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চুড়ান্ত হল া সাভার প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

 রবিিোর, ১৩ বিসেম্বর ২০২০, ২২:৫৯ 

  

৬৬ 

 
আমোসের ইউটিউি চ্যোসেল েোিস্ক্রোইি করসে এখোসে বিক করুে:  

 

বেউজ হিস্কঃ 

 

 

েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্ত করো  সেসে। অেয ১৩ বিসেম্বর ২০২০ েোভোর হ ৌরেভোর আসেোজসে ও ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে স োবিেোে 

হ ৌরেভোসক একটি স্বোস্থ্য েম্মে মসিল হ ৌরেভো ব সেসি িসড় হেোলোর লসযয হ ৌরেভোর েসম্মলে কসয স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরণ বিষেক কমমশোলোর আসেোজে 

করো  ে। উক্ত কমমশোলোর েভো বে হ ৌরেভোর হমের জেোি  োজী হমোঃ  আব্দুল িবণ িসলে, েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো উন্নেসে হকৌশল ত্র প্রণেে একটি গুরুত্ব ূণম 

মোইলফলক। েোিমজেীে স্বোস্থ্যসেিো িোস্তিোেসে বিসশষ কসর েমোসজর েবরদ্র, েুবিধোিবিে, েোমোবজকভোসি ব বেসে  ড়ো ও প্রোবন্তক জেসিোবির স্বোস্থ্যসেিো বেবিে কসে এ 

হকৌশল ত্রটি গুরুত্ব ূণম ভূবমকো  োলে করসি। এটি এেবিবজ -৩ এর অধীে ১৩টি লযযমোত্রো অজম সে উসেখস োিয ভূবমকো রোখসি। বেবে আসরো িসলে ঢোকো আহ্েোবেেো 

বমশসের দ্বোরো আমোর হ ৌরেভোর  ে-েবরদ্র মোেষু অসেক উ কৃে  সে এই জেয আবম ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক আন্তবরক ধেযিোে জোেোে, েোসের েোফলয কোমেো 
কবর। বেবে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক েি ধরসের ে স োবিেো হেওেোর প্রেযে িযক্ত কসরে। 
উক্ত অেষু্ঠোসের প্রধোে অবেবি েোভোর হ ৌরভোর প্রধোে বেিমো ী কমমকম েো জেোি শরফ উবিে আ ম্মে হচ্ৌধুরী িসলে, েরকোরী স্বোস্থ্যসেিো ক্রমোন্বসে েম্প্রেোবরে  সে হে 

েুবিধো েোভোর হ ৌরিোেীও  োসিে। এেোড়ো েকসলর জেয স্বোস্থ্যসেিো বেবিে করো স্থ্োেীে েরকোর বিভোসির অেযেম েোবেত্ব  ো িোস্তিোেসে হকৌশল ত্রটি ে োেক ভুবমকো 
 োলে করসি। বেবে হকৌশল ত্র প্রণেসে ে স োবিেোর জেয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক ধেযিোে জোেোে এিং হকৌশল ত্র িোস্তিোেসে েকসলর ে স োবিেো কোমেো কসরে। 

অেষু্ঠোসে বিসশষ অবেবির িক্তসিয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে কোরী  বরচ্োলক জেোি হমোখসলেুর র মোে শুসভেো িক্তিয হেে এিং হকৌশল ত্র প্রেেসের উসিশয িেমেো 

কসরে।সফোেোসের েোধোরণ েম্পোেক ও লযোিসজোে  োে োেোসলর িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: ওেোবকলরু র মোে িসলে -আমরো আমোসের েোসধযর মসধয হচ্িো কবর অে োে 

মোেষুসের কম মসূলয েসিমোচ্চ হেিো করোর জেয। েীমো হজেোসরল  োে োেোসলর হচ্েোরমযোে ও বিবশি্ েোংিোবেক হিোবিন্দ আচ্ম ো  িসলে - ঢোকো আহ্েোবেেো বমশে 

িোস্তিোবেে হ ল্ি এন্ড বেউবিশে ভোউচ্োর বস্কম মসিসল েোভোর হ ৌরেভো এলোকোর েবরদ্র জেসিোষ্ঠীসক আমরো স্বোস্থ্যসেিো প্রেোে করসিো। কমমশোলোে বিসশষ অবেবি ব সেসি 

