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HEALTH EDUCATION AND SAFETY EDUCATION   
1.1 Meaning and definition of Health and Health Education  

Meaning  

Health- স্বাস্থ্য কেবল এেটি ভাল বা খারাপ অনভূুতি, বাতযযে নান্দতনে কেযারা বা তেতেত্সার োর্টে র 

সংখযাগুতলর কের়্ে কবতি। স্বাস্থ্য আমরা য'ল বযতি তযসার্ব সবেত্র পতরর্বতিি রাষ্ট্র।  

দভুে াগ্যক্রর্ম, আমার্দর সমার্ে স্বাস্থ্যর্ে ভুল ধারণা েরা যর়্ের্ে, তমতি়ো দ্বারা ভুল উপস্থ্াপনা েরা যর়্ের্ে, 

এবং পািলা বা িারীতরে িতির মর্িা তবষ়েগুতলর সার্ে সমােেে িব্দ তযসার্ব বযবযার েরা যর্ব| 

বাস্তর্ব সতিযোর্রর স্বাস্থ্য য'ল আমার্দর িারীতরে, মানতসে, মানতসে, সামাতেে, এবং কে কোনও এে সম়ে 

োোর আধযাতিে অবস্থ্ার কেদ। 

স্বাস্থ্য তনম্নতলতখি কের্ত্র সসু্থ্িা দ্বারা সংজ্ঞাত়েি েরা য়ে ... 

1. শারীররক স্বাস্থ্য- িারীতরে স্বাস্থ্য যল এমন এেটি রাষ্ট্র ো আপনার িারীতরে োঠার্মা 
এবং তসর্েমগুতল কে কোনও সমর়্ে োর্ে। এটি আপনার্ে েী অনভুব ের্র এবং আপতন 
েী অনুভব ের্রন িা অন্তভুে ি ের্র। আপনার িারীতরে স্বাস্থ্য েখন কযার্মার্েতসর্স না 
োর্ে আপতন অভযন্তরীণ এবং বাতযযেভার্ব লেণ এবং লেণগুতল অনুভব ের্রন। এর 
মর্ধয বযো, মাোবযো, ফুসকুত়ি বা এমন কোনও তেেু অন্তভুে ি োের্ি পার্র ো 
িারীতরেভার্ব আপনার কদর্যর তভির্র বা িার মর্ধয প্রোি পা়ে। 

2. মানরিক ও মানরিক স্বাস্থ্য- মানতসে স্বাস্থ্য আপনার মর্নর অবস্থ্া এবং আপনার 
আর্বর্গ্র ভারসাময রোর েমিা কবাঝা়ে। এর মর্ধয রর়্ের্ে আপতন েীভার্ব প্রতিতদর্নর 
মানতসে োর্পর প্রতি প্রতিতক্র়ো োনান, আপনার েীবর্নর পতরতস্থ্তি এবং আপতন েিটা 
সর্েিন। িারীতরে স্বার্স্থ্যর কের়্ে দবুেল মানতসে এবং আর্বগ্র্ে স্বীেৃতি কদও়ো েঠিন 
এবং স্বীেৃতি কদও়োর েনয আরও তবিতেে ি। কলার্েরা িার্দর খারাপ মানতসে স্বাস্থ্য 
সম্পর্েে  সর্েিন যর্ি পার্র ির্ব এটি সংর্িাধন বা তনরামর়্ের েনয তেেু েরর্ি রাতে 
ন়ে। মানতসে স্বাস্থ্য তবষ়েগুতল লজ্জার তেেু ন়ে ির্ব িারীতরে স্বার্স্থ্যর সমসযার মর্িাই 
সমার্লাতেি। োউর্েতলং, ফামোতসউটিেযাল সযা়েিা বা দদতনে স্ব-ের্ের অনুিীলন েরা 
লজ্জার তেেু ন়ে। 



