
 

 

 

কারাগারর মানসিক স্বাস্থ্যসিষয়ক সিন সিনিযাপী অনলাইন প্রসিক্ষণ শুরু 

০০:০০, ১৮ জানুযারয, ২০২১ 

জজআইজজড ফাাংরাজদ  কাযা 

অরধদপ্তজযয যমথ উজদযাজগ ঢাকা 

আছ্ারনযা রভন কতত কৃ ফাস্তফারযত এফাং 

রিটি  জাভ ৃান যকাজযয যমথ অথ ৃাযজন 

রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা 

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভানরক চা 

ফযফস্থানারফলযক রতন রদনফযাী অনরাইন 

ররক্ষণ গতকার যযাফফায শুরু জযজছ। 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান 

অরতরথ রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা 

যফা রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) যভা. খাইরুর আরভ যখ। রফজল অরতরথ রছজরন কাযা ভারযদকৃ 

রিজগরডযায যজনাজযর যভা. যভারভনুয যভান ভাভুন এফাং জজআইজজজডয যড অফ যরাগ্রাভ (রুর অফ র’) 

ররভতা যনগুপ্ত। অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয  ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয রদান কজযন ঢাকা আছ্ারনযা 

রভজনয স্বাস্থয  যা যক্টজযয রযচারক ইকফার ভাুদ। 

যভা. খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত অফস্থায ভজধয যপজর 

রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয য ফারত চা া, তরফহ্বর 

জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয 

ভানরক চা আয যফর। রফুর াংখযক কাযাফজি  কাযাকভীযা কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফর যজযজছ। 

কাযা কভীযা ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকারফরায যফ রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। 

উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ যদজয 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণ রদান কযা জফ। াংফাদ রফজ্ঞরপ্ত 

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

mohanagar/33381/%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8--
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%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%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81?fbclid=IwAR10TA8RqQvjMT3kOwvEfYVC-xv-

dwd8bdFDtzluXfeyBSzEQ9UpHNIZrmM 
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কারাগারর মানসিক স্বাস্থ্যসিষয়ক প্রসিক্ষণ শুরু 
 

          ১৮ জানুযারয ২০২১, ০০:০০ 
 

জজআইজজড ফাাংরাজদ  কাযা অরধদপতজযয যমথ উজদযাজগ ঢাকা আছ্ারনযা রভন কতত কৃ ফাস্তফারযত এফাং রিটি  

জাভ ৃান যকাজযয যমথ অথ ৃাযজন রুর-অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভানরক চা ফযফস্থানা 

রফলযক রতন রদনফযাী অনরাইন ররক্ষণ গতকার শুরু জযজছ। ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ রছজরন 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) যভা: খাইরুর আরভ যখ। অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ 

রছজরন কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভা: যভারভনুয যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড অফ যরাগ্রাভ 

‘রুর অফ র, জজআইজজড। অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয  ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয যদন ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয 

স্বাস্থয  যা যক্টজযয রযচারক ইকফার ভাুদ।  

 

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভা: খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত অফস্থায 

ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয য ফারত চা া, 

তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয 

ভানরক চা আজযা যফর। রফুরাংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা কজযানাকারীন স্বাস্থযঝুুঁ রকজত যফর যজযজছন। 

কাযাকভীযা ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। 

 

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভা: যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন, গত ফছয 

কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থযকভী  াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ ররতজযাজধ কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয 

ররক্ষজণয আজযাজন কযা জযরছর। ই ররক্ষজণ অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক 

স্বাস্থযরফলযক ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধু ১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয ফ কাযাগাজয রকবাজফ যদযা 

মায, তায উজদযাগ যনযা জফ। 

জজআইজজড ফাাংরাজদ রুর অফ র যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয রফলযটি কাযা 

রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা রজযাজন মা অরচজযই কাযা অরধদপতয রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ 

ফযক্ত কজযন। রফজ্ঞরপ্ত। 
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কারাগারর মানসিক স্বাস্থ্য সিষয়ক ৩ সিনিযাপী অনলাইন প্রসিক্ষণ শুরু 

জজআইজজড ফাাংরাজদ,  কাযা অরধদপ্তজযয 

যমথ উজদযাজগ ঢাকা আছ্ারনযা রভন কতত কৃ 

ফাস্তফারযত এফাং ফতটি  জাভ ৃান যকাজযয যমথ 

অথ ৃাযজন রুর-অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা 

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভানরক চা 

ফযফস্থানা রফলযক রতনরদনফযাী অনরাইন 

ররক্ষন ১৭ই জানুযারয ২০২১ তারযজখ শুরু 

জযজছ। 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ 

রজজফ উরস্থত রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

ুযক্ষা যফা রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) 

যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ। অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায 

যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড অফ যরাগ্রাভ ‘রুর অফ র’, জজআইজজড। 

অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয  ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয রদান কজযন ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয স্বাস্থয  

যা যক্টজযয রযচারক ইকফার ভাুদ। 

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত 

অফস্থায ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয উয 

ফারত চা া, তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয ভানরক চা আজযা যফী। রফুর াংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা 

কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফী যজযজছন। 

কাযা-কভীগণ ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। ভাননীয 

রধানভন্ত্রীয রনজদৃনায এফাং ভাননীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয ঐকারন্তক রজচষ্টা  ভয উজমাগী দজক্ষজয ভাধযজভ 

কজযানা ভাভাযীয শুরুজতই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ নানান দজক্ষ গ্রণ কজযরছর। 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয রফরবন্ন ভজযাজমাগী  কাযা অরধদপ্তজযয দ্রতু দজক্ষজয পজর ফাাংরাজদজয 

কাযাগাযভূ রফজেয অজনক যদজয তভ রনায যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায ক্ত অফস্থাজন যজযজছ। 

ভানরক স্বাস্থয রফলযক এই ররক্ষণ যদজয ফ কাযাগাজয রদান কযায ফযাাজয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা 

যফা রফবাগ ফ ভয জচষ্ট থাকজফ। 

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন যম, 

পজযনরক াইরকযাটি রফবাজগয একটি গজফলণা যথজক জানা মায, গত াুঁচ ফছজয যম ৩০০ কাযাফিীজক 

াাতাজর াঠ্াজনা জযজছ তা ুঁজদয ভজধয ১৪৩ জন রজজাজেরনযায বভ গরছজরন। জটির এই যযাগটি ছাা 

৯৬ জন ফাইজারায ভুড রডঅডাৃয  ১৭ জন াইজকাটিক রডঅডাৃজয বভ গরছজরন। 

এয ফাইজয রডজররব রডঅডাৃয, অযাাংজাইটি রডঅডাৃয, যভন্টার রযিাযজডন, াফজেন্স রযজরজিড 

রডঅডাৃয  াযজানাররটি রডঅডাৃজয বভ গরছজরন অনযযা। যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায কাযা 



অরধদপ্তয যদজয ৬৮টি কাযাগাজয কজযানা যভাকাজফরায ভজয রফরবন্ন রনজদৃনা রদান কজযজছ এফাং এগুজরা 

টঠ্কবাজফ অনুযণ কযায জনয অরধদপ্তয ররতরনযত ভরনিরযাং কযজছ। 

এযই ধাযাফারকতায গত ফছয কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থয কভী  াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ ররতজযাজধ 

কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয ররক্ষজণয আজযাজন কযা জযরছর। উক্ত ররক্ষজণ 

অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক স্বাস্থয রফলযক ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধু 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয কর কাযাগাজয রকবাজফ রদান কযা মায তায উজদযাগ যনযা জফ। 

জজআইজজড ফাাংরাজদ ‘রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয 

রফলযটি আভাজদয যদজ রনরলদ্ধ রফলয ফা এিা রনজয কথা ফরজত অজনজকই রবধা যফাধ কজযন। অথচ আভযা 

জারন যম ভানরক স্বাস্থয বাজরা না থাকজর আভযা যকান রকছভ ই টঠ্ক ভজতা কযজত াযজফানা। 

আভযা জারন যকায কাযাগাযজক াংজাধনাগাজয রযনত কযায উজদযাগ রনজযজছ এফাং নতভ ন কাযা আইন 

রনযজন উজদযাগী বূরভকা রনজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযটি কাযা রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা 

রজযাজন মা অরচজযই কাযা অরধদপ্তয রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ ফযক্ত কজযন। 

ররক্ষণটিজত রফজলজ্ঞ রিরনকযার াইজকারজজষ্টগণ ভানরক স্বাস্থয রফলযক রফরবন্ন যন রযচারনা কযজফন 

। উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ যদজয 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণটি রদান কযা জফ। 

Source: 

https://metronews24.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0
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কাযাগাজয ভানরক স্বাস্থয রফলযক রতনরদনফযাী অনরাইন ররক্ষণ শুরু 

দিসনক িময় িংিাি ২৪ ডট কম 

 রকারত: ৫:১৭ অযাহ্ণ, জানুযারয ১৭, ২০২১ 

 

