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Dhaka Ahsania Mission launches ‘Shastho Shurokkha Forum’ 

 PUBLISH DATE - N OVEMBER 17,  2019,  08:58 PM 
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Dhaka Ahsania Mission (DAM) on Sunday launched ‘Shastho Surokkha 

Forum’ (SSF) to ensure better healthcare services for the underprivileged 

population.Ministry of Environment, Forest and Climate Change’s Standing 

Committee President Saber Hossain Chowdhury was present as the chief guest at the inauguration ceremony at DAM’s 

Dhanmondi head office. The Second Century Ambassador of Lions’ Club International, Lion Professor Dr M Fakrul Islam 

were also present at the event as special guest. The chief speaker of the event was former District Governor of Lions’ Club 

International (District 315 A2) Lion Sheikh Anisur Rahman. The inauguration programme was presided over by DAM 

President Kazi Rafiqul Alam while Director of DAM’s Health Sector Iqbal Masud delivered the welcome speech.Applauding 

the initiative, Saber Hossain said this forum is an appreciable initiative to reduce dependency towards foreign support for 

the healthcare of underprivileged population in Bangladesh.“There was a time when people were solely dependent on the 

government to get better healthcare services. If non-governmental organisations take effective initiatives such as this 

‘Shastho Shurokkha Forum’ by Dhaka Ahsania Mission, then better healthcare services can be offered to more people in 

the society,” he said.“I believe the AMSSF will provide new direction towards sustainable services in healthcare and I’m 

proud not only to inaugurate the service, but will also be engaging more with this noble cause,” he added.Masud said a 

large portion of the population falls under the underprivileged group who cannot afford proper health services when 

necessary. The main objective of the forum is to ensure an institutional form of individual and corporate participation in 

healthcare system, especially for the underprivileged population.According to World Health Organisation, almost 5.2 

million people in Bangladesh are surrendering to poverty each year due to expenditures related to health services. Each 

family spends more than 10 percent of its total expenditure for emergency medical care while 14.1 percent of the 

population is facing sudden poverty for such reasons. Additionally, the United Nation’s Food and Agriculture Organization 

(FAO) reports that after the liberation of Bangladesh, the production of staple crops has grown three to five folds; 

however, the malnourished population has risen to 4,00,000 alone in the previous year. Almost half of the nation’s women 

population still suffers from Anemia. Formed to challenge and provide better solutions to all these issues, the forum is 

starting with 81 regular and lifetime members. Any individual or corporation can receive membership (regular, life or 

patron) by making regular or coeval monetary donation. The regulatory and financial activities of the forum will be 

managed by an 11-member executive committee. 

 https://unb.com.bd/category/Bangladesh/dhaka-ahsania-mission-launches-shastho-shurokkha-
forum/34898  

https://unb.com.bd/category/Bangladesh/dhaka-ahsania-mission-launches-shastho-shurokkha-forum/34898
https://unb.com.bd/category/Bangladesh/dhaka-ahsania-mission-launches-shastho-shurokkha-forum/34898


 

 
Nov-19 

 
 
 
 

 
 

http://epaper.thedailystar.net/index.php?opt=view&page=5&date=2019-11-19 
 

http://epaper.thedailystar.net/index.php?opt=view&page=5&date=2019-11-19


 
Nov-18 

 
 
 
 
 
 

https://thebangladeshtoday.com/?p=15410 

 

https://thebangladeshtoday.com/?p=15410


 
Nove-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://epaper.samakal.com/uploads/epaper/2019/11/18/images/page5dd196e39e72d-5dd19ca3aa110.jpg 
http://epaper.samakal.com/uploads/epaper/2019/11/18/images/page5dd196e39e72d-5dd19c82df5eb.jpg 
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-
khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%
A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-
%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%
AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-
%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-
%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81 

http://epaper.samakal.com/uploads/epaper/2019/11/18/images/page5dd196e39e72d-5dd19ca3aa110.jpg
http://epaper.samakal.com/uploads/epaper/2019/11/18/images/page5dd196e39e72d-5dd19c82df5eb.jpg
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19119070/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81


 
 

 
18 nov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bhorerkagoj.com/epaper/2019/11/18/12/details/12_r4_c1.jpg  
https://www.bhorerkagoj.com/epaper/2019/11/18/2/details/2_r13_c4.jpg  
https://www.bhorerkagoj.com/epaper/2019/11/18/12/details/12_r4_c2.jpg 
 

https://www.bhorerkagoj.com/epaper/2019/11/18/12/details/12_r4_c1.jpg
https://www.bhorerkagoj.com/epaper/2019/11/18/2/details/2_r13_c4.jpg
https://www.bhorerkagoj.com/epaper/2019/11/18/12/details/12_r4_c2.jpg


