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বায় উসস্থ্সত  : সযসষ্ট ‘ক’    

   

 শুরুদতই সফত্র মকাযআন মতরাওয়াত ও সফত্র গীতা াদেয ভধ্য সদদয় বায কামক্রভ শুরু য়। এযয অদ্যকায বায বাসত  ভদাদয় করদক 

স্বাগত জানান ও মথাভময় বায় উসস্থ্ত ওয়ায জন্য আন্তসযক ধন্যফাদ জ্ঞান কদযন। আদরাচনায শুরুদতই ডা. মভাস্তপা ভঈন উসিন, মডপুটি সসবর  াজজন, 

সযাজগঞ্জ ভদাদয় সফগত বায কামসফফযণীয াযাংমক্ষ বায় উস্থ্ান কদযন। সফফযণীদত সফদল মকান াংদমাজন-সফদয়াজন না থাকায় ফ জেসতক্রদভ তা 

অনুদভাসদত য়।  

 

এযয সফলয়সবসিক আদরাচনা শুরু য়  এফাং আদরাচনাদন্ত মম কর সদ্ধান্ত গৃীত য় , তা সনম্নরু:  

ক্র.

নাং 

আদরাচয সফলয় আদরাচনা সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

০১ স্থ্ানা মভযাভত , 

যক্ষণাদফক্ষণ ও 

উন্নয়ন কামক্রভ  

বাসত ভদাদয় গণপূতজ  সফবাগ, সযাজগঞ্জ এয প্রসতসন সধ এয 

সনকট গত বায কামসফফযণীদত উদেসখত সদ্ধান্তমূদয অগ্রগসত 

ম্পদকজ জানদত চাইদর  সতসন জানান , চাসদা মভাতাদফক 

কাজগুদরা ম্পন্ন কযায  জন্য অদথ জয প্রস্তাফনা উদ্ধজতন কামারদয় 

মপ্রযণ কযা দয়দছ। ফযা ি আদর কাজগুদরা দ্রু ত ম্পন্ন কযা 

দফ।  

এছাড়া আদরাচনায় বাসত ভদাদয় স্বাস্থ্য প্রদকৌর অসধদপ্তয, 

সযাজগঞ্জ এয প্রসতসনসধ এয দৃসষ্ট আকল জণ কদযন এফাং উদজরা 

স্বাস্থ্য কভদেক্স ও কসভউসনটি সিসনক  মূদয সফদ্যভান ভস্যা  

এফাং তায ভাধান সনদয় বায় সফস্তাসযত আদরাচনা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) নতুন দেরন কক্ষ দ্রু ত স্তান্তদযয 

ব্যফস্থ্া গ্রণ কযদত দফ।  

 

 

খ) ট্রভা মন্টাদযয কামক্রভ দ্রুত শুরু কযদত 

দফ।  

 

 

গ) ইউএইচস, তাড়া এ ফাউন্ডাযী ওয়া র 

ও ডক্টয মকায়াটায এয ছাদ াংষ্কায 

কযদত দফ। ট্রান্সপযভায নষ্ট থাকায় নতুন 

ট্রান্সপযভায এয ব্যফস্থ্া কযদত দফ।  

 

ঘ)   উোাড়ায় মফতকাসি  ও উধুসনয়া 

কসভউসনটি সিসনক এয সনভ জান কাজ 

ঢারাইদয়য য আয অগ্রগাভী য়সন; সস 

দুদটায সনভ জান কাজ ম্পন্ন কযদত দফ।  

ডক্টযস্ মকায়াটায ও নতু ন বফদনয 

সনচতরা মভযাভত কযদত মফ।  

 

ঙ) ইউএইচস কাভাযখদি ন তুন বফদন 

জানারাগুদরাদত গ্লা রাগাদত দফ।  

 বফদুযসতক রাইনগুদরা মভ যাভত কযদত 

দফ।  

চ) ইউএইচস, কাসজপুয এ পুরুল ওয়াদড জ  

০১ (এক)টি ও ভসরা ওয়াদড জ ০১ (এক) টি 

নতুন টয়দরট সনভ জান কযদত দফ।  

 

