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জীবনযাপন /পুষ্টি 

শশশু পুষ্টির উন্নয়ন 

 
 

২২ বছর ধরর এসএমশস ব্লু-স্টার ননওয়ারকের আওতাভুক্ত নসবা প্রদানকারীরা শনরলসভারব 

কশমউশনষ্টি পয োরয় মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পশরবার পশরকল্পনা–সম্পশকেত তথ্য ও নসবা প্রদান 

করর আসরছন। কশমউশনষ্টি পয োরয়র বৃহত্তর পশরসরর পাাঁচ বছররর কম বয়সী শশশুরদর পুষ্টিরসবার 

পাশাপাশশ তারদর অশভভাবকরদর মরধয সরচতনতা বাডারত, ব্লু-স্টার নসবাদানকারী নূর বক্স শনজ 

উরদযারগ একষ্টি কযারম্পইরনর আরয়াজন কররন। ঝিনাইদরহর সাধুহাষ্টি বাজারর গত ৩১ মাচে 

‘নরাথ্ মশনিশরিং অযান্ড প্ররমাশন (ঝজএমশপ)’-এর অধীরন আরয়াজনষ্টি করা হয়। কযারম্পইনষ্টিরত 

নানা ধররনর সহায়তা নদন এসএমশসর নপ্রারাম শিশভশরনর মাঠপয োরয়র কমীরা।  

 

কযাম্পইরন, পুষ্টি–সম্পশকেত তথ্য ও পাাঁচ বছররর কম বয়সী শশশুরদর সামশরক পুষ্টি অবস্থ্ার উন্নশতর জনয 

পরামশ ে প্রদান কররন নূর বক্স। অশভভাবকরদর মরধয শশশুর শারীশরক বৃঝি–সম্পশকেত তথ্য ছশডরয় নদওয়া, 

শশশুরদর রক্তস্বল্পতা, অপুষ্টি প্রশতররারধ খারদয এসএমশস মশনশমরক্সর মরতা অনুপুষ্টিরযারগর গুরুত্ব সম্পরকে 

নানা ধররনর পরামশ ে নদওয়া হয়। এ ছাডা কযারম্পইন চলাকালীন শবনা মূরলয শশশুরদর স্বাস্থ্যরসবা প্রদান 

করা হয়। এর মরধয শছল শশশুর বৃঝি ও ওজন পয েরবক্ষণ, নরাথ্ চারিে ওজন শলশপবন্ধ করা, ঝজএমশপ 

কািে শবতরণ, মারাত্মক অপুষ্টিরত আক্রান্ত শশশুরদর প্রাথ্শমক শচশকৎসা ইতযাশদ।  
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মা, শশশু ও অশভভাবকরদর বযাপক উৎসাহ ও সঝক্রয় অিংশরহরণর মধয শদরয় এই ইরভন্ট 

সফলভারব অনুষ্টিত হয়। নযখারন নমাি ১৩৪ জন মা তাাঁরদর শশশুরদর শনরয় অিংশরহণ কররন। 

প্রায় ১১৮ জন অশভভাবরকর মরধয এসএমশসর অনুপুষ্টি পাউিার মশনশমক্স শবতরণ কররন।  

কম েসূশচষ্টিরত ইউশনয়ন পশরষরদর নচয়ারমযান কাজী নমা. নাঝজর উঝিন প্রধান অশতশথ্ শহরসরব 

উপশস্থ্ত শছরলন। এ শবষরয় শতশন বরলন, এসএমশসর মশনশমক্স হরলা শশশুরদর অপুষ্টির শবরুরি 

লডাইরয়র নসরা সমাধান। শশশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থ্ার উন্নয়রন অশভভাবকরদর মরধয সরচতনতা 

ততশর কররত ব্ল-ুস্টার নসবা প্রদানকারীর এই উরদযাগ সশতযই অসাধারণ ও অতযন্ত কায েকর।  

এই উরদযারগর ইশতবাচক পশরবতেন লক্ষ করর এসএমশস পরবতী সমরয় ব্লু-স্টার ননিওয়ারকের 

মাধযরম শশশুর পুষ্টিশবষয়ক নসবা ও পরামরশ ের প্রচার ও প্রসাররর জনয এই ধারণারক একষ্টি 

শনয়শমত ইরভরন্ট রূপান্তশরত করর। জনু ২০২১ পয েন্ত এই ধররনর প্রায় ৪৭ষ্টি ইরভরন্টর আরয়াজন 

করা হয়, নযখারন প্রায় ৫ হাজার ৪২৩ষ্টি শশশু পুষ্টি পশররষবা নপরয়রছ এবিং ৬ হাজার ৬৫০ জন 

