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Observer Desk 

    

Health Services strategy of Satkhira Municipality has been finalized on Tuesday in a workshop organized by 

Satkhira Municipality with the assistance of Dhaka Ahsania Mission (DAM). Satkhira Municipality Mayor Md Tazkin 

Ahmed presided over the function at the municipality's conference room. 

Acting Civil Surgeon of Satkhira District and Residential Medical Officer (RMO) of Satkhira Sadar Hospital Dr Md 

Jahangir Hossain was present as chief guest. Md Mukhlesur Rahman, Assistant Director of Health Sector presented 

the strategy paper in the meeting. 

Municipality Secretary Md Saiful Biswas, Slum Development Officer, Md Ziaur Rahman, Sanitary Inspector Md 

Rabiul Islam, President of Clinic and Diagnostic Association of Satkhira Dr Habibur Rahman, Acting Secretary of 

Satkhira Clinic and Diagnostic Association Md Kamruzzaman Rasel, representatives from different clinic and 

diagnostic center, among other, were present. 

 

https://www.observerbd.com/news.php?id=276227&fbclid=IwAR2UEnr7cj-ycNTZmSOlbCqcPiI-

GoepIAdBbu4JQbsUygZYrsLMPOwHMsc  
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3. চূড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

চূড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

স্টাফ রিপ ার্টাি | প্রকাপেি সময় : ২২ সসপেম্বি, ২০২০, ৫:৫৯ র এম 

1Shares 

 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চূড়ান্ত  রা হলেলে। মঙ্গ বার (২২ পসলেম্বর) সাতক্ষীরা প ৌরসভার 

আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্যসম্মত মলে  প ৌরসভা র্হলসলব িলড় পতা ার 

 লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চূড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার আলোজে  রা হে। উক্ত  ম িশা ার 

সভা র্ত প ৌর পমের পমা. তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে, সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি 

গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া 

ও প্রার্ন্ত  জেলিাটির স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ-৩ এর অধীে 

১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব। 

উক্ত অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্েল ে সাতক্ষীরা সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও পজ ার ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  

সাজিে ো. পমা. জাহাঙ্গীর পহালসে। র্তর্ে বল ে, স ল র জেয স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব 

 া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। 

অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হলসলব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  মাসুদ। র্তর্ে 

বল ে, স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এই প ৌশ  ত্রটি সাতক্ষীরা প ৌরসভার 

স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো 

র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমা. পমাখল েুর রহমাে। সাতক্ষীরা প ৌরসভার সর্চব পমা. সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বস্তী 

উন্নেে  ম ি তিা পমা. ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী ইলেল ক্টর পমা. রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযা- োোিেটি  

এযালসার্সলেশে-এর সভা র্ত ো. পমা. হার্রবুর রহমাে ও ভারপ্রাপ্ত পসলক্রিারী পমা.  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে 

অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ার্র র্ির্ে  ও োোিের্ি  পসন্টালরর প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ, স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ উ র্স্থ্ত র্েল ে। 

পহ ি এন্ড র্েউলেশে ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর এন্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্ প্ল (প  লস ) প্র লের এ া া 

বযবস্থ্া   সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটি র্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। 
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%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-

%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0  
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সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। অদয ২২ পসলেম্বর ২০২০ সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্য সম্মত মলে  প ৌরসভা 

র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার 

আলোজে  রা হে। উক্ত  ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের জোব পমাোঃ তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে ‘‘সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে 

র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  জেলিাটির স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত 

 লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ -৩ এর অধীে ১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে 

উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব। 

উক্ত অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে সাতক্ষীরা সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও 

পজ ার ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  সাজিে োোঃ পমাোঃ জাহাঙ্গীর পহালসে। প্রধাে অর্তর্ির বক্তলবয র্তর্ে বল ে ‘‘স ল র জেয 

স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভুর্ম া  া ে 

 রলব”। র্তর্ে এই ধরলের এ টি মহতী উলদযালির জেয সাতক্ষীরা প ৌরসভাল  এবং প ৌশ  ত্র প্রণেলে 

