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াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ 

স্টাপ রযনার্টায: 

প্র ারত: ৪:১৩ অযাহ্ন, ৯ পপব্রুয়াযী ২০২০, পযাফফায 

 

 

ছরফ: ংগৃীত 

“াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য নফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ , মানত ভাজনয ুফরধা 

ফঞ্চরত ও প্রান্তর  জননগাষ্ঠরয স্বাস্থ্য নফা নরিরত  যা মায় , ফরনন াতক্ষীযা পৌযবায ভনয়য পভাোঃ 

তাজ রন আভনদ চরত। 

রতরন আনযা ফনরন, এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন ১৩রর্ রক্ষভাত্রা অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া যাখনফ। 

৯ পপব্রæয়াযী, াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্ স্বাস্থ্য ম্মত ভনির পৌযবা রননফ গনে পতারায রনক্ষয াতক্ষীযা পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষীযা 

পৌযবায আনয়াজনন ও ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয নমারগতায় স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনয়ন রফলয়   ভটারায় বারতয ফক্তনফয রতরন এফ  থা  

ফনরন। 

উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষী যা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপায়াত। রতরন ফনরন ,  নরয জনয স্বাস্থ্য পফা 

রনরিত  যা স্থ্ানীয় য ায রফবানগয দারয়ত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনয়া রভনন  ধনযফাদ জানান এফং প ৌরত্র 

প্রনয়নন  র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন। 

অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ। াতক্ষীযা পৌযবায যা পনর পভয়য 

পাযা রদফা খান াথী , রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা, ফস্তী উন্নয়ন  ভট তটা পভাোঃ রজয়াউয যভান, যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ, ইরআই 

ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ, াতক্ষীযা রিরন  এযাি িায়াগনরি  এযানারনয়ন এয এযা উরটং পনের্াযী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর এ ছাোও উরস্থ্ত 

রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা ায় অফরস্থ্ত রফরবন্ন পফয াযী রিরন  ও িায়াগনরস্ট  পটানযয ম্মারনত প্ররত রনরধফৃন্দ ও উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া 

রভননয স্বাস্থ্য পক্টয এফং পরথ এন্ড রনউনেন বাউচায রিভ পয ুওয ,এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এক্সিুনিি রপ্ল (পন) প্র নেয এরা া 

ফযফস্থ্া  সয়দ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও ুরষ্ঠ রফলয়   ামটেপভয রফরবন্ন মটানয়য  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটয়াযফৃন্দ। 
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াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রæত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ 

নতুন ফাতটা, াতক্ষীযা: 

P u b l i s h e d  : S u n d a y , 9  F e b r u a r y , 

2 0 2 0  a t  6 :0 8  P M 

    

াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রæত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ, মানত ভাজনয ুফরধা ফঞ্চরত ও প্রান্তর  জননগাষ্ঠরয স্বাস্থ্য নফা নরিরত  যা মায়, 

ফরনন াতক্ষীযা পৌযবায পভয়য পভাোঃ তাজর ন আনভদ রচরত ।  

রতরন আনযা ফনরন , এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন ১৩রর্ রক্ষভাত্রা অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া যাখনফ।  

৯ পপব্রæয়াযী, াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্  স্বাস্থ্য ম্মত ভনির পৌযবা রননফ গনে পতারায রনক্ষয াতক্ষীযা পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষীযা 

পৌযবায আনয়াজনন ও ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয নমারগতায় স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনয়ন রফলয়   ভটারায় বারতয ফক্তনফয রতরন এফ  থা  

ফনরন। উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ  রানফ উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপায়াত। রতরন ফনরন ,  নরয জনয স্বাস্থ্য 

পফা রনরিত  যা স্থ্ানীয় য ায রফবানগয দারয়ত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনয়া রভনন  ধনযফাদ জানান  এফং 

প ৌরত্র প্রনয়নন   র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন।  

অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ। াতক্ষীযা পৌযবায যা পনর পভয়য 

পাযা রদফা খান াথী , রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা, ফস্তী উন্নয়ন  ভট তটা পভাোঃ রজয়াউয যভান, যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ , ইরআই 

ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ , াতক্ষীযা রিরন  এযাÐ িায়াগনরি  এযানারনয়ন এয এযা রর্ং পনের্াযী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর এ ছাোও উরস্থ্ত 

রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা ায় অফরস্থ্ত রফরবন্ন পফয াযী রিরন  ও িায়াগনরস্ট   পটানযয ম্মারনত প্ররতরনরধফৃন্দ ও উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া 

রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয এফং পরথ এন্ড রনউনেন বাউচায রিভ পয ুওয ,এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এক্সিুনিি রপ্ল (পন) প্র নেয এরা া 