মারক মশনশমরক্সর উপকাশরতা ও পুষ্টির ঘািশতজশনত শবশভন্ন স্বাস্থ্যগত সমসযা–সম্পশকেত শবষরয় 

অবশহত করা হরয়রছ। 

 

বতেমারন এসএমশস ঝজএমশপ পশররষবাগুরলার যথ্াযথ্ প্ররয়াগ, বযবহার ও সম্প্রসাররণ ব্লু-স্টার 

নসবা প্রদানকারীর উরদযারগ পশরচাশলত এই ধররনর সমারবরশর আরয়াজন এবিং সফল বাস্তবায়রন 

অনযানয ব্লু-স্টার নসবাদানকারীরক উদ্বুিকররণ শবরশষ মরনারযাগ শদরে। 
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Improving Child Nutrition - a special initiative of SMC Blue Star 

Provider 

 

Over the last 22 years, SMC Blue Star Providers (BSPs) have been serving the community 
relentlessly by offering quality health, nutrition, and family planning information and 
services. To raise awareness among the parents of under-five children and the 
community at large, Mr. Noor Boksh, one of the dedicated BSP, took self-initiative to 
organise the Growth Monitoring and Promotion (GMP) Campaign for his neighborhood 
at Sadhuhati Bazar, Jhenaidah, on March 31, 2021. SMC’s field staff assisted to make 
this innovative endeavor successful. 
 
In the campaign, Mr. Boksh provided nutrition-related information and case-based 
counseling to improve the overall nutritional status of the under-five children. Apart 



from disseminating the information on growth patterns with the parents and counseling 
on child nutrition with a special focus on micronutrient supplements (SMC branded 
MoniMix), Mr. Boksh provided free child health care services during the campaign. The 
services were to measure the growth of children, complete the growth chart, distribute 
the GMP card, and refer severe malnutrition cases to the specialist doctors/hospitals 
along with other limited care. 
The event was held successfully with the overwhelming participation of the mothers, 

children, and caregivers. A total of 134 mothers attended with children in the event and 

about 118 children received nutritional services along with micronutrient supplement 

‘MoniMix’. 

The Union Parishad (UP) Chairman, Kazi Md. Nazir Uddin was present at the event as the 
Chief Guest along with other community influential. The Chairman said ‘SMC MoniMix’ 
is the best solution to fight against the malnutrition of children. He reiterated that this is 
an exceptional initiative by the Blue Star Provider and a very effective way to create 
awareness among the parents/caregivers to address and improve the child’s nutrition 
status. 
 
By noticing a positive change, SMC adopted this concept and shared it with other Blue 
Star Providers promoting the child nutrition services through organizing this type of 
regular event. Till June 2021, a total of 47 such events were organized where 
approximately 5,423 children received the nutrition services and 6,650 mothers were 
reached with information on the consequences of malnutrition and the benefits of using 
MoniMix. 
 
Now SMC is paying special attention to motivate other Blue Star Providers for organizing 
this type of mothers’ gathering with the providers’ initiatives for proper utilization and 
expansion of GMP services. 
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কর্ পোরেট কর্ পোে 

শিশু পুষ্টির উন্নয়ন- এসএমশস ব্লু-স্টার সসবাপ্রদানকারীর এক 

বযশিক্রমী উদদযাগ 

 

বিগত ২২ িছে ধরে, এসএমবস ব্লু-স্টার নর্ওয়োরকপে আওতোভুক্ত নসিোপ্রদোর্কোেীগণ বর্েলসভোরি 

কবমউবর্টট ্র্ পোরয় মোর্সম্পন্ন স্বোস্থ্য, ্ুটি এিং ্বেিোে ্বেকল্পর্ো সম্পবকপত তথ্য এিং নসিো প্রদোর্ 

করে চরল আসরছর্। কবমউবর্টট ্র্ পোরয়ে িৃহত্তে ্বেসরে ্োাঁচ িছরেে কম িয়সী বিশুরদে 

্ুটিরসিোে ্োিো্োবি তোরদে অবভভোিকরদে মরধয সরচতর্তো িোডোরত, বর্রিবদত ব্লু-স্টার 

নসিোদোর্কোেী জর্োি র্ূে িক্স স্ব-উরদযোরগ মোচপ ৩১, ২০২১ তোবেরে ঝির্োইদরহে সোধুহোটট িোজোরে" 

বর্জ এলোকোয় “নরোথ্ মবর্টবেং অযোন্ড নপ্রোরমোির্ (ঝজএমব্)” কযোরম্পইর্-এে আয়জর্ করের্। 

এসএমবস'ে নপ্রোরোম বিবভিরর্ে মোঠ ্র্ পোরয়ে কমীরদে সটঠক বদক বর্রদপির্ো এিং প্ররু্ঝক্তগত 