াংফাদ রফজ্ঞরপ্ত ; জজআইজজড ফাাংরাজদ,  কাযা 

অরধদপ্তজযয যমথ উজদযাজগ ঢাকা আছ্ারনযা রভন 

কতত কৃ ফাস্তফারযত এফাং ফতটি  জাভ ৃান যকাজযয 

যমথ অথ ৃাযজন রুর-অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা 

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভানরক চা ফযফস্থানা 

রফলযক রতনরদনফযাী অনরাইন ররক্ষন ১৭ই 

জানুযারয ২০২১ তারযজখ শুরু জযজছ। 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ রজজফ 

উরস্থত রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ। 

অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয 

যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড অফ যরাগ্রাভ ‘রুর অফ র’, জজআইজজড। অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয 

 ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয রদান কজযন ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয স্বাস্থয  যা যক্টজযয রযচারক 

ইকফার ভাুদ। 

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত 

অফস্থায ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয উয 

ফারত চা া, তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয ভানরক চা আজযা যফী। রফুর াংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা 

কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফী যজযজছন। কাযা-কভীগণ ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ 

রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। ভাননীয রধানভন্ত্রীয রনজদৃনায এফাং ভাননীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয ঐকারন্তক রজচষ্টা  

ভয উজমাগী দজক্ষজয ভাধযজভ কজযানা ভাভাযীয শুরুজতই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ নানান 

দজক্ষ গ্রণ কজযরছর। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয রফরবন্ন ভজযাজমাগী  কাযা অরধদপ্তজযয দ্রতু দজক্ষজয পজর 

ফাাংরাজদজয কাযাগাযভূ রফজেয অজনক যদজয তভ রনায যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায ক্ত অফস্থাজন 
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যজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযক এই ররক্ষণ যদজয ফ কাযাগাজয রদান কযায ফযাাজয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

ুযক্ষা যফা রফবাগ ফ ভয জচষ্ট থাকজফ। 

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন যম, 

পজযনরক াইরকযাটি রফবাজগয একটি গজফলণা যথজক জানা মায, গত া ুঁচ ফছজয যম ৩০০ কাযাফিীজক 

াাতাজর াঠ্াজনা জযজছ তা ুঁজদয ভজধয ১৪৩ জন রজজাজেরনযায বভ গরছজরন। জটির এই যযাগটি ছাা 

৯৬ জন ফাইজারায ভুড রডঅডাৃয  ১৭ জন াইজকাটিক রডঅডাৃজয বভ গরছজরন। এয ফাইজয রডজররব 

রডঅডাৃয, অযাাংজাইটি রডঅডাৃয, যভন্টার রযিাযজডন, াফজেন্স রযজরজিড রডঅডাৃয  াযজানাররটি 

রডঅডাৃজয বভ গরছজরন অনযযা। 

যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায কাযা অরধদপ্তয যদজয ৬৮টি কাযাগাজয কজযানা যভাকাজফরায ভজয 

রফরবন্ন রনজদৃনা রদান কজযজছ এফাং এগুজরা টঠ্কবাজফ অনুযণ কযায জনয অরধদপ্তয ররতরনযত ভরনিরযাং 

কযজছ। এযই ধাযাফারকতায গত ফছয কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থয কভী  াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ 

ররতজযাজধ কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয ররক্ষজণয আজযাজন কযা জযরছর। উক্ত ররক্ষজণ 

অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক স্বাস্থয রফলযক ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধু 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয কর কাযাগাজয রকবাজফ রদান কযা মায তায উজদযাগ যনযা জফ। 

জজআইজজড ফাাংরাজদ ‘রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয 

রফলযটি আভাজদয যদজ রনরলদ্ধ রফলয ফা এিা রনজয কথা ফরজত অজনজকই রবধা যফাধ কজযন। অথচ আভযা 

জারন যম ভানরক স্বাস্থয বাজরা না থাকজর আভযা যকান রকছভ ই টঠ্ক ভজতা কযজত াযজফানা। আভযা জারন 

যকায কাযাগাযজক াংজাধনাগাজয রযনত কযায উজদযাগ রনজযজছ এফাং নতভ ন কাযা আইন রনযজন উজদযাগী 

বূরভকা রনজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযটি কাযা রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা রজযাজন মা 

অরচজযই কাযা অরধদপ্তয রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ ফযক্ত কজযন। 

ররক্ষণটিজত রফজলজ্ঞ রিরনকযার াইজকারজজষ্টগণ ভানরক স্বাস্থয রফলযক রফরবন্ন যন রযচারনা কযজফন 

। উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ যদজয 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণটি রদান কযা জফ। 