                                
                                           
                                                        Nov-19 
 
 

http://www.enayadiganta.com/images/19_11_2019/regular_39784_news_1574103402.jpg 

http://www.enayadiganta.com/images/19_11_2019/regular_39784_news_1574103402.jpg


 
     

Nove-17 
 

ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় ४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ 

 ३নরা५ন ফেস্ক ২০:৩০, ১৭ নষবম্বয, ২০১৯ 

 

 

ছবফ: ५ষেপাক 

ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয 

ঢাকা ४ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় মাত্রা শুরু 

কষযষছ ४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ। যবফফায 

যাজধানীয ধানভবিষত ३ফবস্থ্ত ঢাকা ४ছাবনয়া বভন 

বভরনায়তষন ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয 

४ষয়াজন কযা য়। 

३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব 

ফষরন, 'ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক 

বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ 

প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও 

ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষে খষমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। ' স্বাগত ফক্তষফয বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন , 'এ५ 

ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বা স্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয 

দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা। ' বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন জানান, স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ 

রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য  ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। একাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ 

তা१ ভানলু প্রবতফছয মষথামুক্ত স্বাস্থ্যষফা াষেনা।  এছাো জাবত१ষঘয খাদয ও কৃবল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন , স্বাধীনতায 

য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথ ফক া०  গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখনও 

ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন।  ५কফার ভাুদ ४যও ফষরন , ফতবভাষন ফদষ য -গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক , দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু 

স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ । তা५ ববছষয় ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব 

ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা ४ছাবনয়া বভন ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্র বতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত 

ফদফয স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয।  ३নষু্ঠাষন বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন 

রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো : এভ পখরুর ५রাভ , বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা ব ফষফ উবস্থ্ত 

বছষরন াষফক ফজরা গববনয , রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান . বএভষজএপ। ३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা 

४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকরু ४রভ।  উষেখয ফম, যবফফায ৮১ জন দয বনষয় ४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপা যাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান 

ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয বনয়বভত দয , জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয 

কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায জনয ১১ দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 
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%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-
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%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE 
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Nove-17 

ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাষভয মাত্রা শুরু 

স্টাপ বযষােবায | প্রকাষয ভম : ১৭ নষবম্বয, ২০১৯, ৫:৫৫ বএভ 

ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয ঢাকা 

४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ 

‘४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ’। ফযাফাফয (১৭ 

নষবম্বয) যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন 

বভরনায়তষন ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক 

३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন কযা য়। 

३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব 

ফষরন, ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক 

বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ 

প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও 

ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ 

ফষর ४বভ ভষন কবয।  স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া 

বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয  বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন , 

এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক ५ স্বাস্থ্য 

ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা।  বফশ্ব স্বা স্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন ফষরন , স্বাস্থ্য ফযয় 

ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ 

ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যষফা াষেনা। জাবত१ষঘয খাদয ও 

কৃবল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথষক া०  গুণ। 

তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয ३ষধব ক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন।  বতবন 

४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক , দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। তা५ ববছষয় 

ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াা ব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া 

বভন ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয স্বাস্থ্যফফাভূরক কাজষক 

४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয।  বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয 

ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো : এভ পখরুর ५রাভ , বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক 

ফজরা গববনয , রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান . বএভষজএপ। ३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা 

४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকরু ४রভ।  উষেখয ফম, ফযাফফায একাব জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য 

ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপা যাষভয বনয়বভত দয, জীফন 

দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 

https://www.dailyinqilab.com/article/248631/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF

%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%87

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81 

https://www.dailyinqilab.com/article/248631/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81
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४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাষভয উষবাধন  

প্রকাবত: ১৭ নষফম্বয ২০১৯ - ২১:০৯ 

 १গ্রাভ ३নরা५ন ফেস্ক: ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয উষবাধন কযা ষয়ষছ ४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা 

ফপাযাভ। ফযাফফায যাজধানীয ধানভবিষত ३ফবস্থ্ত ঢাকা ४ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ফপাযাষভয ४নষু্ঠাবনক উষবাধন কযা য়।ঢাকা ४ছাবনয়া 

বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় এ५ ফপাযাষভয মাত্রা শুরু ষরা। ३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন, 'ুবফধাফবিত 

ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত 

ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয।' স্বাগত ফক্তষফয বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার 

ভাুদ ফষরন, 'এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ 

স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা।' বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন জানান, স্বাস্থ্য ফযয় 

ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে 

४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। একাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মষথামুক্ত স্বাস্থ্যষফা াষেনা। এছাো জাবত१ষঘয খাদয ও 

কৃবল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথষক া०  গুণ। 

তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখনও ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন। ५কফার 

ভাুদ ४যও ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক, দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। তা५ 

ববছষয় ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা 

४ছাবনয়া বভন ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয 

স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয। ३নষু্ঠাষন বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন 

রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো: এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা 

বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান. বএভষজএপ। 

३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ। 

উষেখয ফম, যবফফায ৮১ জন দয বনষয় ४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা এককাবরন 

४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয বনয়বভত দয, জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায 

জনয ১১ দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 

http://www.dailysangram.com/post/396729-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D

%E0%A6%AF-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%C2%A0
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ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন  

ুবফধাফবিতষদয জনয স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাষভয মাত্রা শুরু 

 

ুবফধাফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ ‘४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ ’। ধানভবিয 

ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ফযাফফায ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরফক্ষ ३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন কযা য়। 

३নষু্ঠাষন প্রধান ३বতবথ এভব াষফয ফাষন ফ ৌধযুী ফষরন , ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদব ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ 

প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ কযষত এ ফপাযাভ উষেখফমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ভষন কবয। 

স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন , এ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় স্বত२সূ্ফতব 

३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ  

ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা। বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উদ্ধবৃত বদষয় বতবন ফষরন, স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় 

ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ।   
३নযবদষক াবযফাবযক ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফম কাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মষথামুক্ত স্বাস্থ্যষফা 

াষে না। জাবত१ষঘয খাদয ও কৃবল १স্থ্ায (এপএও) প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন , স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথ ফক া०  গুণ। 

তাযযও ফগর ফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখনও ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন।   বতবন ४যও ফষরন, ফতবভাষন ফদষ 

য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক , দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ।   
তা५ ববছষয়ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢা কা ४হ্ছাবনয়া বভন ফদষয 

ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এ ফক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদ ফয স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४যও ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত 

উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয।  

বফষল ३বতবথ বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিবুয ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো. এভ পখরুর ५রাভ। এছাো প্রধান ফক্তা বছষরন াষফক ফজরা গবনবয, 

রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার (ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান। ३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ।   
উষেখয, ফযাফফায ৮১ জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকাষনা ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বন য়বভত ফা এককারীন ४বথবক 

३নদুান বদষয় এ ফপাযাষভয বনয়বভত দয , জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায জনয এগায দযবফবি একবে কবভবে 
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ছবফ: বেবফবে 

ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয ঢাকা 

४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ 

‚४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ‛। 

যবফফায (১৭ নষবম্বয) যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া 

বভন বভরনায়তষন ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন কযা য়। ३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন, ুবফধাফবিত ভানষুলয 

স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ 

উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন, এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে 

ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদফয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা 

যাখা। বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন ফষরন, স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক ফযষয়য ১০ 

তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যষফা াষেনা। জাবত१ফঘয খাদয ও কৃবল 

१স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথষক া०  গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত 

ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন। বতবন ४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক, দবযদ্র ও 

ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। তা५ ববছষয় ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব 

ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয 

স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয। বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি 

ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো: এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( 

ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান. বএভষজএপ। ३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ। উষেখয ফম, ফযাফফায একাব 

জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয 

বনয়বভত দয, জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 
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ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ ‚४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা 

ফপাযাভ‛।  ১৭ নষবম্বয ২০১৯, যবফফায, যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন 

কযা য়।  ३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন, ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ 

তবফর  १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। 

স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন, এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় 

স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা।  

বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন ফষরন, স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক 

ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যষফা 

াষেনা। জাবত१ষঘয খাদয ও কবৃল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন 

ফথষক া०  গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন। 

বতবন ४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক, দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। তা५ ববছষয় ো 

জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন ফদষয 

ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ 

কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয। বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক 

ো: এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ এ২) 

রায়ন ফখ ४বনুয যভান. বএভষজএপ। ३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ।  

উষেখয ফম, ফযাফফায একাব জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা 

এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয বনয়বভত দয, জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায 

জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। ূত্র: १ফাদ বফজ্ঞবি 
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ফে५বর গাজীুয প্রবতষফদক : ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয 

ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টফযয ४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ ‚४হ্ছাবনয়া বভন 

স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ‛। 

১৭ নষবম্বয ২০১৯, যবফফায, যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন 

ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন কযা য়। 

३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন, ুবফধাফবিত ভানষুলয 

স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ 

প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ 

উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। 

স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন, এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় 

স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা। 

বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন ফষরন, স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক 

ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যষফা 

াষেনা। 

জাবত१ষঘয খাদয ও কবৃল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথষক া०  

গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন। 

বতবন ४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক, দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। তা५ ববছষয় ো 

জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন ফদষয 

ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ 

কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াফয। 

বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো: এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ । 

এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান. বএভষজএপ। 

३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ। 

উষেখয ফম, ফযাফফায একাব জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা 

এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয বনয়বভত দয, জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায 

জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 
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ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় 

४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাষভয মাত্রা শুরু 

 

ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ায়তায জনয ঢাকা ४ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ ‚४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ু যক্ষা 

ফপাযাভ‛। যবফফায (১৭ নষবম্বয) যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন কযা 

য়। 

३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন , ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক বনববযতা  কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর 

१গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। 

স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন , এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ফে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় 

স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা।  

বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন ফষরন , স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক 

ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যষফা 

াষেনা।  

জাবত१ষঘয খাদয ও কবৃল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন , স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথষক া०  

গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন।   

বতবন ४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য -গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক , দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। তা५ ববছষয় ো 

জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান বষষফ ঢাকা ४ছাবনয়া বভন ফদষয 

ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয স্বাস্থ্যষফাভূরক  কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ 

কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয। 

বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযা নাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো : এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ । 

এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয , রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার (ফজরা ৩১৫ এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান . বএভষজএপ। 

३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ।  

উষেখয, ফযাফফায একাব জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান বনয় বভত ফা 

এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয বনয়বভত দয , জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ । এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায 

জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ।  

https://timetouchnews.com/news/news-details/57491 

https://timetouchnews.com/news/news-details/57491
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 বর ো५ভ বযষােব :   

  

ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন 

স্বাস্থ্য ায়তায জনয ঢাকা 

४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয 

४ওতায় প্রবতবষ্ঠত ষয়ষছ 

‚४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা 

ফপাযাভ‛। 

১৭ নষবম্বয ২০১৯, যবফফায, 

যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ফপাযাষভয শুব 

উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয ४ষয়াজন কযা য়। 

३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন, ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্্ম ুযক্ষায় বফষদী ४বথবক বনববযতা কবভষয় 

স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয 

বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। 

স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন, এ५ ফপাযাষভয ३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত 

ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফায় স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওয়া এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ ফদষয দবযদ্র ও 

ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বূবভকা যাখা। 

বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষয় বতবন ফষরন, স্বাস্থ্য ফযয় ফভোষত বগষয় ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষয় েষছ। 

३নযবদষক াবযফাবযক ফযষয়য ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযয়५ ষে ४কবিক স্বাস্থ্যফযয়। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ 

তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যফফা াষেনা। 

জাবত१ষঘয খাদয ও কৃবল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয 

উৎাদন ফফষেষছ বতন ফথষক া०  গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয 

३ষধবক গববফতী নাযী যক্তনূযতায় ফবাষগন। 

বতবন ४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক, দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওয়ায ফক্ষষত্র ববছষয় ४ষছ। 

তা५ ববছষয় ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষায় দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ায়তা। যকাষযয াাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান 

বষষফ ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভন ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফায় কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান 

ফযবক্ত ফদষয স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয। 

বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো: এভ পখরুর 

५রাভ, বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ 

এ২) রায়ন ফখ ४বনুয যভান. বএভষজএপ। ३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর 

४রভ। 

উষেখয ফম, ফযাফফায একাব জন জীফন ও বনয়বভত দয বনষয় ४হ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত 

ফা প্রবতষ্ঠান বনয়বভত ফা এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষয় এ५ ফপাযাষভয বনয়বভত দস্ম, জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। 

এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 

http://www.theholytimes.com/front/viewnews/18840 

http://www.theholytimes.com/
http://www.theholytimes.com/front/viewnews/18840
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হেলথ  