3. িামারিক স্বাস্থ্য-মানুষ তযসার্ব আমরা অর্নযর সার্ে সংর্োগ্ লাভ েতর। আমরা এেটি 
তবশ্ববযাপী সম্প্রদা়ে এবং পূণেিা কবাধ এবং সখুী েীবনোপন েরর্ি আমার্দর প্রতিতদর্নর 
তভতির্ি ইন্টারঅযােিন প্রর়্োেন।সামাতেে স্বার্স্থ্যর সার্ে আপনার েীবর্নর কলাের্দর 
সার্ে োো মার্নর এবং ধরর্ণর সম্পেে  েত়িি। পতরবার, বনু্ধ, পরামিেদািা, সযেমী, 
সযপাঠী।এগুতল সমস্ত গুরুত্বপূণে এবং িারা সের্লই আপনার সামাতেে স্বাস্থ্যর্ে 
কোনওভার্ব প্রভাতবি ের্র। আপতন অর্নযর সার্ে েিটা ভালভার্ব ের্লন িার এেটি 
পতরমাপ সামাতেে স্বাস্থ্যও। এটি আপনার সযনিীলিা এবং মুিমনা মর্নাভাবর্ে আপনার 
কের়্ে পৃেে বা তভন্নভার্ব েীবনোপনোরী মানুর্ষর েনয কগ্ে ের্র।বনু্ধত্ব তবোি এবং 
বো়ে রাখার েমিা এি গুরুত্বপূণে। এই ধরর্ণর সম্পেে গুতল আপনার েীবর্ন মূলয 
সংর্োেন ের্র এবং আপনার সামতিে সামাতেে সমেেন কনটও়োেে  দিতরর্ি অবদান 
রার্খ। পুরুষ (বা মতযলা!) তবতিন্নভার্ব সাফলয অেে ন েরর্ি পার্র না। আমার্দর 
সমূ্পণে যর্ি মানতসে এবং িারীতরে সযা়েিা প্রর়্োেন। 

4. আধ্যারিক স্বাস্থ্য-েতদও আধযাতিে স্বার্স্থ্যর োরও ধমী়েিার সার্ে তেেু সম্পেে  োের্ি 
পার্র ির্ব ধমী়ে সম্প্রদার়্ের সার্ে েত়িি যও়ো কোনও প্রর়্োেন ন়ে। আধযাতিে 
স্বার্স্থ্যর আপনার দনতিেিা এবং মূলযর্বাধগুতলর সার্ে আরও েী সম্পেে  রর়্ের্ে এবং 
েীভার্ব িারা আপনার েীবন িযর্ণর তদেতনর্দেির্ে প্রভাতবি ের্র। এর মর্ধয রর়্ের্ে 
ভুল কের্ে সঠিেভার্ব উপলতি েরর্ি এবং আমার্দর অতস্তর্ত্বর অেে তনর়্ে প্রশ্ন েরা। 
কোনও অঞ্চলই অনযটির কের়্ে গুরুত্বপূণে ন়ে। আসর্ল, কবতিরভাগ্ সমর়্ে প্রতিটি স্তর্রর 
প্রবায োর্ে। তেেু কের্ত্র ভাল োে েরা সম্ভব, অনযতদর্ে দরু্ভে াগ্ কদখা তদর্ি। সামতিে 
স্বার্স্থ্যর মূল তবষ়ে য'ল পুরার্না তিে ... বযার্লে। কোনও সযে ধারণা বা অনুিীলন 
ন়ে। ির্ব উপর্র উতিতখি োরটি কের্ত্র কযাতমওর্েতসর্সর তদর্ে োে েরার তদর্ে আমরা 
েি কবতি মর্নাতনর্বি েরব িিই আমরা স্বাস্থ্যের এবং সুখী যব। 

Health Education  

স্বাস্থ্য তিো য'ল এেটি সামাতেে তবজ্ঞান ো দেতবে, পতরর্বিগ্ি, মনস্তাতিে, িারীতরে এবং তেতেত্সা 
তবজ্ঞান কের্ে স্বাস্থ্যর্ে উত্সাতযি ের্র এবং তিো-োতলি কস্বিার্সবী আেরণ পতরবিে র্নর তক্র়োেলার্পর 