Source: https://dainiksomoysangbad24.com/news/25738 
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রনউজ গাজডনৃ যডস্ক: জজআইজজড  ফাাংরাজদ,  কাযা 

অরধদপ্তজযয যমথ উজদযাজগ ঢাকা আছ্ারনযা রভন 

কতত কৃ ফাস্তফারযত এফাং ফতটি  জাভ ৃান যকাজযয যমথ 

অথ ৃাযজন রুর-অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা কভকৃতাৃ 

 কভচৃাযীজদয ভানরক চা ফযফস্থানা রফলযক 

রতনরদনফযাী অনরাইন ররক্ষণ ১৭ জানুযারয ২০২১ 

তারযজখ শুরু জযজছ। 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ রজজফ 

উরস্থত রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ 

। অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন কাযা  ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনযু 

যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড অফ যরাগ্রাভ ‘রুর অফ র’, জজআইজজড। অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয 

 ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয রদান কজযন ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয স্বাস্থয  যা যক্টজযয রযচারক 

ইকফারভাুদ।    

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত 

অফস্থায ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয উয 

ফারত চা া, তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয ভানরক চা আজযা যফী। রফুর াংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা 

কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফী যজযজছন। কাযা-কভীগণ ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ 

রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। ভাননীয রধানভন্ত্রীয রনজদৃনায এফাং ভাননীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয ঐকারন্তক রজচষ্টা  

ভয উজমাগী দজক্ষজয ভাধযজভ কজযানা ভাভাযীয শুরুজতই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ নানান 

দজক্ষ গ্রণ কজযরছর। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয রফরবন্ন ভজযাজমাগী  কাযা অরধদপ্তজযয দ্রতু দজক্ষজয পজর 

ফাাংরাজদজয কাযাগাযভূ রফজেয অজনক যদজয তভ রনায যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায ক্ত অফস্থাজন 

যজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযক এই ররক্ষণ যদজয ফ কাযাগাজয রদান কযায ফযাাজয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

ুযক্ষা যফা রফবাগ ফ ভয জচষ্ট থাকজফ। 

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন যম , 

পজযনরক াইরকযাটি রফবাজগয একটি গজফলণা যথজক জানা মায, গত া ুঁচ ফছজয যম ৩০০ কাযাফিীজক 

াাতাজর াঠ্াজনা জযজছ তা ুঁজদয ভজধয ১৪৩ জন রজজাজেরনযায বভ গরছজরন। জটির এই যযাগটি ছাা 

৯৬জন ফাইজারায ভুড রডঅডাৃয  ১৭ জন াইজকাটিক রডঅডাৃজয বভ গরছজরন। এয ফাইজয রডজররব 

রডঅডাৃয, অযাাংজাইটি রডঅডাৃয, যভন্টার রযিাযজডন, াফজেন্স রযজরজিড রডঅডাৃয  াযজানাররটি 

রডঅডাৃজয বভ গরছজরন অনযযা। যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায কাযা অরধদপ্তয যদজয ৬৮টি কাযাগাজয 



কজযানা যভাকাজফরায ভজয ভজয রফরবন্ন রনজদৃনা রদান কজযজছ এফাং এগুজরা টঠ্কবাজফ অনুযণ কযায 

জনয অরধদপ্তয ররতরনযত ভরনিরযাং কযজছ। এযই ধাযাফারকতায গত ফছয  কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থয 

কভী  াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ ররতজযাজধ কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয ররক্ষজণয 

আজযাজন কযা জযরছর। উক্ত ররক্ষজণ অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক স্বাস্থয 

রফলযক ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধু ১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয কর কাযাগাজয 

রকবাজফ রদান কযা মায তায উজদযাগ যনযা জফ।   

জজআইজজড ফাাংরাজদ ‘রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয 

রফলযটি আভাজদয যদজ রনরলদ্ধ রফলয ফা এিা রনজয কথা ফরজত অজনজকই রবধা যফাধ কজযন। অথচ আভযা 

জারন যম ভানরক স্বাস্থয বাজরা না থাকজর আভযা যকান রকছভ ই টঠ্ক ভজতা কযজত াযজফানা। আভযা জারন 

যকায কাযাগাযজক  াংজাধনাগাজয রযনত কযায উজদযাগ রনজযজছ এফাং নতভ ন কাযা আইন রনযজন উজদযাগী 

বূরভকা রনজযজছ। ভানরক স্বাস্থযয রফলযটি কাযা রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা রজযাজন মা 

অরচজযই কাযা অরধদপ্তয রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ ফযক্ত কজযন। 

