
1 
 

ALL MEDIA COVERAGES ON THE COMPLETION OF THE ONLINE TRAINING ON 

COVID-19 PREVENTION AND STRESS MANAGEMENT FOR DOCTORS, HEALTH 

WORKERS AND GENERAL STAFF WORKING IN 68 PRISONS ACROSS THE 

COUNTRY: 

 

1)  

 

6 November, 2020. 

Training on C-19 preparedness 

 

Published : Friday, 6 November, 2020 at 12:00 AM  Count : 56 

Observer Desk 
  

 

As part of prevent Covid-19 epidemic, a online training on Covid-19 Prevention and Stress Management for doctors, health workers and general 
staff working in 68 prisons across the country ended on Wednesday. 

Prisons Department and Dhaka Ahsania Mission organised the training with the support of the Department of Security Services, Ministry of 

Home Affairs and GIZ Bangladesh. 
German Government and the British Government funded the training, says a press release. 

The training started on July 1, 2020 and provided training to 341 prison officers and employees through a total of 173 batches. 

The curriculum for the training was jointly developed by the Dhaka Ahsania Mission and the International Committee for the Red Cross (ICRC). 
Additional Secretary of the Security Services Division of Home Ministry Md. Khairul Alam Sheikh was present as the chief guest while Inspector 

General of Prisons Brigadier General Md. Mominur Rahman Mamun was present as special guest at the closing ceremony of the training. 

Chief Guest said that under the direction of Prime Minister and the dedicated efforts and timely steps of Home Minister, the Security Services 
Department of the Ministry took various steps at the outset of Corona epidemic and has played a very important role. 

The training has also increased the morale of the prison staffs to deal with the current situation as well as health protection which will play an 

important role in fulfilling their responsibilities. 
 

 

https://www.observerbd.com/details.php?id=283125  
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‘No mask, no services’ policy should apply everywhere 

• Update Time : Thursday, November 5, 2020  

• 2 Time View 

 

Staff Correspondent: 

Speakers in a concluding training workshop stressed the need for use of Personal Protective Equipment (PPE) especially mask to avert infection of 

coronavirus. All should be aware about the clutch of COVID-19 second wave. So, there is needed to apply ‘No mask, no services’ policy everywhere 
including in prison to get rid from second phase onslaught of furious corona pandemic. 

They came up with the remarks, while addressing a concluding training workshop on ‘Covid-19 Prevention and Stress Management’ for doctors, 
health workers and general staff working in 68 prisons across the country. 

Bangladesh Prisons Department and Dhaka Ahsania Mission in collaboration with Department of Security Services, Home Ministry and GIZ 

Bangladesh with the financial support of the German Government and British Government organized the program on November 04, said a press 
release. 

They said, use of mask is a must according to the government ‘No mask, No services’ policy. Besides, mask and necessary PPE can protect the 
people from massive outbreak of COVID-19. 

The training started on July 1, 2020 and provided training to 341 prison officers and employees through a total of 173 batches. The curriculum for 

the training was jointly developed by the Dhaka Ahsania Mission and the International Committee for the Red Cross (ICRC). 

Additional Secretary of the Security Services Division of the Ministry of Home Affairs Md. Khairul Alam Sheikh was present as the chief guest at 
the closing ceremony of the training. 

He said, “The government has played vital role to prevent massive outbreak of Coronavirus in the country. According to the direct directive of the 

Prime Minister Sheikh Hasina, all relevant sectors have been worked sincerely. Now, the condition of the country is suitable compared to the other 
European countries of the world.” 

Inspector General of Prisons Brigadier General Md. Mominur Rahman Mamun said, “Since the beginning of the epidemic, we have realized the 
need for in-house doctors, health workers and general staff to be trained on what to do to prevent COVID-19 and stress management.” “As a result, 

Dhaka Ahsania Mission in collaboration with GIZ Bangladesh conducted the training in 68 prisons of the country in phases. The mental fortitude 
created by the participants in the training to deal with the current situation is commendable and there is no substitute for such training,’’ he added. 

 

https://futurebangladesh.net/no-mask-no-services-policy-should-apply-everywhere/?fbclid=IwAR2he_u122UFz3G_8hou7jTOm3MvRy30l6u-

XwKKPHFwbHI4iYKqsfuEbwg  
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৬৮ কারাগারর ককাভিড-১৯ প্রভিররাধ 

প্রস্তুভি ও মানভিক চাপ ব্যব্স্থাপনা অনলাইন প্রভিক্ষণ িম্পন্ন 

প্রিন্ট সংস্করণ 

০০:০০, ০৬ নভেম্বর, ২০২০ 

    

 

ক োপ্রেড-১৯ মহোমোপ্রর কমো োপ্রিলোর অংশ প্রহভসভি কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর অেযন্তভর  ম মরত প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-

১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনোপ্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষণটি গত ৪ নভেম্বর কশষ হয়। জোম মোন সর োর ও প্রিটিশ সর োভরর 

অর্ মোয়ভন সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও জজআইভজভডর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতোর মোধযভম িোংলোভেশ  োরো অপ্রধেপ্তর ও ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন 

‘ক োপ্রেড-১৯ প্রিভপয়োডমভনস ও কেস মযোভনজভমন্ট’ শীষ ম  িপ্রশক্ষণটির আভয়োজন  ভর। গত ১ জলুোই শুরু হভয় সি মভমোি ১৭টি িযোভির মোধযভম 

৩৪১ জন  োরো  ম ম তমো ও  ম মিোরী িপ্রশক্ষণটি িেোন  ভর। িপ্রশক্ষণটির  োপ্রর ুলোম ক ৌর্েোভি িস্তুত  ভরভছ ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন ও 

ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করড ক্রস (আইপ্রসআরপ্রস)। 

িপ্রশক্ষভণর সমোপনী অনুষ্ঠোভন িধোন অপ্রতপ্রর্ প্রছভলন স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সরুক্ষো কসিো প্রিেোভগর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি কমো. খোয়রুল আলম কসখ। িধোন 

অপ্রতপ্রর্র িক্তভিয প্রতপ্রন িভলন, িধোনমন্ত্রীর প্রনভেমশনোয় এিং স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ োপ্রন্ত  কিষ্টো ও সমভয়োপভ োগী পেভক্ষভপর মোধযভম  ভরোনো মহোমোপ্ররর 

শুরুভতই স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ নোনো পেভক্ষপ গ্রহণ  ভরপ্রছল, ফভল িোংলোভেভশর  োরোগোরগুভলো প্রিভের অভন  কেভশর তুলনোয় 

ক োপ্রেড-১৯ মহোমোপ্রর কমো োপ্রিলোয় শক্ত অিস্থ্োভন রভয়ভছ এিং এই িপ্রশক্ষণ এখোভন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম েূপ্রম ো পোলন  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণর মোধযভম 

 োরো  মীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োপ্রিলোর জনয স্বোস্থ্য সুরক্ষোর পোশোপোপ্রশ মভনোিলও িৃজি কপভয়ভছ,  ো তোভের েোপ্রয়ত্ব পোলভন গুরুত্বপূণ ম েূপ্রম ো 

রোখভি।  োরো অপ্রধেপ্তর এ ধরভনর িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম েপ্রিষযভতও অিযোহত রোখভি এিং স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সরুক্ষো কসিো প্রিেোগ এ প্রিষভয় সোপ্রি ম  

সহভ োপ্রগতো  ভর  োভি। 

অনুষ্ঠোভন প্রিভশষ অপ্রতপ্রর্  োরো মহোপপ্ররেশ ম  প্রিভগ্রপ্রডয়োর কজনোভরল কমো. কমোপ্রমনুর রহমোন মোমুন িভলন, ‘মহোমোপ্ররর শুরু কর্ভ ই আমরো উপলপ্রি 

 ভরপ্রছ,  োরোেযন্তভরর প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ  রণীয় ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষভয় িপ্রশক্ষণ 

