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স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত কাজ কযসে যকায: ভফাম প্রদতভন্ত্রী
দনজস্ব প্রদতসফদক, ঢাকা
১৯ নসবম্বয ২০১৯, ২৩:৫০
४সডট: ১৯ নসবম্বয ২০১৯, ২৩:৫২
স্থ্ানীম যকায, ল্লী উন্নমন ও ভফাম প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযস্থ্ানীম যকায, ল্লী উন্নমন ও ভফাম প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচাময ফসরসেন,
স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত দনযরবাসফ কাজ কযসে যকায। এ যকাসযয ভয় স্বাস্থ্য খাসত দৃযভান উন্নয়ন সয়সে। দফায
ভাসনান্নয়সন ফহুভুখী দসে গ্রণ কযসে ফতযভান যকায। দাভফায ঢাকায় ४হ্োদনয়া দভন দভরনায়তসন এক ३নুষ্ঠাসন এ কথা ফসরন
প্রদতভন্ত্রী।
স্বন বট্টাচাময ফসরন, ‘ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনসনত্রী দখ াদনা স্বাস্থ্য খাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসেন। ३সনক ঝু०দক দনসয়
দ२াসয সে দসে দনসয় জনকরযাসণ কাজ কসয চসরসেন। ४ভযা দফশ্বা কদয, জনগসণয জনয কাজ কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ।
ফায ভসধয ুম্পকয না থাকসর ভানুল দফা াসফ না। যকায এফ१ এনদজও াযস্পদযক সমাদগতায় উন্নয়ন ত্বযাদিত য়।’
স্থ্ানীম যকায, ল্লী উন্নমন ও ভফাম প্রদতভন্ত্রী ফসরন, ‘ভাতৃত্বকারীন ফা জন্ম-যফতযী ভদনটদয१ ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ, নতুন প্রজন্ম
নীসযাগ ও ুস্থ না সর দভধাফী সফ না, ফদরষ্ঠ সফ না। ३ুস্থ্ ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট
সরা ন্তানম্ভফা ভাসয়য দদখাসানা কযা। তা०সদয দনদফড় মযসফেসণয ভাধযসভ ুস্থ্ ন্তান প্রসফ ায়তা কযা।’
४হ্োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রসভয বাদতসত্ব ३নুষ্ঠাসন ফক্তৃতা কসযন ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাদয দরথ
দকয়ায াদবযস দডদরবাদয প্রসজক্ট দিতীয় মযাসয়য প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর াদকভ ভজুভদায, ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রধান
স্বাস্থ্য কভযকতযা দভা. দভাদভনুয যভান প্রভুখ।
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1625236/%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%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE
%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87
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‘স্বাস্থ্যসফা দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত কাজ কযসে যকায’
জাগযণ প্রদতসফদক
বায় প্রদতভন্ত্রী স্বন
বট্টাচামযয- েদফ: জাগযণ
স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয
দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত
দনযরবাসফ কাজ কযসে
যকায। এ যকাসযয ভয়
স্বাস্থ্যখাসত দৃযভান উন্নয়ন
সয়সে। দফায ভাসনান্নয়সন
ফহুভূখী দসে গ্রণ কযসে। এভটা५ ভন্তফয কসযসেন স্থ্ানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
ভন্ত্রণারসয়য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় দফবাসগয প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয।
ভেরফায (১৯ নসবম্বয) ধানভদি ४হ্োদনয়া দভন দভরনায়তসন ३নুদষ্ঠত ‘প্রাযদম্ভক বায়’ দতদন
এফ কথা ফসরন। প্রদতভন্ত্রী ফসরন, প্রধানভন্ত্রী দখ াদনা স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর
দযফতযন এসনসেন। ३সনক ঝু०দক দনসয় দ२াসয সে জনকরযাসণ কাজ কসয চসরসেন। ४ভযা
দফশ্বা কদয, জনগসণয জনয কাজ কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ। ফায ভসধয ুম্পকয না
থাকসর ভানুল দফা াসফ না। যকায এফ१ এনদজও াযস্পদযক সমাদগতায় উন্নয়ন ত্বযাদিত
য়। দতদন ফসরন, ভাতৃত্বকারীন ফা জন্ম যফতযী ভদনটদয१ কযা ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ
নতুন প্রজন্ম দনসযাগ ও ুস্থ্যবাসফ না ४সত াযসর তাযা দভধাফী সফ না, ফদরষ্ঠ সফ না । ३ুস্থ্
ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট র ন্তানম্ভফা ভাসয়য দদখাশুনা কযা। তাসদয দনদফড় মযসফেসণয