উ বস্থ্ে বেসলে েোভোর হ ৌরেভোর ০৭ এিং ০৮ ওেোসিম র কোউবিলর এিং ৪, ৫ ও ৬ েং ওেোসিম র েংরবযে মব লো আেসের কোউবিলর িোরবফে আক্তোর। 

স্বোস্থ্যসেিো েম্পবকম ে হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরে কমমশোলোে আসরো উ বস্থ্ে বেসলে, েোভোর হ ৌরেভোর েবচ্ি, স্বোস্থ্য কমমকেম ো, ব েোি রযক, িবস্ত উন্নেে কমমকেম ো, উ সজলো 

মব লো বিষেক কমমকেম ো, েোভোসর উ সজলো হ ল্ি কসমসেসের আিোবেক হমবিসকল অবফেোর, েোভোর আধুবেক  োে োেোল িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: শোমেুবিে, েু োর 

হমবিসকল  েব টোল প্রো: বল: িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমোঃ হেবলম হরজো, বেউস ো  বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর এর বেিমো ী প্রধোে িো: আবেকো েোবজেোে মজমুেোর, 

হরোজ বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর হচ্েোরমযোে আব্দুল  োবলম, স্থ্োেীে অেযোেয এেবজও প্রবেবেবধ, েোংিোবেক ও হ ৌরেভোর অেযোেয কমমকেম োে  প্রকসের েোভোর 

এবরেো মযোসেজোর হমোঃ জো োঙ্গীর হ োসেে ও অেযোেয কমমকর্রেম োিনৃ্দ। অেষু্ঠোেটি  বরচ্োলেো কসরে েোভোর এবরেোর হটকবেকযোল অবফেোর হমোঃ আশোেলু  ক। 

 

https://www.bojrokontho.com/55581    
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UNCATEGORIZEDসারালেশস্বাস্থ্য 

চুড়ান্ত হল া সাভার প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র সাভার প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র চুড়ান্ত  রা হলেলে। 
 

ByEditor 

 বিসে. 14, 2020 

 

14 December, 2020. েমসের কন্ঠ বরস োটম ।। 
 

অেয ১৩ বিসেম্বর ২০২০ েোভোর হ ৌরেভোর আসেোজসে ও ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে স োবিেোে হ ৌরেভোসক একটি স্বোস্থ্য েম্মে মসিল হ ৌরেভো ব সেসি িসড় হেোলোর লসযয হ ৌরেভোর েসম্মলে কসয 

স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরণ বিষেক কমমশোলোর আসেোজে করো  ে। উক্ত কমমশোলোর েভো বে হ ৌরেভোর হমের জেোি  োজী হমোঃ আবু্দল িবণ িসলে, েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো উন্নেসে হকৌশল ত্র 

প্রণেে একটি গুরুত্ব ূণম মোইলফলক। েোিমজেীে স্বোস্থ্যসেিো িোস্তিোেসে বিসশষ কসর েমোসজর েবরদ্র, েুবিধোিবিে, েোমোবজকভোসি ব বেসে  ড়ো ও প্রোবন্তক জেসিোবির স্বোস্থ্যসেিো বেবিে কসে এ হকৌশল ত্রটি 

গুরুত্ব ূণম ভূবমকো  োলে করসি। এটি এেবিবজ -৩ এর অধীে ১৩টি লযযমোত্রো অজম সে উসেখস োিয ভূবমকো রোখসি। বেবে আসরো িসলে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের দ্বোরো আমোর হ ৌরেভোর  ে-েবরদ্র মোেুষ 

অসেক উ কৃে  সে এই জেয আবম ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক আন্তবরক ধেযিোে জোেোে, েোসের েোফলয কোমেো কবর। বেবে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক েি ধরসের ে স োবিেো হেওেোর প্রেযে িযক্ত কসরে। 

উক্ত অেুষ্ঠোসের প্রধোে অবেবি েোভোর হ ৌরভোর প্রধোে বেিমো ী কমমকম েো জেোি শরফ উবিে আ ম্মে হচ্ৌধুরী িসলে, েরকোরী স্বোস্থ্যসেিো ক্রমোন্বসে েম্প্রেোবরে  সে হে েুবিধো েোভোর হ ৌরিোেীও  োসিে। 