িভয়োজন।  োর ফভল জজআইভজভডর সহভ োপ্রগতোয় ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন কেভশর ৬৮টি  োরোগোভর প মোয়ক্রভম িপ্রশক্ষণটি পপ্ররিোলনো  ভরভছ। 

িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োপ্রিলোর জনয ক  মোনপ্রস  েৃঢ়তো ততপ্রর হভয়ভছ, তো িশংসোর েোপ্রিেোর এিং এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণর 

ক োভনো প্রি ল্প কনই। এ িপ্রশক্ষণ  োরো  মীভের মহোমোপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োপ্রিলোয় মভনোিল সুেৃঢ়  রভি এিং িপ্রশক্ষণলি জ্ঞোন িপ্রতপ্রেভনর স্বোেোপ্রি  

 ো মক্রম পপ্ররিোলনোভ  আরও সহজতর  ভর তুলভি। জজআইভজড িোংলোভেশ ‘রুল অি ল’ কিোগ্রোভমর কহড অি কিোগ্রোম িপ্রমতো কসনগুপ্ত িভলন, 

িোংলোভেশ সর োভরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও আইন মন্ত্রণোলভয়র সোভর্ প্রিেযমোন  োরো আইন সংভশোধভনর উভেযোভগ ও জজআইভজভডর  োপ্ররগপ্রর সহোয়তোয় 

গৃহীত পেভক্ষপগুভলো  োরগোরভ  সংভশোধনোগোভর পপ্ররণত  রভত সহোয়তো  রভি। এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণ প্রিপ্রেন্ন সহভ োগী িপ্রতষ্ঠোভনর অংশগ্রহভণর 

মোধযভম ক  অংশীেোপ্ররত্ব ততপ্রর হভে তো অেরূ েপ্রিষযভত  োরো সংস্কোভর েূপ্রম ো রোখভি। মুহোম্মোে রপ্রফ ুজ্জোমোন, গেভন মন্স অযোডেোইজোর এিং কডপুটি 

টিম প্রলডোর, গেন মযোন্স টিম, এফপ্রসপ্রডও জোনোন ক , এ ধরভনর  ো মক্রভম প্রিটিশ সর োভরর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো সি সময় প্রিেযমোন র্ো ভি। প্রসভমোনো 
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 োরপ্রে, ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করড ক্রভসর প্রডভিনশন টিম প্রলডোর িভলন, অংশীেোপ্ররভত্বর মোধযভম এই সফল িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম সম্পন্ন হভলো, 

 ো মোইলফল  হভয় র্ো ভি এিং েপ্রিষযভত  োরোগোভর এ ধরভনর সমভয়োপভ োগী িপ্রশক্ষণ ও উভেযোভগ ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করড ক্রস সি সময় 

পোভশ র্ো ভি। 

অনুষ্ঠোভনর স্বোগত িক্তিয ও িপ্রশক্ষভণর অজমন প্রনভয় িক্তিয িেোন  ভরন ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশভনর স্বোস্থ্য ও ওয়োশ কসক্টভরর পপ্ররিোল  ই িোল 

মোসুে। প্রতপ্রন িপ্রশক্ষণ পপ্ররিোলনোয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  রোর জনয  োরো অপ্রধেপ্তরভ  আন্তপ্রর  ধনযিোে জোনোন। এ িপ্রশক্ষণ কর্ভ  ক োপ্রেড-১৯ 

িপ্রতভরোভধ মোনপ্রস  স্বোস্থ্য ও এর গুরুত্ব উভে এভসভছ, এসি প্রনভয় েপ্রিষযভত  োরো অপ্রধেপ্তভরর সোভর্  োভজর সভু োগ সটৃষ্ট হভয়ভছ,  ো িোস্তিোয়ভন ঢো ো 

আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন সি মোত্ম  সহোয়তো িজোয় রোখভি। এছোড়ো িপ্রশক্ষণটির প্রিপ্রেন্ন গুরুত্বপূণ ম প্রে  প্রিভশষ  ভর ক োপ্রেড-১৯ করোগ িপ্রতভরোভধ  রণীয়, 

িযজক্তগত সুরক্ষো সরঞ্জোমোপ্রের সটে  িযিহোর এিং সিভিভয় উভেখভ োগয প্রিষয় প্রছল মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনোর ক ৌশল,  ো তোভের এ মহোমোপ্রর 

পপ্ররপ্রস্থ্প্রতভত মোনপ্রস েোভি েৃঢ় র্ো ভত সোহো য  রভি। 

িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরী সি িপ্রশক্ষণোর্ীভ  িপ্রশক্ষণ সহোপ্রয় ো ও সনেপত্র িেোন  রো হয়। উভেখয, ক োপ্রেড-১৯ প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষভণর 

পোশোপোপ্রশ ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন ও জজআইভজড িোংলোভেশ  তৃম  িোস্তিোপ্রয়ত ‘ইমপ্রুেভমন্ট অি েয প্ররভয়ল প্রসিুভয়শন অি ওেোরক্রোউপ্রডং ইন 

প্রিজন ইন িোংলোভেশ (আইআরএসওপ্রপ)’ ি ভল্পর মোধযভম কেভশ  ভরোনোেোইরোস করোভগর িোেুেমোভির শুরুর প্রেভ  েোইরোসটির সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ 

কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর প্রিপ্র ৎস  ও স্বোস্থ্যভসিো িেোন োরীভের সরুক্ষোর জনয প্রিে স্বোস্থ্য সংস্থ্ো ও এফপ্রডএ  তৃম  অনুভমোপ্রেত স্বোস্থ্য সুরক্ষো সোমগ্রী 

ক মন প্রপপ্রপই (ফুলিপ্রড গোউন), গ্লোেস, মোস্ক, গগলস ও আইআর র্োভম মোপ্রমিোর  োরো অপ্রধেপ্তভরর মোধযভম িেোন  রো হয়। পোশোপোপ্রশ ি ভল্পর  ম ম 

এলো োর (ঢো ো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর,  োপ্রশমপরু ক ন্দ্রীয়  োরোগোর-১, ২ এিং  োপ্রশমপুর মপ্রহলো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর) িজিভের মভধয  ভরোনোেোইরোস 

সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ সভিতনতোমূল  প্রলফভলি প্রিতরণ এিং মুজক্তিোপ্ত  োরোিজিভের এ েোইরোস িপ্রতভরোধ ও িযজক্তগত সভিতনতো িজৃির জনয 

প্রনয়প্রমত তর্য িেোন  রো হভে। সংিোে প্রিজ্ঞপ্রপ্ত| 

 

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

mohanagar/21474/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0

%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA-

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

A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8  
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4) ব্জ্রকণ্ঠ  

 

4 November, 2020. 

  

• কেভশর ৬৮ টি  োরোগোভর ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো অনলোইন িপ্রশক্ষণ সম্পন্ন 

িুধিোর, ৪ নভেম্বর ২০২০, ১৯:৫৮ 

  

• ৫৮ 

Print 

FacebookMessengerTwitterWhatsAppViberGoogle Bookmark  

প্রনজস্ব িপ্রতভিে ঃ 

 

 

 

কেভশর ৬৮ টি  োরোগোভর ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো অনলোইন িপ্রশক্ষণ সম্পন্ন 

ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোর অংশ প্রহভসভি কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  োরোেযন্তভর  ম মরত প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের 

ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষণটি আজ (৪েো নভেম্বর ২০২০) কশষ হভলো। জোম মোন সর োর ও 

প্রিটিশ সর োভরর অর্ মোয়ভন সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও জজআইভজড এর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতোর মোধযভম িোংলোভেশ  োরো অপ্রধেপ্তর ও ঢো ো 

আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ‘ক োপ্রেড-১৯ প্রিভপয়োডমভনস ও কেস মযোভনজভমন্ট’ শীষ ম  িপ্রশক্ষণটির আভয়োজন  ভরন। িপ্রশক্ষণটি গত ১লো জলুোই ২০২০ 

তোপ্ররভখ শুরু হভয় সি মভমোি ১৭টি িযোভির মোধযভম ৩৪১ জন  োরো  ম ম তমো ও  ম মিোরী িপ্রশক্ষণটি িেোন  ভর। িপ্রশক্ষণটির  োপ্রর ুযলোম ক ৌর্েোভি 