ভাধযসভ ুস্থ্ ন্তান প্রসফ ায়তা কযা। প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দদসয একদট ३নযতভ ভাজসফাভূরক
প্রদতষ্ঠান। প্রদতষ্ঠায য দথসক দভন দফদবন্নভূখী দফাভূরক কামযক্রভ ফাস্তফায়ন কযসে। দভসনয ফহুভূখী দফায ভসধয স্বাস্থ্য দফা ३নযতভ।
দভসনয দফা গ্রীতাসদয ভসধয একদট ३१ দদযদ্র ও ভাসজয ুদফধাফদিত ভানুল, মাসদয স্বাস্থ্য দফা গ্রণ কযায ভত ४দথযক াভথয দন५।
३নুষ্ঠাসন ४যও ফক্তফয যাসখন- ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায় এয প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর
াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান
ভাভুন। বায় বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রভ।
দটএ५চ/দটএপ
https://www.dailyjagaran.com/national/news/35438
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দফায ভাসনান্নয়সন ফহুভুখী দসে দনসয়সে যকায
স্টাপ কসযসেন্ট | ফা१রাদনউজসটাসমদন্টসপায.কভ
४সডট: ২০১৯-১১-১৯ ৫:২১:৪৮ দএভ

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় দফবাসগয প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয । পা५র পসটা
ঢাকা: স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত যকায দনযরবাসফ কাজ কযসে ফসর জাদনসয়সেন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় দফবাসগয প্রদতভন্ত্রী
স্বন বট্টাচামযয। দতদন ফসরন, ফতযভান যকাসযয ভয় স্বাস্থ্যখাসত দৃযভান উন্নয়ন সয়সে। দফায ভাসনান্নয়সন ফহুভুখী দসে গ্রণ কযসে
ফতযভান যকায। ভেরফায (১৯ নসবম্বয) দুসয ঢাকা ४োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাদয দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাদয
প্রকসল্পয ‘প্রাযদম্ভক বা’ ३নুষ্ঠাসন প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয প্রদতভন্ত্রী এফ কথা ফসরন। স্বন বট্টাচামযয ফসরন, প্রধানভন্ত্রী দখ াদনা
স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসেন। ३সনক ঝু०দক দনসয় জনকরযাসণ নানা দসে দনসয়সেন। ४ভযা দফশ্বা কদয, জনগসণয
জনয কাজ কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ। ফায ভসধয ুম্পকয না থাকসর ভানুল দফা াসফ না। যকায ও দফযকাদয १স্থ্ায (এনদজও)
াযস্পদযক সমাদগতায় দদসয উন্নয়ন ত্বযাদিত য় ফসরও ভসন কসযন দতদন। প্রদতভন্ত্রী ফসরন, গবযফতীসদয ভাতৃত্বকারীন ফা ন্তান জন্মদান
যফতযী ভসয় ভদনটদয१ কযা ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ নতুন প্রজন্ম দনসযাগ ও ুস্থ্বাসফ না দফসড় না উঠসত াযসর তাযা দভধাফী সফ না,
ফদরষ্ঠ সফ না । ३ুস্থ্ ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট সরা, গবযফতী ভাসয়য দদখাসানা কযা।
তাসদয মযসফেসণয ভাধযসভ ুস্থ্ ন্তান প্রসফ ায়তা কযা। ३নুষ্ঠাসন ३নযসদয ভসধয ফক্তফয যাসখন ४যফান প্রা५ভাদয দরথ দকয়ায াদবযস
দডদরবাদয প্রসজক্ট-দিতীয় মযাসয়য প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর াদকভ ভজুভদায, ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা
দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন। বায় বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४োদনয়া দভসনয দচয়াযভযান কাজী যদপকুর ४রভ।
ফা१রাসদ ভয়: ১৫০৫ ঘণ্টা, নসবম্বয ১৯, ২০১৯

দটএভ/এভএ
https://www.banglanews24.com/national/news/bd/753792.details
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স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ সে দদসত দনযরবাসফ কাজ কযসে যকায : প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয
ঢাকা, ১৯ নসবম্বয, ২০১৯ (ফা) : স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয ফসরসেন, প্রধানভন্ত্রী দখ াদনায
দনতৃত্বাধীন ফতযভান যকায ভানুসলয দদাযগড়ায় স্বাস্থ্যসফা দ ०সে দদসত দনযরবাসফ কাজ কসয মাসে।
এ যকাসযয ভয় স্বাস্থ্যখাসত দৃযভান উন্নয়ন সয়সে উসল্লখ কসয দতদন ४সযা ফসরন, স্বাস্থ্যসফায ভাসনান্নয়সন ফহুভূখী দসেও গ্রণ কযসে
যকায।
স্বন বট্টাচাময ४জ যাজধানীয ४হ্্োদনয়া দভন দভরনায়তসন ঢাকা ४হ্্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস
