
ছড়া-ছন্দে নীতি ও স্বাস্থ্য কথা

উপন্দেষ্াাঃ
সতিব

স্বাস্থ্য ও পতিবাি কল্যাণ মন্ত্রণাল্য়
এবংআহবায়ক ননতিকিা কতমটি

সম্পেনাাঃ ননতিকিা কতমটি

প্রণয়ন ও সংকল্নাঃ ফান্দিমা িতহম ভীনা, 
উপ-সতিব (প্রশাসন-৪)  এবং ফফাকাল্ পন্দয়ন্ট ননতিকিা কতমটি



অ
অসৎ মানুষ, অসৎকাজ
শি তিক্কাি, শিল্াজ।

আ
আল্ন্দসয অশ্রদ্ধা, শ্রন্দমঅনুিাগ
কমমঠ হও, দূি কি সব ল্াজ।



শতি, তনষ্ঠা ও সিিা
সান্দথআন্দছ বাংল্াি জনিা।



ই
ইন্দল্কট্রতনক স্বাস্থ্য ফসবা
বাে িইল্ ফকাথায় ফকবা?

ঈ
ঈষমা কিা ভাল্ নয়

সুজন মানুষ িাই ফিা কয়।



উ
যথাসমন্দয় কমমস্থ্ন্দল্ উপতস্থ্তি
এটাই ফহাক সকন্দল্ি প্রতিশ্রুতি।



ঊ
ঊষািআন্দগউঠব ফজন্দগআতম
কিবকাজ, সময়টান্দিা োতম।



ঋ
ঋজু মানুষ, উচ্চকতি তশি

িন্দবই ফিা বতল্, বীি বাঙ্গাল্ী বীি।



এ
একিাই শতি, একিাই বল্

িইন্দবানা একাআি, িল্ন্দি ফিািা িল্।

এন্দেশ, এ মাটি, এজনগণ
ভাল্ন্দবন্দস যাবআমিণ।



ঐ
ঐ ফেখা যায় কতমউতনটি তিতনক
সবাি মুন্দখ িাই খুতশি তিতল্ক।

ঐ

ঐশ্বযম িাই ননতিকিাি

প্রতিষ্ঠা ফহাক সিিাি



ও
ওভাই, ও ফবান কই ফগা সকল্?
সৎ মানুন্দষি কান্দছ হই ফিা শীিল্।

ওন্দেি সকন্দল্ি সমঅতিকাি
সকন্দল্ি জনয ভাল্ বযবহাি।



ঔ
ঔষি খাব তনয়ম ফমন্দন
স্বাস্থ্য তবিান তনব ফজন্দন



ক
 ফশখ হাতসনাি অবোন

কতমউতনটি তিতনক বাাঁ িায় প্রাণ।

কেযতপ কুপন্দথ িল্ব না
কুকন্দমমি অন্দনক যািনা।



খ
খাব পথয ওঔষি তনয়ম মিন

ডািান্দিি কথায় ফিাগ হন্দব প্রশমন।



গ
 গবম ফমান্দেি ফেন্দশি জনয

কমম কন্দি হই িনয।

গুণও তবেযা তবনম্র কন্দি
জুড়ায় অন্তিআহান্দি।

শীল্িা, িীিিা ও েয়া অনুপম
এইসব মনুষয গুণ অতি মন্দনািম।



ঘ
ঘুমআন্দন শাতন্ত
দূি কন্দি যিিাতন্ত
ঘুম মান্দন তনমগ্ন ও তনভম াি

সুস্বান্দস্থ্যি ফপ্রসতিপশন সহজও সুেি।
িন্দব ফবতশ ঘুম ভাল্ নয়
জ্ঞানী গুতণ িাইন্দিা কয়।