এেোড়ো েকসলর জেয স্বোস্থ্যসেিো বেবিে করো স্থ্োেীে েরকোর বিভোসির অেযেম েোবেত্ব  ো িোস্তিোেসে হকৌশল ত্রটি ে োেক ভুবমকো  োলে করসি। বেবে হকৌশল ত্র প্রণেসে ে স োবিেোর জেয ঢোকো 
আহ্েোবেেো বমশেসক ধেযিোে জোেোে এিং হকৌশল ত্র িোস্তিোেসে েকসলর ে স োবিেো কোমেো কসরে। 

অেুষ্ঠোসে বিসশষ অবেবির িক্তসিয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে কোরী  বরচ্োলক জেোি হমোখসলেুর র মোে শুসভেো িক্তিয হেে এিং হকৌশল ত্র প্রেেসের উসিশয িেমেো কসরে।সফোেোসের েোধোরণ েম্পোেক 

ও লযোিসজোে  োে োেোসলর িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: ওেোবকলুর র মোে িসলে -আমরো আমোসের েোসধযর মসধয হচ্িো কবর অে োে মোেুষসের কম মূসলয েসিমোচ্চ হেিো করোর জেয। েীমো হজেোসরল 

 োে োেোসলর হচ্েোরমযোে ও বিবশি্ েোংিোবেক হিোবিন্দ আচ্ম ো  িসলে – ঢোকো আহ্েোবেেো বমশে িোস্তিোবেে হ ল্ি এন্ড বেউবিশে ভোউচ্োর বস্কম মসিসল েোভোর হ ৌরেভো এলোকোর েবরদ্র জেসিোষ্ঠীসক আমরো 
স্বোস্থ্যসেিো প্রেোে করসিো। কমমশোলোে বিসশষ অবেবি ব সেসি উ বস্থ্ে বেসলে েোভোর হ ৌরেভোর ০৭ এিং ০৮ ওেোসিম র কোউবিলর এিং ৪, ৫ ও ৬ েং ওেোসিম র েংরবযে মব লো আেসের কোউবিলর 

িোরবফে আক্তোর। 

স্বোস্থ্যসেিো েম্পবকম ে হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরে কমমশোলোে আসরো উ বস্থ্ে বেসলে, েোভোর হ ৌরেভোর েবচ্ি, স্বোস্থ্য কমমকেম ো, ব েোি রযক, িবস্ত উন্নেে কমমকেম ো, উ সজলো মব লো বিষেক কমমকেম ো, েোভোসর 

উ সজলো হ ল্ি কসমসেসের আিোবেক হমবিসকল অবফেোর, েোভোর আধুবেক  োে োেোল িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: শোমেুবিে, েু োর হমবিসকল  েব টোল প্রো: বল: িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমোঃ হেবলম হরজো, 
বেউস ো  বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর এর বেিমো ী প্রধোে িো: আবেকো েোবজেোে মজমুেোর, হরোজ বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর হচ্েোরমযোে আবু্দল  োবলম, স্থ্োেীে অেযোেয এেবজও প্রবেবেবধ, 

েোংিোবেক ও হ ৌরেভোর অেযোেয কমমকেম োে  প্রকসের েোভোর এবরেো মযোসেজোর হমোঃ জো োঙ্গীর হ োসেে ও অেযোেয কমমকর্রেম োিৃন্দ। অেুষ্ঠোেটি  বরচ্োলেো কসরে েোভোর এবরেোর হটকবেকযোল অবফেোর হমোঃ 
আশোেলু  ক। 
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হিইবল িোজী ুর (েংিোে বিজ্ঞবি): েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্ত করো  সেসে। ১৩ বিসেম্বর ২০২০ েোভোর হ ৌরেভোর আসেোজসে ও ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে স োবিেোে 

হ ৌরেভোসক একটি স্বোস্থ্য েম্মে মসিল হ ৌরেভো ব সেসি িসড় হেোলোর লসযয হ ৌরেভোর েসম্মলে কসয স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরণ বিষেক কমমশোলোর আসেোজে করো  ে। উক্ত কমমশোলোর 

েভো বে হ ৌরেভোর হমের জেোি  োজী হমোঃ আবু্দল িবণ িসলে, েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো উন্নেসে হকৌশল ত্র প্রণেে একটি গুরুত্ব ূণম মোইলফলক। েোিমজেীে স্বোস্থ্যসেিো িোস্তিোেসে বিসশষ কসর 

