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1.2 Aims objective and principals 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। 

 

Principals of Health Education  



1. স্বাথ্ে (Interest)-  এটি এেটি মনস্তানিে নীনে য্া িাত্ররা োকদর আগ্রকহর ন়ে, সেগুনল্ সশাকনন না। 

এর্নয স্বাস্থ্য নশক্ষার িাত্রকদর আগ্রকহর োকথ েম্পনেজ ে হও়ো উনেে। নশক্ষাথীরা স্বাকস্থ্যর 

সলাগানগুনল্কে সয্মন "আপনার স্বাকস্থ্যর য্ত্ন ননন" বা "েুস্থ্ থাকুন" সে আগ্রহী ন়ে। স্বাস্থ্য 

নশক্ষানবদকদর অবশযই িাত্রকদর আেল্ স্বাকস্থ্যর োনহদা েুাঁকর্ সবর েরকে হকব। মকনানবজ্ঞানীরা 

এগুনল্কে "অনুভকবর প্রক়োর্নগুনল্" বকল্ িাকে i। ঙ। নশক্ষাথীকদর ননকর্কদর েম্পকেজ  ‘প্রক়োর্ন’ মকন 

হ়ে। য্নদ সোনও স্বাস্থ্য সপ্রাগ্রাম 'অনুভূে প্রক়োর্ন' এর উপর নভনত্ত েকর তেনর হ়ে েকব নশক্ষাথীরা 

আনকন্দর োকথ সপ্রাগ্রাকম অংশ সনকব এবং সেবল্ েেনই এটি িাত্রকদর সপ্রাগ্রাম হকব। স্বাস্থ্য 
নশক্ষানবদকে সেগুনল্ সমাোকবল্া়ে এনগক়ে য্াও়োর আকগ োকদর প্রক়োর্নী়েোর স্বীেৃনে আনকে 

হকব। 

2. অংশগ্রিি: (Participation)- অংশীদানরত্ব েনক্র়ে সশোর এবং সগাষ্ঠী আকল্ােনা, পযাকনল্ 

আকল্ােনা, োকর্র সদাোন - এই েমস্ত েনক্র়ে নশক্ষার েুকয্াগ প্রদাকনর মনস্তানিে নীনের উপর নভনত্ত 

েকর। স্বাস্থ্য নশক্ষা়ে অবশযই বযনিগে উপাদান ন়ে, োমানর্েও অন্তভুজ ি থােকে হকব। েকব 

বযনিগে এবং েম্প্রদা়েগে স্বাস্থ্য নননবডভাকব পরস্পর েংয্ুি এবং পরস্পকরর উপর ননভজ রশীল্। 

‘সবাঁকে থােকে হকব এবং সবাঁকে থােকে’ স্বাস্থ্য নশক্ষার র্নয েুব পিন্দেই আদশজ হকে পাকর। 

3. ববাঝার: (Comprehension)- স্বাস্থ্য নশক্ষা়ে এের্নকে অবশযই বুঝকে হকব সয্ সবাঝার স্তরটি য্ার 

র্নয নশক্ষাদান ননকদজ নশে। সয্াগাকয্াকগর সক্ষকত্র এেটি বাধা হ'ল্ শব্দগুনল্র বযবহার য্া সবাঝা য্া়ে 

না। নবকশষে ননম্ন সগ্রকি নশশুরা স্বাকস্থ্যর অথজ বুঝকে পাকর না। প্রাপ্তব়েস্করা হও়ো়ে োরা একে 

আগ্রহী ন়ে। েুেরাং, স্বাকস্থ্যর নেিু নবমেূজ  নবনধ সদও়ো য্া সবাঝা মশুনেল্, োর সেক়ে োকদর 
নননদজষ্ট স্বাস্থ্য অভযােগুনল্ েংনক্রট ল্কক্ষযর মাধযকম অনুশীল্ন েরা উনেে। েুেরাং নশক্ষাগুনল্ 
বাচ্চাকদর মাননেে েক্ষমো থাো উনেে। 

4. শহিবৃহি: (Reinforcement)- অল্প নেিু নশশু এেে নপনর়েকি য্া নেিু নেুন ো নশেকে পাকর 