িস্তুত  ভরভছ ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ও ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস (আইপ্রসআরপ্রস)। 

িপ্রশক্ষভণর সমোপনী অনুষ্ঠোভন িধোন অপ্রতপ্রর্ প্রহভসভি উপপ্রস্থ্ত প্রছভলন স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোভগর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি কমোঃ খোয়রুল আলম 

কসখ। িধোন অপ্রতপ্রর্র িক্তভিয প্রতপ্রন িভলন, মোননীয় িধোনমন্ত্রীর প্রনভেমশনোয় এিং মোননীয় স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ োপ্রন্ত  িভিষ্টো ও সমভয়োপভ োগী 

পেভক্ষভপর মোধযভম  ভরোনো মহোমোরীর শুরুভতই স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সরুক্ষো কসিো প্রিেোগ নোনোন পেভক্ষপ গ্রহণ  ভরপ্রছল, ফভল িোংলোভেভশর 

 োরোগোরসমূহ প্রিভের অভন  কেভশর তুলনোয় ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোয় শক্ত অিস্থ্োভন রভয়ভছ এিং এই িপ্রশক্ষণ এখোভন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম 

েুপ্রম ো পোলন  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণর মোধযভম  োরো  মীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয স্বোস্থ্য সুরক্ষোর পোশোপোপ্রশ  মভনোিলও িজৃি 

কপভয়ভছ   ো তোভের েোপ্রয়ত্ব পোলভন গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো রোখভি।  োরো অপ্রধেপ্তর  এই ধরভণর িপ্রশক্ষণ   ো মক্রম  েপ্রিষযভতও  অিযোহত  রোখভি এিং 

স্বরোষ্ট্র  মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ এ প্রিষভয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  ভর  োভি। 

 

অনুষ্ঠোভন প্রিভশষ অপ্রতপ্রর্  োরো মহোপপ্ররেশ ম  প্রিভগ্রপ্রডয়োর কজনোভরল কমোঃ কমোপ্রমনুর রহমোন মোমুন িভলন- ‘মহোমোরীর শুরু কর্ভ ই আমরো উপলপ্রি 

 ভরপ্রছ ক ,  োরোেযন্তভরর প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ  রণীয় ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষভয় 

িপ্রশক্ষভণর িভয়োজন।  োর ফভল জজআইভজড এর সহভ োপ্রগতোয় ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন কেভশর ৬৮টি  োরোগোভর প মোয়ক্রভম িপ্রশক্ষণটি 

পপ্ররিোলনো  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয ক  মোনপ্রস  েৃঢ়তো ততপ্রর হভয়ভছ তো িশংসোর েোিীেোর এিং 

এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণর ক োন প্রি ল্প কনই। এই িপ্রশক্ষণ  োরো মীভের মহোমোপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোয় মভনোিল সুেৃঢ়  রভি এিং িপ্রশক্ষণলি 

জ্ঞোন িপ্রতপ্রেভনর স্বোেোপ্রি   ো মক্রম পপ্ররিোলনোভ  আভরো সহজতর  ভর তুলভি। 

জজআইভজড িোংলোভেশ ‘রুল অি ল’কিোগ্রোভমর কহড অফ কিোগ্রোম িপ্রমতো কসনগুপ্ত িভলন, িোংলোভেশ সর োভরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও আইন 

https://www.bojrokontho.com/51415?q=print
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মন্ত্রণোলভয়র সোভর্ প্রিেযমোন  োরো আইন সংভশোধভনর উভেযোভগ ও জজআইভজড এর  োপ্ররগরী সহোয়তোয় গৃহীত পেভক্ষপসমূহ  োরগোরভ  

সংভশোধনোগোভর পপ্ররণত  রভত সহোয়তো  রভি। এই ধরভনর িপ্রশক্ষভণ প্রিপ্রেন্ন সহভ োগী িপ্রতষ্ঠোভনর অংশগ্রহভণর মোধযভম ক  অংপ্রশেোপ্ররত্ব ততপ্রর 

হভে তো অেরূ েপ্রিষযভত  োরো সংস্কোভর েূপ্রম ো রোখভি। মুহোম্মোে রপ্রফ ুজ্জোমোন, গেভন মন্স অযোডেোইজোর এিং কডপুটি টিম প্রলডোর, গেভন মন্স টিম, 

এফপ্রসপ্রডও জোনোন ক , এই ধরভনর  ো মক্রভম প্রিটিশ সর োভরর সোপ্রি ম   সহভ োপ্রগতো সি সময় প্রিেযমোন র্ো ভি। প্রসভমোনো  োরপ্রে, ইন্টোরনযোশনোল 

 প্রমটি ফর করডক্রস এর প্রডভিনশন টিম প্রলডোর িভলন ক - অংপ্রশেোপ্ররভত্বর মোধযভম এই সফল িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম সম্পন্ন হল  ো মোইলফল  হভয় 

র্ো ভি এিং েপ্রিষযভত  োরোগোভর এই ধরভনর সমভয়োপভ োগী িপ্রশক্ষণ ও উভেযোভগ ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস সি সময় পোভশ র্ো ভি। 

 

https://www.bojrokontho.com/51415  
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5) 

 

4 November, 2020.  

কেভশর সংিোে 

 

কেরির ৬৮ টি কারাগারর ককাভিড-১৯ প্রভিররারধ প্রস্তুভি ও মানভিক চাপ ব্যব্স্থাপনা অনলাইন প্রভিক্ষণ িম্পন্ন 

িারভমন রহমান : 

িময় : 2020-11-04 23:04:16 

 

ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোর অংশ প্রহভসভি কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  োরোেযন্তভর 

 ম মরত প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ 

িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষণটি আজ (৪েো 

নভেম্বর ২০২০) কশষ হভলো। জোম মোন সর োর ও প্রিটিশ সর োভরর অর্ মোয়ভন সরুক্ষো 

কসিো প্রিেোগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও জজআইভজড এর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতোর মোধযভম 

িোংলোভেশ  োরো অপ্রধেপ্তর ও ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ‘ক োপ্রেড-১৯ প্রিভপয়োডমভনস ও 

কেস মযোভনজভমন্ট’ শীষ ম  িপ্রশক্ষণটির আভয়োজন  ভরন। িপ্রশক্ষণটি গত ১লো 

জলুোই ২০২০ তোপ্ররভখ শুরু হভয় সি মভমোি ১৭টি িযোভির মোধযভম ৩৪১ জন  োরো 

 ম ম তমো ও  ম মিোরী িপ্রশক্ষণটি িেোন  ভর। িপ্রশক্ষণটির  োপ্রর ুযলোম 

ক ৌর্েোভি িস্তুত  ভরভছ ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ও ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর 

করডক্রস (আইপ্রসআরপ্রস)। 

িপ্রশক্ষভণর সমোপনী অনুষ্ঠোভন িধোন অপ্রতপ্রর্ প্রহভসভি উপপ্রস্থ্ত প্রছভলন 

স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোভগর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি কমোঃ খোয়রুল 

আলম কসখ। িধোন অপ্রতপ্রর্র িক্তভিয প্রতপ্রন িভলন, মোননীয় িধোনমন্ত্রীর 

প্রনভেমশনোয় এিং মোননীয় স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ োপ্রন্ত  িভিষ্টো ও সমভয়োপভ োগী 

পেভক্ষভপর মোধযভম  ভরোনো মহোমোরীর শুরুভতই স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো 

কসিো প্রিেোগ নোনোন পেভক্ষপ গ্রহণ  ভরপ্রছল, ফভল িোংলোভেভশর  োরোগোরসমূহ 

প্রিভের অভন  কেভশর তুলনোয় ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোয় শক্ত অিস্থ্োভন রভয়ভছ 

এিং এই িপ্রশক্ষণ এখোভন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো পোলন  ভরভছ। 

িপ্রশক্ষভণর মোধযভম  োরো  মীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয 