েমোসজর েবরদ্র, েুবিধোিবিে, েোমোবজকভোসি ব বেসে  ড়ো ও প্রোবন্তক জেসিোবির স্বোস্থ্যসেিো বেবিে কসে এ হকৌশল ত্রটি গুরুত্ব ূণম ভূবমকো  োলে করসি। এটি এেবিবজ -৩ এর অধীে ১৩টি লযযমোত্রো 
অজম সে উসেখস োিয ভূবমকো রোখসি। বেবে আসরো িসলে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের দ্বোরো আমোর হ ৌরেভোর  ে-েবরদ্র মোেুষ অসেক উ কৃে  সে এই জেয আবম ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক আন্তবরক 

ধেযিোে জোেোে, েোসের েোফলয কোমেো কবর। বেবে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক েি ধরসের ে স োবিেো হেওেোর প্রেযে িযক্ত কসরে। 
উক্ত অেুষ্ঠোসের প্রধোে অবেবি েোভোর হ ৌরভোর প্রধোে বেিমো ী কমমকম েো শরফ উবিে আ ম্মে হচ্ৌধুরী িসলে, েরকোরী স্বোস্থ্যসেিো ক্রমোন্বসে েম্প্রেোবরে  সে হে েুবিধো েোভোর হ ৌরিোেীও  োসিে। 
এেোড়ো েকসলর জেয স্বোস্থ্যসেিো বেবিে করো স্থ্োেীে েরকোর বিভোসির অেযেম েোবেত্ব  ো িোস্তিোেসে হকৌশল ত্রটি ে োেক ভুবমকো  োলে করসি। বেবে হকৌশল ত্র প্রণেসে ে স োবিেোর জেয ঢোকো 

আহ্েোবেেো বমশেসক ধেযিোে জোেোে এিং হকৌশল ত্র িোস্তিোেসে েকসলর ে স োবিেো কোমেো কসরে। 
অেুষ্ঠোসে বিসশষ অবেবির িক্তসিয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে কোরী  বরচ্োলক জেোি হমোখসলেুর র মোে শুসভেো িক্তিয হেে এিং হকৌশল ত্র প্রেেসের উসিশয িেমেো কসরে।হফোেোসের েোধোরণ 
েম্পোেক ও লযোিসজোে  োে োেোসলর িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: ওেোবকলুর র মোে িসলে -আমরো আমোসের েোসধযর মসধয হচ্িো কবর অে োে মোেুষসের কম মূসলয েসিমোচ্চ হেিো করোর জেয। েীমো 
হজেোসরল  োে োেোসলর হচ্েোরমযোে ও বিবশি্ েোংিোবেক হিোবিন্দ আচ্ম ো  িসলে – ঢোকো আহ্েোবেেো বমশে িোস্তিোবেে হ ল্ি এন্ড বেউবিশে ভোউচ্োর বস্কম মসিসল েোভোর হ ৌরেভো এলোকোর েবরদ্র 
জেসিোষ্ঠীসক আমরো স্বোস্থ্যসেিো প্রেোে করসিো। কমমশোলোে বিসশষ অবেবি ব সেসি উ বস্থ্ে বেসলে েোভোর হ ৌরেভোর ০৭ এিং ০৮ ওেোসিম র কোউবিলর এিং ৪, ৫ ও ৬ েং ওেোসিম র েংরবযে মব লো 

আেসের কোউবিলর িোরবফে আক্তোর। 
স্বোস্থ্যসেিো েম্পবকম ে হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরে কমমশোলোে আসরো উ বস্থ্ে বেসলে, েোভোর হ ৌরেভোর েবচ্ি, স্বোস্থ্য কমমকেম ো, ব েোি রযক, িবস্ত উন্নেে কমমকেম ো, উ সজলো মব লো বিষেক কমমকেম ো, 
েোভোসর উ সজলো হ ল্ি কসমসেসের আিোবেক হমবিসকল অবফেোর, েোভোর আধুবেক  োে োেোল িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: শোমেুবিে, েু োর হমবিসকল  েব টোল প্রো: বল: িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমোঃ 
হেবলম হরজো, বেউস ো  বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর এর বেিমো ী প্রধোে িো: আবেকো েোবজেোে মজমুেোর, হরোজ বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর হচ্েোরমযোে আবু্দল  োবলম, স্থ্োেীে অেযোেয 
এেবজও প্রবেবেবধ, েোংিোবেক ও হ ৌরেভোর অেযোেয কমমকেম োে  প্রকসের েোভোর এবরেো মযোসেজোর হমোঃ জো োঙ্গীর হ োসেে ও অেযোেয কমমকর্রেম োিৃন্দ। অেুষ্ঠোেটি  বরচ্োলেো কসরে েোভোর এবরেোর 