ররক্ষণটিজত রফজলজ্ঞ রিরনকযার াইজকারজজষ্টগণ ভানরক স্বাস্থয রফলযক রফরবন্ন যন রযচারনা 

কযজফন। উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ 

যদজয ১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণটি রদান কযা জফ।     

Source: https://www.newsgarden24.com/news-view/4872 
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জজআইজজড ফাাংরাজদ,  কাযা অরধদপ্তজযয যমথ উজদযাজগ ঢাকা আছ্ারনযা রভন কতত কৃ ফাস্তফারযত এফাং 

ফতটি  জাভ ৃান যকাজযয যমথ অথ ৃাযজন রুর-অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয 

ভানরক চা ফযফস্থানা রফলযক রতনরদনফযাী অনরাইন ররক্ষন ১৭ জানুযারয ২০২১ তারযজখ শুরু জযজছ। 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা 

রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ। অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ রজজফ উরস্থত 

রছজরন কাযা  ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড 

অফ যরাগ্রাভ ‘রুর অফ র’, জজআইজজড। অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয  ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয রদান 

কজযন ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয স্বাস্থয  যা যক্টজযয রযচারক ইকফার ভাুদ।    

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত 

অফস্থায ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয উয 

ফারত চা া, তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয ভানরক চা আজযা যফী। রফুর াংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা 

কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফী যজযজছন। কাযা-কভীগণ ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ 

রাংনীয  বূরভকা যযজখজছন। ভাননীয রধানভন্ত্রীয রনজদৃনায এফাং ভাননীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয ঐকারন্তক রজচষ্টা  

ভয উজমাগী দজক্ষজয ভাধযজভ কজযানা ভাভাযীয শুরুজতই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ নানান 

দজক্ষ গ্রণ কজযরছর। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয রফরবন্ন ভজযাজমাগী  কাযা অরধদপ্তজযয দ্রতু দজক্ষজয পজর 

ফাাংরাজদজয কাযাগাযভূ রফজেয অজনক যদজয তভ রনায যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায ক্ত অফস্থাজন 

যজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযক এই ররক্ষণ যদজয ফ কাযাগাজয রদান কযায ফযাাজয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

ুযক্ষা যফা রফবাগ ফ ভয জচষ্ট থাকজফ।  

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন যম, 

পজযনরক াইরকযাটি রফবাজগয একটি গজফলণা যথজক জানা মায, গত াুঁচ ফছজয যম ৩০০ কাযাফিীজক 

াাতাজর াঠ্াজনা জযজছ তা ুঁজদয ভজধয ১৪৩ জন রজজাজেরনযায বভ গরছজরন। জটির এই যযাগটি ছাা 

৯৬ জন ফাইজারায ভুড রডঅডাৃয  ১৭ জন াইজকাটিক রডঅডাৃজয বভ গরছজরন। এয ফাইজয রডজররব 

রডঅডাৃয, অযাাংজাইটি রডঅডাৃয, যভন্টার রযিাযজডন, াফজেন্স রযজরজিড রডঅডাৃয  াযজানাররটি 



রডঅডাৃজয বভ গরছজরন অনযযা। যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায কাযা অরধদপ্তয যদজয ৬৮টি কাযাগাজয 

কজযানা যভাকাজফরায ভজয রফরবন্ন রনজদৃনা রদান কজযজছ এফাং এগুজরা টঠ্কবাজফ অনুযণ কযায জনয 

অরধদপ্তয ররতরনযত ভরনিরযাং কযজছ। এযই ধাযাফারকতায গত ফছয  কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থয কভী  

াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ ররতজযাজধ কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয ররক্ষজণয আজযাজন 

কযা জযরছর। উক্ত ররক্ষজণ অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক স্বাস্থয রফলযক 

ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধু ১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয কর কাযাগাজয রকবাজফ রদান 

কযা মায তায উজদযাগ যনযা জফ।   

জজআইজজড ফাাংরাজদ ‘রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয 

রফলযটি আভাজদয যদজ রনরলদ্ধ রফলয ফা এিা রনজয কথা ফরজত অজনজকই রবধা যফাধ কজযন। অথচ আভযা 

জারন যম ভানরক স্বাস্থয বাজরা না থাকজর আভযা যকান রকছভ ই টঠ্ক ভজতা কযজত াযজফানা। আভযা জারন 

যকায কাযাগাযজক াংজাধনাগাজয রযনত কযায উজদযাগ রনজযজছ এফাং নতভ ন কাযা আইন রনযজন উজদযাগী 

বূরভকা রনজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযটি কাযা রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা রজযাজন মা 

অরচজযই কাযা অরধদপ্তয রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ ফযক্ত কজযন।  