সহোয়তোয় তোে এই অবভর্ি প্ররচিো ্বেচোলর্ো কেো সম্ভি হরয়বছল। 

কযোম্পইরর্, জর্োি িকি ্ুটি সম্পবকপত তথ্য এিং ্োাঁচ িছরেে কম িয়সী বিশুরদে সোমবরক ্ুটি 

অিস্থ্োে উন্নবতে জর্য ্ েোমি প প্রদোর্ করের্। অবভভোিকরদে মোরি বিশুে িোেীবেক িৃঝি সম্পবকপত 

তথ্য ছবডরয় নদওয়ো এিং বিশুরদে েক্তস্বল্পতো এিং অ্ুটি প্রবতরেোরধ েোরদয অর্ু্ুটি নর্োরগে 
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(এসএমবস মবর্বমক্স) গুেত্ব সম্পবকপত ্েোমি প প্রদোর্ ছোডোও জর্োি িক্স কযোরম্পইর্ চলোকোলীর্ 

সমরয় বির্োমূরলয বিশুরদে স্বোস্থ্য ্বেরেিো প্রদোর্ করের্। এসকল ্বেরেিোগুরলো হল বিশুে 

্বেমো্ ও ওজর্ ্র্ পরিক্ষণ, নরোথ্ চোরটপ ওজর্ বলব্িন্ধ কেো, ঝজএমব্ কোিপ বিতেণ, মোেোত্মক 

অ্ুটিরত আক্রোন্ত বিশুরদে প্রোথ্বমক বচবকৎসো নসিো বদরয় বিরিেজ্ঞ িোক্তোে/হোস্োতোরল নেফোে 

কেো ইতযোবদ। 

মো ও বিশু এিং অর্যোর্য অবভভোিকরদে িযো্ক উৎসোহ এিং সঝক্রয় অংিরহরণে মোধযরম এই 

ইরভন্টটট সফলভোরি অর্ুটিত হয়। এই "ঝজএমব্" কযোরম্পইর্ নপ্রোরোরম , নমোট ১৩৪ জর্ মো তোরদে 

বিশুরদে বর্রয় অংিরহণ করের্ এিং প্রোয় ১১৮ জর্ অবভভোিকরদে মরধয জর্োি িক্স এসএমবস’ে 

অর্ু্ুটি ্োউিোে (মবর্বমক্স) বিতেণ করের্। 

উক্ত কম পসূচীরত ইউবর্য়র্ ্বেেরদে (ইউব্) নচয়োেমযোর্ জর্োি কোজী নমোোঃ র্োঝজে উঝির্ প্রধোর্ 

অবতবথ্ বহসোরি উ্বস্থ্ত বছরলর্। এছোডোও সমোরজে গর্যমোর্য এিং প্রভোিিোলী িযঝক্তিগ পও উক্ত 

কম পসূবচরত অংিরহণ করের্। জর্োি র্োঝজে িরলর্, “এসএমবস’ে মবর্বমক্স হরলো বিশুরদে অ্ুটিে 

বিরুরি লডোইরয়ে নসেো সমোধোর্”। বতবর্ আেও উরেে করের্ নর্, বিশুে স্বোস্থ্য ও ্ুটি অিস্থ্োে 

উন্নয়রর্ অবভভোিকরদে মরধয সরচতর্তো ততবে কেরত ি্লু-স্টোে নসিোপ্রদোর্কোেীে এই উরদযোগটট 

সবতযই অসোধোেণ, িযবতক্রমী এিং অতযন্ত কোর্ পকে। 

এই উরদযোরগে ইবতিোচক ্বেিতপর্ লক্ষয করে এসএমবস ্েিতীরত ি্লু-স্টোে নর্টওয়োরকপে মোধযরম 

বিশুে ্ুটি বিেয়ক নসিো ও ্েোমরি পে প্রচোে এিং প্রসোরেে জর্য এই ধোেণোটটরক একটট বর্য়বমত 

ইরভরন্ট রূ্োন্তবেত করে। জরু্ ২০২১ ্র্ পন্ত এই ধেরণে প্রোয় ৪৭টট ইরভরন্টে আরয়োজর্ কেো হয়, 

নর্েোরর্ প্রোয় ৫,৪২৩ জর্ বিশু ্ুটি ্বেরেিো ন্রয়রছ এিং ৬,৬৫০ জর্ মোরয়রদেরক মবর্বমরক্সে 

উ্কোবেতো এিং ্ুটিে ঘোটবতজবর্ত বিবভন্ন স্বোস্থ্যগত সমসযো সম্পবকপত বিেরয় অিবহত কেো হয়। 