সহল ার্িতার জেয ঢা া আহে্ার্েো র্মশেল  ধেযবাদ জাোে। প ৌশ  ত্র বাস্তবােলে স   র ম সহল ার্িতার 

আশ্বাস পদে। 

অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  

মাসুদ। র্তর্ে বল ে “স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এই প ৌশ  ত্রটি 

https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
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সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্য পসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে 

উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমাোঃ পমাখল েুর রহমাে। সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার সর্চব পমাোঃ সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বস্তী উন্নেে  ম ি তিা পমাোঃ ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী ইলেল ক্টর 

পমাোঃ রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযাÐ োোিেটি  এযালসার্সলেশে এর সভা র্ত োোঃ পমাোঃ হার্রবুর রহমাে ও 

ভারপ্রাপ্ত পসলক্রিারী পমাোঃ  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ারী র্ির্ে  ও 

োোিের্ি  পসন্টালরর সম্মার্েত প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ, স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি এন্ড 

র্েউলেশে ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর এন্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্ প্ল (প  লস ) প্র লের এ া া 

বযবস্থ্া   জোব সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটি র্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%

e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-

%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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
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5) 

 

23 September, 2020. 

 

1. / 

2. আজল র  ঞ্চত্র া 

3. / 

4. েির-মহােির 

চূড়ান্ত হপ া সাতক্ষীিা স ৌিসভাি স্বাস্থ্যপসবা সকৌে  ত্র 

র্প্রন্ট সংিরণ 

০০:০০, ২৩ পসলেম্বর, ২০২০ 

    

 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চূড়ান্ত  রা হলেলে। ২২ পসলেম্বর সাতক্ষীরা প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া 

আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্যসম্মত মলে  প ৌরসভা র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার 

সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চূড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার আলোজে  রা হে।  ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের পমা. 

তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে, সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । 

সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  জেলিাষ্ঠীর 

স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ-৩ এর অধীে ১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে 

উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব। অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্েল ে সাতক্ষীরা সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও 

পজ ার ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  সাজিে ো. পমা. জাহাঙ্গীর পহালসে। র্তর্ে বল ে, সবার জেয স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার 

র্বভালির অেযতম দার্েত্ব,  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্েল ে ঢা া 

আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  মাসুদ। র্তর্ে বল ে, স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম 

বাস্তবােে  লর এবং এ প ৌশ  ত্রটি সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে 

 রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর সহ ারী  র্রচা   পমা. পমাখল েুর 

রহমাে। সাতক্ষীরা প ৌরসভার সর্চব পমা. সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বঞ্চস্ত উন্নেে  ম ি তিা পমা. ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিার্র ইেল ক্টর 

পমা. রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  অযান্ড োোিের্ি  অযালসার্সলেশলের সভা র্ত ো. পমা. হার্ববুর রহমাে ও ভারপ্রাপ্ত 

পসলক্রিার্র পমা.  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ার্র র্ির্ে  ও োোিের্ি  পসন্টালরর 

প্রর্তর্ের্ধরা। এ সমে স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধরা উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি অযান্ড র্েউলেশে ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition
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অযান্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্    (প  লস ) প্র লের এ া া বযবস্থ্া   সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও 

 ুটির্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। সংবাদ র্বজ্ঞর্প্ত| 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-

%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-

%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/14275/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
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23 September, 2020. 

চুড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

By 

 dailygazipuronline 

 - 

পসলেম্বর ২৩, ২০২০ 

0 

2 

 

 

পেইর্  িাজী ুর ( সংবাদ র্বজ্ঞর্প্ত ) : সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। ২২ 

পসলেম্বর ২০২০ সাতক্ষীরা প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি 

স্বাস্থ্য সম্মত মলে  প ৌরসভা র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

চুড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার আলোজে  রা হে। উক্ত  ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের জোব পমাোঃ তাজর্ ে 

আহলমদ র্চশর্ত বল ে ‘‘সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । 

সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  

জেলিাটির স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ -৩ এর অধীে 

১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব। 

উক্ত অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে সাতক্ষীরা সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও 

পজ ার ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  সাজিে োোঃ পমাোঃ জাহাঙ্গীর পহালসে। প্রধাে অর্তর্ির বক্তলবয র্তর্ে বল ে ‘‘স ল র জেয 