দডদরবাযী প্রকসল্পয ‘প্রাযদম্ভক বা’ ३নুষ্ঠাসন প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয এ কথা ফসরন।
স্বন বট্টাচামযয ফসরন, প্রধানভন্ত্রী দখ াদনা স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসেন। ३সনক ঝু०দক দনসয় দ२াদকতায সে
দসে দনসয় জনকরযাসণ কাজ কসয মাসেন।
দতদন ফসরন, ‘४ভযা দফশ্বা কদয, জনগসণয জনয কাজ কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ। ফায ভসধয ুম্পকয না থাকসর ভানুল দফা াসফ
না। যকায এফ१ এনদজও াযস্পদযক সমাদগতায় উন্নয়ন ত্বযাদিত য়।
দতদন ফসরন, ভাতৃত্বকারীন ফা জন্ম যফতযী ভদনটদয१ কযা ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ নতুন প্রজন্ম দনসযাগ ও ুস্থ্যবাসফ না ४সত াযসর
তাযা দভধাফী সফ না, ফদরষ্ঠ সফ না ।
স্বন ফসরন, দশুযা ३ুস্থ্ ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট র ন্তানম্ভফা ভাসয়য দদখাশুনা কযা।
তাসদয দনদফড় মযসফেসণয ভাধযসভ ুস্থ্ ন্তান প্রসফ ায়তা কযা।
ঢাকা ४োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রসভয বাদতসত্ব ३নুদষ্ঠত বায় ३নযাসনযয ভসধয ফক্তফয যাসখন, ४যফান প্রা५ভাযী দরথ
দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায়’য প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর াদকভ ভজুভদায, ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযসনয প্রধান
স্বাস্থ্ম কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন।
http://www.bssnews.net/bangla/?p=172805&print=print
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‘স্বাস্থ্যসফা দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত কাজ কযসে যকায’
३নয খফয ॥ ৭ ঘন্টা ূসফয ॥ দপ্রন্ট
স্টাপ দযসাটযায ॥ স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত যকায দনযরবাসফ কাজ কযসে ফসর জাদনসয়সেন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয। ভেরফায দুসয ঢাকা ४োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাদয দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাদয প্রকসল্পয
প্রাযদম্ভক বা ३নুষ্ঠাসন প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয প্রদতভন্ত্রী এ কথা ফসরন। ঢাকা ४োদনয়া দভসনয দচয়াযভযান কাজী যদপকুর ४রসভয
বাদতসত্ব ३নুষ্ঠাসন ४যফান প্রা५ভাদয দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাদয প্রসজক্ট-দিতীয় মযাসয়য প্রকল্প দযচারক দভা२ ४ফদর াদকভ
ভজুভদায, ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা२ দভাদভনুয যভান ভাভুন ফক্তফয যাসখন। প্রদতভন্ত্রী
ফসরন, ফতযভান যকাসযয ভয় স্বাস্থ্যখাসত দৃযভান উন্নয়ন সয়সে। দফায ভাসনান্নয়সন ফহুভুখী দসে গ্রণ কযসে ফতযভান যকায। দতদন
ফসরন, প্রধানভন্ত্রী দখ াদনা স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসেন। ३সনক ঝু०দক দনসয় জনকরযাসণ নানা দসে দনসয়সেন।
४ভযা দফশ্বা কদয, জনগসণয জনয কাজ কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ। ফায ভসধয ুম্পকয না থাকসর ভানুল দফা াসফ না। যকাযী ও
দফযকাযী १স্থ্ায (এনদজও) াযস্পদযক সমাদগতায় দদসয উন্নয়ন ত্বযাদিত য়।স্বন বট্টাচামযয ফসরন, গবযফতীসদয ভাতৃত্বকারীন ফা ন্তান
জন্মদান যফতযী ভসয় ভদনটদয१ কযা ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ নতুন প্রজন্ম দনসযাগ ও ুস্থ্বাসফ না দফসড় না উঠসত াযসর তাযা দভধাফী
সফ না, ফদরষ্ঠ সফ না। ३ুস্থ্ ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট সরা, গবযফতী ভাসয়য দদখাসানা
কযা।
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/461987/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0
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ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয
স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসে যকায
প্রকাদত: ১০:৫৬ ३যাহ্ণ, ১৯ নসবম্বয ২০১৯
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয ফসরসেন, স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ ०সে দদসত দনযরবাসফ কাজ কযসে যকায। এ