४হ্ছাবনমা বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাষভয মাত্রা শুরু 

 November 19, 2019 bdmetronews 
বফবেষভষরাবনউজ ফেস্ক ॥ ুবফধা-ফবিত ভানষুলয াফবজনীন স্বাস্থ্য ামতায জনয ঢাকা ४হ্ছাবনমা বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয ४ওতাম প্রবতবষ্ঠত 

ষমষছ ‚४হ্ছাবনমা বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ‛। 

১৭ নষবম্বয ২০১৯, যবফফায, যাজধানীয ধানভবিস্থ্ ঢাকা ४হ্ছাবনমা বভন  বভরনামতষন ফপাযাষভয শুব উষবাধন উরষক্ষ এক ३নষু্ঠাষনয 

४ষমাজন কযা ম। ३নষু্ঠাষনয প্রধান ३বতবথ াষফয ফাষন ফ ৌধযুী এভব ফষরন, ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য ুযক্ষাম বফষদী ४বথবক বনববযতা 

কবভষম স্থ্ানীমবাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীম। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষম বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয 

বূবভকা যাখষফ ফষর ४বভ ভষন কবয। স্বাগত ফক্তষফয ঢাকা ४হ্ছাবনমা বভষনয স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাুদ ফষরন, এ५ ফপাযাষভয 

३নযতভ রক্ষয ষে ফযবক্ত ও প্রবতষ্ঠাষনয স্বাস্থ্যষফাম স্বত२সূ্ফতব ३१গ্রণষক প্রাবতষ্ঠাবনক রূ ফদওমা এফ१ ফেক५ স্বাস্থ্য ফযফস্থ্ায ভাধযষভ 

ফদষয দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্য ুযক্ষাম বূবভকা যাখা। বফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্ায উবৃবত বদষম বতবন ফষরন, স্বাস্থ্য ফযম ফভোষত  বগষম 
ফা१রাষদষ প্রবতফছয াষে ৫২ রাখ ভানলু দবযদ্র ষম েষছ। ३নযবদষক াবযফাবযক ফযষময ১০ তা१ষয ফফব স্বাস্থ্য ফযম५ ষে ४কবিক 

স্বাস্থ্যফযম। ফমকাযষণ ফা१রাষদষয ১৪ দবভক ১ তা१ ভানলু প্রবতফছয মথষামুক্ত স্বাস্থ্যষফা াষেনা। 

জাবত१ষঘয খাদয ও কবৃল १স্থ্া (এপএও)-য প্রবতষফদন উষেখ কষয বতবন ফষরন, স্বাধীনতায য ফদষয প্রধান খাদযষযয উৎাদন ফফষেষছ 

বতন ফথষক া०  গুণ। তাযষযও গতফছয ফদষ ३ুবিষত ফবাগা ভানষুলয १খযা ফফষেষছ  ায রাখ। এখষনা ফদষয ३ষধবক গববফতী নাযী 

যক্তনূযতাম ফবাষগন। বতবন ४ষযা ফষরন, ফতবভাষন ফদষ য-গ্রাভ ফমখাষন५ ফাক, দবযদ্র ও ুবফধাফবিত ভানলু স্বাস্থ্যষফা াওমায ফক্ষষত্র 

ববছষম ४ষছ। তা५ ববছফম ো জনষগাষ্ঠীয স্বাস্থ্য ুযক্ষাম দযকায ফদষয ফবস্তষযয ভানষুলয ামতা।যকাষযয াাব ফফযকাবয প্রবতষ্ঠান 

বষষফ ঢাকা ४হ্ছাবনমা বভন ফদষয ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্যষফাম কাজ কষয মাষে। এষক্ষষত্র বফববন্ন প্রবতষ্ঠান ও ভথবযফান ফযবক্ত ফদষয 

স্বাস্থ্যষফাভূরক কাজষক ४ষযা ম্প্রাবযত ও ফেক५ কযষত উষেখষমাগয বূবভকা যাখষত াষয। 

বফষল ३বতবথ বষষফ উবস্থ্ত বছষরন রামন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিযুী ३যাম্বাষেয রামন ३ধযাক ো: এভ পখরুর ५রাভ, 

বএভষজএপ । এছাো প্রধান ফক্তা বষষফ উবস্থ্ত বছষরন াষফক ফজরা গববনয, রামন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানার ( ফজরা ৩১৫ এ২) রামন ফখ 