হটকবেকযোল অবফেোর হমোঃ আশোেলু  ক।  
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প্রেে 

 েোরোসেশ 

বিস্তোবরে 

চূড়ান্ত হল া সাভার প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

প্রকোবশেঃ ডিলসম্বর ১৩, ২০২০       বপ্রন্ট 

 

উইলেনআই২৪ পিস্ক:  

েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চূ্ড়োন্ত করো  সেসে। রবিিোরএকটি স্বোস্থ্যেম্মে মসিল হ ৌরেভো ব সেসি িসড় হেোলোর লসযয হ ৌরেভোর েসম্মলে কসয 

স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চূ্ড়োন্তকরণ বিষেক কমমশোলোর আসেোজে করো  ে। হ ৌরেভোর আসেোজসে ও ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে স োবিেোে এ কমমশোলো  ে। 
কমমশোলোর েভো বে হ ৌরেভোর হমের জেোি  োজী হমো. আব্দুল িবণ িসলে, েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো উন্নেসে হকৌশল ত্র প্রণেে একটি গুরুত্ব ূণম মোইলফলক। 

েোিমজেীে স্বোস্থ্যসেিো িোস্তিোেসে বিসশষ কসর েমোসজর েবরদ্র, েুবিধোিবিে, েোমোবজকভোসি ব বেসে  ড়ো ও প্রোবন্তক জেসিোষ্ঠীর স্বোস্থ্যসেিো বেবিে কসে এ হকৌশল ত্রটি 

গুরুত্ব ূণম ভূবমকো  োলে করসি। এটি এেবিবজ -৩ এর অধীে ১৩টি লযযমোত্রো অজম সে উসেখস োিয ভূবমকো রোখসি। বেবে আসরো িসলে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের দ্বোরো 
আমোর হ ৌরেভোর  ে-েবরদ্র মোেষু অসেক উ কৃে  সে এই জেয আবম ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক আন্তবরক ধেযিোে জোেোে, েোসের েোফলয কোমেো কবর। বেবে ঢোকো 
আহ্েোবেেো বমশেসক েি ধরসের ে স োবিেো হেওেোর প্রেযে িযক্ত কসরে। 

অেষু্ঠোসের প্রধোে অবেবি েোভোর হ ৌরভোর প্রধোে বেিমো ী কমমকম েো জেোি শরফ উবিে আ ম্মে হচ্ৌধুরী িসলে, েরকোরী স্বোস্থ্যসেিো ক্রমোন্বসে েম্প্রেোবরে  সে হে েুবিধো 
েোভোর হ ৌরিোেীও  োসিে। এেোড়ো েকসলর জেয স্বোস্থ্যসেিো বেবিে করো স্থ্োেীে েরকোর বিভোসির অেযেম েোবেত্ব  ো িোস্তিোেসে হকৌশল ত্রটি ে োেক ভুবমকো  োলে 

করসি। বেবে হকৌশল ত্র প্রণেসে ে স োবিেোর জেয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক ধেযিোে জোেোে এিং হকৌশল ত্র িোস্তিোেসে েকসলর ে স োবিেো কোমেো কসরে। 

অেষু্ঠোসে বিসশষ অবেবির িক্তসিয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে কোরী  বরচ্োলক জেোি হমোখসলেুর র মোে শুসভেো িক্তিয হেে এিং হকৌশল ত্র প্রেেসের উসিশয িেমেো 
কসরে।সফোেোসের েোধোরণ েম্পোেক ও লযোিসজোে  োে োেোসলর িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: ওেোবকলরু র মোে িসলে -আমরো আমোসের েোসধযর মসধয হচ্িো কবর অে োে 