নবরনেকে পনুরাবনৃত্ত অেযন্ত দরোরী। এটি সবাধগমযো এবং সবাধগমযকে েহা়েো েকর য্াকে স্বাস্থ্য 

ননকদজ কশর পনুরা়ে প্রক়োগ েরা দরোর, য্া। িািাররা বসু্টার সিার্ বকল্ ’। 

5. বপ্ররিা: (Motivation)- প্রকেযে বযনির মকধয সশোর এেটি সমৌনল্ে আোঙ্ক্ষা থাকে। এই বােনা 

র্াগ্রে বল্া হ়ে সপ্ররণা। দটুি ধরকণর উকেশয রক়েকি — প্রাথনমে ও মাধযনমে প্রাথনমে উকেশযগুনল্ 

হ'ল্ নল্ি, কু্ষধা, সবাঁকে থাো য্া মানষুকে নক্র়োকে পনরোনল্ে েকর। এই উকেশযগুনল্ র্ন্মগে ইচ্ছা! 

েকব সগৌণ উকেশযগুনল্ বাইকরর বানহনী বা উেীপনা দ্বারা নননমজে ইচ্ছার উপর নভনত্ত েকর। সগৌণ 

উকেশযগুনল্র েক়েেটি হ'ল্ প্রশংো, ভাল্বাো, প্রনেদ্বনিো, পরুষ্কার, শানস্ত এবং স্বীেৃনে। স্বাস্থ্য 

নশক্ষা়ে অনুকপ্ররণা এেটি গুরুত্বপূণজ ’ফযাক্টর। প্রকণাদনাগুনল্ ইনেবােে বা সননেবােে হকে পাকর 

েকব ইনেবােেকদর অবশযই সননেবােে নহোকব সর্ার সদও়ো উনেে। এেটি গুরুত্বপণূজ উকেশয হ'ল্ 

উকেশযমূল্ে নহোকব স্বাস্থ্য নশক্ষার র্নয "েী েরা উনেে" এবং "েী েরকে হকব না" ো ভ়ে ন়ে। 



োরণ ‘ভ়ে দ্বারা নন়েনিে আোরটি সগাল্াকমর আেরণ হ'ল্ সরাকগর ভ়ে এেটি ল্ক্ষয হকে পাকর না, 
েকব েবজানধে োয্জেরভাকব সবাঁকে থাোর এবং েকবজাপনর েকবজাত্তম উপাক়ে েমাকর্র সেবা েরার র্নয 

এেটি আদশজ নহোকব প্রনেনষ্ঠে হও়ো উনেে। 

6. েরকত েরকত বশখা (Learning by Doing)- পডাকশানা এেটি নক্র়ো প্রনক্র়ো; েংেীণজ অকথজ 

সোনও ‘মুেস্থ্’ ন়ে। েীনা প্রবাদটি "" আনম য্নদ শুনন েকব আনম ভুকল্ য্াই, য্নদ আনম সদনে েকব 

আমার মকন আকি, য্নদ আনম ো েনর েকব আনম র্ানন "সশোর গুরুত্বকে নেনত্রে েকর োই অনযানয 
অভযাকের মকো স্বাস্থ্যগে অভযােগুনল্ও অনুশীল্ন েরার মাধযকম এবং নননদজষ্ট নেিু নন়েমকে 

েক ারভাকব অনুেরণ েকর বাডাকে হকব। 

7.   জানা বথ্কে অজানা (Known to Unknown)- স্বাস্থ্য নশক্ষা সদও়োর র্নয, এের্কনর 
অর্ানা সথকে পনরনেে, সয্োন সথকে বাচ্চারা সোথা়ে রক়েকি এবং েী সবাকঝ সেোন 
সথকে শুরু েকর নেুন জ্ঞাকনর নদকে এনগক়ে য্াও়ো উনেে। বাচ্চাকদর নবদযমান 
জ্ঞানটিকে নেুন জ্ঞান স্তব্ধ েরার র্নয সোাঁো নহোকব বযবহার েরা উনেে। এই 
পদ্ধনেকে নন়েমোনিে জ্ঞান তেনর হ়ে - নেুন জ্ঞান একন সদকব এ। নেুন ^ বনধজে 
সবাঝাপডা য্া নদকে পাকর। েমেযার এেটি অন্তদৃজ নষ্ট সথকে উত্থাপন। 