িতপমোরর্ এসএমবস ঝজএমব্ ্বেরেিোগুরলোে র্থ্োর্থ্ প্ররয়োগ, িযিহোে এিং সম্প্রসোেরণ ি্লু-স্টোে 

নসিোপ্রদোর্কোেীে স্ব-উরদযোরগ ্বেচোবলত এই ধেরণে সমোরিরিে আরয়োজর্ এিং সফল িোস্তিোয়রর্ 

অর্যোর্য ি্লু-স্টোে নসিোদোর্কোেীরদে উদ্িুি কেরণ বিরিে মরর্োরর্োগ বদরে। সংিোদ বিজ্ঞবি। 

 



 

১৪ আগস্ট ২০২১, ০৯:১০ পিএম  |   

করি পোরেট পিউজ 

পিশু িুষ্টিে উন্নয়ি: এসএমপস ব্লু-স্টার সসবোপ্রদোিকোেীে বযপিক্রমী 

উরদযোগ 

 

 

দীর্ প ২২ বছে ধরে এসএমপস ব্ল-ুস্টোে সিওয়োরকপে আওিোভুক্ত সসবোপ্রদোিকোেীেো পিেলসভোরব 

কপমউপিষ্টট ির্ পোরয় মোিসম্পন্ন স্বোস্থ্য, িুষ্টি এবং িপেবোে িপেকল্পিো সম্পপকপি িথ্য এবং সসবো 

প্রদোি করে চরল আসরছি। 

কপমউপিষ্টট ির্ পোরয়ে বৃহত্তে িপেসরে িোাঁচ বছরেে কম বয়সী পিশুরদে িুষ্টিরসবোে িোিোিোপি 

িোরদে অপভভোবকরদে মরধয সরচিিিো বোডোরি, পিরবপদি ব্লু-স্টার সসবোদোিকোেী িূে বক্স স্ব-

উরদযোরগ চলপি বছরেে মোচপ ৩১ ঝিিোইদরহে সোধুহোষ্টট বোজোরে পিজ এলোকোয় “সরোথ্ মপিটপেং 

অযোন্ড সপ্রোরমোিি (ঝজএমপি)” কযোরম্পইরিে আয়জি করেি। 

এসএমপস'ে সপ্রোরোম পিপভিরিে মোঠ ির্ পোরয়ে কমীরদে সষ্টঠক পদকপিরদপিিো এবং প্ররু্ঝক্তগি 

সহোয়িোয় িোে এই অপভিব প্ররচিো িপেচোলিো কেো সম্ভব হরয়পছল। উক্ত কযোম্পইরি িূে বক্স িুষ্টি 

সম্পপকপি িথ্য এবং িোাঁচ বছরেে কম বয়সী পিশুরদে সোমপরক িুষ্টি অবস্থ্োে উন্নপিে জিয 

িেোমি প প্রদোি করেি। 

https://www.jugantor.com/corporate-news
https://www.jugantor.com/corporate-news
https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2021/08/14/image-453951-1628953820.jpg


অপভভোবকরদে মোরি পিশুে িোেীপেক বৃঝি সম্পপকপি িথ্য ছপডরয় সদওয়ো এবং পিশুরদে 

েক্তস্বল্পিো এবং অিুষ্টি প্রপিরেোরধ খোরদয অিুিুষ্টি সর্োরগে (এসএমপস মপিপমক্স) গুেত্ব সম্পপকপি 

িেোমি প প্রদোি ছোডোও জিোব বক্স কযোরম্পইি চলোকোলীি পবিোমূরলয পিশুরদে স্বোস্থ্য িপেরেবো প্রদোি 

করেি। 

এসব িপেরেবোগুরলো হল পিশুে িপেমোি ও ওজি ির্ পরবক্ষণ, সরোথ্ চোরটপ ওজি পলপিবন্ধ কেো, 

ঝজএমপি কোিপ পবিেণ, মোেোত্মক অিুষ্টিরি আক্রোন্ত পিশুরদে প্রোথ্পমক পচপকৎসো সসবো পদরয় 

পবরিেজ্ঞ িোক্তোে/হোসিোিোরল সেফোে কেো ইিযোপদ। মো ও পিশু এবং অিযোিয অপভভোবকরদে 

বযোিক উৎসোহ এবং সঝক্রয় অংিরহরণে মোধযরম এই ইরভন্টষ্টট সফলভোরব অিুষ্টিি হয়। 

এই "ঝজএমপি" কযোরম্পইি সপ্রোরোরম সমোট ১৩৪ জি মো িোরদে পিশুরদে পিরয় অংিরহণ করেি 

এবং প্রোয় ১১৮ জি অপভভোবকরদে মরধয িূে বক্স এসএমপস’ে অিুিুষ্টি িোউিোে (মপিপমক্স) 