যকাসযয ভয় স্বাস্থ্যখাসত দৃযভান উন্নয়ন সয়সে। দফায ভাসনান্নয়সন ফহুভূখী দসে গ্রণ কযসে ফতযভান যকায। ভেরফায (১৯ নসবম্বয)
যাজধানীয ४হ্োদনয়া দভন দভরনায়তসন ३নুদষ্ঠত ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী
প্রকসল্পয ‘প্রাযদম্ভক বা’ ३নুষ্ঠাসন প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয দতদন এফ কথা ফসরন।
প্রদতভন্ত্রী ফসরন, প্রধানভন্ত্রী দখ াদনা স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসেন। ३সনক ঝু०দক দনসয় দ२াসয াসথ দসে
দনসয় জনকরযাসণ কাজ কসয চসরসেন। ४ভযা দফশ্বা কদয, জনগসণয জনয কাজ কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ। ফায ভসধয ুম্পকয না
থাকসর ভানুল দফা াসফ না। যকায এফ१ এনদজও াযস্পদযক সমাদগতায় উন্নয়ন ত্বযাদিত য়।
দতদন ফসরন, ভাতৃত্বকারীন ফা জন্ম যফতযী ভদনটদয१ কযা ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ নতুন প্রজন্ম দনসযাগ ও ুস্থ্যবাসফ না ४সত াযসর
তাযা দভধাফী সফ না, ফদরষ্ঠ সফ না । ३ুস্থ্ ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট র ন্তানম্ভফা
ভাসয়য দদখাশুনা কযা। তাসদয দনদফড় মযসফেসণয ভাধযসভ ুস্থ্ ন্তান প্রসফ ায়তা কযা।
স্বন বট্টাচামযয ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দদসয একদট ३নযতভ ভাজসফাভূরক প্রদতষ্ঠান। প্রদতষ্ঠায য দথসক দভন দফদবন্নভূখী দফাভূরক
কামযক্রভ ফাস্তফায়ন কযসে। দভসনয ফহুভূখী দফায ভসধয স্বাস্থ্য দফা ३নযতভ। দভসনয দফা গ্রীতাসদয ভসধয একদট ३१ দদযদ্র ও ভাসজয
ুদফধাফদিত ভানুল, মাসদয স্বাস্থ্য দফা গ্রণ কযায ভত ४দথযক াভথয দন५।
३নুষ্ঠাসন ४যও ফক্তফয যাসখন, ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায় এয প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর
াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান
ভাভুন। বায় বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রভ।

এভ४য/এন५
https://www.bd24live.com/bangla/%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%96%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87%e
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Nov-19
যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসে:স্থ্ানীয় যকায প্রদতভন্ত্রী
নতুন ফাতযা, ঢাকা:
P u b l i s h e d : T u e s d a y , 1 9 N o v e mb e r , 2 0 1 9 a t 1 1 :5 7 P M
যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসে।
४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী াদবযস প্রকসল্পয
ভাধযসভ প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিত কযসে যকায। ুস্থ্য নতুন প্রজন্মসক
४গাভীয বদফষ্মৎ ততদযসত কাজ কযসে প্রকল্পদট, ফসরন স্থ্ানীয় যকায, ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয, এভ দ।
দতদন ४সযা ফসরন, এ५ প্রকসল্পয ভাধযসভ ভানুসলয দদাযসগাযা५ স্বাস্থ্যসফা
দ সে দদসে যকায। ১৯ নসবম্বয, ভেরফায, যাজধানীয ধানভদেস্থ্ ঢাকা
४হ্োদনয়া দভসনয দভরনায়তসন ३নুদষ্ঠত ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায
াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয (५উদএ५চদএদডদ-২য় মযায়) ४ওতাধীন
দডএনদদ দএ-৩ ও দডএদদ দএ-৩ এরাকায ‘প্রাযদম্ভক বা’য় প্রধান
३দতদথয ফক্তসফয দতদন এফ কথা ফসরন। বায় দফসল ३দতদথ দেসরন ४যফান
প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায়-এয প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত
দচফ), ५উদএ५চদএদডদ-দিতীয় মযায় দডএনদদ এরাকায দপ্রাগ্রাভ ভযাসনজায ও ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা
দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন। বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রভ এফ१ স্বাগত
ফক্তফয যাসখন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয স্বাস্থ্য দক্টসযয দযচারক ५কফার ভাুদ। স্বাগত ফক্তসফয ५কফার ভাুদ ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন
ুদফধাফদিতসদয দনসয় কাজ কযসে। এ५ প্রকসল্পয ভধয দদসয় যকাসযয াসথ এনদজওগুসরা কাজ কযায় স্বাস্থ্যসফায় যকাসযয প্রকসল্পয কাজ