ঙ
িঙ তেন্দয় জয় নয়

সঙ ফেখন্দল্ভয় হয়।



ি
িুতি কিা অপিাি-ফজন্দন ফিন্দখা ভাই

ক্ষমা নাই িাি, ক্ষমা নাই।



ছ
 ফছন্দল্ ফমন্দয় তবন্দভে নাই, 

দুটি সন্তান্দনি ফবতশ নয়
একটি হন্দল্ ফেন্দশি মঙ্গাঁল্ হয়।

 ছায়াি কান্দছ হাি ফপন্দিতছ
সবুন্দজি কান্দছ সব ফপন্দয়তছ।



জ
জগৎ জুন্দড় ফসই মানুষই ভান্দল্া
অন্ধকান্দি ফেয় ফয ফকবল্আন্দল্া।

ি
 ফিাাঁ প ফিাাঁ প এন্দোবন

ফেখব না দুনয়ন্দন
ফডাবা-পিা ও শযাাঁ ওল্া
সাফ কিব দুহান্দি।

 িড়িঞ্জা জীবন্দনআসন্দব
সিযন্দক ফমন্দন তনন্দি হন্দব।



ট
টাকাআন্দয়িজনয িাই সৎপথ
এন্দি ফনই তভন্ন ফকান মি।

ঠ
ঠক হন্দিভাই সাবিান

িান্দখনা ফস ফেশ ও েন্দশি মান।



ড
ডািাি তিতন সজ্জন

ফসবা তেন্দয় কন্দিন িা অজম ন।
টাকা কতড় বড় নয়-ফসবাটাই মুখয
যিন্দনন্দি দূি হয় ফিাতগন্দেি দুাঃখ

ঢ
ঢাল্ হন্দেসিিা

ফেয় সুিক্ষাআি তনিাপত্তা।



ণ
ণ ও ন এি পাথমকয, ফজন্দন ফনই বানান তবিান

মন্দন ফিখ ভাষা শহীেন্দেি অবোন।



ি
িথয পান্দব জনগণ
িন্দবই তনতিিউন্নয়ন।

 তিতিশ ল্াখ শহীন্দেি তবতনমন্দয় ফেশটা

সবািআন্দগ
ফেন্দশি কান্দজ পূন্দবিআকান্দশ সূযমটা

িাই জান্দগ।

িরুল্িা, গুল্মও ফুন্দল্িআতল্ঙ্গন
ফশাভন প্রাঙ্গাঁন, মঙ্গল্অগণন।



থ
থি থি কাাঁ ন্দপ মানুষ ফয অসৎ
জান্দন ফস পতিনাম অতি তনমমম।

ে
 দুনীতিি তবরুন্দদ্ধ ল্ড়ব

ফেশটান্দক সবাই তমন্দল্ গড়ব।

 োল্াল্ ফেৌিাত্বআি নয়
সিকাতি স্বাস্থ্যন্দসবা পান্দশ িয়।



ি
িন তক ফকান কান্দজ ল্ান্দগ?
মান যতে নাইবা থান্দক



িুমপান্দন তবষ পান

ফনশাি িাই অবসান



ন
 নািী ও তশশু সবািআন্দগ
স্বাস্থ্য ফসবায় প্রািানয পান্দব।

 নযায় তনষ্ঠা, নীতি ও তনয়ম
ফসবা কন্দমম সািন ও যিন।

 নািী ও পুরুন্দষি সমান অতিকাি
ফভোন্দভে অবসান্দনি িাই অঙ্গীকাি।



নাতসং ফপশা অতি মহৎ
ফসবায় জয় হন্দব জগি



প
প্রতিবান্দেি জনয সাহস িাই
সাহস ছাড়া জীবন নাই।



ফপ্রসাি িন্দি, সুগাি ব্লান্দড
হান্দটম আবাি হন্দে িাপ
ফিাগ ফশান্দক ঘাট হন্দয়ন্দছ
অতনয়মই হন্দেপাপ।