পবিেণ করেি। 

কম পসূপচরি ইউপিয়ি িপেেরদে (ইউপি) সচয়োেমযোি কোজী সমো. িোঝজে উঝিি প্রধোি অপিপথ্ 

পছরলি। এছোডোও সমোরজে গণযমোিয বযঝক্তেোও কম পসূপচরি অংি সিি। িোঝজে উঝিি বরলি, 

এসএমপস’ে মপিপমক্স হরলো পিশুরদে অিুষ্টিে পবরুরি লডোইরয়ে সসেো সমোধোি। পিপি উরেখ 

করেি সর্, পিশুে স্বোস্থ্য ও িুষ্টি অবস্থ্োে উন্নয়রি অপভভোবকরদে মরধয সরচিিিো তিপে কেরি ব্লু-

স্টোে সসবোপ্রদোিকোেীে এই উরদযোগষ্টট সপিযই অসোধোেণ, বযপিক্রমী এবং অিযন্ত কোর্ পকে। 

এই উরদযোরগে ইপিবোচক িপেবিপি লক্ষয করে এসএমপস িেবিীরি ব্লু-স্টার সিটওয়োরকপে 

মোধযরম পিশুে িুষ্টি পবেয়ক সসবো ও িেোমরি পে প্রচোে এবং প্রসোরেে জিয এই ধোেণোষ্টটরক একষ্টট 

পিয়পমি ইরভরন্ট রূিোন্তপেি করে। গি জিু ির্ পন্ত এই ধেরিে প্রোয় ৪৭ষ্টট ইরভরন্টে আরয়োজি 

কেো হয়, সর্খোরি ৫,৪২৩ জি পিশু িুষ্টি িপেরেবো সিরয়রছ এবং ৬,৬৫০ জি মোরক মপিপমরক্সে 

উিকোপেিো ও িুষ্টিে র্োটপিজপিি পবপভন্ন স্বোস্থ্যগি সমসযো সম্পপকপি পবেরয় অবপহি কেো হয়। 

বিপমোরি এসএমপস ঝজএমপি িপেরেবোগুরলোে র্থ্োর্থ্ প্ররয়োগ, বযবহোে এবং সম্প্রসোেরণ ব্লু-স্টোে 

সসবোপ্রদোিকোেীে স্ব-উরদযোরগ িপেচোপলি এই ধেরিে সমোরবরিে আরয়োজি এবং সফল 

বোস্তবোয়রি অিযোিয ব্ল-ুস্টোে সসবোদোিকোেীরদে উদ্বুিকেরণ পবরিে মরিোরর্োগ পদরে। 
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বাণিজ্য 

শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: ঝিনাইদহে এসএমশসর ‘ব্লু-স্টার’ কমীর 

কযাহেইন 

 

 

 

সসািাল মাহকেষ্ট িং সকাোশন- এসএমশসর স্বাস্থ্যহসবা কমীহদর সন ওয়াকে ‘ব্লু-
স্টার’-এর আওতায় ঝিনাইদহে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহসবা শনহয় একষ্ট  

সহেতনতামূলক কম েসূশে েহয়হে। 
 

ঝিনাইদহের সাধুোটি বাজ্াহর অনুটিত ‘গ্রাথ মণনিণরিং অযান্ড গ্রাহমাশন (ঝজ্এমণি)’ 

ণশহরানাহম ওই সহেতনতামূলক কযাহেইনটি এ বছহরর ৩১ মােচ অনুটিত েয়, যার আহয়াজ্ক 

ণছহলন এসএমণস-র ‘ব্লু-স্টার’ স্বাস্থ্যকমী নূর বক্স। 

দুই দশহকর গ্বণশ সময় ধহর কণমউণনটি িয চাহয় স্বাস্থ্য গ্সবা ণদহয় আসহছ এসএমণস-র নন-

রযাজ্হুয়ি গ্মণিহকল রযাকটিশনারহদর গ্নিওয়াকচ ‘ব্লু স্টার’। 

এর আওতায় কাজ্ করহছন ৭ োজ্ার স্বাস্থ্যহসবাদানকারী। অথ চাৎ, গ্দহশর রায় রহতযক 

ইউণনয়হন গহে দুইজ্ন কহর ‘ব্লু-স্টার’ স্বাস্থ্যহসবাদানকারী রহয়হছন। 



কণমউণনটি িয চাহয় গ্বসরকাণর খাহতর স্বাস্থ্যকমীহদর দক্ষতা বৃঝি ও রহয়াজ্নীয় সোয়তা গ্দওয়াই 

এ কম চসূণের লক্ষয। 

সাধুোটি বাজ্াহর আহয়াঝজ্ত স্বাস্থ্য গ্সবা কযাহেইহন িুটি সেণকচত তথয এবিং িাাঁে বছহরর কম 