ত্বযাদিত সে। উসল্লখ, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাযী দল্থ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয প্রথভ মযাসয়য কাজ
শুরু কসয ২০১৩ াসর। স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারসয়য ভাধযসভ এফ१ এদয়ান দডবল্পসভন্ট ফযা१ক (এদডদফ)-এয ३থযায়সন
দফসল কসয দদযদ্র ও দন¤ œ ४সয়য ভানুলসক স্বল্প ভূসরয প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিতকযসণ কাজ কযসে প্রকল্পদট। ५উদএ५চদএদডদ প্রথভ
মযাসয় ঢাকা উত্তয দদট কদযাসযন-এয প্রকল্প এরাকা-৫ (উত্তযা)-এ পরবাসফ প্রকল্প ফাস্তফায়সনয য ५সতাভসধয ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন
ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (দভযুয) ও ঢাকা দদেণ দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (াজাদযফাগ)-এ গত ১
४গস্ট দথসক প্রকল্পদটয কামযক্রভ শুরু কসযদে।http://www.natunbarta.com/50765/102/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96
%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%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%81%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%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A
5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87:%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5
%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A
8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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াযাসদ
স্বাস্থ্য ফাতযা
যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসম ভানুদলয ুস্বাসস্থ্যয
যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসম ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয
ফযফস্থ্া কযসে –স্থ্ানীম যকায প্রদতভন্ত্রী
যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসম ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসে। ४যফান
প্রা५ভাযী দরথ দকমায াদবযস দডদরবাযী াদবযস প্রকসল্পয ভাধযসভ প্রাথদভক
স্বাস্থ্যসফা দনদিত কযসে যকায। ুস্থ্য নতুন প্রজন্মসক ४গাভীয বদফলযৎ ততদযসত কাজ
কযসে প্রকল্পদট, ফসরন স্থ্ানীম যকায, ল্লী উন্নমন ও ভফাম প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয,
এভ দ। দতদন ४সযা ফসরন, এ५ প্রকসল্পয ভাধযসভ ভানুসলয দদাযসগাযা५ স্বাস্থ্যসফা দ সে দদসে যকায। ১৯ নসবম্বয, ভেরফায, যাজধানীয
ধানভদেস্থ্ ঢাকা ४হ্োদনমা দভসনয দভরনামতসন ३নুদষ্ঠত ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকমায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয
(५উদএ५চদএদডদ-২ম মযাম) ४ওতাধীন দডএনদদ দএ-৩ ও দডএদদ দএ-৩ এরাকায ‘প্রাযদম্ভক বা’ম প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয
দতদন এফ কথা ফসরন। বাম দফসল ३দতদথ দেসরন ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকমায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীম মযাম-এয প্রকল্প
দযচারক দভা. ४ফদর াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ५উদএ५চদএদডদ-দিতীম মযাম দডএনদদ এরাকায দপ্রাগ্রাভ
ভযাসনজায ও ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডমায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন। বাদতত্ব কসযন ঢাকা
४হ্োদনমা দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রভ এফ१ স্বাগত ফক্তফয যাসখন ঢাকা ४হ্োদনমা দভসনয স্বাস্থ্য দক্টসযয দযচারক ५কফার
ভাুদ। স্বাগত ফক্তসফয ५কফার ভাুদ ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনমা দভন ুদফধাফদিতসদয দনসম কাজ কযসে। এ५ প্রকসল্পয ভধয দদসম যকাসযয
াসথ এনদজওগুসরা কাজ কযাম স্বাস্থ্যসফাম যকাসযয প্রকসল্পয কাজ ত্বযাদিত সে। উসল্লখ, ঢাকা ४হ্োদনমা দভন দযচাদরত ४যফান
প্রা५ভাযী দল্থ দকমায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয প্রথভ মযাসময কাজ শুরু কসয ২০১৩ াসর। স্থ্ানীম যকায, ল্লী উন্নমন ও ভফাম
