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ঢাকা

ইউএনএইচসিআর িমসথিত উসিয়া সিশেষ়াসযত হ়ািপ়াত়াশে নতুন অপ়াশরেন সথশযট়ার উশব়াধন
করশেন স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তশরর মহ়াপসরচ়ােক

তারিখ

২৮ জুলাই ২০২২

২৮ জু ে়াই ২০২২

ঢ়াক়া – স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তশরর মহ়াপসরচ়ােক অধয়াপক ড়াাঃ আিু ে ি়াি়ার মম়াহ়াম্মদ িুরেীদ আেম আজ
জ়াসতিংশের েরণ়াথিী িংস্থ়্া ইউএনএইচসিআর কততিক সনসমিত ও িসিত নতুন উসিয়া সিশেষ়াসযত
হ়ািপ়াত়াশে দু ইসট অপ়াশরেন সথশযট়ার ও মিশকন্ড়াসর মকয়ার ি়াসভিশির উশব়াধন কশরশেন। হ়ািপ়াত়ােসট
মর়াসহঙ্গ়া েরণ়াথিীিহ উসিয়া এে়াক়ায িিি়ািক়ারী মর়াগীশদর জীিন রক্ষ়াক়ারী িু সিধ়া ও সিশেষজ্ঞ
মিশকন্ড়াসর সচসকৎি়া প্রদ়ান করশি।
অধয়াপক ড়াাঃ আিু ে ি়াি়ার মম়াহ়াম্মদ িুরেীদ আেম িশেন, "স্ব়াস্থ্য মন্ত্রণ়ােয ও ইউএনএইচসিআর-এর
ম ৌথ উশদয়াশগ প্রসতসিত উসিয়া মেে়াে়াইজড হ়ািপ়াত়াশে েেয সচসকৎি়া শুরু করশত মপশর আসম
আনসিত। ি়াংে়াশদশের প্রধ়ানমন্ত্রী জনশনত্রী মেি হ়াসিন়া প্র়াসিক জনগণশক সিশেষ়াসযত হ়ািপ়াত়াশে
সিশেষজ্ঞ স্ব়াস্থ্য মিি়া সদশত িদ্ধ পসরকর। মিই পথ ধশর মদশের িকে সিষশযর সিশেষজ্ঞ সনশয আজ মিি়া
মদয়ার শুভ িূ চন়া করশত মপশর স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তর ও স্ব়াস্থ্য মন্ত্রণ়ােয সিশেষভ়াশি গিিশি়াধ করশে”। এ িময,
জনস্ব়াস্থ্য ও েেয সচসকৎি়ার েীষিস্থ়্ানীয সিশেষজ্ঞ ড়াক্ত়ারগণ ত়াাঁর ি়াশথ উপসস্থ্ত সেশেন।
সনজ হ়াশত চ়ারসট অপ়াশরেন িম্পন্ন কর়ার ম়াধযশম স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তশরর মহ়াপসরচ়ােক ি়াম্প্রসতক সনসমিত
উসিয়া সিশেষ়াসযত হ়ািপ়াত়াশে এই মিি়ার িূ চন়া কশরন। কক্সি়াজ়াশরর সিসনযর ি়াজিনর়া আরও প়াাঁচসট
অশর়াপচ়ার কশরন। স্থ়্ানীয জনশগ়ািীর চ়াসহদ়ামত সিসভন্ন সিশেষজ্ঞ ড়াক্ত়াশরর পর়ামেি ও ি়াজি়াসর এিন
মথশক এই হ়ািপ়াত়াশে িম্ভি হশি। উন্নত সিসভন্ন িু সিধ়ার ম়াশে থ়াকশি গ়াইনী, সেশু, চক্ষু, হৃদশর়াগ,
অশথি়াশপসডক, চমি, দি, ম়ানসিক ও পয়াসেশযসটভ মকয়াশরর মত মিি়া। এর ম়াধযশম এি়াশনর স্থ়্ানীয
জনগশণর উন্নত সচসকৎি়ার জনয কক্সি়াজ়ার ি়া চট্টগ্র়াশম ়াওয়ার প্রশয়াজন অশনক়াংশে কশম ়াশি; এর
প়াে়াপ়াসে স্বল্প আশযর ম়ানু শষর জনয স্ব়াস্থ্য মিি়া সনসিত কর়া হশি। এই হ়ািপ়াত়াশে আরও আশে
েয়ািশরটসর, এক্স-মর, আল্ট্র়াি়াউন্ড ও ইশক়াগ্র়াসির মত মমসডকয়াে ইশমসজং িু সিধ়া। তদু পসর, অশনক
সিশেষজ্ঞ ড়াক্ত়ারশদর পর়ামেি প়াওয়া ়াশি মটসেশমসডসিন মিি়ার ম়াধযশম।
অধয়াপক ড়াাঃ আিু ে ি়াি়ার মম়াহ়াম্মদ িুরেীদ আেম এিং ত়াাঁর সিশেষজ্ঞ দে হ়ািপ়াত়াশে কমিরত
ইউএনএইচসিআর-এর অংেীদ়ার িংস্থ়্া গণস্ব়াস্থ্য মকন্দ্র, অরসিি ইন্ট়ারনয়ােন়াে ও সরসেি
ইন্ট়ারনয়ােন়াশের স্ট়ািশদর ি়াশথ মদি়া কশরন। আগ়ামী সতন িেশরর মশধয স্ব়াস্থ্য ও পসরি়ার কেয়াণ
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মন্ত্রণ়ােয প ি়াযক্রশম এই হ়ািপ়াত়াশের িযিস্থ়্াপন়া ও িকে িম্পশদর দ়াসযত্ব গ্রহণ করশি।
কক্সি়াজ়াশর ইউএনএইচসিআর-এর প্রধ়ান ইট়া শুশযট িশেন, “এই হ়ািপ়াত়াশের ়ািতীয ক়াশজ থ়া থ
ও প্রশয়াজনীয িহ়াযত়া প্রদ়াশনর জনয ি়াংে়াশদে িরক়ার এিং স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তরশক আিসরক ধনযি়াদ।
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DATE