ররক্ষণটিজত রফজলজ্ঞ রিরনকযার াইজকারজজষ্টগণ ভানরক স্বাস্থয রফলযক রফরবন্ন যন রযচারনা কযজফন 

। উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ যদজয 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণটি রদান কযা জফ।   
 

Source: http://timetouchnews.com/news/news-
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কারাগারর মানসিক স্বাস্থ্য সিষয়ক সিনসিনিযাপী অনলাইন প্রসিক্ষণ শুরু 

 

রাে রনউজ রফরড, ১৭ জানুযারয: জজআইজজড 

ফাাংরাজদ,  কাযা অরধদপ্তজযয যমথ উজদযাজগ 

ঢাকা আছ্ারনযা রভন কতত কৃ ফাস্তফারযত এফাং 

ফতটি  জাভ ৃান যকাজযয যমথ অথ ৃাযজন রুর-

অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা কভকৃতাৃ  

কভচৃাযীজদয ভানরক চা ফযফস্থানা রফলযক 

রতনরদনফযাী অনরাইন ররক্ষন আজ যযাফফায 

শুরু জযজছ। 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ 

রজজফ উরস্থত রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

ুযক্ষা যফা রফবাজগয অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) 

যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ। 

অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন, কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয 

যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড অফ যরাগ্রাভ ‘রুর অফ র’, জজআইজজড। 

অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয  ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয রদান কজযন ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয স্বাস্থয  যা 

যক্টজযয রযচারক ইকফার ভাুদ। 

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত 

অফস্থায ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয উয ফারত 

চা া, তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-কভকৃতাৃ  

কভচৃাযীজদয ভজধয ভানরক চা আজযা যফী। 

রফুর াংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফী যজযজছন। কাযা-কভীগণ ম্মুখ যমাদ্ধা 

রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। 

রধানভন্ত্রীয রনজদৃনায এফাং ভাননীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয ঐকারন্তক রজচষ্টা  ভয উজমাগী দজক্ষজয ভাধযজভ কজযানা 

ভাভাযীয শুরুজতই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ নানান দজক্ষ গ্রণ কজযরছর। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

রফরবন্ন ভজযাজমাগী  কাযা অরধদপ্তজযয দ্রতু দজক্ষজয পজর ফাাংরাজদজয কাযাগাযভূ রফজেয অজনক 

যদজয তভ রনায যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায ক্ত অফস্থাজন যজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযক এই ররক্ষণ 

যদজয ফ কাযাগাজয রদান কযায ফযাাজয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ ফ ভয জচষ্ট থাকজফ। 

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন, 

পজযনরক াইরকযাটি রফবাজগয একটি গজফলণা যথজক জানা মায, গত াুঁচ ফছজয যম ৩০০ কাযাফিীজক 

াাতাজর াঠ্াজনা জযজছ তা ুঁজদয ভজধয ১৪৩ জন রজজাজেরনযায বভ গরছজরন। জটির এই যযাগটি ছাা ৯৬ 

জন ফাইজারায ভুড রডঅডাৃয  ১৭ জন াইজকাটিক রডঅডাৃজয বভ গরছজরন। এয ফাইজয রডজররব রডঅডাৃয, 

অযাাংজাইটি রডঅডাৃয, যভন্টার রযিাযজডন, াফজেন্স রযজরজিড রডঅডাৃয  াযজানাররটি রডঅডাৃজয 

বভ গরছজরন অনযযা। যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায কাযা অরধদপ্তয যদজয ৬৮টি কাযাগাজয কজযানা 



যভাকাজফরায ভজয রফরবন্ন রনজদৃনা রদান কজযজছ এফাং এগুজরা টঠ্কবাজফ অনুযণ কযায জনয অরধদপ্তয 

ররতরনযত ভরনিরযাং কযজছ। 

এযই ধাযাফারকতায গত ফছয কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থয কভী  াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ ররতজযাজধ 

কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয ররক্ষজণয আজযাজন কযা জযরছর। উক্ত ররক্ষজণ 

অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক স্বাস্থয রফলযক ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধ ু১৩টি 

যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয কর কাযাগাজয রকবাজফ রদান কযা মায তায উজদযাগ যনযা জফ। 

জজআইজজড ফাাংরাজদ ‘রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয রফলযটি 

আভাজদয যদজ রনরলদ্ধ রফলয ফা এিা রনজয কথা ফরজত অজনজকই রবধা যফাধ কজযন। অথচ আভযা জারন যম 

ভানরক স্বাস্থয বাজরা না থাকজর আভযা যকান রকছভ ই টঠ্ক ভজতা কযজত াযজফানা। আভযা জারন যকায 