বয়সী ণশশুহদর সামণরক িুটির উন্নণতর জ্নয িরামশ চ গ্দন ব্লু-স্টার কমী নূর বক্স।   

কযাহেইহন অণিিাবকহদর মহধয ণশশুর শারীণরক বৃঝি সেণকচত তথয, ণশশুহদর রক্তস্বল্পতা 

এবিং অিুটি রণতহরাহধ খাহদয অনুিুটি গ্যাহগর (এসএমণস মণনণমক্স) গুরত্ব ণনহয় আহলােনা 

কহরন ণতণন। এর িাশািাণশ কযাহেইন েলাকাহল ণবনামূহলয ণশশুহদর স্বাস্থ্য িণরহেবাও গ্দন। 

 

এসব গ্সবার মহধয ণছল ণশশুর িণরমাি ও ওজ্ন িয চহবক্ষি, গ্রাথ োহিচ ওজ্ন ণলণিবি করা, 

ঝজ্এমণি কািচ ণবতরি, মারাত্মক অিুটিহত আক্রান্ত ণশশুহদর রাথণমক ণেণকৎসা ণদহয় ণবহশেজ্ঞ 

ণেণকৎসক বা োসিাতাহল স্থ্ানান্তহরর বযবস্থ্া করা ইতযাণদ। 

‘ঝজ্এমণি’ কযাহেইহন গ্মাি ১৩৪ জ্ন মা তাহদর ণশশুহদর ণনহয় অিংশ গ্নন। ১১৮ জ্ন 

অণিিাবহকর মহধয এসএমণসর মণনণমক্স ণবতরি করা েয়। 

রধান অণতণথ ণেহসহব অনুিাহন উিণস্থ্ত ইউণনয়ন িণরেদ গ্েয়ারমযান কাজ্ী গ্মা. নাঝজ্র উঝিন 

বহলন, “এসএমণসর মণনণমক্স েল ণশশুহদর অিুটির ণবরুহি লোইহয়র গ্সরা সমাধান।” 

ণশশুর স্বাস্থ্য টিক রাখহত ও িুটি ণনঝিত করহত অণিিাবকহদর মহধয সহেতনতা ততণর করায় 

ব্লু-স্টার গ্সবাকমীহদর এ উহদযাহগর রশিংসা কহরন ণতণন। 

এ বছহরর জ্নু মাস িয চন্ত এসএমণসর ‘ব্লু স্টার’ গ্সবাকমীরা গ্দহশর ণবণিন্ন স্থ্াহন ৪৭টি স্বাস্থ্য 

গ্সবা কযাহেইহনর আহয়াজ্ন কহরন। এসব কম চসূণেহত িাাঁে োজ্ার ৪২৩টি ণশশুহক স্বাস্থ্যহসবা 

গ্দওয়া েয়। 

িাশািাণশ ৬ োজ্ার ৬৫০ জ্ন মাহক মণনণমহক্সর উিকাণরতা এবিং ণশশুর িুটির ঘািণতজ্ণনত 

ণবেহয় ণবণিন্ন সমসযা ণনহয় তথয সোয়তা গ্দওয়া েয় এসব কম চসূণেহত। 
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Business 

Improving child nutrition - a special initiative of SMC Blue 
Star Provider 

 

•  
Over the last 22 years, SMC Blue Star Providers (BSPs) have been serving the 
community relentlessly by offering quality health, nutrition, and family planning 
information and services. To raise awareness among the parents of under-five 
children and the community at large, Mr Noor Boksh, one of the dedicated BSP, 
took self-initiative to organise the Growth Monitoring and Promotion (GMP) 
Campaign for his neighbourhood at Sadhuhati Bazar, Jhenaidah, on March 31, 
2021. SMC’s field staff assisted to make this innovative endeavour successful. 

In the campaign, Mr Boksh provided nutrition-related information and case-based 
counselling to improve the overall nutritional status of the under-five children. Apart 
from disseminating the information on growth patterns with the parents and 
counselling on child nutrition with a special focus on micronutrient supplements (SMC 
branded MoniMix), Mr Boksh provided free child health care services during the 
campaign. The services were to measure the growth of children, complete the growth 
chart, distribute the GMP card, and refer severe malnutrition cases to the specialist 
doctors/hospitals along with other limited care. 



The event was held successfully with the overwhelming participation of the mothers, 
children, and caregivers. A total of 134 mothers attended with children in the event and 
about 118 children received nutritional services along with micronutrient supplement 
‘MoniMix’. 

