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HEALTH EDUCATION AND SAFETY EDUCATION   
1.2 Aims and objective of Health Education  

Aim 

1. মানুষকে সেই স্বাস্থ্য বুঝকে োহায্য েরকে েবকেক়ে মলূ্যবান েম্প্রদা়ে েম্পদ; এবং োকদর দ্বারা স্বাস্থ্য 

অর্জ কন োকদর েহা়েো েরা ননর্স্ব োয্জক্রম এবং প্রকেষ্টা। 

2. এর র্নয দা়েবদ্ধোর সবাধ তেনর েরা পথৃে নহোকব োকদর স্বাকস্থ্যর উন্ননে পনরবার এবং 

েম্প্রদাক়ের েদেয। 

3. তবজ্ঞাননে জ্ঞান, মকনাভাব নবোশ, মানুষকে েক্ষম েরার র্নয স্বাস্থ্য নবষ়েে দক্ষো েঠিে অভযাে 

নবোশ। 

4. েরােনর বা হকে পাকর য্া আেরণ পনরবেজ ন েরকে 

5. অপ্রেযক্ষভাকব ঘটনা বা নবস্তার প্রভানবে এেটি প্রদত্ত োংসৃ্কনেে পনরকবকশ সরাগ? এের্ন 

োংসৃ্কনেেভাকব প্রােনিে স্বাস্থ্য নশক্ষা সপ্রাগ্রাম পকর পনরেল্পনা েরা সয্কে পাকর োর েমস্ত আেরণ 

বুঝকে উদ্ভাে। 

6. দ্বারা র্নগণকে স্বাস্থ্য অর্জ কন েহা়েো েরা োকদর ননর্স্ব েমজ প্রকেষ্টা শুরু হ়ে। স্বাস্থ্য নশক্ষা শুরু 

হ়ে, োই, মানুকষর আগ্রকহর োকথ োকদর র্ীবনয্াত্রার অবস্থ্ার উন্ননে েরা এবং এেটি ধারনা 
নবোশ ল্ক্ষয োকদর ননর্স্ব স্বাকস্থ্যর র্নয দা়েবদ্ধো বযনি নহোকব উন্ননে, এবং নহোকব পনরবাকরর 

েদেয, েম্প্রদা়ে বা েরোর। 

Objectives  

1. মানুষকে অবহিত েরা (Infoming people)-স্বাস্থ্য নশক্ষার প্রথম ল্ক্ষয মানষুকে অবনহে েরা 

বা প্রোর েরা প্রনেকরাধ েম্পকেজ  তবজ্ঞাননে জ্ঞান সরাগ এবং স্বাস্থ্য প্রোর। জ্ঞাকনর এক্সকপার্ার দকূর 

গকল্ য্াকব অজ্ঞোর বাধা, কুেংস্কার এবং ভুল্ ধারণা, মানুকষর থােকে পাকর স্বাস্থ্য এবং সরাগ 

েম্পকেজ . 
2. মানুষকে অনুপ্রাহিত েরা (To motivate people)- নদ্বেী়ে উকেশয আরও প্রথকমর সেক়ে 

গুরুত্বপূণজ েহর্ভাকব বল্নি স্বাস্থ্য েম্পকেজ  সল্াকেরা য্কথষ্ট ন়ে। োকদর অবশযই পনরবেজ ন 
েরকে অনুপ্রানণে হকে হকব োকদর অভযাে এবং র্ীবনয্াপকনর উপা়ে, সয্কহেু অকনে 



বেজ মান েমেযা েনমউননটি স্বাস্থ্য পনরবেজ কনর প্রক়োর্ন মানুকষর আেরণ বা পনরবেজ ন 
স্বাস্থ্য অভযাে| 

3. স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যহবহি সম্পকেে  তথ্য সরবরাি েরা- এর উকেশয শরীকরর নক্র়োেল্াপ, 
স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনবনধ েম্পনেজ ে নবনধ এবং সরাগ সথকে রক্ষা পাও়োর র্নয েেেজ োমূল্ে 
বযবস্থ্া েম্পকেজ  নশষযকদর এবং নশক্ষেকদর পনরনেে েরা। নশষযকদর সে়োল্ েরার নবষ়েটি 
েীভাকব োরাপ অভযাে, স্বাস্থ্যের র্ীবনয্াপন, ধূমপান এবং মদ আেনি এবং এই 
র্ােী়ে অস্বাস্থ্যের অভযােগুনল্র ফকল্ মন্দ পনরণনে হ়ে। 