ফযফস্থ্া  জনাফ সয়দ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও ুরষ্ঠ রফলয়   ামটেনভয রফরবন্ন মটানয়য  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটয়াযফৃন্দ।   ূত্র: পপ্র 

রফজ্ঞরি 

http://www.natun-

barta.com/52418/141/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80

%E0%A6%B0%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%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-
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%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%9F%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87 
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সারাদেশ  

াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্যনফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ 

 F e b r u a r y  1 0 , 2 0 2 0  b d me t r o n e ws  

রফরিনভনোরনউজ পিি ॥ “াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা 

নফ, মানত ভানজয ুরফধা ফ রঞ্চত ও প্রারন্ত  জননগারষ্ঠয স্বাস্থ্য ফ রনরিত  যা মায় , ফনরন 

াতক্ষীযা পৌযবায পভয়য পভাোঃ তাজর ন আনভদ রচতী। 

রতরন আনযা ফনরন , এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন ১৩রর্ রক্ষভাত্রা অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া 

যাখনফ। 

৯ পপব্রুয়াযী, াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্ স্বাস্থ্য ম্মত ভ পির পৌযবা রননফ গনে পতারায 

রনক্ষয াতক্ষীযা পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষীযা পৌযবায আনয়াজনন ও ঢা া আহ্ছারনয়া 

রভননয নমারগতায় স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনয়ন রফলয়   ভটারায় বারতয ফক্তনফয রতরন এফ  থা ফনরন। 

উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছ পরন াতক্ষীযা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপায়াত। রতরন ফনরন ,  নরয জনয স্বাস্থ্য পফা 

রনরিত  যা স্থ্ানীয় য ায রফবানগয দারয়ত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনয়া রভনন  ধনযফাদ জানান এফং প ৌরত্র 

প্রনয়নন  র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন। 

অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ, াতক্ষীযা পৌযবায যাননর পভয়য পাযা 

রদফা খান াথী , রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা , ফস্তী উন্নয়ন  ভট তটা পভাোঃ রজয়াউয যভান , যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ , ইরআই 

ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ, াতক্ষীযা রিরন  এযান্ িায়াগনরি  এযানারনয়ন এয এযা উরটং পনের্াযী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর। 

এ ছাোও উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা ায় অফরস্থ্ত রফরবন্ন পফয াযী রিরন  ও িায়াগনরস্ট  পটানযয  ম্মারনত প্ররতরনরধফৃন্দ , ঢা া আহ্ছারনয়া 

রভননয স্বাস্থ্য পক্টয এফং পরথ এন্ড রনউনেন বাউচায রিভ পয ুওয ,এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এক্সিুনিি রর (পন) প্র নেয এরা া 

ফযফস্থ্া  সয়দ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও ুরি রফলয়   ামটেনভয রফরবন্ন মটানয়য  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটয়াযফৃন্দ। 
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াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ 

প্র ারত ৯ পপব্রুমারয ২০২০, ১০:৫৫ ূফটাহ্ণ 

 

এওয়ান রনউজ: “াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য নফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ , মানত ভাজনয ুফরধা ফঞ্চরত ও প্রান্তর  জননগাষ্ঠরয স্বাস্থ্য নফা 

নরিরত  যা মায় , ফরনন াতক্ষীযা পৌযবায পভময পভাোঃ তাজ রন আভনদ চরত।রতরন আনযা ফনরন , এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন ১৩রর্ রক্ষভাত্রা 

অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া যাখনফ।  ৯ পপব্রুয়াযী, াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্ স্বাস্থ্য ম্মত ভনির পৌযবা রননফ গনে পতারায রনক্ষয াতক্ষীযা 

পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষীযা পৌযবায আনয়াজনন ও ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয নমারগতায়  স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনয়ন রফলয়   ভটারায় 

বারতয ফক্তনফয রতরন এফ  থা ফনরন। উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপায়াত। 

রতরন ফনরন,  নরয জনয স্বাস্থ্য পফা রনরিত  যা স্থ্ানীয় য ায রফবানগ য দারয়ত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনয়া 

রভনন  ধনযফাদ জানান এফং প ৌরত্র প্রনয়নন  র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন।  অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া 

রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ। াতক্ষীযা পৌ যবায যাননর পভয়য পাযা রদফা খান াথী , রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা , ফস্তী 

উন্নয়ন  ভট তটা পভাোঃ রজয়াউয যভান , যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ , ইরআই ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ , াতক্ষীযা রিরন  এযা Ð 

িায়াগনরি  এযানারনয়ন এয এযা উরটং পনের্া যী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর এ ছাোও উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা ায় অফরস্থ্ত রফরবন্ন 