মোেষুসের কম মসূলয েসিমোচ্চ হেিো করোর জেয। েীমো হজেোসরল  োে োেোসলর হচ্েোরমযোে ও বিবশি্ েোংিোবেক হিোবিন্দ আচ্ম ো  িসলে - ঢোকো আহ্েোবেেো বমশে 

িোস্তিোবেে হ ল্ি এন্ড বেউবিশে ভোউচ্োর বস্কম মসিসল েোভোর হ ৌরেভো এলোকোর েবরদ্র জেসিোষ্ঠীসক আমরো স্বোস্থ্যসেিো প্রেোে করসিো। কমমশোলোে বিসশষ অবেবি ব সেসি 

উ বস্থ্ে বেসলে েোভোর হ ৌরেভোর ০৭ এিং ০৮ ওেোসিম র কোউবিলর এিং ৪, ৫ ও ৬ েং ওেোসিম র েংরবযে মব লো আেসের কোউবিলর িোরবফে আক্তোর। 

স্বোস্থ্যসেিো েম্পবকম ে হকৌশল ত্র চূ্ড়োন্তকরে কমমশোলোে আসরো উ বস্থ্ে বেসলে, েোভোর হ ৌরেভোর েবচ্ি, স্বোস্থ্য কমমকেম ো, ব েোি রযক, িবস্ত উন্নেে কমমকেম ো, উ সজলো 
মব লো বিষেক কমমকেম ো, েোভোসর উ সজলো হ ল্ি কসমসেসের আিোবেক হমবিসকল অবফেোর, েোভোর আধুবেক  োে োেোল িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: শোমেুবিে, েু োর 

হমবিসকল  েব টোসলর িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো. হেবলম হরজো, বেউস ো  বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর এর বেিমো ী প্রধোে িো: আবেকো েোবজেোে মজমুেোর, হরোজ 

বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর হচ্েোরমযোে আব্দুল  োবলম, স্থ্োেীে অেযোেয এেবজও প্রবেবেবধ, েোংিোবেক ও হ ৌরেভোর অেযোেয কমমকেম োে  প্রকসের েোভোর এবরেো 
মযোসেজোর হমো. জো োঙ্গীর হ োসেে ও অেযোেয কমমকেম ো। অেষু্ঠোেটি  বরচ্োলেো কসরে েোভোর এবরেোর হটকবেকযোল অবফেোর হমো. আশোেলু  ক। 
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14 December, 2020. 

চুড়ান্ত হল া সাভার প ৌরসভার স্বাস্থ্যলসবা প ৌশ  ত্র 

আ সিট টোইম : হেোমিোর, ১৪ বিসেম্বর, ২০২০ 

 ৩ িোর  ঠিে 
 

   

েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্ত করো  সেসে। অেয ১৩ বিসেম্বর ২০২০ েোভোর হ ৌরেভোর আসেোজসে ও ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে স োবিেোে হ ৌরেভোসক একটি স্বোস্থ্য েম্মে 

মসিল হ ৌরেভো ব সেসি িসড় হেোলোর লসযয হ ৌরেভোর েসম্মলে কসয স্বোস্থ্যসেিো হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরণ বিষেক কমমশোলোর আসেোজে করো  ে। উক্ত কমমশোলোর েভো বে হ ৌরেভোর হমের 

জেোি  োজী হমোঃ  আবু্দল িবণ িসলে, েোভোর হ ৌরেভোর স্বোস্থ্যসেিো উন্নেসে হকৌশল ত্র প্রণেে একটি গুরুত্ব ূণম মোইলফলক। েোিমজেীে স্বোস্থ্যসেিো িোস্তিোেসে বিসশষ কসর েমোসজর েবরদ্র, 

েুবিধোিবিে, েোমোবজকভোসি ব বেসে  ড়ো ও প্রোবন্তক জেসিোবির স্বোস্থ্যসেিো বেবিে কসে এ হকৌশল ত্রটি গুরুত্ব ূণম ভূবমকো  োলে করসি। এটি এেবিবজ -৩ এর অধীে ১৩টি লযযমোত্রো অজম সে 

উসেখস োিয ভূবমকো রোখসি। বেবে আসরো িসলে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের দ্বোরো আমোর হ ৌরেভোর  ে-েবরদ্র মোেুষ অসেক উ কৃে  সে এই জেয আবম ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক আন্তবরক 