স্বোস্থ্য সুরক্ষোর পোশোপোপ্রশ  মভনোিলও িৃজি কপভয়ভছ   ো তোভের েোপ্রয়ত্ব 

পোলভন গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো রোখভি।  োরো অপ্রধেপ্তর  এই ধরভণর িপ্রশক্ষণ  

 ো মক্রম  েপ্রিষযভতও  অিযোহত  রোখভি এিং স্বরোষ্ট্র  মন্ত্রণোলভয়র 

সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ এ প্রিষভয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  ভর  োভি। 

অনুষ্ঠোভন প্রিভশষ অপ্রতপ্রর্  োরো মহোপপ্ররেশ ম  প্রিভগ্রপ্রডয়োর কজনোভরল কমোঃ কমোপ্রমনুর 

রহমোন মোমুন িভলন- ‘মহোমোরীর শুরু কর্ভ ই আমরো উপলপ্রি  ভরপ্রছ ক , 

 োরোেযন্তভরর প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ 

িপ্রতভরোভধ  রণীয় ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষভয় িপ্রশক্ষভণর িভয়োজন।  োর 

ফভল জজআইভজড এর সহভ োপ্রগতোয় ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন কেভশর ৬৮টি  োরোগোভর 

প মোয়ক্রভম িপ্রশক্ষণটি পপ্ররিোলনো  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরীভের 

িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয ক  মোনপ্রস  েৃঢ়তো ততপ্রর হভয়ভছ তো িশংসোর 

েোিীেোর এিং এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণর ক োন প্রি ল্প কনই। এই িপ্রশক্ষণ 

 োরো মীভের মহোমোপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোয় মভনোিল সুেৃঢ়  রভি এিং 

িপ্রশক্ষণলি জ্ঞোন িপ্রতপ্রেভনর স্বোেোপ্রি   ো মক্রম পপ্ররিোলনোভ  আভরো সহজতর 

 ভর তুলভি। 

জজআইভজড িোংলোভেশ ‘রুল অি ল’কিোগ্রোভমর কহড অফ কিোগ্রোম িপ্রমতো কসনগুপ্ত 

িভলন, িোংলোভেশ সর োভরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও আইন মন্ত্রণোলভয়র সোভর্ 

প্রিেযমোন  োরো আইন সংভশোধভনর উভেযোভগ ও জজআইভজড এর  োপ্ররগরী সহোয়তোয় গৃহীত 

পেভক্ষপসমূহ  োরগোরভ  সংভশোধনোগোভর পপ্ররণত  রভত সহোয়তো  রভি। এই ধরভনর 

িপ্রশক্ষভণ প্রিপ্রেন্ন সহভ োগী িপ্রতষ্ঠোভনর অংশগ্রহভণর মোধযভম ক  অংপ্রশেোপ্ররত্ব 

ততপ্রর হভে তো অেরূ েপ্রিষযভত  োরো সংস্কোভর েূপ্রম ো রোখভি। মুহোম্মোে 

রপ্রফ ুজ্জোমোন, গেভন মন্স অযোডেোইজোর এিং কডপুটি টিম প্রলডোর, গেভন মন্স টিম, 

এফপ্রসপ্রডও জোনোন ক , এই ধরভনর  ো মক্রভম প্রিটিশ সর োভরর সোপ্রি ম   সহভ োপ্রগতো 

সি সময় প্রিেযমোন র্ো ভি। প্রসভমোনো  োরপ্রে, ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস এর 
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প্রডভিনশন টিম প্রলডোর িভলন ক - অংপ্রশেোপ্ররভত্বর মোধযভম এই সফল িপ্রশক্ষণ 

 ো মক্রম সম্পন্ন হল  ো মোইলফল  হভয় র্ো ভি এিং েপ্রিষযভত  োরোগোভর এই ধরভনর 

সমভয়োপভ োগী িপ্রশক্ষণ ও উভেযোভগ ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস সি সময় 

পোভশ র্ো ভি। 

অনুষ্ঠোভনর স্বোগত িক্তিয ও  িপ্রশক্ষভণর অজমন প্রনভয় িক্তিয িেোন  ভরন 

ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশভনর স্বোস্থ্য ও ওয়োশ কসক্টভরর পপ্ররিোল  ই িোল মোসুে। 

প্রতপ্রন িপ্রশক্ষণ পপ্ররিোলনোয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  রোর জনয  োরো অপ্রধেপ্তরভ  

আন্তপ্রর  ধনযিোে জোনোন। এই িপ্রশক্ষণ কর্ভ  ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ মোনপ্রস  

স্বোস্থ্য ও এর গুরুত্ব উভে এভসভছ, এসি প্রনভয় েপ্রিষযভত  োরো অপ্রধেপ্তভরর সোভর্ 

 োভজর সভু োগ সৃটষ্ট হভয়ভছ  ো িোস্তিোয়ভন ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন সি মোত্ম  

সহোয়তো িজোয় রোখভি। এছোড়োও িপ্রশক্ষণটির প্রিপ্রেন্ন গুরুত্বপূণ ম প্রে  প্রিভশষ 

 ভর ক োপ্রেড-১৯ করোগ িপ্রতভরোভধ  রনীয়, িযজক্তগত সুরক্ষো সরঞ্জোমোপ্রের সটে  

িযিহোর এিং সিভিভয় উভেখভ োগয প্রিষয় প্রছল মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনোর ক ৌশল  ো 

তোভের এই মহোমোরী পপ্ররপ্রস্থ্প্রতভত মোনপ্রস েোভি েৃঢ় র্ো ভত সোহো য  রভি। 

িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরী স ল িপ্রশক্ষণোর্ীভ  িপ্রশক্ষণ সহোপ্রয় ো ও সনেপত্র 

িেোন  রো হয়। উভেখয ক োপ্রেড-১৯ প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষভণর পোশোপোপ্রশ ঢো ো 

আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন ও জজআইভজড িোংলোভেশ  তৃম  িোস্তিোপ্রয়ত “ইমিূেভমন্ট অফ 

েযো প্ররভয়ল প্রসিুভয়শন অি ওেোরক্রোউপ্রডং ইন প্রিজন ইন িোংলোভেশ (আইআরএসওপ্রপ)” 

ি ভল্পর মোধযভম কেভশ  ভরোনো েোইরোস করোভগর িোেুেমোভির শুরুর প্রেভ  

েোইরোসটির সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  প্রিপ্র ৎস  ও 

স্বোস্থ্যভসিো িেোন োরীভের সরুক্ষোর জনয প্রিে স্বোস্থ্য সংস্থ্ো ও এফপ্রডএ 

 তৃম  অনুভমোপ্রেত স্বোস্থ্য সরুক্ষো সোমগ্রী ক মন-প্রপপ্রপই (ফুলিপ্রড গোউন), 

গ্লোেস, মোস্ক,  গগলস ও আই আর র্োভম মোপ্রমিোর  োরো অপ্রধেপ্তভরর মোধযভম িেোন 

 রো হয়। পোশোপোপ্রশ ি ভল্পর  ম ম এলো োর (ঢো ো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর,  োপ্রশমপরু 

ক ন্দ্রীয়  োরোগোর-১, ২ এিং  োপ্রশমপরু মপ্রহলো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর) িিীভের 

মোভে  ভরোনো েোইরোস সংক্রমণ  িপ্রতভরোভধ  সভিতনতোমূল   প্রলফভলি প্রিতরণ এিং 

মুজক্তিোপ্ত   োরোিিীভেরভ  এই েোইরোস িপ্রতভরোধ ও িযজক্তগত সভিতনতো 

িৃজির জনয প্রনয়প্রমত তর্য িেোন  রো হভে। 

 

http://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/34055/3  
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6)  

 

কেভশর ৬৮ টি  োরোগোভর ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো অনলোইন িপ্রশক্ষণ সম্পন্ন 

 

ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোর অংশ প্রহভসভি কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  োরোেযন্তভর  ম মরত প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের 

ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষণটি আজ (৪েো নভেম্বর ২০২০) কশষ হভলো। 

জোম মোন সর োর ও প্রিটিশ সর োভরর অর্ মোয়ভন সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও জজআইভজড এর ক ৌর্ ি ভল্পর মোধযভম িোংলোভেশ  োরো 

অপ্রধেপ্তর ও ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ‘ক োপ্রেড-১৯ প্রিভপয়োডমভনস ও কেস মযোভনজভমন্ট’ শীষ ম  িপ্রশক্ষণটির আভয়োজন  ভরন। 

িপ্রশক্ষণটি গত ১লো জলুোই ২০২০ তোপ্ররভখ শুরু হভয় সি মভমোি ১৭টি িযোভির মোধযভম ৩৪১ জন  োরো  ম ম তমো ও  ম মিোরী িপ্রশক্ষণটি িেোন  ভর। 

িপ্রশক্ষণটির পোেযক্রম ক ৌর্েোভি িস্তুত  ভরভছ ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ও ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস (আইপ্রসআরপ্রস)। 

িপ্রশক্ষভণর সমোপনী অনুষ্ঠোভন িধোন অপ্রতপ্রর্ প্রহভসভি উপপ্রস্থ্ত প্রছভলন স্বরোষ্ট্র  মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোভগর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি কমোঃ খোয়রুল আলম 

কসখ। 

িধোন অপ্রতপ্রর্র িক্তভিয প্রতপ্রন িভলন, মোননীয় িধোনমন্ত্রীর প্রনভেমশনোয় এিং মোননীয় স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ োপ্রন্ত  িভিষ্টো ও সমভয়োপভ োগী পেভক্ষভপর 

মোধযভম  ভরোনো মহোমোরীর শুরুভতই স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ নোনোন পেভক্ষপ গ্রহণ  ভরপ্রছল, ফভল িোংলোভেভশর  োরোগোরসমহূ 

প্রিভের অভন  কেভশর তুলনোয় ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোয় শক্ত অিস্থ্োভন রভয়ভছ এিং এই িপ্রশক্ষণ এখোভন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো পোলন 

 ভরভছ। 

িপ্রশক্ষভণর মোধযভম  োরো  মীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয স্বোস্থ্য সরুক্ষোর পোশোপোপ্রশ  মভনোিলও িজৃি কপভয়ভছ   ো তোভের েোপ্রয়ত্ব পোলভন 

গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো রোখভি। 

 োরো অপ্রধেপ্তর  এই ধরভণর িপ্রশক্ষণ   ো মক্রম  েপ্রিষযভতও  অিযোহত  রোখভি এিং স্বরোষ্ট্র  মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ এ প্রিষভয় সোপ্রি ম  

সহভ োপ্রগতো  ভর  োভি। 

অনুষ্ঠোভন প্রিভশষ অপ্রতপ্রর্  োরো মহোপপ্ররেশ ম  প্রিভগ্রপ্রডয়োর কজনোভরল কমোঃ কমোপ্রমনুর রহমোন মোমুন িভলন- ‘মহোমোরীর শুরু কর্ভ ই আমরো উপলপ্রি 

 ভরপ্রছ ক ,  োরোেযন্তভরর প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ  রণীয় ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষভয় িপ্রশক্ষভণর 

িভয়োজন। 

 োর ফভল জজআইভজড এর সহভ োপ্রগতোয় ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন কেভশর ৬৮টি  োরোগোভর প মোয়ক্রভম িপ্রশক্ষণটি পপ্ররিোলনো  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণ 

অংশগ্রহণ োরীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয ক  মোনপ্রস  েৃঢ়তো ততপ্রর হভয়ভছ তো িশংসোর েোিীেোর এিং এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণর ক োন 

প্রি ল্প কনই। 

এই িপ্রশক্ষণ  োরো মীভের মহোমোপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোয় মভনোিল সেৃুঢ়  রভি এিং িপ্রশক্ষণলি জ্ঞোন িপ্রতপ্রেভনর স্বোেোপ্রি   ো মক্রম 

পপ্ররিোলনোভ  আভরো সহজতর  ভর তুলভি। 

জজআইভজড িোংলোভেশ ‘রুল অি ল’ কিোগ্রোভমর কহড অফ কিোগ্রোম, িপ্রমতো কসনগুপ্ত িভলন, িোংলোভেশ সর োভরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও আইন 

মন্ত্রণোলভয়র সোভর্ প্রিেযমোন  োরো আইন সংভশোধভনর উভেযোভগ ও জজআইভজড এর  োপ্ররগরী সহোয়তোয় গৃহীত পেভক্ষপসমূহ  োরগোরভ  

সংভশোধনোগোভর পপ্ররণত  রভত সহোয়তো  রভি। 

এই ধরভনর িপ্রশক্ষভণ প্রিপ্রেন্ন সহভ োগী িপ্রতষ্ঠোভনর অংশগ্রহভণর মোধযভম ক  অংপ্রশেোপ্ররত্ব ততপ্রর হভে তো অেরূ েপ্রিষযভত  োরো সংস্কোভর েূপ্রম ো 

রোখভি। মুহোম্মোে রপ্রফ ুজ্জোমোন, গেভন মন্স অযোডেোইজোর এিং কডপুটি টিম প্রলডোর, গেভন মন্স টিম, এফপ্রসপ্রডও জোনোন ক , এই ধরভনর  ো মক্রভম 

প্রিটিশ সর োভরর সোপ্রি ম   সহভ োপ্রগতো সি সময় প্রিেযমোন র্ো ভি। 

প্রসভমোনো  োরপ্রে, ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস এর প্রডভিনশন টিম প্রলডোর িভলন ক - অংপ্রশেোপ্ররভত্বর মোধযভম এই সফল িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম 

স¤পন্ন হল  ো মোইলফল  হভয় র্ো ভি এিং েপ্রিষযভত  োরোগোভর এই ধরভনর সমভয়োপভ োগী িপ্রশক্ষণ ও উভেযোভগ ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর 

করডক্রস সি সময় পোভশ র্ো ভি। 

অনুষ্ঠোভনর স্বোগত িক্তিয ও  িপ্রশক্ষভণর অজমন প্রনভয় িক্তিয িেোন  ভরন ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশভনর স্বোস্থ্য ও ওয়োশ কসক্টভরর পপ্ররিোল  ই িোল 

মোসুে। প্রতপ্রন িপ্রশক্ষণ পপ্ররিোলনোয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  রোর জনয  োরো অপ্রধেপ্তরভ  আন্তপ্রর  ধনযিোে জোনোন। 
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এই িপ্রশক্ষণ কর্ভ  ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ মোনপ্রস  স্বোস্থ্য ও এর গুরুত্ব উভে এভসভছ, এসি প্রনভয় েপ্রিষযভত  োরো অপ্রধেপ্তভরর সোভর্  োভজর সুভ োগ 

সৃটষ্ট হভয়ভছ  ো িোস্তিোয়ভন ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন সি মোত্ম  সহোয়তো িজোয় রোখভি। 

এছোড়োও িপ্রশক্ষণটির প্রিপ্রেন্ন গুরুত্বপণূ ম প্রে  প্রিভশষ  ভর ক োপ্রেড-১৯ করোগ িপ্রতভরোভধ  রনীয়, িযজক্তগত সরুক্ষো সরঞ্জোমোপ্রের সটে  িযিহোর এিং 

সিভিভয় উভেখভ োগয প্রিষয় প্রছল মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনোর ক ৌশল  ো তোভের এই মহোমোরী পপ্ররপ্রস্থ্প্রতভত মোনপ্রস েোভি েৃঢ় র্ো ভত সোহো য  রভি। 

িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরী স ল িপ্রশক্ষণোর্ীভ  িপ্রশক্ষণ সহোপ্রয় ো ও সনেপত্র িেোন  রো হয়। উভেখয ক োপ্রেড-১৯ প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষভণর 