স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভুর্ম া  া ে 

 রলব”। র্তর্ে এই ধরলের এ টি মহতী উলদযালির জেয সাতক্ষীরা প ৌরসভাল  এবং প ৌশ  ত্র প্রণেলে 

সহল ার্িতার জেয ঢা া আহে্ার্েো র্মশেল  ধেযবাদ জাোে। প ৌশ  ত্র বাস্তবােলে স   র ম সহল ার্িতার 

আশ্বাস পদে। 

https://www.dailygazipuronline.com/author/dailygazipuronline/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/#respond
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অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  

মাসুদ। র্তর্ে বল ে “স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এই প ৌশ  ত্রটি 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্য পসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে 

উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমাোঃ পমাখল েুর রহমাে। সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার সর্চব পমাোঃ সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বস্তী উন্নেে  ম ি তিা পমাোঃ ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী ইলেল ক্টর 

পমাোঃ রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযাÐ োোিেটি  এযালসার্সলেশে এর সভা র্ত োোঃ পমাোঃ হার্রবুর রহমাে ও 

ভারপ্রাপ্ত পসলক্রিারী পমাোঃ  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ারী র্ির্ে  ও 

োোিের্ি  পসন্টালরর সম্মার্েত প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ, স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি এন্ড 

র্েউলেশে ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর এন্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্ প্ল (প  লস ) প্র লের এ া া 

বযবস্থ্া   জোব সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটি র্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8

d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-

%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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%9a%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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/
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বজ্রকণ্ঠ: 

 23 September, 2020. 

 

• পহাম 

  

• খু ো | জাতীে 

 চুড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

• বুধবার, ২৩ পসলেম্বর ২০২০, ০০:৩৫ 

  

• ২০ 
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চুড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। অদয ২২ পসলেম্বর, ২০২০ সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্যসম্মত মলে  প ৌরসভা 

র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার 

আলোজে  রা হে। উক্ত  ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের জোব পমাোঃ তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে ‘‘সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে 

র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  জেলিাটির স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  লে 

এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ-৩ এর অধীে ১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে উলেখল ািয 

ভূর্ম া রাখলব”। 

উক্ত অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে সাতক্ষীরা  সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও 

পজ ার ভারপ্রাপ্তর্সর্ভ  সাজিে োোঃ পমাোঃ জাহাঙ্গীর পহালসে। প্রধাে অর্তর্ির বক্তলবয র্তর্ে বল ে ‘‘স ল র জেয 

স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভুর্ম া  া ে 

 রলব”। র্তর্ে এই ধরলের এ টি মহতী উলদযালির জেয সাতক্ষীরা প ৌরসভাল  এবং প ৌশ  ত্র প্রণেলে 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%96%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%a8%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc
https://www.bojrokontho.com/46698?q=print
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সহল ার্িতার জেয ঢা া আহে্ার্েো র্মশেল  ধেযবাদ জাোে। প ৌশ  ত্র বাস্তবােলে স   র ম সহল ার্িতার 

আশ্বাস পদে। 

অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  মাসুদ। 

র্তর্ে বল ে“স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এই প ৌশ  ত্রটি সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার স্বাস্থ্য পসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে উ স্থ্া ে 

 লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমাোঃ পমাখল েুর রহমাে। সাতক্ষীরা প ৌরসভার 

সর্চব পমাোঃ সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বস্তী উন্নেে  ম ি তিা পমাোঃ ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী ইলেল ক্টর পমাোঃ রর্বউ  

ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযা- োোিেটি  এযালসার্সলেশে এর সভা র্ত োোঃ পমাোঃ হার্রবুর রহমাে ও ভারপ্রাপ্ত 

পসলক্রিারী পমাোঃ  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ারী র্ির্ে  ও োোিের্ি  

পসন্টালরর সম্মার্েত প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ, স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি এন্ড র্েউলেশে ভাউচার র্িম 

ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর এন্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্ প্ল (প  লস ) প্র লের এ া া বযবস্থ্া   জোব সসেদ 

র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটি র্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। 

https://www.bojrokontho.com/46698  
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8)  