4. সুস্বাকস্থ্যর মানদণ্ড বজায় রাখা- এটি সু্কল্ েেৃজ পক্ষকে সু্ককল্ স্বাকস্থ্যর নননদজষ্ট নন়েমাবল্ী 
রােকে েহা়েো েকর। েুস্বাকস্থ্যর সবশ েক়েেটি সপ্রাগ্রাম, স্বাস্থ্যের র্ীবনয্াপকনর 
নশক্ষাথীকদর পয্জাপ্ত অভযাে, স্বাস্থ্যের পনরকবশ সয্মন পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নো ইেযানদর নবোশ 
ঘকট| 

5. সতেে তা ও প্রহতকরািমূলে বযবস্থ্া গ্রিি েরা- এর ল্ক্ষয হ'ল্ দনূষে হও়ো ও সরাগ 
িডাকনার নবরুকদ্ধ পয্জাপ্ত েেেজ ো অবল্ম্বন েরা। েুেরাং ভাল্ েযাননটানর বযবস্থ্া েরা 
হ়ে। ইউনরনাল্ এবং ট়েকল্ট পনরষ্কার রাো হ়ে। েুইনপং প্রনেনদন েরা হ়ে, এবং 
ঘরগুনল্ এবং আেবাবগুনল্ পনরপাটি েকর রাো হ়ে। টে-শকপ োবারকয্াগয োবারগুনল্ 
মানি সথকে বাাঁোকনা হ়ে। 

6. প্রহতোরমূলে বযবস্থ্া গ্রিি েরা- সরাকগর নবরুকদ্ধ প্রনেোকরর বযবস্থ্াও সনও়ো হ়ে। 
এেটি নফনর্কো-সমনিকেল্ সেে-আপকে নবেৃে েরা হ়ে। অক্ষমো এবং সরাগ েনাি 
েরা হ়ে এবং প্রনেোরমলূ্ে প্রনেোকরর পরামশজ সদও়ো হ়ে। প্রেুর িাত্ররা মাক়োনপ়ো়ে 
আক্রান্ত হ়ে। এেটি েকু্ষ-পরীক্ষা অদরূদনশজোর পনরমাণ প্রোশ েকর। য্নদ েশমা 
েম়েমকো বযবহার না েরা হ়ে েকব মাক়োনপ়ো দ্রুে বাডকব। নেিু িাকত্রর দাাঁে 
োরাপ। য্নদ োরা পাইওনর়ো়ে আক্রান্ত হ়ে েকব োৎক্ষনণে নেনেত্ো য্ত্ন সনও়ো 
দরোর। 

7. মানহসে এবং মানহসে স্বাকস্থ্যর হবোশ ও প্রচার েরা- সু্কল্ স্বাস্থ্য সপ্রাগ্রামগুনল্কে 
মাননেে এবং মাননেে স্বাস্থ্যও েমানভাকব প্রক়োর্নী়ে। শারীনরে স্বাস্থ্য য্েন এের্ন 
িাত্রকে শারীনরেভাকব নফট েকর, মাননেে ও মাননেে স্বাস্থ্য োকে আরও স্বচ্ছন্দ এবং 
েুনশর বর্া়ে রােকে েক্ষম েকর। 

8. ছাত্রকদর মকিয নাগহরে পহরচালনা েরা িয়।- এগুনল্ আমাকদর নশক্ষাথীকদর মকধয 
নাগনরে দান়েকত্বর োমানয ধারণা। োরা োধারণে োকদর েহপাঠী নশক্ষাথীকদর নবকশষে 
এবং োধারণভাকব অনযানয বযনিকদর েহা়েো েরার র্নয োকদর দান়েত্ব সথকে বযথজ 
হ়ে। োরা প্রক়োর্কনর েম়ে অকনযর োহাকয্য আকে না এবং োকদর দদুজশা ল্াঘকব। 
েুেরাং, স্বাস্থ্য নশক্ষার অনযেম উকেশয হ'ল্ নাগনরে দান়েত্বকবাকধর অনুভূনে গকড সোল্া। 
স্বাস্থ্য নশক্ষার মাধযকম নশক্ষাথীকদর োমানর্ে অপরাধ েম্পকেজ  েকেেন েরকে হকব, অনয 
সোথাও থুথু মারার মকো, হাাঁনে সদও়ো এবং অকনযর মুকে োনশ হও়ো। 

 

 