ভন্ত্রণারসময ভাধযসভ এফ१ এদমান দডবল্পসভন্ট ফযা१ক (এদডদফ)-এয ३থযামসন দফসল কসয দদযদ্র ও দন¤ œ ४সময
ভানুলসক স্বল্প ভূসরয প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিতকযসণ কাজ কযসে প্রকল্পদট। ५উদএ५চদএদডদ প্রথভ মযাসম ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযনএয প্রকল্প এরাকা-৫ (উত্তযা)-এ পরবাসফ প্রকল্প ফাস্তফামসনয য ५সতাভসধয ঢাকা ४হ্োদনমা দভন ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রকল্প
এরাকা-৩ (দভযুয) ও ঢাকা দদেণ দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (াজাদযফাগ)-এ গত ১ ४গস্ট দথসক প্রকল্পদটয কামযক্রভ শুরু
কদযসে।
— দফদড এক্সসপ্র
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যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসেস্বাস্থ্যসফা /
স্টাপ কসযসেন্ট, টা५ভটাচদনউজ.কভ
২০১৯-১১-১৯ ১৮:০৫:৩৩

যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয
ফযফস্থ্া কযসে। ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস
দডদরবাযী াদবযস প্রকসল্পয ভাধযসভ প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা
দনদিত কযসে যকায। ুস্থ্য নতুন প্রজন্মসক ४গাভীয বদফলযৎ
ততদযসত কাজ কযসে প্রকল্পদট, ফসরন স্থ্ানীয় যকায, ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয, এভ দ। দতদন ४সযা
ফসরন, এ५ প্রকসল্পয ভাধযসভ ভানুসলয দদাযসগাযা५ স্বাস্থ্যসফা দ ०সে দদসে যকায।
ভেরফায (১৯ নসবম্বয) যাজধানীয ধানভদেস্থ্ ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয দভরনায়তসন ३নুদষ্ঠত ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস
দডদরবাযী প্রকসল্পয (५উদএ५চদএদডদ-২য় মযায়) ४ওতাধীন দডএনদদ দএ-৩ ও দডএদদ দএ-৩ এরাকায ‘প্রাযদম্ভক বা’য় প্রধান
३দতদথয ফক্তসফয দতদন এফ কথা ফসরন।
বায় দফসল ३দতদথ দেসরন ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায়-এয প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর
াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ५উদএ५চদএদডদ-দিতীয় মযায় দডএনদদ এরাকায দপ্রাগ্রাভ ভযাসনজায ও ঢাকা উত্তয দদট
কযসাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন। বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয বাদত
কাজী যদপকুর ४রভ এফ१ স্বাগত ফক্তফয যাসখন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয স্বাস্থ্য দক্টসযয দযচারক ५কফার ভাুদ।
স্বাগত ফক্তসফয ५কফার ভাুদ ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন ুদফধাফদিতসদয দনসয় কাজ কযসে। এ५ প্রকসল্পয ভধয দদসয় যকাসযয াসথ
এনদজওগুসরা কাজ কযায় স্বাস্থ্যসফায় যকাসযয প্রকসল্পয কাজ ত্বযাদিত সে।
উসল্লখয, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাযী দল্থ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয প্রথভ মযাসয়য কাজ শুরু কসয ২০১৩
াসর। স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারসয়য ভাধযসভ এফ१ এদয়ান দডবল্পসভন্ট ফযা१ক (এদডদফ)-এয ३থযায়সন দফসল কসয দদযদ্র
ও দনম্ন ४সয়য ভানুলসক স্বল্প ভূসরয প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিতকযসণ কাজ কযদে প্রকল্পদট। ५উদএ५চদএদডদ প্রথভ মযাসয় ঢাকা উত্তয
দদট কসযাসযন-এয প্রকল্প এরাকা-৫ (উত্তযা)-এ পরবাসফ প্রকল্প ফাস্তফায়সনয য ५সতাভসধয ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন ঢাকা উত্তয দদট
কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (দভযুয) ও ঢাকা দদেণ দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (াজাদযফাগ)-এ গত ১ ४গস্ট দথসক
প্রকল্পদটয কামযক্রভ শুরু কসযসে।
স্টাপ কসযসেন্ট, টা५ভটাচদনউজ.কভ
২০১৯-১১-১৯ ১৮:০৫:৩৩
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যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসে: স্থ্ানীয় যকায প্রদতভন্ত্রী
ফুধফায, নসবম্বয ২০, ২০১৯ - ১৩:৩৯
F a c e b o o k T wi t t e r Sh a r e 0
४জসকয দত্রকা দডস্ক
যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসে। ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায
াদবযস দডদরবাযী াদবযস প্রকসল্পয ভাধযসভ প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিত কযসে যকায। ুস্থ্য নতুন
প্রজন্মসক ४গাভীয বদফলযৎ ততদযসত কাজ কযসে প্রকল্পদট, ফসরন স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয, এভ দ।
দতদন ४সযা ফসরন, এ५ প্রকসল্পয ভাধযসভ ভানুসলয দদাযসগাযা५ স্বাস্থ্যসফা দ সে দদসে যকায।
১৯ নসবম্বয, ভেরফায, যাজধানীয ধানভদেস্থ্ ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয দভরনায়তসন ३নুদষ্ঠত ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস
দডদরবাযী প্রকসল্পয (५উদএ५চদএদডদ-২য় মযায়) ४ওতাধীন দডএনদদ দএ-৩ ও দডএদদ দএ-৩ এরাকায ‘প্রাযদম্ভক বা’য় প্রধান
३দতদথয ফক্তসফয দতদন এফ কথা ফসরন।
বায় দফসল ३দতদথ দেসরন ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায়-এয প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর
াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ५উদএ५চদএদডদ-দিতীয় মযায় দডএনদদ এরাকায দপ্রাগ্রাভ ভযাসনজায ও ঢাকা উত্তয দদট
কযসাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন। বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয বাদত
কাজী যদপকুর ४রভ এফ१ স্বাগত ফক্তফয যাসখন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয স্বাস্থ্য দক্টসযয দযচারক ५কফার ভাুদ।
স্বাগত ফক্তসফয ५কফার ভাুদ ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন ুদফধাফদিতসদয দনসয় কাজ কযসে। এ५ প্রকসল্পয ভধয দদসয় যকাসযয াসথ
এনদজওগুসরা কাজ কযায় স্বাস্থ্যসফায় যকাসযয প্রকসল্পয কাজ ত্বযাদিত সে।
উসল্লখ, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাযী দল্থ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয প্রথভ মযাসয়য কাজ শুরু কসয ২০১৩
াসর। স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারসয়য ভাধযসভ এফ१ এদয়ান দডবল্পসভন্ট ফযা१ক (এদডদফ)-এয ३থযায়সন দফসল কসয দদযদ্র
ও দনম্ন ४সয়য ভানুলসক স্বল্প ভূসরয প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিতকযসণ কাজ কযসে প্রকল্পদট। ५উদএ५চদএদডদ প্রথভ মযাসয় ঢাকা উত্তয
দদট কসযাসযন-এয প্রকল্প এরাকা-৫ (উত্তযা)-এ পরবাসফ প্রকল্প ফাস্তফায়সনয য ५সতাভসধয ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন ঢাকা উত্তয দদট
কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (দভযুয) ও ঢাকা দদেণ দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (াজাদযফাগ)-এ গত ১ ४গস্ট দথসক
প্রকল্পদটয কামযক্রভ শুরু কসযসে।
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96
%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A6%AE/
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‘স্বাস্থ্যসফা ভানুসলয দদাযসগাড়ায় দ ०োসত কাজ কযসে যকায’
নসবম্বয ১৯, ২০১৯
দনজস্ব
প্রদতসফদক: ‘স্বাস্থ্যসফা
ভানুসলয দদাযসগাড়ায়
দ সে দদসত দনযরবাসফ
কাজ কযসে যকায। এ
যকাসযয ভয় স্বাস্থ্যখাসত
দৃযভান উন্নয়ন সয়সে।
দফায ভাসনান্নয়সন ফহুভূখী
দসে গ্রণ কযসে
ফতযভান যকায’ স্থ্ানীয়
যকায ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারসয়য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় দফবাসগয
প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয এ কথা ফসরন। ভেরফায (১৯ নসবম্বয) ४হ্োদনয়া দভন দভরনায়তন ঢাকায় ३নুদষ্ঠত ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত
४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয ‘প্রাযদম্ভক বা’ ३নুষ্ঠাসন প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয এফ কথা ফসরন দতদন। ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় প্রদতভন্ত্রী ४যও ফসরন, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনসনত্রী দখ াদনা স্বাস্থ্যখাসতয ३সনক দেসত্র५ ४ভূর দযফতযন এসনসেন। ३সনক
ঝু०দক দনসয় দ२াসয াসথ দসে দনসয় জনকরযাসণ কাজ কসয চসরসেন। প্রদতভন্ত্রী ४যও ফসরন, ४ভযা দফশ্বা কদয, জনগসনয জনয কাজ
কযসত সর যস্পযসক ফুঝসত সফ। ফায ভসধয ুম্পকয না থাকসর ভানুল দফা াসফ না। যকায এফ१ এনদজও াযস্পদযক সমাদগতায়
