ছন। নযরংদীয রফুয উয়জরায ব াকযদা 

ইউরনষয়নয অ্ন্তগ ি একটট প্রিযন্ত গ্রায়ভ বফয় ওিা ভরযষভ ১৫ ফছয ফষয় স্বল্প বফিয়নয 

একজন কভ  াযীয য়ে রফফাফন্ধয়ন আফদ্ধ ন। রিরন খুফ অ্ল্প ফষ বেয়ক গ্রায়ভয দরযদ্র 

অ্ন্তঃত্ত্বা ও ন্তান প্রফকাযী নাযী, মা াঁযা প্রােরভক স্বাস্থ্যয়ফা বেয়ক ফঞ্চিি, িা াঁয়দয বফা 

প্রদায়ন ফ দা ানুবূরিীর এফং ঞ্চক্রষ রছয়রন। 

ভরযষয়ভয গ্রায়ভ অ্ে ননরিক স্বাধীনিা, িভিাষন এফং স্বরনবযিায ধাযণা প্রাষ রছর না 

ফরয়রই  য়র। রিরন ২০১৬ ায়র এএভরয বগাল্ড স্টায বনটওষায়কয অ্ন্তবুক্ত করভউরনটট 

বর এয়জন্টয়দয (ফিভায়ন বগাল্ড স্টায বভম্বায রয়য়ফ রযর ি) একটট প্ররিণ 

কভ ূর য়ি অ্ংগ্রণ কয়যরছয়রন, বমখায়ন রিরন স্বাস্থ্য ফািাগুয়রা প্র ায এফং 

জনস্বাস্থ্যরফলষক ণযভূয়য রফক্রষ ম্পয়ক জানয়ি বয়যয়ছন। াশ্রষী ভূয়রয প্রােরভক 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLeFpQsw-o-9Aw?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLeFpQsw-o-9Aw?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen


স্বাস্থ্য রযয়লফা এফং য়ণযয ক্রভফধ ভান প্রয়ষাজনীষিা উররি কয়য রিরন িা াঁয জনরিকয 

কভ কায়েয াাার রনয়জয়ক একজন নাযী উয়দযাক্তা রয়য়ফ প্ররিষ্ঠা কযয়ি ংকল্পফদ্ধ 

রছয়রন। 

ভরযষভ এএভরয কাছ বেয়ক দুই াজায ৫০০ টাকায স্বাস্থ্যরফলষক ণয রকয়ন িা াঁয নিুন 

ফযফা শুরু কয়যরছয়রন এফং িা াঁয রনধ ারযি এরাকায ভয়ধয রফঞ্চক্র কযয়ি শুরু কয়যন। প্রেভ 

ভায়ই রিরন এই ফযফাষ রাবজনক পর বদখয়ি বয়ষরছয়রন এফং ফিভায়ন িা াঁয ভারক 

রফক্রষ ১০ াজায ৫০০ টাকা এফং ভুনাপা আাই াজায টাকা। রিরন গবধাযয়ণয টিক 

ভষ এফং রফযরি, রশুয জয়েয এক াজায রদয়নয মত্ন মো গবকারীন মত্ন, রনযাদ প্রফ, 

ন্তায়নয জে, জেযফিঅ মত্ন, রশুয়ক ফুয়কয দুধ ান কযায়না, ভাইয়ক্রারনউটেয়ষন্ট 

াউিায, ওযযারাইন এফং রশুয িাষরযষাষ ঞ্চজয়েয ফযফায, রযফায-রযকল্পনায 

দীঘ য়ভষারদ এফং স্থ্াষী দ্ধরি ও মক্ষ্মারফলষক বযপায়যর বফা এফং রকয়ায-রকয়াযীয়দয 

ফযঞ্চক্তগি স্বাস্থ্যরফরধ ম্পয়ক গুরুত্বূণ  িেয প্র ায কয়যন। 

ভরযষভ িা াঁয ইরিফা ক বফরয়েযয কাযয়ণ রকয়াযী এফং মুফিী নাযীয়দয কায়ছ „িাক্তায আা‟ 

নায়ভ ুরযর ি। 

রযফায ও ভায়জ রনয়জয অ্ফস্থ্ান ম্পয়ক ফরয়ি রগয়ষ ভরযষভ বফগভ ফয়রন, „আরভ রিযই 

আভায কাজটট উয়বাগ করয এফং আভায ফযফা  াররয়ষ বময়ি আভায স্বাভী এফং 

শ্বশুযফারয ি বেয়ক আন্তরযক ভে ন বয়ষরছ। ন্তানয়দয স্বাস্থ্যয়ফা ও রিায য়ে 

ম্পরকি ারযফারযক রফলষগুয়রা রনয়ষ আভযা এখন ঞ্চিররিবায়ফ রদ্ধান্ত রনই, মা আরভ 

আয়গ কখয়না কযয়ি ারযরন। এএভরয জনস্বাস্থ্যরফলষক ণযভূয়য ভাধযয়ভ ভায়জয 

ভানুলয়ক বফা প্রদায়নয াাার আভায ফযফায়ক প্রারযি কয়য আয়যা াপরয অ্জন 

কযয়ি  াই।‟ 

ভরযষভ প্রভাণ কয়যয়ছন স্বপ্ন বদখয়ি এফং এয়ক ফাস্তয়ফ রূান্তরযি কযয়ি বকউ দৃশ প্রিযষী 

য়র বকায়না ীভাফদ্ধিাই িা াঁয়ক োভায়ি ায়য না। 
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গ্রামীণ সম্প্রদানের সিল উনদযাক্তা মভরেম পর্গম 