কাযাগাযজক াংজাধনাগাজয রযনত কযায উজদযাগ রনজযজছ এফাং নতভ ন কাযা আইন রনযজন উজদযাগী বূরভকা 

রনজযজছ। 

ভানরক স্বাস্থয রফলযটি কাযা রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা রজযাজন মা অরচজযই কাযা অরধদপ্তয 

রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ ফযক্ত কজযন। 

ররক্ষণটিজত রফজলজ্ঞ রিরনকযার াইজকারজজষ্টগণ ভানরক স্বাস্থয রফলযক রফরবন্ন যন রযচারনা কযজফন । 

উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ যদজয ১৩টি 

যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণটি রদান কযা জফ। 
 

Source: 

https://www.lastnewsbd.com/news/337282?fbclid=IwAR147E1jMzCsm3j5M0z60UVNMPTZUgnOXAhqlQWvqKNCv-

LnG0DNK9SzKyQ 
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কারাগারর মানসিক স্বাস্থ্য সিষয়ক অনলাইন প্রসিক্ষণ শুরু 
যডল্টা িাইভ্ যডস্ক: 

প্রকাি: যযাফফায, ১৭ জানুযারয, ২০২১, ৪:৫১ রএভ | অনরাইন াংস্কযণ 

    

জজআইজজড  ফাাংরাজদ,  কাযা অরধদপ্তজযয যমথ উজদযাজগ ঢাকা আছ্ারনযা রভন ফাস্তফারযত এফাং ফতটি  

জাভ ৃান যকাজযয যমথ অথ ৃাযজন রুর-অপ-র যরাগ্রাজভয অধীজন কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভানরক চা 

ফযফস্থানা রফলযক রতনরদনফযাী অনরাইন ররক্ষণ যযাফফায (১৭ জানুযারয) শুরু জযজছ। 
 

ররক্ষজণয উজবাধনী অনুষ্ঠাজন রধান অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাজগয 

অরতরযক্ত রচফ (উন্নযন) যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ । অনুষ্ঠাজন রফজল অরতরথ রজজফ উরস্থত রছজরন 

কাযা  ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন এফাং ররভতা যনগুপ্ত, যড অফ 

যরাগ্রাভ ‘রুর অফ র’, জজআইজজড। অনুষ্ঠাজনয স্বাগত ফক্তফয  ররক্ষজণয উজেয রনজয ফক্তফয যদন ঢাকা 

আছ্ারনযা রভজনয স্বাস্থয  যা যক্টজযয রযচারক ইকফার ভাুদ। 

  

রধান অরতরথয ফক্তজফয যভাোঃ খাইরুর আরভ যখ ফজরন, কজযানাবাইযাজয রফস্তায তরথফীজক এক অরনজিত 

অফস্থায ভজধয যপজর রদজযজছ এফাং কজযানাবাইযা াংক্রভজণয বীরত যথজক অফাজদ যবাগা, ভজনয উয 

ফারত চা া, তরফহ্বর জয া, আতজিত যা ফা যযজগ মাযা স্বাবারফক। কাযাগাজয কভযৃত কাযা-

কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ভজধয ভানরক চা আজযা যফী। রফুর াংখযক কাযাফিী  কাযাকভীযা 

কজযানাকারীন স্বাস্থয ঝুুঁ রকজত যফী যজযজছন। কাযা-কভীগণ ম্মুখ যমাদ্ধা রজজফ কজযানা যভাকাজফরায যফ 

রাংনীয বূরভকা যযজখজছন। ভাননীয রধানভন্ত্রীয রনজদৃনায এফাং ভাননীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয ঐকারন্তক রজচষ্টা  

ভয উজমাগী দজক্ষজয ভাধযজভ কজযানা ভাভাযীয শুরুজতই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয ুযক্ষা যফা রফবাগ নানান 

দজক্ষ গ্রণ কজযরছর। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয রফরবন্ন ভজযাজমাগী  কাযা অরধদপ্তজযয দ্রতু দজক্ষজয পজর 

ফাাংরাজদজয কাযাগাযভূ রফজেয অজনক যদজয তভ রনায যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায ক্ত অফস্থাজন 

যজযজছ। ভানরক স্বাস্থয রফলযক এই ররক্ষণ যদজয ফ কাযাগাজয রদান কযায ফযাাজয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজযয 

ুযক্ষা যফা রফবাগ ফ ভয জচষ্ট থাকজফ। 

 

রফজল অরতরথয ফক্তজফয কাযা ভারযদকৃ রিজগ্ররডযায যজনাজযর যভাোঃ যভারভনুয যভান ভাভুন ফজরন যম , 