ছ) ইউএইচস, মফরকুসচদত নতুন 

ইদরকসট্রক মার াংমৄক্ত কযদত দফ।  

কাঁটাতায  ফাউন্ডাযী  ওয়ার সনভ জান 

কযদত দফ।  

জ) জসভদান কযা আদছ সকন্তু  এখনও 

সনসভ জত য়সন , এভন কসভউসনটি 

সিসনকগুদরায চাসদা দ্রুত মপ্রযণ কযদত 

দফ।  

 

সনফ জাী প্রদকৌরী, 

গণপূতজ সফবাগ 

সযাজগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সনফ জাী প্রদকৌরী, 

স্বাস্থ্য প্রদকৌর 

অসধদপ্তয 

 

 

 

 

 

 

 

চমান পাতা-০২ 

mailto:serajganj@cs.dghs.gov.bd


০২ প্রাসতষ্ঠাসনক 

মডসরবাসয  

বাসত ভদাদয় াওয়ায দয়ন্ট মপ্রদজদন্টদন য ভাধ্যদভ  

উদজরা াাতার মূদ  প্রাসতষ্ঠাসনক মডসরবা সযয ফতজভান 

অফস্থ্া তুর ধদযন এফাং মডসরবাসয বৃসদ্ধয জন্য  প্রদয়াজনীয় 

সদকসনদদ জনা প্রদান কদযন।  

 

স্বাস্থ্য সযদ জক , কাযী স্বাস্থ্য সয দ জক 

মদয াদথ আদরাচনা পূফ জক ভাে কভীদদয 

ভাধ্যদভ জনদচতনা বৃসদ্ধ য ভাধ্যদভ 

াাতাদর মডসরবাযী াং খ্যা ফাড়াদত 

দফ।  

ইউএইচএপসও 

(কর), স্বাস্থ্য 

সযদ জক (কর) 

০৩  AvBGgwmAvB 

KY©vi 

Av‡jvPbvq mfvcwZ g‡nv`q AvBGgwmAvB KY©v‡i ররাগীদের 

চচচিৎা  প্রদাদন গুরুত্ব আদযা কদযন।  

আইএভসআই কণ জাদয আগত  প্রদতযক 

মযাগীদক আফসিকবাদফ PULSE 

OXYMETER ব্যফায কযদত দফ।  

ইউএইচএপসও 

(কর) 

০৪ ফাদয়াদভসট্রক 

াসজযা 

বাসত ভদাদয় ঠিক ভ ময় কভ জস্থ্দর উসস্থ্সত য ব্যাাদয 

মজাড় তাসগদ মদন এফাং এ ব্যাাদয প্রদয়াজনীয় সদ ক সনদদ জনা 

প্রদান কদযন।  

মজরায াসফ জক উসস্থ্সতয ায বৃসদ্ধয জন্য  

২৫০ য্যা সফসষ্ট ফঙ্গভা তা মখ 

পসজরাতুদন্নছা মুসজফ মজনাদযর 

াাাতার, সযাজগঞ্জ এ ফাদয়াদভসট্র ক 

াসজযায ায বৃসদ্ধ কযদত দফ।  

তত্ত্বাফধায়ক, ২৫০ 

য্যা সফসষ্ট 

ফঙ্গভাতা মখ 

পসজরাতুদন্নছা 

মুসজফ  মজনাদযর 

াাতার, 

সযাজগঞ্জ 

 ০৫ ইনজুযী 

াটি জসপদকট 

বাসত ভদাদয় ইনজুযী াটি জসপদকট প্রদাদনয  মক্ষদত্র প্রচসরত 

আইন ম্পদকজ আদরাকাত  কদযন এফাং প্রদয়াজনীয় সদ ক 

সনদদ জনা প্রদান কদযন।  

  

ক) ২০০০ াদরয নাযী ও সশু সনমাতন 

দভন আইন এয ৩২ ধাযা অনুমায়ী 

অযাদধয সকায মকান ব্যসক্ত নাযী ও 

সশু সনমাতন দভন ট্রাইব্যযনাদর ভাভরা 

কযায সনসভি সবকটিভ ইনজুযী 

াটি জসপদকট চাইদর তা অসত দ্রুত প্রদান  

কযদত দফ। সফলয়টি সনদয় আযও স্পষ্ট 

সনদদ জনায জন্য সফজ্ঞ  আদারত  ফযাফয 

ত্র মপ্রযণ কযা দফ। অন্যান্য মক্ষদত্র 

পুসর সফবাদগয চাসদা  Abyhvqx BbRyix 

mvwU©wd‡KU cÖ`vb Ki‡Z n‡e|  

 