ধেযিোে জোেোে, েোসের েোফলয কোমেো কবর। বেবে ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক েি ধরসের ে স োবিেো হেওেোর প্রেযে িযক্ত কসরে। 

উক্ত অেুষ্ঠোসের প্রধোে অবেবি েোভোর হ ৌরভোর প্রধোে বেিমো ী কমমকম েো জেোি শরফ উবিে আ ম্মে হচ্ৌধুরী িসলে, েরকোরী স্বোস্থ্যসেিো ক্রমোন্বসে েম্প্রেোবরে  সে হে েুবিধো েোভোর 

হ ৌরিোেীও  োসিে। এেোড়ো েকসলর জেয স্বোস্থ্যসেিো বেবিে করো স্থ্োেীে েরকোর বিভোসির অেযেম েোবেত্ব  ো িোস্তিোেসে হকৌশল ত্রটি ে োেক ভুবমকো  োলে করসি। বেবে হকৌশল ত্র প্রণেসে 

ে স োবিেোর জেয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশেসক ধেযিোে জোেোে এিং হকৌশল ত্র িোস্তিোেসে েকসলর ে স োবিেো কোমেো কহরে। 

অেুষ্ঠোসে বিসশষ অবেবির িক্তসিয ঢোকো আহ্েোবেেো বমশসের ে কোরী  বরচ্োলক জেোি হমোখসলেুর র মোে শুসভেো িক্তিয হেে এিং হকৌশল ত্র প্রেেসের উসিশয িেমেো কসরে।সফোেোসের 

েোধোরণ েম্পোেক ও লযোিসজোে  োে োেোসলর িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: ওেোবকলুর র মোে িসলে -আমরো আমোসের েোসধযর মসধয হচ্িো কবর অে োে মোেুষসের কম মূসলয েসিমোচ্চ হেিো করোর 

জেয। েীমো হজেোসরল  োে োেোসলর হচ্েোরমযোে ও বিবশি্ েোংিোবেক হিোবিন্দ আচ্ম ো  িসলে – ঢোকো আহ্েোবেেো বমশে িোস্তিোবেে হ ল্ি এন্ড বেউবিশে ভোউচ্োর বস্কম মসিসল েোভোর হ ৌরেভো 
এলোকোর েবরদ্র জেসিোষ্ঠীসক আমরো স্বোস্থ্যসেিো প্রেোে করসিো। কমমশোলোে বিসশষ অবেবি ব সেসি উ বস্থ্ে বেসলে েোভোর হ ৌরেভোর ০৭ এিং ০৮ ওেোসিম র কোউবিলর এিং ৪, ৫ ও ৬ েং 
ওেোসিম র েংরবযে মব লো আেসের কোউবিলর িোরবফে আক্তোর। 

স্বোস্থ্যসেিো েম্পবকম ে হকৌশল ত্র চু্ড়োন্তকরে কমমশোলোে আসরো উ বস্থ্ে বেসলে, েোভোর হ ৌরেভোর েবচ্ি, স্বোস্থ্য কমমকেম ো, ব েোি রযক, িবস্ত উন্নেে কমমকেম ো, উ সজলো মব লো বিষেক কমমকেম ো, 
েোভোসর উ সজলো হ ল্ি কসমসেসের আিোবেক হমবিসকল অবফেোর, েোভোর আধুবেক  োে োেোল িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক হমো: শোমেুবিে, েু োর হমবিসকল  েব টোল প্রো: বল: িযিস্থ্ো েো  বরচ্োলক 

হমোঃ হেবলম হরজো, বেউস ো  বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর এর বেিমো ী প্রধোে িো: আবেকো েোবজেোে মজমুেোর, হরোজ বিবেক এন্ড িোেোিেবিক হেন্টোর হচ্েোরমযোে আবু্দল  োবলম, স্থ্োেীে 

অেযোেয এেবজও প্রবেবেবধ, েোংিোবেক ও হ ৌরেভোর অেযোেয কমমকেম োে  প্রকসের েোভোর এবরেো মযোসেজোর হমোঃ জো োঙ্গীর হ োসেে ও অেযোেয কমমকর্রেম োিৃন্দ। অেুষ্ঠোেটি  বরচ্োলেো কসরে 

েোভোর এবরেোর হটকবেকযোল অবফেোর হমোঃ আশোেলু  ক। 
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