পোশোপোপ্রশ ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন ও জজআইভজড িোংলোভেশ  তৃম  িোস্তিোপ্রয়ত “ইমপ্রুেভমন্ট অফ েযো প্ররভয়ল প্রসিুভয়শন অি ওেোরক্রোউপ্রডং ইন 

প্রিজন ইন িোংলোভেশ (আইআরএসওপ্রপ)” ি ভল্পর মোধযভম কেভশ  ভরোনো েোইরোস করোভগর িোেুেমোভির শুরুর প্রেভ  েোইরোসটির সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ 

কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  প্রিপ্র ৎস  ও স্বোস্থ্যভসিো িেোন োরীভের সুরক্ষোর জনয প্রিে স্বোস্থ্য সংস্থ্ো ও এফপ্রডএ  তৃম  অনুভমোপ্রেত স্বোস্থ্য সরুক্ষো সোমগ্রী 

ক মন-প্রপপ্রপই (ফুলিপ্রড গোউন), গ্লোেস, মোস্ক,  গগলস ও আই আর র্োভম মোপ্রমিোর ইতযোপ্রে  োরো অপ্রধেপ্তভরর মোধযভম িেোন  রো হয়। 

পোশোপোপ্রশ ি ভল্পর  ম ম এলো োর (ঢো ো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর,  োপ্রশমপুর ক ন্দ্রীয়  োরোগোর-১, ২ এিং  োপ্রশমপরু মপ্রহলো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর) িিীভের 

মোভে  ভরোনো েোইরোস  সংক্রমণ  িপ্রতভরোভধ  সভিতনতোমূল   প্রলফভলি প্রিতরণ এিং মজুক্তিোপ্ত   োরোিিীভেরভ  এই েোইরোস িপ্রতভরোধ ও িযজক্তগত 

সভিতনতো িজৃির জনয প্রনয়প্রমত তর্য িেোন  রো হভে। 

 

https://metronews24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%ac%e0%a7%ae-
%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-
%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://metronews24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%ac%e0%a7%ae-%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf/
https://metronews24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%ac%e0%a7%ae-%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf/
https://metronews24.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%ac%e0%a7%ae-%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf/
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7)  

 

7 November, 2020. 

আজ ২২ভশ  োপ্রতম , ১৪২৭ িঙ্গোব্দ, ৭ই নভেম্বর, ২০২০ প্রিস্টোব্দ 

কেভশর ৬৮ টি  োরোগোভর ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো অনলোইন িপ্রশক্ষণ সম্পন্ন 

 

কেভশর ৬৮ টি  োরোগোভর ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো অনলোইন িপ্রশক্ষণ সম্পন্ন 

আপভডি িোইম : নভেম্বর, ৪, ২০২০, ৭:৫৬ অপরোহ্ণ 

ির্মিোতমো, িপ্রতভিে : ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোর অংশ প্রহভসভি কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  োরোেযন্তভর  ম মরত প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও 

সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষণটি আজ (৪েো নভেম্বর ২০২০) কশষ হভলো। 

জোম মোন সর োর ও প্রিটিশ সর োভরর অর্ মোয়ভন সরুক্ষো কসিো প্রিেোগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও জজআইভজড এর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতোর মোধযভম িোংলোভেশ  োরো 

অপ্রধেপ্তর ও ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ‘ক োপ্রেড-১৯ প্রিভপয়োডমভনস ও কেস মযোভনজভমন্ট’ শীষ ম  িপ্রশক্ষণটির আভয়োজন  ভরন। িপ্রশক্ষণটি গত 

১লো জলুোই ২০২০ তোপ্ররভখ শুরু হভয় সি মভমোি ১৭টি িযোভির মোধযভম ৩৪১ জন  োরো  ম ম তমো ও  ম মিোরী িপ্রশক্ষণটি িেোন  ভর। িপ্রশক্ষণটির 

 োপ্রর ুযলোম ক ৌর্েোভি িস্তুত  ভরভছ ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ও ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস (আইপ্রসআরপ্রস)। 

িপ্রশক্ষভণর সমোপনী অনুষ্ঠোভন িধোন অপ্রতপ্রর্ প্রহভসভি উপপ্রস্থ্ত প্রছভলন স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোভগর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি কমোঃ খোয়রুল আলম 

কসখ। 

িধোন অপ্রতপ্রর্র িক্তভিয প্রতপ্রন িভলন, মোননীয় িধোনমন্ত্রীর প্রনভেমশনোয় এিং মোননীয় স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ োপ্রন্ত  িভিষ্টো ও সমভয়োপভ োগী পেভক্ষভপর 

মোধযভম  ভরোনো মহোমোরীর শুরুভতই স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ নোনোন পেভক্ষপ গ্রহণ  ভরপ্রছল, ফভল িোংলোভেভশর  োরোগোরসমহূ 

প্রিভের অভন  কেভশর তুলনোয় ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোয় শক্ত অিস্থ্োভন রভয়ভছ এিং এই িপ্রশক্ষণ এখোভন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো পোলন 

 ভরভছ। িপ্রশক্ষভণর মোধযভম  োরো  মীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয স্বোস্থ্য সরুক্ষোর পোশোপোপ্রশ মভনোিলও িৃজি কপভয়ভছ  ো তোভের েোপ্রয়ত্ব 

পোলভন গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো রোখভি।  োরো অপ্রধেপ্তর এই ধরভণর িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম েপ্রিষযভতও অিযোহত রোখভি এিং স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সরুক্ষো কসিো 

প্রিেোগ এ প্রিষভয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  ভর  োভি। 

অনুষ্ঠোভন প্রিভশষ অপ্রতপ্রর্  োরো মহোপপ্ররেশ ম  প্রিভগ্রপ্রডয়োর কজনোভরল কমোঃ কমোপ্রমনুর রহমোন মোমুন িভলন- ‘মহোমোরীর শুরু কর্ভ ই আমরো উপলপ্রি 

 ভরপ্রছ ক ,  োরোেযন্তভরর প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ  রণীয় ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষভয় িপ্রশক্ষভণর 

িভয়োজন।  োর ফভল জজআইভজড এর সহভ োপ্রগতোয় ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন কেভশর ৬৮টি  োরোগোভর প মোয়ক্রভম িপ্রশক্ষণটি পপ্ররিোলনো  ভরভছ। 

িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয ক  মোনপ্রস  েৃঢ়তো ততপ্রর হভয়ভছ তো িশংসোর েোিীেোর এিং এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণর 

ক োন প্রি ল্প কনই। এই িপ্রশক্ষণ  োরো মীভের মহোমোপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোয় মভনোিল সুেৃঢ়  রভি এিং িপ্রশক্ষণলি জ্ঞোন িপ্রতপ্রেভনর স্বোেোপ্রি  

 ো মক্রম পপ্ররিোলনোভ  আভরো সহজতর  ভর তুলভি। 

জজআইভজড িোংলোভেশ ‘রুল অি ল’কিোগ্রোভমর কহড অফ কিোগ্রোম িপ্রমতো কসনগুপ্ত িভলন, িোংলোভেশ সর োভরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও আইন 

মন্ত্রণোলভয়র সোভর্ প্রিেযমোন  োরো আইন সংভশোধভনর উভেযোভগ ও জজআইভজড এর  োপ্ররগরী সহোয়তোয় গৃহীত পেভক্ষপসমূহ  োরগোরভ  

সংভশোধনোগোভর পপ্ররণত  রভত সহোয়তো  রভি। এই ধরভনর িপ্রশক্ষভণ প্রিপ্রেন্ন সহভ োগী িপ্রতষ্ঠোভনর অংশগ্রহভণর মোধযভম ক  অংপ্রশেোপ্ররত্ব ততপ্রর হভে 

তো অেরূ েপ্রিষযভত  োরো সংস্কোভর েূপ্রম ো রোখভি। 

মুহোম্মোে রপ্রফ ুজ্জোমোন, গেভন মন্স অযোডেোইজোর এিং কডপুটি টিম প্রলডোর, গেভন মন্স টিম, এফপ্রসপ্রডও জোনোন ক , এই ধরভনর  ো মক্রভম প্রিটিশ 