মাধযর্ম করাগ্, প্রতিবন্ধেিা এবং অোল মৃিুযর্ে করাধ ের্র। স্বাস্থ্য তিো য'ল স্বাস্থ্য জ্ঞান, দতৃিভতি, 
দেিা এবং আেরণ উন্নি েরার েনয বযতি, কগ্াষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠাতনে, সম্প্রদা়ে এবং পদ্ধতিগ্ি 
কেৌিলগুতলর তবোি।স্বাস্থ্য তিোর উর্েিয য'ল বযতি ও সম্প্রদার়্ের স্বার্স্থ্যর আেরর্ণর পািাপাতি 
েীবনোপন এবং োর্ের পতরতস্থ্তির্ি কেগুতল িার্দর স্বার্স্থ্যর উপর প্রভাব কফর্ল কসগুতল 
ইতিবােেভার্ব প্রভাতবি ের্র 

স্বাস্থ্য তিো স্বাস্থ্য সম্পতেে ি তদেগুতল সম্পতেে ি জ্ঞান সরবরায ের্র এবং সসু্বাস্থ্য বো়ে রাখার েনয মানুর্ষর 

মর্নাভাব তবোি ের্র। 

 



Definition  

Health  

“সমূ্পণে িারীতরে, মানতসে এবং সামাতেে সসু্থ্িার এেটি রাষ্ট্র, কেবল করাগ্ বা দবুেলিার অনুপতস্থ্তি ন়ে।“ 

        -World Health Organization  

“স্বাস্থ্য য'ল মন, িরীর এবং সম্পর্েে র এেটি তের তববিে নিীল রাষ্ট্র ো কোনও বযতি, পতরবার, 
এেটি কগ্াষ্ঠী বা এেটি সম্প্রদা়ে তনতদেি সম়ে, স্থ্ান এবং প্রসর্ি কস্বর েনয উপলতি ের্র” 

-Suresh Vatsyayann 

“স্বাস্থ্য য'ল মূলি প্রতিটি বযতির েী েরা এবং কস যর়্ে উঠর্ি ো়ে কসটির দেিার এেটি পতরমাপ।" 

          -Rene Dubos  

Health Education  

“সর্েিনিা বতৃদ্ধ এবং বযতিগ্ি বা সম্প্রদা়ে তভতির্ি স্বার্স্থ্যর উন্নতি সম্পতেে ি মর্নাভাব এবং জ্ঞানর্ে অনুকূলভার্ব 

প্রভাতবি ের্র এমন তিো।“ 

        -U.S. National Library of medicine  

“স্বার্স্থ্যর স্বােরিা বা়িার্ি এবং স্বার্স্থ্যর তদর্ে পতরোতলি েীবন দেিা তবোর্ির লর্েয কোনও 
পতরেল্পনামূলে তক্র়োেলাপ বা তক্র়োেলাপ (কেমন তসদ্ধান্ত িযণ, সমসযা সমাধান, সমার্লােনামূলে 
তেন্তাভাবনা, আন্তঃবযতিে দেিা, কেস মযার্নের্মন্ট, আর্বর্গ্র কমাোতবলা)” 

          -WHO 

“স্বার্স্থ্যর সার্ে কস্বিার্সবী ের্মের সুতবধার্েে এের্ত্র কিখা অতভজ্ঞিার সংতমশ্রণ তযসার্ব স্বাস্থ্য তিো|” 

-Lawrence Green  

"বযতি িাতিে িিগুতলর তভতির্ি পতরেল্পনামূলে কিখার অতভজ্ঞিার কোনও সংতমশ্রণ ো বযতি, কগ্াষ্ঠী এবং 
সম্প্রদা়েগুতলর্ে িেয অেে র্নর সুর্োগ্ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তসদ্ধান্ত িযর্ণর েনয প্রর়্োেনী়ে দেিা 
সরবরায ের্র" 

-Health Education and Promotion Terminology  
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