४বনুয যভান. বএভষজএপ। 

३নষু্ঠাষন বাবতত্ব কষযন ঢাকা ४হ্ছাবনমা বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রভ। 

উষেখয ফম, ফযাফফায একাব জন জীফন ও বনমবভত দয বনষম ४হ্ছাবনমা বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ মাত্রা শুরু কষয। ফকান ফযবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান 

বনমবভত ফা এককাবরন ४বথবক ३নদুান বদষম এ५ ফপাযাষভয বনমবভত দয, জীফন দয ३থফা ফষরান ষত াযষফ। এ५ ফপাযাষভয কামবক্রভ 

ও ४বথবক ফযফস্থ্ানায জনয এগায দয বফবি একবে কবভবে থাকষফ। 

http://bdmetronews24.com/archives/57830 

http://bdmetronews24.com/archives/category/health
http://bdmetronews24.com/archives/57830
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
http://bdmetronews24.com/archives/57830
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বযষফ, ফন ও জরফায় ুবযফতবন ভন্ত্রণারয় ম্পবকবত স্থ্ায়ী কবভবেয বাবত াষফয ফাষন ফ ৌধযুী ফষরষছন, ুবফধাফবিত ভানষুলয স্বাস্থ্য 

ুযক্ষায় বফষদব ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় বনষত ও ফেক५ 

কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ। 

গতকার ফযাফফায যাজধানীয ধানভবিষত ४ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ‘४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ’য উষবাধনকাষর বতবন এ কথা 

ফষরন। 

ঢাকা ४ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকরু ४রষভয বাবতষত্ব ३নষু্ঠাষন বফষল ३বতবথ বছষরন ঢাকা উেয ববে কযষাযষষনয প্রধান 

স্বাস্থ্য কভবকতবা বিষগবেয়ায ফজনাষযর ফভা. ফভাবভনযু যভান ভাভুন, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিবুয ३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক 

ো. এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ। প্রধান ফক্তা বছষরন াষফক ফজরা গবনবয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয রায়ন ফখ ४বনুয যভান, 

বএভষজএপ। স্বাগত ফক্তফয যাষখন বভন স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাভুদ। 

https://newspabna.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D
%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-
%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-
%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8/ 

https://newspabna.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8/
https://newspabna.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8/
https://newspabna.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8/
https://newspabna.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8/
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স্বাস্থ্য ুযক্ষায় স্থ্ানীয় তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয় 

ফেস্ক বনউজ 

প্রকাবত: ১৮ নষবম্বয ২০১৯   

 

বযষফ, ফন ও জরফায়ু বযফতবন ভন্ত্রণারয় ম্পবকবত স্থ্ায়ী কবভবেয বাবত াষফয ফাষন ফ ৌধযুী ফষরষছন, ুবফধাফবিত ভানষুলয 

স্বাস্থ্য ুযক্ষায় বফষদব ४বথবক বনববযতা কবভষয় স্থ্ানীয়বাষফ তবফর १গ্রষয উষদযাগ প্র१নীয়। ফদষয ভানষুলয ফফাষক এবগষয় 

বনষত ও ফেক५ কযষত এ५ ফপাযাভ উষেখষমাগয বূবভকা যাখষফ।  

ফযাফফায যাজধানীয ধানভবিষত ४ছাবনয়া বভন বভরনায়তষন ‘४ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য ুযক্ষা ফপাযাভ’য উষবাধনকাষর বতবন এ কথা 

ফষরন। 

ঢাকা ४ছাবনয়া বভষনয বাবত কাজী যবপকুর ४রষভয বাবতষত্ব ३নষু্ঠাষন বফষল ३বতবথ বছষরন ঢাকা উেয ববে 

কযষাযষষনয প্রধান স্বাস্থ্য কভবকতবা বিষগবেয়ায ফজনাষযর ফভাবভনযু যভান ভাভুন, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয ফষকি ফিবুয 

३যাম্বাষেয রায়ন ३ধযাক ো. এভ পখরুর ५রাভ, বএভষজএপ। 

প্রধান ফক্তা বছষরন াষফক ফজরা গবনবয, রায়ন্স ক্লাফ ५ন্টাযনযানাষরয রায়ন ফখ ४বনুয যভান, বএভষজএপ। স্বাগত ফক্তফয 

যাষখন বভন স্বাস্থ্য ফক্টষযয বয ারক ५কফার ভাভুদ। 

https://www.naogaondorpon.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E
0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-
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