 

23 September, 2020. 

রেপিানাম: 

চুড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র || 

 

সাতক্ষীরা সদলরর খবর 

 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। ২২ পসলেম্বর সাতক্ষীরা প ৌরসভার 

আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্য সম্মত মলে  প ৌরসভা র্হলসলব িলড় 

পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার আলোজে  রা হে। 

 ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের পমা. তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে, ‘সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে 

প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, 

সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  জেলিাটষ্ঠর স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি 

ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ-৩ এর অধীে ১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে উল ¬খল ািয ভূর্ম া রাখলব। 

অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্হলসলব উ র্স্থ্ত র্েল ে সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও পজ ার 

ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  সাজিে ো. পমা. জাহাঙ্গীর পহালসে। প্রধাে অর্তর্ির বক্তলবয র্তর্ে বল ে, ‘স ল র জেয স্বাস্থ্যলসবা 

র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভুর্ম া  া ে  রলব।’ 

র্তর্ে এই ধরলের এ টি মহর্ত উলদযালির জেয সাতক্ষীরা প ৌরসভাল  এবং প ৌশ  ত্র প্রণেলে সহল ার্িতার জেয 

ঢা া আহে্ার্েো র্মশেল  ধেযবাদ জাোে। প ৌশ  ত্র বাস্তবােলে স   র ম সহল ার্িতার আশ্বাস পদে। 

অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হলসলব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  মাসুদ। 

প ৌশ  ত্রটি সভাে উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমাখল েুর রহমাে। 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার সর্চব সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বঞ্চস্ত উন্নেে  ম ি তিা ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী ইলেল ক্টর 

রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযা- োোিেটি  এযালসার্সলেশে এর সভা র্ত ো. পমা. হার্রবুর রহমাে ও ভারপ্রাপ্ত 

পসলক্রিারী  ামরুজ্জামাে রালস সহ প্রমুখ উ র্স্থ্ত র্েল ে। পপ্রসর্বজ্ঞর্প্ত| 

 

https://patradoot.net/2020/09/23/322313.html  

 

 

 

https://patradoot.net/2020/09/23/322313.html
https://patradoot.net/2020/09/23/322313.html
https://patradoot.net/2020/09/23/322313.html
https://patradoot.net/category/satkhira-sodor
https://patradoot.net/2020/09/23/322313.html
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9)  

 

22 September, 2020. 

বাং ালদশ 

চুড়ান্ত হপ া সাতক্ষীিা স ৌিসভাি স্বাস্থ্যপসবা সকৌে  ত্র 

 September 22, 2020. 

 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। ২২ পসলেম্বর ২০২০ সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্য সম্মত মলে  প ৌরসভা 

র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার 

আলোজে  রা হে। উক্ত  ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের  পমাোঃ তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে ‘‘সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে 

র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  জেলিাটির স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত 

 লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ -৩ এর অধীে ১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে 

উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব। 

উক্ত অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে সাতক্ষীরা  সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার 

ও পজ ার ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  সাজিে োোঃ পমাোঃ জাহাঙ্গীর পহালসে। প্রধাে অর্তর্ির বক্তলবয র্তর্ে বল ে ‘‘স ল র জেয 

স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভুর্ম া  া ে 

 রলব”। র্তর্ে এই ধরলের এ টি মহতী উলদযালির জেয সাতক্ষীরা প ৌরসভাল  এবং প ৌশ  ত্র প্রণেলে 

সহল ার্িতার জেয ঢা া আহে্ার্েো র্মশেল  ধেযবাদ জাোে। প ৌশ  ত্র বাস্তবােলে স   র ম সহল ার্িতার 

আশ্বাস পদে। 

অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  

মাসুদ। র্তর্ে বল ে “স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এই প ৌশ  ত্রটি 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্য পসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে 

https://britbangla24.com/news/category/bangladesh/
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উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমাোঃ পমাখল েুর রহমাে। সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার সর্চব পমাোঃ সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বস্তী উন্নেে  ম ি তিা পমাোঃ ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী ইলেল ক্টর 