সর োভরর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো সি সময় প্রিেযমোন র্ো ভি। প্রসভমোনো  োরপ্রে, ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস এর প্রডভিনশন টিম প্রলডোর িভলন 

ক - অংপ্রশেোপ্ররভত্বর মোধযভম এই সফল িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম সম্পন্ন হল  ো মোইলফল  হভয় র্ো ভি এিং েপ্রিষযভত  োরোগোভর এই ধরভনর সমভয়োপভ োগী 

িপ্রশক্ষণ ও উভেযোভগ ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস সি সময় পোভশ র্ো ভি। 

অনুষ্ঠোভনর স্বোগত িক্তিয ও িপ্রশক্ষভণর অজমন প্রনভয় িক্তিয িেোন  ভরন ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশভনর স্বোস্থ্য ও ওয়োশ কসক্টভরর পপ্ররিোল  ই িোল 

মোসুে। 

প্রতপ্রন িপ্রশক্ষণ পপ্ররিোলনোয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  রোর জনয  োরো অপ্রধেপ্তরভ  আন্তপ্রর  ধনযিোে জোনোন। এই িপ্রশক্ষণ কর্ভ  ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ 

মোনপ্রস  স্বোস্থ্য ও এর গুরুত্ব উভে এভসভছ, এসি প্রনভয় েপ্রিষযভত  োরো অপ্রধেপ্তভরর সোভর্  োভজর সভু োগ সটৃষ্ট হভয়ভছ  ো িোস্তিোয়ভন ঢো ো আহছোপ্রনয়ো 

প্রমশন সি মোত্ম  সহোয়তো িজোয় রোখভি। 

এছোড়োও িপ্রশক্ষণটির প্রিপ্রেন্ন গুরুত্বপণূ ম প্রে  প্রিভশষ  ভর ক োপ্রেড-১৯ করোগ িপ্রতভরোভধ  রনীয়, িযজক্তগত সরুক্ষো সরঞ্জোমোপ্রের সটে  িযিহোর এিং 

সিভিভয় উভেখভ োগয প্রিষয় প্রছল মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনোর ক ৌশল  ো তোভের এই মহোমোরী পপ্ররপ্রস্থ্প্রতভত মোনপ্রস েোভি েৃঢ় র্ো ভত সোহো য 

 রভি।িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরী স ল িপ্রশক্ষণোর্ীভ  িপ্রশক্ষণ সহোপ্রয় ো ও সনেপত্র িেোন  রো হয়। 

https://prothombarta.news/2020/11/04/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a7%ac%e0%a7%ae-%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%bf/
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উভেখয ক োপ্রেড-১৯ প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষভণর পোশোপোপ্রশ ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন ও জজআইভজড িোংলোভেশ  তৃম  িোস্তিোপ্রয়ত “ইমিূেভমন্ট 

অফ েযো প্ররভয়ল প্রসিুভয়শন অি ওেোরক্রোউপ্রডং ইন প্রিজন ইন িোংলোভেশ (আইআরএসওপ্রপ)” ি ভল্পর মোধযভম কেভশ  ভরোনো েোইরোস করোভগর 

িোেুেমোভির শুরুর প্রেভ  েোইরোসটির সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর প্রিপ্র ৎস  ও স্বোস্থ্যভসিো িেোন োরীভের সুরক্ষোর জনয প্রিে স্বোস্থ্য 

সংস্থ্ো ও এফপ্রডএ  তৃম  অনুভমোপ্রেত স্বোস্থ্য সুরক্ষো সোমগ্রী ক মন-প্রপপ্রপই (ফুলিপ্রড গোউন), গ্লোেস, মোস্ক, গগলস ও আই আর র্োভম মোপ্রমিোর  োরো 

অপ্রধেপ্তভরর মোধযভম িেোন  রো হয়। পোশোপোপ্রশ ি ভল্পর  ম ম এলো োর (ঢো ো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর,  োপ্রশমপুর ক ন্দ্রীয়  োরোগোর-১, ২ এিং  োপ্রশমপুর 

মপ্রহলো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর) িিীভের মোভে  ভরোনো েোইরোস সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ সভিতনতোমূল  প্রলফভলি প্রিতরণ এিং মজুক্তিোপ্ত  োরোিিীভেরভ  

এই েোইরোস িপ্রতভরোধ ও িযজক্তগত সভিতনতো িৃজির জনয প্রনয়প্রমত তর্য িেোন  রো হভে। 

 

 

https://prothombarta.news/2020/11/04/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%AE-

%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prothombarta.news/2020/11/04/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%AE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF/
https://prothombarta.news/2020/11/04/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%AE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF/
https://prothombarta.news/2020/11/04/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%AE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF/
https://prothombarta.news/2020/11/04/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC%E0%A7%AE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF/
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8)  

 

5 November, 2020.  

কমোি প্রেজজিঃ 210635 

কেভশর ৬৮ টি  োরোগোভর ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো অনলোইন িপ্রশক্ষণ সম্পন্ন 

৫ নভেম্বর ২০২০ | ২২:৪৫ |    প্রনজস্ব িপ্রতভিে  

 

কপ্রি ভব্জ্ঞভি : ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোর অংশ প্রহভসভি কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  োরোেযন্তভর  ম মরত প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও 

সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ িস্তুপ্রত ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষয়  অনলোইন িপ্রশক্ষণটি ৪েো নভেম্বর  কশষ হভয়ভছ। জোম মোন 

সর োর ও প্রিটিশ সর োভরর অর্ মোয়ভন সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও জজআইভজড এর সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতোর মোধযভম িোংলোভেশ  োরো 

অপ্রধেপ্তর ও ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ‘ক োপ্রেড-১৯ প্রিভপয়োডমভনস ও কেস মযোভনজভমন্ট’ শীষ ম  িপ্রশক্ষণটির আভয়োজন  ভরন। িপ্রশক্ষণটি গত 

১লো জলুোই শুরু হভয় সি মভমোি ১৭টি িযোভির মোধযভম ৩৪১ জন  োরো  ম ম তমো ও  ম মিোরী িপ্রশক্ষণটি িেোন  ভর। িপ্রশক্ষণটির  োপ্রর ুযলোম 

ক ৌর্েোভি িস্তুত  ভরভছ ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন ও ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস (আইপ্রসআরপ্রস)। 

িপ্রশক্ষভণর সমোপনী অনুষ্ঠোভন িধোন অপ্রতপ্রর্ প্রহভসভি উপপ্রস্থ্ত প্রছভলন স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সরুক্ষো কসিো প্রিেোভগর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রিি কমোঃ খোয়রুল 

আলম কসখ। িধোন অপ্রতপ্রর্র িক্তভিয প্রতপ্রন িভলন, মোননীয় িধোনমন্ত্রীর প্রনভেমশনোয় এিং মোননীয় স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর ঐ োপ্রন্ত  িভিষ্টো ও সমভয়োপভ োগী 

পেভক্ষভপর মোধযভম  ভরোনো মহোমোরীর শুরুভতই স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ নোনোন পেভক্ষপ গ্রহণ  ভরপ্রছল, ফভল িোংলোভেভশর 

 োরোগোরসমূহ প্রিভের অভন  কেভশর তুলনোয় ক োপ্রেড-১৯ মহোমোরী কমো োভিলোয় শক্ত অিস্থ্োভন রভয়ভছ এিং এই িপ্রশক্ষণ এখোভন অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো পোলন  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণর মোধযভম  োরো  মীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয স্বোস্থ্য সুরক্ষোর পোশোপোপ্রশ  মভনোিলও 

িৃজি কপভয়ভছ   ো তোভের েোপ্রয়ত্ব পোলভন গুরুত্বপূণ ম েুপ্রম ো রোখভি।  োরো অপ্রধেপ্তর  এই ধরভণর িপ্রশক্ষণ   ো মক্রম  েপ্রিষযভতও  অিযোহত  রোখভি 

এিং স্বরোষ্ট্র  মন্ত্রণোলভয়র সুরক্ষো কসিো প্রিেোগ এ প্রিষভয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  ভর  োভি। 