The Union Parishad (UP) Chairman, Mr Kazi Md Nazir Uddin was present at the event as 
the Chief Guest along with other community influential. The Chairman said ‘SMC 
MoniMix’ is the best solution to fight against the malnutrition of children. He reiterated 
that this is an exceptional initiative by the Blue Star Provider and a very effective way to 
create awareness among the parents/caregivers to address and improve the child’s 
nutrition status. 

By noticing a positive change, SMC adopted this concept and shared it with other Blue 
Star Providers promoting the child nutrition services through organising this type of 
regular event. Till June 2021, a total of 47 such events were organised where 
approximately 5,423 children received the nutrition services and 6,650 mothers were 
reached with information on the consequences of malnutrition and the benefits of using 
MoniMix. 

Now SMC is paying special attention to motivate other Blue Star Providers for organising 
this type of mothers’ gathering with the providers’ initiatives for proper utilisation and 
expansion of GMP services. 
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অন্যান্য  

শিশু পশুির উন্নয়ন: এসএমশস ব্লু-স্টার সসবাপ্রদানকারীর দারুণ উদদযাগ 

 

২২ বছর ধরর এসএমসস ব্লু-স্টার নেওয়ারকে র আওতাভুক্ত নসবাপ্রদােকারীরা  সেরলসভারব কসমউসেটি 
পর্োরয় মােসম্পন্ন স্বাস্থ্য, পসুি ও পসরবার পসরকল্পো সম্পসকে ত তথ্য ও নসবা প্রদাে করর চরল আসরছে। 
কসমউসেটি পর্োরয়র বৃহত্তর পসরসরর পাাঁচ বছররর কম বয়সী সিশুরদর পুসিরসবার পািাপাসি তারদর 
অসভভাবকরদর মরধয সরচতেতা বাডারত সেরবসদত ব্লু-স্টার নসবাদােকারী েরূ বক্স স্ব-উরদযারে েত 
৩১ মাচে  সিোইদরহর সাধহুাটি বাজারর সেজ এলাকায় 'ররাথ্ মসেটসরিং অযান্ড নপ্রারমািে (সজএমসপ)' 
কযারম্পইে-এর আরয়াজে কররে। 

এসএমসস এক সিংবাদ সবজ্ঞসিরত এসব তথ্য জাসেরয়রছ। 

সবজ্ঞসিরত আরও বলা হয়, এসএমসস'র নপ্রারাম সিসভিরের মাঠ পর্োরয়র কমীরদর সঠিক সদক সেরদেিো 
এবিং প্রর্ুসক্তেত সহায়তায় েূর বরক্সর এই অসভেব প্ররচিা পসরচালো করা সম্ভব হরয়সছল ওই কযাম্পইরে 
সতসে পসুি সম্পসকে ত তথ্য এবিং পাাঁচ বছররর কম বয়সী সিশুরদর সামসরক পুসি অবস্থ্ার উন্নসতর জেয 
পরামিে প্রদাে কররে। 

অসভভাবকরদর মারি সিশুর িারীসরক বৃসি সম্পসকে ত তথ্য ছসডরয় নদওয়া এবিং সিশুরদর রক্তস্বল্পতা ও 
অপুসি প্রসতররারধ খারদয অেুপুসি নর্ারের (এসএমসস মসেসমক্স) গুরুত্ব সম্পসকে ত পরামিে প্রদাে ছাডাও 
কযারম্পইে চলাকালীে সমরয় সবোমূরলয সিশুরদর স্বাস্থ্য পসররেবা প্রদাে কররে েূর বক্স। এসব 
পসররেবাগুরলা হরলা- সিশুর পসরমাপ ও ওজে পর্েরবক্ষণ, নরাথ্ চারটে  ওজে সলসপবন্ধ করা, সজএমসপ 



কািে  সবতরণ, মারাত্মক অপুসিরত আক্রান্ত সিশুরদর প্রাথ্সমক সচসকৎসা নসবা সদরয় সবরিেজ্ঞ িাক্তার 
বা হাসপাতারল নরফার করা ইতযাসদ।  

মা ও সিশু এবিং অেযােয অসভভাবকরদর বযাপক উৎসাহ ও সসক্রয় অিংিরহরণর মাধযরম  এই ইরভন্টটি 
সফলভারব অেসুিত হয়। এই 'সজএমসপ' কযারম্পইে নপ্রারারম নমাট ১৩৪ জে মা তারদর সিশুরদর 
সেরয়  অিংিরহণ  কররে এবিং প্রায় ১১৮ জে অসভভাবকরদর মরধয েূর বক্স এসএমসস'র অেুপুসি 
পাউিার (মসেসমক্স) সবতরণ কররে। 

 

