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ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্যদেবোয় আিছ্োহিয়ো হিশি কিীর প্রহশক্ষণ 
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হিয়োিিোর রেদক পোহিদয় আেো ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবোয় যুক্ত ঢোকো আিছোহিয়ো হিশদির কিীদের 

প্রহশক্ষণ শুরু িদয়দছ কক্সবোজোদর। 

বিৃস্পহিবোর কক্সবোজোদরর উহিয়ো উপদজিোর ছয়টি ররোহিঙ্গো কযোদে হিি হেিবযোপী এই প্রহশক্ষণ শুরু 

িদয়দছ বদি ঢোকো আিছোহিয়ো হিশদির এক েংবোে হবজ্ঞহিদি জোিোদিো িয়।    

হবজ্ঞহিদি বিো িয়, ধোরোবহিক স্বোস্থ্য রেবোর অংশ হিদেদব এই প্রহশক্ষণ শহিবোর রশষ িদব। 

আইইএইচএইচআর প্রকদের আওিোয় হচহকৎেক, িোে স, হিে ওয়োইফ, রিহেদকি অযোহেেদিন্ট, িযোব 

রিকহিহশয়োি ও ফযোহিহি প্ল্যোহিং কোউন্সিিরেি ৩৬ জি এই প্রহশক্ষদণ অংশগ্রিণ করদছি বদি 

হবজ্ঞহিদি বিো িয়। 

এদি আহে সক েিোয়িো করদছ ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেশ, হেএফআইহে ও ইউএিওপে। 

েরকোদরর পোশোপহশ ২০১৭ েোদির রেদেম্বর রেদক ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশি ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবো হেদয় 

আেদছ বদি হবজ্ঞহিদি বিো িয়। 
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ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবো কিীদের ফোউদেশি রেহিং 

আরিফ সাওন : রোইন্সজংহবহে েি কি 

 প্রকোশ: ২০১৮-১২-০৬ ৪:১৩:১০ হপএি     ||     আপদেি: ২০১৮-১২-০৬ ৪:১৩:১০ হপএি 

 রনজস্ব প্ররিবেদক : হিয়োিিোর রেদক বোংিোদেদশ পোহিদয় আেো 

ররোহিঙ্গোর িদধয  প্রোয় ৮০% িোরী ও হশশু অেুস্থ্ এবং হবহিন্ন শোরীহরক 

জটিিিোয় িুগদছ। বোংিোদেশ েরকোর এেব ররোহিঙ্গোর জিয হবহিন্ন 

পেদক্ষপ গ্রিণ কদরদছ। েরকোদরর পোশোপহশ ২০১৭ েোদির রেদেম্বর 

 রেদক ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবো হেদে ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য 

হবিোগ। 

ধোরোবহিক স্বোস্থ্য রেবোর অংশ হিদেদব আজ বিৃস্পহিবোর রেদক হিি 

হেিবযোপী স্বোস্থ্য রেবো কিীদের ফোউদেশি রেহিং শুরু িদয়দছ। 

আইইএইচএইচআর প্রকদের আওিোয় হচহকৎেক, িোে স, হিে ওয়োফে, 

রিহেকযোি অযোহেেদিন্ট, িযোব রিকহিহশয়োি ও ফযোহিহি প্ল্োহিং 

কোউন্সিিরেি ৩৬ জি স্টোফ প্রহশক্ষদণ অংশ হিদে। 

প্রহশক্ষণটি পহরচোিিো কদরি উপপহরচোিক (ফযহিহি প্ল্োহিং, কক্সবোজোর) েোক্তোর হপি্িু কোহি িট্টোচোয স, 

রিে অফ রিিে রেক্টর ইকবোি িোেুে, হিহিক িযোদিজোর েোক্তোর িোয়িো পোরহিি, প্রকদের টিি হিেোর 

িহিরুজ্জোিোি, এিহেেোব্িুহে, কক্সবোজোর েোক্তোর রেোিো রচৌধুরী এবং ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেদশর 

প্রদিকশি রস্পশোহিস্ট েোইফুি ইেিোি েিুি। 

উহিয়োর উপদজিোর ৬টি কযোদে ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেদশর, হেএফআইহে ও ইউএিওপে এর 

আহে সক েিদযোহগিোয় ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য হবিোগ এই কোয সিি পহরচোিিো করদছ। 

রোইন্সজংহবহে/ঢোকো/৬ হেদেম্বর ২০১৮/েোওি/েোইফ 
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ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য রেক্টদরর উদেযদগ ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবো কহি সদের ফোউদেশি 

রেইহিং 

িিুি বোিসো, ঢোকো: 
Published : Thursday, 6 December, 2018 at 7:33 PM  

িোয়োিিোর রেদক বোংিোদেদশ পোহিদয় আেো প্রোয় এগোদরো িদক্ষর অহধক ররোহিঙ্গোর িদধয প্রোয় ৮০% িহিিো 

ও হশশু এবং এরো শোরীহরক শোহররীক িোদব অেসু্থ্ ও হবহিন্ন ধরদির শোরীহরক জটিিিোয় িূগদছ। বোংিোদেশ 