অনুষ্ঠোভন প্রিভশষ অপ্রতপ্রর্  োরো মহোপপ্ররেশ ম  প্রিভগ্রপ্রডয়োর কজনোভরল কমোঃ কমোপ্রমনুর রহমোন মোমুন িভলন- ‘মহোমোরীর শুরু কর্ভ ই আমরো উপলপ্রি 

 ভরপ্রছ ক ,  োরোেযন্তভরর প্রিপ্র ৎস , স্বোস্থ্য  মী ও সোধোরণ  মীভের ক োপ্রেড-১৯ িপ্রতভরোভধ  রণীয় ও মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনো প্রিষভয় 

িপ্রশক্ষভণর িভয়োজন।  োর ফভল জজআইভজড এর সহভ োপ্রগতোয় ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন কেভশর ৬৮টি  োরোগোভর প মোয়ক্রভম িপ্রশক্ষণটি 

পপ্ররিোলনো  ভরভছ। িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরীভের িতমমোন পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোর জনয ক  মোনপ্রস  েৃঢ়তো ততপ্রর হভয়ভছ তো িশংসোর েোিীেোর এিং 

এ ধরভনর িপ্রশক্ষভণর ক োন প্রি ল্প কনই। এই িপ্রশক্ষণ  োরো মীভের মহোমোপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত কমো োভিলোয় মভনোিল সুেৃঢ়  রভি এিং িপ্রশক্ষণলি 

জ্ঞোন িপ্রতপ্রেভনর স্বোেোপ্রি   ো মক্রম পপ্ররিোলনোভ  আভরো সহজতর  ভর তুলভি। 

জজআইভজড িোংলোভেশ ‘রুল অি ল’কিোগ্রোভমর কহড অফ কিোগ্রোম িপ্রমতো কসনগুপ্ত িভলন, িোংলোভেশ সর োভরর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয় ও আইন 

মন্ত্রণোলভয়র সোভর্ প্রিেযমোন  োরো আইন সংভশোধভনর উভেযোভগ ও জজআইভজড এর  োপ্ররগরী সহোয়তোয় গৃহীত পেভক্ষপসমূহ  োরগোরভ  

সংভশোধনোগোভর পপ্ররণত  রভত সহোয়তো  রভি। এই ধরভনর িপ্রশক্ষভণ প্রিপ্রেন্ন সহভ োগী িপ্রতষ্ঠোভনর অংশগ্রহভণর মোধযভম ক  অংপ্রশেোপ্ররত্ব ততপ্রর 

হভে তো অেরূ েপ্রিষযভত  োরো সংস্কোভর েূপ্রম ো রোখভি। মুহোম্মোে রপ্রফ ুজ্জোমোন, গেভন মন্স অযোডেোইজোর এিং কডপুটি টিম প্রলডোর, গেভন মন্স টিম, 

এফপ্রসপ্রডও জোনোন ক , এই ধরভনর  ো মক্রভম প্রিটিশ সর োভরর সোপ্রি ম   সহভ োপ্রগতো সি সময় প্রিেযমোন র্ো ভি। প্রসভমোনো  োরপ্রে, ইন্টোরনযোশনোল 

 প্রমটি ফর করডক্রস এর প্রডভিনশন টিম প্রলডোর িভলন ক - অংপ্রশেোপ্ররভত্বর মোধযভম এই সফল িপ্রশক্ষণ  ো মক্রম সম্পন্ন হল  ো মোইলফল  হভয় 

র্ো ভি এিং েপ্রিষযভত  োরোগোভর এই ধরভনর সমভয়োপভ োগী িপ্রশক্ষণ ও উভেযোভগ ইন্টোরনযোশনোল  প্রমটি ফর করডক্রস সি সময় পোভশ র্ো ভি। 

অনুষ্ঠোভনর স্বোগত িক্তিয ও  িপ্রশক্ষভণর অজমন প্রনভয় িক্তিয িেোন  ভরন ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশভনর স্বোস্থ্য ও ওয়োশ কসক্টভরর পপ্ররিোল  ই িোল 

মোসুে। প্রতপ্রন িপ্রশক্ষণ পপ্ররিোলনোয় সোপ্রি ম  সহভ োপ্রগতো  রোর জনয  োরো অপ্রধেপ্তরভ  আন্তপ্রর  ধনযিোে জোনোন। এই িপ্রশক্ষণ কর্ভ  ক োপ্রেড-১৯ 
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িপ্রতভরোভধ মোনপ্রস  স্বোস্থ্য ও এর গুরুত্ব উভে এভসভছ, এসি প্রনভয় েপ্রিষযভত  োরো অপ্রধেপ্তভরর সোভর্  োভজর সভু োগ সৃটষ্ট হভয়ভছ  ো িোস্তিোয়ভন 

ঢো ো আহছোপ্রনয়ো প্রমশন সি মোত্ম  সহোয়তো িজোয় রোখভি। এছোড়োও িপ্রশক্ষণটির প্রিপ্রেন্ন গুরুত্বপূণ ম প্রে  প্রিভশষ  ভর ক োপ্রেড-১৯ করোগ িপ্রতভরোভধ 

 রনীয়, িযজক্তগত সুরক্ষো সরঞ্জোমোপ্রের সটে  িযিহোর এিং সিভিভয় উভেখভ োগয প্রিষয় প্রছল মোনপ্রস  িোপ িযিস্থ্োপনোর ক ৌশল  ো তোভের এই 

মহোমোরী পপ্ররপ্রস্থ্প্রতভত মোনপ্রস েোভি েৃঢ় র্ো ভত সোহো য  রভি। 

িপ্রশক্ষভণ অংশগ্রহণ োরী স ল িপ্রশক্ষণোর্ীভ  িপ্রশক্ষণ সহোপ্রয় ো ও সনেপত্র িেোন  রো হয়। উভেখয ক োপ্রেড-১৯ প্রিষয়  অনলোইন 

িপ্রশক্ষভণর পোশোপোপ্রশ ঢো ো আহছ্োপ্রনয়ো প্রমশন ও জজআইভজড িোংলোভেশ  তৃম  িোস্তিোপ্রয়ত “ইমিূেভমন্ট অফ েযো প্ররভয়ল প্রসিুভয়শন অি 

ওেোরক্রোউপ্রডং ইন প্রিজন ইন িোংলোভেশ (আইআরএসওপ্রপ)” ি ভল্পর মোধযভম কেভশ  ভরোনো েোইরোস করোভগর িোেুেমোভির শুরুর প্রেভ  

েোইরোসটির সংক্রমণ িপ্রতভরোভধ কেভশর ৬৮টি  োরোগোভরর  প্রিপ্র ৎস  ও স্বোস্থ্যভসিো িেোন োরীভের সরুক্ষোর জনয প্রিে স্বোস্থ্য সংস্থ্ো ও এফপ্রডএ 

 তৃম  অনুভমোপ্রেত স্বোস্থ্য সুরক্ষো সোমগ্রী ক মন-প্রপপ্রপই (ফুলিপ্রড গোউন), গ্লোেস, মোস্ক,  গগলস ও আই আর র্োভম মোপ্রমিোর  োরো অপ্রধেপ্তভরর মোধযভম 

িেোন  রো হয়। পোশোপোপ্রশ ি ভল্পর  ম ম এলো োর (ঢো ো ক ন্দ্রীয়  োরোগোর,  োপ্রশমপরু ক ন্দ্রীয়  োরোগোর-১, ২ এিং  োপ্রশমপরু মপ্রহলো ক ন্দ্রীয় 

 োরোগোর) িিীভের মোভে  ভরোনো েোইরোস সংক্রমণ  িপ্রতভরোভধ  সভিতনতোমূল   প্রলফভলি প্রিতরণ এিং মুজক্তিোপ্ত   োরোিিীভেরভ  এই েোইরোস 

িপ্রতভরোধ ও িযজক্তগত সভিতনতো িৃজির জনয প্রনয়প্রমত তর্য িেোন  রো হভে। 
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