ভরযষভ বফগভ একজন প্রররিি বেরিনার ফাে  অ্যায়টয়েন্ট (টটরফএ) রয়য়ফ গি 

৪০ ফছয ধয়য করভউরনটট ম ায়ষ বফা প্রদান কয়য আয়ছ। নযরংদীয রফুয 

উয়জরায ব াকযদা ইউরনষয়নয অ্ন্তগ ি একটট বছাট্ট প্রিযন্ত গ্রাভ বেয়ক আগি 

ভরযষভ ১৫ ফছয ফষয় স্বল্প বফিয়নয একজন কভ  াযীয (অ্রপ বভয়ঞ্জায) ায়ে 

রফফাফন্ধয়ন আফদ্ধ ন। রিরন খুফ অ্ল্প ফষ বেয়কই গ্রাভীণ ম্প্রদায়ষয দরযদ্র গবফিী 

ও ন্তান প্রফকাযী নাযী মাযা প্রােরভক স্বাস্থ্যয়ফা বেয়ক ফঞ্চিি, িায়দয বফা প্রদায়ন 

ফ দা ানুবূরিীর এফং ঞ্চক্রষ রছয়রন। 

িায গ্রায়ভ অ্ে ননরিক স্বাধীনিা, িভিাষন এফং স্বরনবযিায ধাযণাগুরর প্রাষ রছর না 

ফরয়রই  য়র।  রিরন ২০১৬ ায়র এএভর‟য বগাল্ড স্টায বনটওষায়কয অ্ন্তবুক্ত 

করভউরনটট বর এয়জন্টয়দয (ফিভায়ন বগাল্ড স্টায বভম্বায রয়য়ফ রযর ি) 
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একটট প্ররিণ কভ ূর য়ি অ্ংগ্রণ কয়যরছয়রন। বমখায়ন রিরন স্বাস্থ্য ফািাগুররয 

প্র ায এফং জনস্বাস্থ্য ণযভূয়য রফক্রষ ম্পয়ক জানয়ি বয়যয়ছন। াশ্রষী ভূয়রয 

প্রােরভক স্বাস্থ্য রযয়লফাভূ এফং য়ণযয ক্রভফধ ভান প্রয়ষাজনীষিা উররি কয়য 

রিরন িায জনরিকয কভ কায়েয াাার রনয়জয়ক একজন নাযী উয়দযাক্তা রায়ফ 

প্ররিষ্ঠা কযয়ি ংকল্পফদ্ধ রছয়রন। 

রিরন এএভর‟য কাছ বেয়ক ২ াজায ৫০০ টাকায স্বাস্থ্য রফলষক ণয রকয়ন িায 

নিুন ফযফা শুরু কয়যরছয়রন এফং িায রনধ ারযি এরাকায ভয়ধয রফঞ্চক্র কযয়ি শুরু 

কয়যন। প্রেভ ভায়ই রিরন এই ফযফাষ রাবজনক পরাপর বদখয়ি বয়ষরছয়রন এফং 

ফিভায়ন িায ভারক রফক্রষ ১০,৫০০ টাকা এফং  ভুনাপা ২,৫০০ টাকা। রিরন 

গবধাযয়ণয টিক ভষ এফং রফযরি, রশু জয়েয ১,০০০ রদয়নয মত্ন মো গবকারীণ 

মত্ন, রনযাদ প্রফ, ন্তায়নয জে, জেযফিঅ মত্ন, রশুয়ক ফুয়কয দুধ ান কযায়না, 

ভাইয়ক্রারনউটেয়ষন্ট াউিায, ওযযারাইন এফং রশুয িাষরযষাষ ঞ্চজংক-এয ফযফায, 

রযফায রযকল্পনায দীঘ য়ভষাদী এফং স্থ্াষী দ্ধরি ও মক্ষ্মা রফলষক বযপায়যর বফা 

এফং  রকয়ায-রকয়াযীয়দয ফযঞ্চক্তগি স্বাস্থ্যরফরধ ম্পয়ক গুরুত্বূণ  িেয প্র ায কয়য 

োয়কন। 

ভরযষভ িায ইরিফা ক বফরয়েয কাযয়ণ ম্প্রদায়ষয রকয়ায ফষী বভয়ষ এফং মুফিী 

নাযীয়দয ভয়ধয "িাক্তায আা" (বফান) নায়ভ ুরযর ি। 

রযফায ও ভায়জ িায অ্ফস্থ্ান ম্পয়ক কো ফরয়ি রগয়ষ রিরন ফয়রন, “আরভ রিযই 

আভায কাজটট উয়বাগ করয এফং আভায ফযফা  াররয়ষ বময়ি আভায স্বাভী এফং 

শ্বশুযফারয ি বেয়ক আন্তরযক ভে ন বয়ষরছ। ন্তানয়দয স্বাস্থ্যয়ফা ও রিায 

ায়ে ম্পরকি ারযফারযক রফলষগুরর রনয়ষ আভযা এখন ঞ্চিররিবায়ফ রদ্ধান্ত বনই, 

মা আরভ আয়গ কখয়না কযয়ি ারযরন। এএভর'য  জনস্বাস্থ্য রফলষক ণযভূয়য 

ভাধযয়ভ ভায়জয ভানুলয়দয বফা প্রদায়নয াাার আভায ফযফায়ক প্রারযি কয়য 

আযও াপরয অ্জন কযয়ি  াই”। 

ভরযষভ প্রভাণ কয়যয়ছন স্বপ্ন বদখয়ি এফং িায়ক ফাস্তয়ফ রূান্তরযি কযয়ি বকউ দৃশ 

প্রিযষী য়র বকানও ীভাফদ্ধিাই িায়ক োভায়ি ায়য না। 

 