২৮ জু লাই ২০২২
SUBJECT

ইউএনএইচরিআি িমরথি ত
উরখযা রিশেষারযত হািপাতাশে
নতু ন অপাশিেন রথশযটাি
উশবাধন কিশেন স্বাস্থয
অরধদপ্তশিি মহাপরিচােক

িি়াই সমশে একি়াশথ ক়াজ কর়ার ম়াধযশম স্ব়াস্থ্য মিি়া উন্নত কর়া ও কক্সি়াজ়াশর িিি়ািক়ারী িকে
ম়ানু শষর জনয স্ব়াস্থ্য মিি়া সনসিত কর়া িম্ভি। এি়াশন ইসতমশধযই প্রসতসদন প্র়ায ১০০ জন মর়াগী মিি়া
প়াশেন”।
স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তশরর মহ়াপসরচ়ােশকর ি়াশথ সেশেন স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তশরর অসতসরক্ত মহ়াপসরচ়ােক অধয়াপক ড়া.
মীরজ়াদী মিসিন়া মল়ার়া, িংক্র়ামক মর়াগ সনযন্ত্রণ পসরচ়ােক অধয়াপক ড়াাঃ মম়াহ়াম্মদ ন়াজমুে ইিে়াম,
ম়াইশক়ািয়াকশটসরয়াে সডসজজ কশর়াে পসরচ়ােক অধয়াপক ড়াাঃ ে়াসকে আহশমদ, ঢ়াক়া মমসডশকে কশেজ
হ়ািপ়াত়াশের অধয়াপক ড়াাঃ ি়াশতম়া মিগম, জ়াতীয ম়ানসিক স্ব়াস্থ্য ইনসস্টসটউট ও হ়ািপ়াত়াশের অধয়াপক
ড়া. মহে়াে উসিন আহশমদ, ম়াতত, নিজ়াতক ও সেশু স্ব়াস্থ্য পসরচ়ােক ড়াাঃ মম়াহ়াম্মদ ে়ামিু ে হক, চট্টগ্র়াম
সিভ়াশগর স্ব়াস্থ্য পসরচ়ােক ড়াাঃ হ়াি়ান ে়াহসরয়ার কসির, কক্সি়াজ়ার িদর হ়ািপ়াত়াশের িু প়াসরনশটনশডন্ট,
কক্সি়াজ়াশরর সিসভে ি়াজিন ড়াাঃ মম়াহ়াম্মদ ম়াহিু িুর রহম়ান, অসতসরক্ত েরণ়াথিী ত্র়াণ ও প্রতয়াি়ািন
কসমেন়ার মম়াহ়াম্মদ ি়াসেদ মহ়াশিন, এিং স্ব়াস্থ্য অসধদপ্তশরর উর্ধ্িতন কমিকতি়ািত ি।
উসিয়া সিশেষ়াসযত হ়ািপ়াত়াশের ইন-মপশেন্ট িযিস্থ়্াপন়া সনমি়াণ, সচসকৎি়ার িরঞ্জ়াম স্থ়্াপন এিং সচসকৎি়া
ি়ামগ্রী ক্রশযর জনয ১.৭ সমসেযন ম়াসকিন ডে়ার অনু দ়াশনর জনয ইউএনএইচসিআর জ়াপ়ান িরক়াশরর
ক়াশে কততজ্ঞ।
মেষ
সিস্ত়াসরত তশথযর জনয ম ়াগ়াশ ়াগাঃ
ঢ়াক়ায:
মম়াস্তি়া মম়াহ়াম্মদ ি়াি়াদ মহ়াশিন
০১৩১৩০৪৬৪৫৯
hossaimo@unhcr.org;
কক্সি়াজ়াশর:
মরসজন়া সড ে়া মপ়াসটিে়া
০১৮৪৭৩২৭২৭৯
delaport@unhcr.org;
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