
নিরাপদ মাতৃত্ব প্রকল্প
“সুস্থ্য নিশু সুস্থ্ দদি,বঙ্গবন্ধুর দ ািার বাাংলাদদি”



দকদিা এই উদযাগ?

 নবনিন্ন এিনিও  াংস্থ্া এবাং স্বাস্থ্য নবষয়ক কম মকর্মাদদর নিকট দেদক প্রাপ্ত পনর াংখ্যাদি িািা যায় প্রনর্বছর বাাংলাদদদি ৩৫ 

লাখ মাদয়র মদে প্রায় ৬ হািার মা-নিরাপদ মাতৃদত্বর অিাদব অে মাৎ প্র বকালীি িটিলর্ায় মারা যাদে।

  ীমান্তবর্ী এলাকা দুগ মাপুদরও প্রনর্বছর ৩০০-৩৫০ িি িারী প্র বকালীি িটিলর্ায় অে মািাদব  ঠিক নিনকৎ া িা পাওায়ায়

অদিক মা ও নিশুর মৃত্যয হয়।

 দযাগাদযাগ ব্যবস্থ্ার নদক দেদকও নপনছদয় রদয়দছ দুগ মাপুর।



দকদিা এই উদযাগ?

 আর একিি মা-মারা যাওয়া মাদি র্ার দ ই  ন্তাদির দেঁদি োকাও দায় হদয় পদে।

 নিরাপদ মাতৃত্ব এখি  মদয়র দানব। এই দানবর পদে যুনির আর অবকাি রাদখিা।



 মাধাি

 নিরাপদ মাতৃদত্বর লদে নবনিন্ন ইউনিয়দি একটি দযৌে ব্যাাংক একাউন্ট দখালা হয়।

 আনে মকিাদব  েল ব্যনিদদর দ ই একাউদন্ট টাঁকা িমা করদর্ উৎ ানহর্ করা।



সুনবধাদিাগী… 

এিনিও  াংস্থ্া,স্থ্ািীয় রািনিনর্ক ব্যনিবগ মদদর  াদে নিদয় দ বা গ্রহীর্াদক পনরদি মি

িামঃ দরহািা আিার

নপর্াঃ দমাঃ আনিি

ডাকঘরঃ দিাল

ইউনিয়িঃদুগ মাপুর

দরহািা আিার এর প্রসুনর্

কালীি খরি এবাং র্াদক

নিনিদক পনরদি মি এই

প্রকদল্পর মােদম র্ার খরি

বহি করা হয়



সুনবধাদিাগী…

িামঃ নরিা আিার

নপর্াঃ দমাঃ িামছুল হক

ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর

ইউনিয়িঃগাওকানিয়া

নরিা আিার িমি বাো গদি ম ধারণ কদরি এবাং গিমাবস্থ্ায়

র্ার একটি দমির অপাদরিি হয়। দ ই খরদির ব্যয়িার র্ার

স্বামীর একার পদে বহি করা  ম্ভব নছদলা িা। এই প্রকদল্পর

মােদম র্ার খরি বহি করা হয়

মাদয়র  াদে  ন্তাি দখলা করদছ

দাদীর  াদে িমি দুই িার্িী



সুনবধাদিাগী…

িামঃ িনরিা আিার

নপর্াঃ দমাঃ িাম উনিি

গ্রামঃ  াহাবপুর

ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর

ইউনিয়িঃ গাওকানিয়া

িনরিা আিার িমি বাো প্র দব প্রসুনর্ খরি দযাগাি দদয়া

হয় এই প্রকদল্পর মােদম



সুনবধাদিাগী…

িামঃ হাফ া খাত্যি

নপর্াঃ কািল নমিা

ডাকঘরঃ কৃষ্ণপুর

ইউনিয়িঃ গাওকানিয়া

হাফ া খাত্যিদক নর্ি মাদ র  ন্তাি

গদি ম োকা অবস্থ্ায় স্বামী র্ালাক

নদদল র্াদক  ন্তাি প্র ব ও

পরবর্ীদর্ আদরা নকছু আনুষনঙ্গক

খরি দ ইফ বাে ম প্রকদল্পর মােদম

বহি করা হয়



সুনবধাদিাগীদদর স্বাোর্কার (যমুিা দটনলনিিি)



ধন্যবাদ