 

সসবর াজজন 

কাম জারয়, 

সযাজগঞ্জ, 

 

ইউএইচএপসও 

(কর) 

 

 

 

 

 

 

০৬ এইচআযএভ ডাটা বায় কর স্বাস্থ্য প্র সতষ্ঠাদনয এইচআযএভ ডা টা ারানাগাদ 

কযায ব্যাাদয মজাড়া তাসগদ মদন।  

০৭ (াত) কভ জসদফদয ভদধ্য কর  

প্রসতষ্ঠাদনয এইচআযএভ  ডাটা ারনাগাদ 

কযদত দফ।  

ইউএইচএপসও 

(কর) 

 

সযাংখ্যানসফদ 

(কর) 

 
০৭ মকাসবড-১৯ 

বযাকসদনন 

অত্র মজরায় মকাসবড -১৯ বযাকসদনদনয াসফ জক সযসস্থ্সত 

এফাং কভ জ সযকল্পনা সনময় বায় সফস্তাসযত আদরাচনা য়  

ক) সদনাবযাক বযাকসন দ্রুত মল কযদত 

দফ।  

 

খ) বযাকসদনয চাসদা স সবর াজজন 

কাম জারদয় দ্রুত মপ্রযণ কযদত দফ।  

 

গ) HARD TO REACH এসযয়া 

গুদরাদত যকাসয স্বাস্থ্য কভীদদয 

াাাস ইসনদপ বযা কসদনন 

কামক্রভ সযচারনাদত ায়তা কযদফ।  

 

ইউএইচএপসও 

(কর) এফাং 

এভ.টি ল্যাফ 

(কর) 

 

ইউএইচএপসও 

(কর)  

প্রচতচনচি , 
ইউচনদফ 

০৮ টিসফ/মরপ্রী সডসিক্ট াদব জইদরন্স মভসডদকর অসপায অত্র মজরায় 

টিসফ/মরপ্রীয াসফ জক অফস্থ্া বায় তুদর ধদযন।  

 

ক) কাউদন্সসরাং এয ভাধ্যদভ সপ্রজাভ জটিব 

মক ফাড়াদত দফ।  

 

খ) দয াাতাদর স্টুর যীক্ষায 

ভাধ্যদভ চাইল্ড টিসফ মক ফাড়দছ সক না 

তায সুসনসদ জষ্ট তথ্য সদদত দফ।  

 

গ) চাইল্ড টিসফ ণাক্তকযমণয জন্য 

সচসকৎকদদয আযও দাসয়ত্বীর দত 

দফ।  

ইউএইচএপসও 

(কর), স্বাস্থ্য 

সযদ জক (কর) 

 

সডএএভও,  

 

 

ইউএইচএপসও 

(কর), 

কনারদটন্ট, 

সসডস 



০৯ জন্ম-মৃতুয সযদাট জ ভায় ভাপচত মদােয় জন্ম-মতৃয ু চরদপার্ট  প্রোদন প্রদয়াজনীয় চেি 
চনদেটলনা প্রোন িদরন।  

উদজরা দত প্রসত ০২ (দুই) প্তা 

যয জন্ম-মৃতুয সযদাট জ ারনাগাদ 

কযদত দফ এফাং অনুসরস সসবর াজজন 

কাম জারয় ও াংসিষ্ট উদজরা সনফ জাী 

কভ জকতজায কাম জারদয় মপ্রযণ কযদত দফ।  

ইউএইচএপসও 

(কর), 

 

স্বাস্থ্ু পচরেলটি 
(ি) 

০৯ ইসআই কামক্রভ বায় মজরা ইসআই সুা যইনদটনদডন্ট অত্র মজরা য় ইসআই 

কামক্রদভয াসফ জক সয সস্থ্সত তুদর ধদযন এফাং  ইসআই 

কামক্রদভয গসত আযও তযা সন্বত কযায জন্য াংসি ষ্ট কদরয 

দৃসষ্ট আকল জণ কদযন  

ক) উদজরা সবসিক এএপস   কর 

রক্ষভাত্রা  পূযণ কযদত দফ।   

 