ওই কমেসচূীরত ইউসেয়ে পসরেরদর (ইউসপ) নচয়ারমযাে কাজী নমাোঃ োসজর উসিে প্রধাে অসতসথ্ 
সহসারব উপসস্থ্ত সছরলে। এছাডাও সমারজর েেযমােয  এবিং প্রভাবিালী বযসক্তবেেও ওই কমেসূসচরত 
অিংিরহণ কররে।  

োসজর  বরলে, "এসএমসস'র মসেসমক্স হরলা সিশুরদর অপুসির সবরুরি লডাইরয়র নসরা সমাধাে।" 
সতসে আরও উরেখ কররে, সিশুর স্বাস্থ্য ও পুসি অবস্থ্ার উন্নয়রে অসভভাবকরদর মরধয সরচতেতা 
ততসর কররত ব্লু-স্টার নসবাপ্রদােকারীর এই উরদযাে সসতযই অসাধারণ, বযসতক্রমী এবিং অতযন্ত 
কার্েকর।  

এই উরদযারের ইসতবাচক পসরবতে ে লক্ষয করর এসএমসস পরবতীকারল ব্লু-স্টার নেটওয়ারকে র মাধযরম 
সিশুর পুসি সবেয়ক নসবা ও পরামরিের প্রচার এবিং প্রসাররর জেয এই ধারণারক একটি সেয়সমত ইরভরন্ট 
রূপান্তসরত করর। জেু ২০২১ পর্েন্ত এই ধররণর প্রায় ৪৭টি ইরভরন্টর আরয়াজে করা হয়, নর্খারে প্রায় 
৫,৪২৩ জে সিশু পুসি পসররেবা নপরয়রছ এবিং ৬,৬৫০ জে মারক মসেসমরক্সর উপকাসরতা ও পুসির 
ঘাটসতজসেত সবসভন্ন স্বাস্থ্যেত সমসযা সম্পসকে ত সবেরয় অবসহত করা হয়। 

বতে মারে এসএমসস সজএমসপ পসররেবাগুরলার র্থ্ার্থ্ প্ররয়াে, বযবহার এবিং সম্প্রসাররণ ব্লু-স্টার 
নসবাপ্রদােকারীর স্ব-উরদযারে পসরচাসলত এই ধররণর সমারবরির আরয়াজে এবিং সফল বাস্তবায়রে 
অেযােয ব্লু-স্টার নসবাদােকারীরদর উদ্বিু কররণ সবরিে মরোরর্াে সদরে বরলও সবজ্ঞসিরত উরেখ করা 
হয়। 
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Improving Child Nutrition - a special initiative of SMC Blue 
Star Provider 

 

Over the last 22 years, SMC Blue Star Providers (BSPs) have been serving the community 
relentlessly by offering quality health, nutrition, and family planning information and 
services.  

To raise awareness among the parents of under-five children and the community at large, 
Mr. Noor Boksh, one of the dedicated BSP, took self-initiative to organize the Growth 
Monitoring and Promotion (GMP) Campaign for his neighborhood at Sadhuhati Bazar, 
Jhenaidah, on 31 March, 2021. SMC's field staff assisted to make this innovative endeavor 
successful. 

In the campaign, Mr. Boksh provided nutrition-related information and case-based 
counseling to improve the overall nutritional status of the under-five children. Apart from 
disseminating the information on growth patterns with the parents and counseling on 
child nutrition with a special focus on micronutrient supplements (SMC branded 
MoniMix), Mr. Boksh provided free child health care services during the campaign. The 
services were to measure the growth of children, complete the growth chart, distribute 



the GMP card, and refer severe malnutrition cases to the specialist doctors/hospitals 
along with other limited care.  

 

The event was held successfully with the overwhelming participation of the mothers, 
children, and caregivers. A total of 134 mothers attended with children in the event and 
about 118 children received nutritional services along with micronutrient supplement 
'MoniMix'. 

The Union Parishad (UP) Chairman, Mr. Kazi Md. Nazir Uddin was present at the eventas 
the Chief Guest along with other community influential.  

The Chairman said 'SMC MoniMix' is the best solution to fight against the malnutrition of 
children. He reiterated that this is an exceptional initiative by the Blue Star Provider and 
a very effective way to create awareness among the parents/caregivers to address and 
improve the child's nutrition status. 

By noticing a positive change, SMC adopted this concept and shared it with other Blue 
Star Providers promoting the child nutrition services through organizing this type of 
regular event. Till June 2021, a total of 47 such events were organized where 
approximately 5,423 children received the nutrition services and 6,650 mothers were 
reached with information on the consequences of malnutrition and the benefits of using 
MoniMix. 

Now SMC is paying special attention to motivate other Blue Star Providers for organizing 
this type of mothers' gathering with the providers' initiatives for proper utilization and 
expansion of GMP services. 
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