পমাোঃ রর্বউ  ইস াম,  সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযান্ড োোিেটি  এযালসার্সলেশে এর সভা র্ত োোঃ পমাোঃ হার্রবুর রহমাে 

ও ভারপ্রাপ্ত পসলক্রিারী পমাোঃ  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ারী র্ির্ে  ও 

োোিের্ি  পসন্টালরর সম্মার্েত প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ, স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি এন্ড 

র্েউলেশে ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর এন্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্ প্ল (প  লস ) প্র লের এ া া 

বযবস্থ্া   জোব সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটি র্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। 

র্বজ্ঞর্প্ত|  

 

 

https://britbangla24.com/news/113527/  
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Wednesday, 23rd September, 2020, 11:49 am, BDST 

চুড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

 

 

 াির্েউজর্বর্ে, ২৩ পসলেম্বর: সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। িত া  

সাতক্ষীরা প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্যসম্মত মলে  

প ৌরসভা র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত রণ র্বষে  

 ম িশা ার আলোজে  রা হে। 

উক্ত  ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের জোব পমাোঃ তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে ‘‘সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা 

উন্নেলে প ৌশ  ত্র প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । 

সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  

জেলিাটির স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ-৩ এর অধীে 

১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব”। 

উক্ত অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে সাতক্ষীরা সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও 

পজ ার ভারপ্রাপ্তর্সর্ভ  সাজিে োোঃ পমাোঃ জাহাঙ্গীর পহালসে। প্রধাে অর্তর্ির বক্তলবয র্তর্ে বল ে ‘‘স ল র জেয 

স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব  া বাস্তবােলে প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভুর্ম া  া ে 

 রলব”। র্তর্ে এই ধরলের এ টি মহতী উলদযালির জেয সাতক্ষীরা প ৌরসভাল  এবং প ৌশ  ত্র প্রণেলে 

সহল ার্িতার জেয ঢা া আহে্ার্েো র্মশেল  ধেযবাদ জাোে। প ৌশ  ত্র বাস্তবােলে স   র ম সহল ার্িতার 

আশ্বাস পদে। 

অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্হসালব উ র্স্থ্ত র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   ই বা  মাসুদ। 

র্তর্ে বল ে“স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এই প ৌশ  ত্রটি সাতক্ষীরা 

প ৌরসভার স্বাস্থ্য পসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে উ স্থ্া ে 

 লরে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টর সহ ারী  র্রচা   পমাোঃ পমাখল েুর রহমাে। 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার সর্চব পমাোঃ সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বস্তী উন্নেে  ম ি তিা পমাোঃ ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিারী 

ইলেল ক্টর পমাোঃ রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  এযান্ড োোিেটি  এযালসার্সলেশে এর সভা র্ত োোঃ পমাোঃ হার্রবুর 

রহমাে ও ভারপ্রাপ্ত পসলক্রিারী পমাোঃ  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত র্বর্ভন্ন পবসর ারী র্ির্ে  ও 

োোিের্ি  পসন্টালরর সম্মার্েত প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ, স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধবৃন্দ উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি এন্ড র্েউলেশে 

ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর এন্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্ প্ল (প  লস ) প্র লের এ া া বযবস্থ্া   জোব 

সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটি র্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা। 

 াির্েউজর্বর্ে/আর্খ 

 

https://www.lastnewsbd.com/news/311677 

https://www.lastnewsbd.com/news/311677


16 
 

11)  

 

 

23 September, 2020. 

1. সাতক্ষীরা 

 ১১চূড়ান্ত হল া সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

 আজল র সাতক্ষীরা 

 প্র ার্শত: ২৩ পসলেম্বর ২০২০   

 

সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত প ৌশ  ত্র চূড়ান্ত  রা হলেলে। ২২ পসলেম্বর সাতক্ষীরা প ৌরসভার আলোজলে ও ঢা া 

আহে্ার্েো র্মশলের সহল ার্িতাে প ৌরসভাল  এ টি স্বাস্থ্যসম্মত মলে  প ৌরসভা র্হলসলব িলড় পতা ার  লক্ষয প ৌরসভার 

সলম্ম ে  লক্ষ স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চূড়ান্ত রণ র্বষে   ম িশা ার আলোজে  রা হে। 