ইউএইচএপসও 

(কর), 

স্বাস্থ্ু পচরেলটি 
(ি) 

১০ স্বাস্থ্য সক্ষা জনাধাযণদক াাতারমুখী কযদত স্বাস্থ্য সক্ষা কতটা 

গূরুত্বপূণ জ ম ম্পমকজ সসনয়য স্বাস্থ্য সক্ষা কভ জকতজা  

আদরাকাত কদযন।  

ক) কসভউসনটি সিসনক ও টিকা মকন্দ্র 

মূদ স্বাস্থ্য সক্ষা প্রদান কযদত দফ।  

 

খ) মম কর উদজরা স্বাস্থ্য কভদেক্স 

মূ দত সডসজটার বাটি জকযার মভসদনয 

প্রাসপ্ত ীকায ত্র এখনও অত্র কামারয় 

মৌৌঁদছ নাই মগুদরা স্বীকায ত্র দ্রুত মপ্রযণ 

কযদত দফ।  

 

 

ইউএইচএপসও 

(কর), স্বাস্থ্য 

সযদ জক (কর) 

 

 

ভায় আর রিান আদাচনা না থািায় ভাপচত মদােয় বাইদি িনুবাে জাচনদয় ভার িাযক্রম মাপ্ত র াণা িদরন 
 

ংযযচি: ১) পাওয়ার পদয়ন্ট রপ্রদজদন্টলদনর ফর্ িচপ মূ 
      ২)  ভায় উপচস্থ্চতর তাচিা 
     
weZiY:  (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) 

1| ZË¡veavqK, 250 kh¨v wewkó e½gvZv †kL dwRjvZz‡bœQv gywRe †Rbv‡ij nvmvcvZvj, wmivRMÄ| 

2| wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, MYc~Z© wefvM, wmivRMÄ|  

3| †WcywU wmwfj mvR©b, wmivRMÄ|  

4| wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, ¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi, wmivRMÄ|  

5| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v, ..............................................(mKj), wmivRMÄ|  

6| Rywbqi Kbmvj‡U›U, eÿe¨vwa wK¬wbK, wmivRMÄ| 

7| ‡gwW‡Kj Awdmvi, wmwfj mvR©b Awdm, wmivRMÄ| 

8| wmwbqi ¯^v ’̄¨ wkÿv Awdmvi, wmwfj mvR©b Awdm, wmivRMÄ| 

09| GmAvBGgI, wek^ ¯^v ’̄¨ ms ’̄v, wmivRMÄ 

10| wWw÷ª± mv‡f©B‡jÝ †gwW‡Kj Awdmvi, wmwfj mvR©‡bi Kvh©vjq, wmivRMÄ|   

11। সডসএইচএভ, নাস জাং ইনসিটিউট, সযাজগঞ্জ।  

12| সডসএইচএন, সসবর াজজদনয কাম জারয়, সযাজগঞ্জ। 

13| wdì Awdmvi, BDGbGdwcG, wmivRMÄ I e¸ov 

14| Kbmvj‡U›U, GgGbwmGBP, BDwb‡md, wmivRMÄ|  

15| ‡Rjv mgš̂qKvix , eªvK, wmivRMÄ|  

16| GmAviGBPAvi Awdmvi, wWwRGBPGm, XvKv , wmivRMÄ|  

 

                  

                                                                                                                                                     (Wv. ivg c` ivq) 

                                                                                                                                                        wmwfj mvR©b,  

                                                                                                                                                          wmivRMÄ| 

 

¯§viK bs-wmGm/wmivR/mfv/2022/                                                                                                                      ZvwiL t                    

 m`q AeMwZ/AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ Abywjwc †cÖiY Kiv n‡jv tÑ  (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) 

01| gnvcwiPvjK, ¯̂v ’̄¨ Awa`ßi, gnvLvjx, XvKv| 

02| cwiPvjK (¯̂v ’̄¨), ivRkvnx wefvM, ivRkvnx|  

03| †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi, BwcAvB GÛ mvwf©‡jÝ, BwcAvB feb, ¯̂v ’̄¨ Awa`ßi, gnvLvjx, XvKv| 

 

                                                                                                                                                           wmwfj mvR©b  

                                                                                                                                                            wmivRMÄ| 

                                                                                                                                                       02588830880 

চমান পাতা-০৩ 



 

 

 