পফয াযী রিরন  ও িায়াগনরস্ট  পটানযয ম্মারনত প্ররতরনরধফৃন্দ ও উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টয এফং প রথ এন্ড রনউনেন 

বাউচায রিভ পয ুওয ,এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এক্সিনুিি রপ্ল (পন) প্র নেয এরা া ফযফস্থ্া  সয়দ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও 

ুরষ্ঠ রফলয়   ামটেনভয রফরবন্ন মটানয়য  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটয়াযফৃন্দ। 
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াতক্ষীযায় স্বাস্থ্য পফা উন্নমনন দ্রুত প ৌরত্র প্রণমন  যা নফ 

 

 

রাস্টরনউজরফরি, ০৯ পপব্রুমারয: ‘াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নমনন দ্রুত প ৌরত্র প্রণমন  যা নফ , মানত ভাজনয ুফরধা  ফঞ্চরত ও প্রান্তর  

জননগাষ্ঠরয স্বাস্থ্য পফা নরিরত  যা মাম, ফরনন াতক্ষীযা পৌযবায ভনময পভাোঃ তাজ রন আভনদ চরত। 

আজ পযাফফায াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্ স্বাস্থ্য ম্মত ভনির পৌযবা রননফ গনি পতারায রনক্ষয াতক্ষীযা পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষী যা 

পৌযবায আনমা জনন ও ঢা া আহ্ছারনমা রভননয নমারগতাম স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনমন রফলম   ভটারাম বারতয ফক্তনফয রতরন এফ  থা 

ফনরন। 

অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনমা রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ। াতক্ষীযা পৌযবায যা পনর পভময 

পাযা রদফা খান াথী , রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা, ফস্তী উন্নমন  ভট তটা পভাোঃ রজমাউয যভান, যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ , ইরআই 

ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ, াতক্ষীযা রিরন  এযান্ড িামাগনরি  এযানারনমন এয এযা উরটং পনের্াযী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর এ ছািাও উরস্থ্ত 

রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা াম অফরস্থ্ত রফরবন্ন পফয াযী রিরন  ও িামাগনরস্ট  পটানযয ম্মারনত প্ররতরনরধফৃন্দ ও উরস্থ্ত রছনরন  ঢা া আহ্ছারনমা 

রভননয স্বাস্থ্য পক্টয এফং পরথ এন্ড রনউনেন বাউচায রিভ পয ুওয , এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এক্সিুনিি রপ্ল (পন) প্র নেয এরা া 

ফযফস্থ্া  সমদ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও ুরষ্ঠ রফলম   ামটেনভয রফরবন্ন মটানময  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটমাযফৃন্দ। 

রতরন আযও ফনরন, এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন ১৩রর্ রক্ষভাত্রা অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া যাখনফ। 

উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপামাত। রতরন ফনরন ,  নরয জনয স্বাস্থ্য পফা 

রনরিত  যা স্থ্ানীম য ায রফবানগয দারমত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনমা রভনন  ধনযফাদ জানান এফং প ৌরত্র 

প্রনমনন  র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন। 

লাস্টনিউজনিনি/এস এম সিুজ 
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াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রুত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ 

 - 
পপব্রুমারয ৯, ২০২০ 

পিইরর গাজীুয প্ররতনফদ  :“াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য নফা উন্নয়নন দ্রæত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ, মানত ভাজনয ুফরধা ফঞ্চরত ও প্রান্তর  

জননগাষ্ঠরয স্বাস্থ্য নফা নরিরত  যা মায়, ফরনন াতক্ষীযা পৌযবায ভনয়য পভাোঃ তাজ রন আভনদ চরত। 

রতরন আনযা ফনরন, এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন ১৩রর্ রক্ষভাত্রা অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া যাখনফ। 

৯ পপব্রুয়াযী, াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্ স্বাস্থ্য ম্মত ভনির পৌযবা রননফ গনে পতারায রনক্ষয াতক্ষীযা পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষীযা 

পৌযবায আনয়াজনন ও ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয নমারগতায় স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনয়ন রফলয়   ভটারায় বারতয ফক্তপফয রতরন এফ  থা 

ফনরন। 

উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপায়াত। রতরন ফনরন,  নরয জনয স্বাস্থ্য পফা 

রনরিত  যা স্থ্ানীয় য ায রফবানগয দারয়ত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনয়া রভনন  ধনযফাদ জানান এফং প ৌরত্র 

প্রনয়নন  র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন। 

অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ। াতক্ষীযা পৌযবায যাপনর পভয়য 

পাযা রদফা খান াথী, রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা, ফস্তী উন্নয়ন  ভট তটা পভাোঃ রজয়াউয যভান, যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ, ইরআই 

ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ, াতক্ষীযা রিরন  এযাÐ িায়াগনরি  এযানারনয়ন এয এযা উরটং পনের্াযী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর এ ছাোও 

উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা ায় অফরস্থ্ত রফরবন্ন পফয াযী রিরন  ও িায়াগনরস্ট  পটানযয ম্মারনত প্ররতরনরধফৃন্দ ও উরস্থ্ত রছনরন ঢা া 

আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টয এফং পরথ এন্ড রনউনেন বাউচায রিভ পয ুওয,এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এক্সিুনিি রপ্ল (পন) প্র নেয 

এরা া ফযফস্থ্া  সয়দ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও ুরষ্ঠ রফলয়   ামটেনভয রফরবন্ন মটানয়য  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটয়াযফৃন্দ। 
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াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য পফা উন্নয়নন দ্রæত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ 

 প্র ারতোঃ ৫:১৯ অযাহ্ণ, পপব্রুমারয ৯, ২০২০ 

 

পর্ নাপ রু্নি পিি : “াতক্ষীযা পৌযবায স্বাস্থ্য নফা উন্নয়নন দ্র æত প ৌরত্র প্রণয়ন  যা নফ , 

মানত ভাজনয ুফরধা ফঞ্চরত ও প্রান্তর  জননগাষ্ঠরয স্বাস্থ্য নফা নরিরত  যা মায় , ফরনন াতক্ষীযা 

পৌযবায ভনয়য পভাোঃ তাজ রন আভনদ চরত। 

রতরন আনযা ফনরন , এই উনদযাগ এরিরজ ৩ এয অধীন  ১৩রর্ রক্ষভাত্রা অজটনন উনেখনমাগয বূরভ া 

যাখনফ। 

৯ পপব্রæয়াযী, াতক্ষীযা পৌযবান  এ রর্ স্বাস্থ্য ম্মত ভনির পৌযবা রননফ গনে পতারায রনক্ষয 

াতক্ষীযা পৌযবায নম্মরন  নক্ষ াতক্ষীযা পৌযবায আনয়াজনন ও ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয 

নমারগতায় স্বাস্থ্য পফায প ৌরত্র প্রনয়ন রফলয়   ভটারায় বারতয ফক্তনফয রতরন এফ  থা ফনরন। 

উক্ত অনষু্ঠানন প্রধান অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন াতক্ষীযা পজরায ররবর াজটন িাোঃ পভাোঃ পাাইন াপায়াত। রতরন ফনরন ,  নরয জনয স্বাস্থ্য পফা 

রনরিত  যা স্থ্ানীয় য ায রফবানগয দারয়ত্ব। রতরন এই ধযননয এ রর্ উনদযানগ নমারগতায জনয ঢা া আহ্ছারনয়া রভনন  ধনযফাদ জানান এফং প ৌরত্র 

প্রনয়নন  র য ভ নমারগতায আশ্বা পদন। 

অনষু্ঠানন রফনল অরতরথ রানফ উরস্থ্ত রছনরন ঢা া আহ্ছারনয়া রভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয রযচার  ই ফার ভাুদ। াতক্ষীযা পৌযবায যা পনর পভয়য 

পাযা রদফা খান াথী, রচফ পভাোঃ াইপুর ইরাভ রফশ্বা, ফস্তী উন্নয়ন  ভট তটা পভাোঃ রজয়াউয যভান, যারনর্াযী ইনেনক্টয পভাোঃ যরফউর ইরাভ , ইরআই 

ুাযবাইজায ইফাদুর ইরাভ, াতক্ষীযা রিরন  এযাÐ িায়াগনরি  এযানারনয়ন এয এযা উরটং পনের্াযী পভাোঃ  াভরুজ্জাভান যানর এ ছাোও উরস্থ্ত 

রছনরন াতক্ষীযা পৌয এরা ায় অফরস্থ্ত রফরবন্ন পফয াযী রিরন  ও িায়াগনরস্ট  পটানযয ম্মারনত প্ররতরনরধফৃন্দ ও উরস্থ্ত রছনরন ঢা  া আহ্ছারনয়া 

রভননয স্বাস্থ্য পক্টয এফং পরথ এন্ড রনউনেন বাউচায রিভ পয ুওয ,এক্সরেভ ুওয এন্ড পাযারর এ ক্সিুনিি রপ্ল (পন) প্র নেয এরা া 

ফযফস্থ্া  সয়দ রভজানযু ইরাভ এফং ংস্থ্ায স্বাস্থ্য ও ুরষ্ঠ রফলয়   ামটেনভয রফরবন্ন মটানয়য  ভট তটা এফং  রভউরনরর্ বনররটয়াযফৃন্দ। 
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