পজযনরক াইরকযাটি রফবাজগয একটি গজফলণা যথজক জানা মায, গত াুঁচ ফছজয যম ৩০০ কাযাফিীজক 

াাতাজর াঠ্াজনা জযজছ তা ুঁজদয ভজধয ১৪৩ জন রজজাজেরনযায বভ গরছজরন। জটির এই যযাগটি ছাা 

৯৬জন ফাইজারায ভুড রডঅডাৃয  ১৭ জন াইজকাটিক রডঅডাৃজয বভ গরছজরন। এয ফাইজয রডজররব 

রডঅডাৃয, অযাাংজাইটি রডঅডাৃয, যভন্টার রযিাযজডন, াফজেন্স রযজরজিড রডঅডাৃয  াযজানাররটি 

রডঅডাৃজয বভ গরছজরন অনযযা। যকারবড-১৯ ভাভাযী যভাকাজফরায কাযা অরধদপ্তয যদজয ৬৮টি কাযাগাজয 

কজযানা যভাকাজফরায ভজয ভজয রফরবন্ন রনজদৃনা রদান কজযজছ এফাং এগুজরা টঠ্কবাজফ অনুযণ কযায 

জনয অরধদপ্তয ররতরনযত ভরনিরযাং কযজছ। এযই ধাযাফারকতায গত ফছয  কাযাবযন্তজয রচরকৎক, স্বাস্থয কভী 

 াধাযণ কভীজদয যকারবড-১৯ ররতজযাজধ কযণীয  ভানরক চা ফযফস্থানা রফলজয ররক্ষজণয আজযাজন 

কযা জযরছর। উক্ত ররক্ষজণ অাংগ্রণকাযীজদয ুারযক্রজভ আজজকয এই ভানরক স্বাস্থয রফলযক 

ররক্ষজণয উজদযাগ এফাং এটি শুধ ু১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযই নয, ফযাং যদজয কর কাযাগাজয রকবাজফ রদান 

কযা মায তায উজদযাগ যনযা জফ।  

 

 



জজআইজজড ফাাংরাজদ ‘রুর অফ র’ যরাগ্রাজভয যড অফ যরাগ্রাভ ররভতা যনগুপ্ত ফজরন, ভানরক স্বাস্থয 

রফলযটি আভাজদয যদজ রনরলদ্ধ রফলয ফা এিা রনজয কথা ফরজত অজনজকই রবধা যফাধ কজযন। অথচ আভযা জারন 

যম ভানরক স্বাস্থয বাজরা না থাকজর আভযা যকান রকছভ ই টঠ্ক ভজতা কযজত াযজফানা। আভযা জারন যকায 

কাযাগাযজক  াংজাধনাগাজয রযনত কযায উজদযাগ রনজযজছ এফাং নতভ ন কাযা আইন রনযজন উজদযাগী বূরভকা 

রনজযজছ। ভানরক স্বাস্থযয রফলযটি কাযা রফবাজগয ররক্ষণ াঠ্যক্রজভ অন্তবভ কৃ্ত কযা রজযাজন মা অরচজযই 

কাযা অরধদপ্তয রফজফচনা কযজফ ফজর রতরন আাফাদ ফযক্ত কজযন। 

 

ররক্ষণটিজত রফজলজ্ঞ রিরনকযার াইজকারজজষ্টগণ ভানরক স্বাস্থয রফলযক রফরবন্ন যন রযচারনা কযজফন। 

উজেখয যম, স্বাস্থয যক্টয, ঢাকা আছ্ারনযা রভজনয তত্ত্বাফধাজন রতনটি ফযাজচয ভাধযজভ ম ৃাযক্রজভ যদজয 

১৩টি যকন্দ্রীয কাযাগাজযয কাযা কভকৃতাৃ  কভচৃাযীজদয ররক্ষণটি রদান কযা জফ।     

 

Source: https://www.deltatimes24.com/details.php?id=60425&fbclid=IwAR3pUJ1-aCcLAeDLoW2EytyrI6xZ9DbKLzCJq-

nRlTbvB1WvbOUmgi8nfg8 

 

 

https://www.deltatimes24.com/details.php?id=60425&fbclid=IwAR3pUJ1-aCcLAeDLoW2EytyrI6xZ9DbKLzCJq-nRlTbvB1WvbOUmgi8nfg8
https://www.deltatimes24.com/details.php?id=60425&fbclid=IwAR3pUJ1-aCcLAeDLoW2EytyrI6xZ9DbKLzCJq-nRlTbvB1WvbOUmgi8nfg8