ফ
ফল্ওসব্জীন্দিখতনজওতভটাতমন

পুতষ্প্রাণশতিঅন্তহীন।
ফ’তেন্দয়হয়ফুল্ওফল্

পতিন্দবন্দশিউপহাি ফয তনমমল্।



ব
তবজন্দয়ি পিাকাি সম্মান

িাখবই িাখব যায় যাক িুেএপ্রাণ।



বাল্যতববাহ রুখব
সামাতজকআন্দোল্ন গড়ব।



বন্দজম যি সান্দথ বসবাস
আন্দন স্বান্দস্থ্যি সবমনাশ।



ফভজাল্ঔষি বন্ধ
অসৎ মানুষ জব্দ



ভ
ভয়কী মিন্দণ?

বীি শহীেন্দেি স্মিন্দণ।



 মািৃ মৃিুয রুতখবাি
আন্দছ দৃঢ়অঙ্গীকাি।

 মানন্দবি মান্দি বাাঁ তিবান্দি িাই
সিয ও নযান্দয়ি সািনা সোই।

ম



য

ফয ফকউজানান্দি পান্দি দুনীতি সংবাে

আইন্দনি শতি, আইন্দনিআশীবমাে।



ি
ফিাগী যখন ফবেনায় কািি
ফসবা িাই িখন তনিন্তি।

ল্
ল্াল্ সবুজঔষন্দি সিকান্দিি ভাল্বাসা

সুস্থ্ মানুষ সমৃদ্ধজাতি, এইআমান্দেিআশা।



তশশুিজনয তনিাপেআগামী িিনা
এটাই ফহাক সকন্দল্ি সািনা।

শ



ষ

ষড়তিপু কিবজয়

ননতিকিাি নাইক্ষয়।



স

 সিকাতি সম্পে, সিকাতি িিন

কতি িক্ষণ, কতি যিন।

 সিকাতি ভবন-অতি যন্দে গড়া

িক্ষা কতি যি ফহাক বনযা, শ্রাবণ ও খিা।

 সিকাতি সম্পতত্তি তহসাব িাই

ভুল্ হন্দল্ িক্ষা নাই।



 স্বজন হন্দয় োাঁ ড়াবআতম স্বন্দেন্দশি পান্দশ

ফসবা প্রাথী ফিাগীি কান্দছ তনভম ন্দয় ওআশ্বান্দস।

 সুজল্া সুফল্া শষয শযামল্া তপ্রয় এন্দেশ

কমম ও শ্রন্দম গড়বঅতন:ফশষ।



হ

হান্দিি মুন্দঠায় স্বাস্থ্য ফসবা এখন

ডািান্দিি পিামন্দশম ফটতল্ন্দফানআন্দছ যখন।



ড়

বড় যতে হন্দি িাও, ফছাট হওআন্দগ

কু্ষদ্র এজীবন্দনঅতমি শতি থান্দক।

ঢ়

দৃঢ় মানুষ একল্া পন্দথ হাাঁ ন্দট

িান্দক ফেন্দখ েশটা মানুষ জান্দগ।



য়

নযান্দয়ি পন্দথ থাকন্দব যতে

অনযায় প্রতিন্দিান্দিআনন্দবশুতদ্ধ।



হািতজৎ তিিতেন থাকন্দব

জীবন্দনি সিযটা মানন্দব।

সুন্দখ দুাঃন্দখ এই ফিা জীবন

ভুল্ন্দকিাই কি সংবিণ।

ৎ



:
দু:খী ও েীনন্দককন্দিা না অযিন

বাংল্া মান্দয়ি িািাইআেন্দিি িন।



অহংকান্দি ল্াল্ সবুন্দজি পিাকা ওড়াই

এন্দসা সুজন, এন্দসা স্বজন, একসান্দথ দুনীতি িাড়াই।



বাাঁ তিন্দি বাাঁ িান্দি মনুষয প্রাণ

শিীন্দি িাই স্বান্দস্থ্যি মঙ্গাঁল্ তবিান।

৺



িনযবাে