 ম িশা ার সভা র্ত প ৌর পমের পমা. তাজর্ ে আহলমদ র্চশর্ত বল ে, সাতক্ষীরা প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা উন্নেলে প ৌশ  ত্র 

প্রণেে এ টি গুরুত্ব ূণ ি মাই ফ  । সাব িজেীে স্বাস্থ্যলসবা বাস্তবােলে র্বলশষ  লর সমালজর দর্রদ্র, সুর্বধাবঞ্চিত, সামাঞ্চজ ভালব 

র্ র্েলে  ড়া ও প্রার্ন্ত  জেলিাষ্ঠীর স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত লে এ প ৌশ  ত্রটি গুরুত্ব ূণ ি ভূর্ম া  া ে  রলব। এটি এসর্েঞ্চজ-৩ এর 

অধীে ১৩টি  ক্ষযমাত্রা অজিলে উলেখল ািয ভূর্ম া রাখলব। 

অেুষ্ঠালে প্রধাে অর্তর্ি র্েল ে সাতক্ষীরা সদর হাস াতাল র আবার্স  পমর্েল   অর্ফসার ও পজ ার ভারপ্রাপ্ত র্সর্ভ  সাজিে ো. 

পমা. জাহাঙ্গীর পহালসে। র্তর্ে বল ে, সবার জেয স্বাস্থ্যলসবা র্েঞ্চিত  রা স্থ্ােীে সর ার র্বভালির অেযতম দার্েত্ব,  া বাস্তবােলে 

প ৌশ  ত্রটি সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। অেুষ্ঠালে র্বলশষ অর্তর্ি র্েল ে ঢা া আহে্ার্েো র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর  র্রচা   

ই বা  মাসুদ। 

র্তর্ে বল ে, স্বাস্থ্য পসক্টর, ঢা া আহে্ার্েো র্মশে র্বর্ভন্ন  া িক্রম বাস্তবােে  লর এবং এ প ৌশ  ত্রটি সাতক্ষীরা প ৌরসভার 

স্বাস্থ্যলসবা সম্পর্ িত  া িক্রম বাস্তবােলে সহাে  ভূর্ম া  া ে  রলব। প ৌশ  ত্রটি সভাে উ স্থ্া ে  লরে ঢা া আহে্ার্েো 

র্মশলের স্বাস্থ্য পসক্টলরর সহ ারী  র্রচা   পমা. পমাখল েুর রহমাে। সাতক্ষীরা প ৌরসভার সর্চব পমা. সাইফু  ইস াম র্বশ্বাস, বঞ্চস্ত 

উন্নেে  ম ি তিা পমা. ঞ্চজোউর রহমাে, সযার্েিার্র ইেল ক্টর পমা. রর্বউ  ইস াম, সাতক্ষীরা র্ির্ে  অযান্ড োোিের্ি  

অযালসার্সলেশলের সভা র্ত ো. পমা. হার্ববুর রহমাে ও ভারপ্রাপ্ত পসলক্রিার্র পমা.  ামরুজ্জামাে রালস সহ প ৌর এ া াে অবর্স্থ্ত 

র্বর্ভন্ন পবসর ার্র র্ির্ে  ও োোিের্ি  পসন্টালরর প্রর্তর্ের্ধরা। এ সমে স্থ্ােীে এেঞ্চজও প্রর্তর্ের্ধরা উ র্স্থ্ত র্েল ে। পহ ি 

অযান্ড র্েউলেশে ভাউচার র্িম ফর  ুওর এক্সটেম  ুওর অযান্ড পসাশযার্  এক্স ্ ুলেে র্    (প  লস ) প্র লের এ া া 

বযবস্থ্া   সসেদ র্মজােুর ইস াম এবং সংস্থ্ার স্বাস্থ্য ও  ুটির্বষে   া িক্রলমর র্বর্ভন্ন   িালের  ম ি তিা।  

 

https://www.ajkersatkhira.com/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%

A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-

%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-

%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0/49470  

 

https://www.ajkersatkhira.com/3/out-of-city
https://www.ajkersatkhira.com/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0/49470
https://www.ajkersatkhira.com/%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%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-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0/49470
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