উন্নয়ন ত্বযাদিত য়। দতদন ফসরন, ভাতৃত্বকারীন ফা জন্ম যফতযী ভদনটদয१ কযা ३তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয়। কাযণ নতুন প্রজন্ম দনসযাগ ও ুস্থ্যবাসফ
না ४সত াযসর তাযা দভধাফী সফ না, ফদরষ্ঠ সফ না । ३ুস্থ্ ফা দফকরাে সর তাযা দদসয জনয দফাঝা সফ। পসর ४ভাসদয প্রথভ কাজদট
র ন্তানম্ভফা ভাসয়য দদখাশুনা কযা। তাসদয দনদফড় মযসফেসণয ভাধযসভ ুস্থ্ ন্তান প্রসফ ায়তা কযা।
প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দদসয একদট ३নযতভ ভাজসফাভূরক প্রদতষ্ঠান। প্রদতষ্ঠায য দথসক দভন দফদবন্নভূখী
দফাভূরক কামযক্রভ ফাস্তফায়ন কযসে। দভসনয ফহুভূখী দফায ভসধয স্বাস্থ্য দফা ३নযতভ। দভসনয দফা গ্রীতাসদয ভসধয একদট ३१ দদযদ্র ও
ভাসজয ুদফধাফদিত ভানুল, মাসদয স্বাস্থ্য দফা গ্রণ কযায ভত ४দথযক াভথয দন५।
३নুষ্ঠাসন ४যও ফক্তফয যাসখন ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রসজক্ট-দিতীয় মযায় এয প্রকল্প দযচারক দভা. ४ফদর
াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান
ভাভুন। বায় বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রভ।
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যকায প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিত কযসে: স্বন বট্টাচার্যযম
N o v e mb e r 2 0 , 2 0 1 9 b d me t r o n e w s

দফদডসভসরাদনউজ দডস্ক ॥ যকায নানাভুখী কামযক্রসভয ভধয
দদসয় ভানুসলয ুস্বাসস্থ্যয ফযফস্থ্া কযসে। ४যফান প্রা५ভাযী
দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী াদবযস প্রকসল্পয
ভাধযসভ প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিত কযসে যকায। ুস্থ্য
নতুন প্রজন্মসক ४গাভীয বদফলযৎ ততদযসত কাজ কযসে
প্রকল্পদট, ফসরন স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
প্রদতভন্ত্রী স্বন বট্টাচামযয এভ দ।
দতদন ४সযা ফসরন, এ५ প্রকসল্পয ভাধযসভ ভানুসলয
দদাযসগাযা५ স্বাস্থ্যসফা দ ०সে দদসে যকায। ১৯ নসবম্বয, ভেরফায, যাজধানীয ধানভদেস্থ্ ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয দভরনায়তসন ३নুদষ্ঠত
४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয (५উদএ५চদএদডদ-২য় মযায়) ४ওতাধীন দডএনদদ দএ-৩ ও
দডএদদ দএ-৩ এরাকায ‘প্রাযদম্ভক বা’য় প্রধান ३দতদথয ফক্তসফয দতদন এফ কথা ফসরন।
বায় দফসল ३দতদথ দেসরন ४যফান প্রা५ভাযী দরথ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রদজক্ট-দিতীয় মযায়-এয প্রকল্প দযচারক দভা.
४ফদর াদকভ ভজুভদায এনদডদ (३দতদযক্ত দচফ), ५উদএ५চদএদডদ-দিতীয় মযায় দডএনদদ এরাকায দপ্রাগ্রাভ ভযাসনজায ও
ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রধান স্বাস্থ্য কভযকতযা দিসগদডয়ায দজনাসযর দভা. দভাদভনুয যভান ভাভুন।
বাদতত্ব কসযন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয বাদত কাজী যদপকুর ४রভ এফ१ স্বাগত ফক্তফয যাসখন ঢাকা ४হ্োদনয়া দভসনয স্বাস্থ্য
দক্টসযয দযচারক ५কফার ভাুদ।
স্বাগত ফক্তসফয ५কফার ভাুদ ফসরন, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন ুদফধাফদিতসদয দনসয় কাজ কযসে। এ५ প্রকসল্পয ভধয দদসয় যকাসযয াসথ
এনদজওগুসরা কাজ কযায় স্বাস্থ্যসফায় যকাসযয প্রকসল্পয কাজ ত্বযাদিত সে।
উসল্লখয, ঢাকা ४হ্োদনয়া দভন দযচাদরত ४যফান প্রা५ভাযী দল্থ দকয়ায াদবযস দডদরবাযী প্রকসল্পয প্রথভ মযাসয়য কাজ শুরু কসয
২০১৩ াসর। স্থ্ানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারসয়য ভাধযসভ এফ१ এদয়ান দডবল্পসভন্ট ফযা१ক (এদডদফ)-এয ३থযায়সন
দফসল কসয দদযদ্র ও দনম্ন ४সয়য ভানুলসক স্বল্প ভূসরয প্রাথদভক স্বাস্থ্যসফা দনদিতকযসণ কাজ কযসে প্রকল্পদট। ५উদএ५চদএদডদ
প্রথভ মযাসয় ঢাকা উত্তয দদট কসযাসযন-এয প্রকল্প এরাকা-৫ (উত্তযা)-এ পরবাসফ প্রকল্প ফাস্তফায়সনয য ५সতাভসধয ঢাকা
४হ্োদনয়া দভন ঢাকা উত্তয দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩ (দভযুয) ও ঢাকা দদেণ দদট কযসাসযসনয প্রকল্প এরাকা-৩
(াজাদযফাগ)-এ গত ১ ४গস্ট দথসক প্রকল্পদটয কামযক্রভ শুরু কসযসে।
http://bdmetronews24.com/archives/57883

