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বাংলােদশসহ 10িট েদশ িশ  o মাতৃমতুৃয্ hােস িবেশষ agগিত aজর্ ন কেরেছ। iuিনেসফ o িব  sাsয্
সংsার  তttাবধােন  িশ  o  মাতৃমতুৃয্  িবষেয়  জািতসংেঘর  সংsা েলার  pণীত  নতুন  িহসাব  aনুযায়ী  e
agগিতর িবষয়িট uেlখ করা হয়। eেত বলা হয়, বতর্ মােন মা-িশ র েবেঁচ থাকার হার আেগর েয েকােনা
সমেয়র েচেয় েবিশ।
িশ  o মাতৃমৃতুয্র হার hাস পাoয়া েদশ েলা হলয়- েবলা শ, কেmািডয়া, কাজাখsান, মালাui, মরেkা,
মে ািলয়া, য়াnা, পূবর্ িতমুর o জািmয়া। তেব e পিরিsিতেতo িবে র েকাথাo না েকাথাo pিত 11
েসেকেn eকজন গভর্ বতী নারী বা নবজাতেকর মতুৃয্ হেc।
kবার িব  sাsয্  সংsার  সংবাদ িবjিpেত  বলা  হয়, 2000  সােলর পর  িশ মতুৃয্  pায়  aেধর্ক  eবং

মাতৃমৃতুয্  eক-তৃতীয়াংেশর  েবিশ  hাস  েপেয়েছ।  েবিশরভাগ  েkেt  সা য়ী  মূেলয্  মানসmn  sাsয্েসবা
পাoয়ার বয্বsা unত হoয়ায় eিট সmব। eেত আরo বলা হেয়েছ- 2000 সােলর পর েথেক 15 বছেরর
িনেচর িশ মৃতুয্ 1 েকািট 42 লাখ েথেক 56 শতাংশ কেম 2018 সােল 62 লােখ দাঁিড়েয়েছ। নতুন িহসােব
েদখা  যােc,  িশ  o  মাতৃমতুৃয্  hােস  িব বয্াপী  ৈবষময্  রেয়েছ।  িবে র  aনয্ানয্  a েলর  তুলনায়  সাব-
সাহারা  আি কার  নারী  o  িশ রা  মতুৃয্র  ucঝঁুিকেত  আেছ।  uc-আেয়র  েদশ েলার  তুলনায়  েসখােন
মাতৃমৃতুয্র হার pায় 50 ণ েবিশ। aনয্িদেক জেnর pথম মােস িশ  মতুৃয্র হার 10 ণ েবিশ। sাsয্কমর্ী
খােত িবিনেয়াগ, গভর্ বতী নারী o িশ েদর িবনামেূলয্ েসবা pদান, পিরবার পিরকlনায় সহায়তার মাধয্েম
মানসmn sাsয্েসবার unয়ন o রাজৈনিতক সিদcার কারেণ e সফলতা eেসেছ।
িব  sাsয্  সংsার  মহাপিরচালক  ডা.  েটডরস  আডানম  েগিbয়াসস  বলিছেলন,  েযসব  েদশ  pেতয্কেক
িনরাপদ, সা য়ী o ucমানসmn sাsয্েসবা েদয় েসখােন নারী o িশ রা েবেঁচ যায় eবং সমৃিd লাভ
কের।
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