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ন োযোখোলীতে েু স্বোস্থ্যতেবো উতবোধ করতলো ইউএ এইচসেআর ও বোাংলোতেশ েরকোর
ন োযোখোলী নেলোর সেসিল েোেজ

ডোাঃ মোেু ম ইফতেখোর ও েোসেোংতের শরণোর্জী োংস্থ্ো ইউএ এইচসেআর আে

ন োযোখোলী েের হোেপোেোতলর েু বসধজে ই তপতশন্ট সবিোগ, একসি োংস্কোরকৃে অপোতরশ সর্তযিোর ও ইমোতেজসি
ইউস তির উতবোধ কতর । অ ু ষ্ঠোত উপসস্থ্ে সিতল ন োযোখোলী েের হোেপোেোতলর েু পোসরতন্টতেন্ট ডোাঃ নহলোল উসি ।
ইউএ এইচসেআর-এর অর্জোযত

েম্পন্ন এই োংস্কোর কোেসি হোেপোেোল কেৃ জপতের েোতর্ েমন্বতযর মোধযতম করো

হতযতি। ন োযোখোলী নেলোর ে গণ এবাং িোেো

চর নর্তক নমসডকযোল নরফোতরতলর মোধযতম স্বোস্থ্যতেবো স তে আেো

নরোসহঙ্গো শরণোর্জীরো এই েু নেবোগুতলো গ্রহণ করতে পোরতব । ইউএ এইচসেআর ন োযোখোলী েের হোেপোেোলতক
৪৬০সি অসিতে সেসলেোরও প্রেো কতরতি।
হোেপোেোতলর েু পোসরতন্টতেন্ট ডোাঃ নহলোল উসি বতল , “সবসিন্ন েীমোবদ্ধ র্োকো েতেও ন োযোখোলী েের হোেপোেোল
স্থ্ো ীয বোাংলোতেশী ও শরণোর্জীতের স্বোস্থ্যতেবো প্রেোত যর্োেোধয নচষ্টো কতর যোতে। হোেপোেোতলর ে য ইউএ এইচসেআরএর এই চমৎকোর ও স িজরতযোগয েহোযেোতক আমরো েোধু বোে েো োই।”
ইউএ এইচসেআর শরণোর্জী ও েোতের আশ্রযেো কোরী স্থ্ো ীয বোাংলোতেশীতের স্বোস্থ্যতেবো ও পসরতেবো বোডোতে
অঙ্গীকোরবদ্ধ। এরই অাংশ সহতেতব গে ৪ নেতেম্বর বোাংলোতেশ েরকোতরর শরণোর্জী ত্রোণ ও প্রেযোবোে

কসমশ োর,

কিবোেোতরর সেসিল েোেজ এবাং েোেীয মো সেক স্বোস্থ্য ই সিসিউি-এর েোতর্ েমন্বতযর মোধযতম ইউএ এইচসেআর
ও েহতযোগী োংস্থ্োগুতলো কিবোেোতরর যোপোডোয প্রর্ম মো সেক স্বোস্থ্যতেবোর ই তপতশন্ট ইউস ি প্রসেষ্ঠো ও উতবোধ
কতরতি। শরণোর্জী সশসবতর অবসস্থ্ে হতলও কিবোেোতরর এই ইউস িসি শরণোর্জী ও বোাংলোতেশী উিতযর ে য উন্মু ক্ত
র্োকতব।
ইউএ এইচসেআর-এর সেস যর পোবসলক নহলর্ অসফেোর ডোাঃ অযোতল

মোই ো বতল , “কিবোেোর ও ন োযোখোলীর

ে গতণর স্বোস্থ্যতেবো ও পসরতেবোর উন্নসে ও বৃ সদ্ধর কোতে বোাংলোতেশ েরকোর এবাং স্বোস্থ্য অসধেপ্ততরর েোতর্ কোে
করতে নপতর আমরো আ সিে। আমোতের েহতযোগী োংস্থ্োগুতলো, েোেো ও বোাংলোতেতশর সবসবধ কেৃ জপতের েমসন্বে
প্রতচষ্টোর মোধযতমই েবোর ে য স্বোস্থ্যতেবো স সিে করো েম্ভব হতে।”
ইউএ এইচসেআর গে েপ্তোতহ কিবোেোতরর ৪

ম্বর কযোতম্পর একসি স্বোস্থ্যতকতের বসহাঃসবিোগ ও ই তপতশন্ট

সবিোতগরও োংস্কোর কতরতি। এই নকেগুতলোতে মো সেক স্বোস্থ্য এবাং নযৌ

ও প্রে

স্বোস্থ্যতেবো েহ প্রোর্সমক

স্বোস্থ্যতেবোর েকল েু সবধো পোওযো যোতব প্রসেসে রোে-সে ২৪ েন্টো। স্বোস্থ্যখোতের নেবো ও পসরতেবো বৃ সদ্ধর এই বযোপক
কোেগুতলো েম্ভব হতে যু ক্তরোতেযর ফতর

কম ওতযলর্ অযোে নডতিলপতমন্ট অসফে (এফসেসডও) এবাং েোপোত র

েরকোর ও ে গতণর উেোর অ ু েোত র মোধযতম।
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