েরকোর এ েকি ররোহিঙ্গোর জিয হবহিন্ন পেদক্ষপ গ্রিণ কদরদছ। েরকোদরর পোশোপহশ ২০১৭ েোদির 

রেদেম্বর িোে রেদক ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবো হেদে ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য রেক্টর। 

 

ধোরোবহিক স্বোস্থ্য রেবোর অংশ হিদেদব গিকোি ৬ হেদেম্বর রেদক হিি হেি বযোহপ স্বোস্থ্য রেবো কিীদের 

ফোউদেশি রি¦্্রইহিং শুরু িদয়দছ। আইইএইচএইচআর প্রকদের আওিোয় হচহকৎেক. িোে স, হিে 

ওয়োফে, রিহেদকি এযহেেদিন্ট, িযোব রিকহিহশয়োি ও ফযোহিহি প্ল্োহিং কোউন্সিিরেি ৩৬ জি স্টোফ 

প্রহশক্ষদণ অংশগ্রিণ করদছ। 

 

প্রহশক্ষণটি পহরচোিিো করদছ উপ-পহরচোিক, ফযহিহি প্ল্োহিং, কক্সবোজোর, েো: হপি্িু কোহি িট্টোচোয স, রিে 

অফ রিিে রেক্টর জিোব ইকবোি িোেুে, হিহিক িযোদিজোর েো: িোয়িো পোরহিি, প্রকদের টিি হিেোর 

জিোব িহিরুজ্জোিোি, এিহেেোব্িুহে, কক্সবোজোর েো: রেোিো রচৌধুরী এবং ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেদশর 

প্রদিকশি রস্পশোহিস্ট রিো: েোইফুি ইেিোি েিুি। 

 

উহিয়োর উপদজিোর ৬টি কযোদে ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেদশর, হেএফআইহে ও ইউএিওপে এর 

আহে সক েিদযোহগিোয় ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য রেক্টর এই কোয সিি পহরচোিিো করদছ। েূত্র: েংবোে 

হবজ্ঞহি 
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ঢাকা আহ্ছারনয়া রিশবনি স্বাস্থ্য সসক্টবিি উবদযবে সিারহঙ্গাবদি স্বাস্থ্য সসো করি িবদি 

ফাউবেশন সেইরনিং 
৬ হেদেম্বর, ২০১৮ 

প্রেিবোিসো,প্রহিদবেকঃিোয়োিিোর রেদক বোংিোদেদশ পোহিদয় আেো প্রোয় এগোদরো িদক্ষর অহধক ররোহিঙ্গোর 

িদধয প্রোয় ৮০% িহিিো ও হশশু এবং এরো শোরীহরক শোহররীক িোদব অেুস্থ্ ও হবহিন্ন ধরদির শোরীহরক 

জটিিিোয় িূগদছ। বোংিোদেশ েরকোর এ েকি ররোহিঙ্গোর জিয 

হবহিন্ন পেদক্ষপ গ্রিণ কদরদছ। েরকোদরর পোশোপহশ ২০১৭ েোদির 

রেদেম্বর িোে রেদক ররোহিঙ্গোদের স্বোস্থ্য রেবো হেদে ঢোকো 

আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য রেক্টর। 

ধোরোবহিক স্বোস্থ্য রেবোর অংশ হিদেদব গিকোি ৬ হেদেম্বর রেদক হিি 

হেি বযোহপ স্বোস্থ্য রেবো কিীদের ফোউদেশি রি¦্্রইহিং শুরু িদয়দছ। 

আইইএইচএইচআর প্রকদের আওিোয় হচহকৎেক. িোে স, হিে 

ওয়োফে, রিহেদকি এযহেেদিন্ট, িযোব রিকহিহশয়োি ও ফযোহিহি প্ল্োহিং কোউন্সিিরেি ৩৬ জি স্টোফ 

প্রহশক্ষদণ অংশগ্রিণ করদছ। 

প্রহশক্ষণটি পহরচোিিো করদছ উপ-পহরচোিক, ফযহিহি প্ল্োহিং, কক্সবোজোর, েো: হপি্িু কোহি িট্টোচোয স, রিে 

অফ রিিে রেক্টর জিোব ইকবোি িোেুে, হিহিক িযোদিজোর েো: িোয়িো পোরহিি, প্রকদের টিি হিেোর 

জিোব িহিরুজ্জোিোি, এিহেেোব্িুহে, কক্সবোজোর েো: রেোিো রচৌধুরী এবং ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেদশর 

প্রদিকশি রস্পশোহিস্ট রিো: েোইফুি ইেিোি েিুি। 

উহিয়োর উপদজিোর ৬টি কযোদে ন্সিন্সিয়োি এইে বোংিোদেদশর, হেএফআইহে ও ইউএিওপে এর 

আহে সক েিদযোহগিোয় ঢোকো আিছ্োহিয়ো হিশদির স্বোস্থ্য রেক্টর এই কোয সিি পহরচোিিো করদছ। 
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