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জািীয় প্রাগি স্বাস্থ্য ও প্রইপটি প্রদফ াপ্ররি 

“প্রাবন কভ তপ্রযবফ, এপ্রগবয় মাবে ফাাংরাবদ”- িপ্রিাদ্যবক াভবন প্রযবে জািীয় প্রাগি স্বাস্থ্য ও প্রইপটি প্রদফ 

ারন কবযবে শ্রভ ও কভ তাংস্থ্ান ভন্ত্রণারয়। রাজধানীর কৃষিষফদ ইনষিটিউশন ষিলনায়তনন ২৮ এষিল শুক্রফার ষদফসটি 

উলনে আনলাচনা অনুষ্ঠাননর আনয়াজন করা হয়। কাবর পশাগত স্বাস্থ্য ও পসইপটি ষফিনয় র্ যা লী পফর হয়। 

 

আবরাচনা অনুষ্ঠাবন িধান অপ্রিপ্রির ফক্তনে ফাপ্রণজয ভন্ত্রী প্রিাপাবয়র আবভদ এভপ্র ফবরন, জাপ্রিয জনক ফঙ্গফন্ধু প্রে 

মুপ্রজবুয যভান আজীফন প্রভনিী ভানুবলয জন্য কাজ কবয প্রগবেন। জাপ্রিয জনবকয গ্রণ কযা দবেবই আভযা 

এেবনা এপ্রগবয় চবরপ্রে। ফিতভাবন ফাাংরাবদবয উন্নয়ন াযা প্রফবে ভবের প্রববফ িপ্রিষ্ঠা প্রবয়বে। 

 

প্রফবল অপ্রিপ্রিয ফক্তবে শ্রভ ও কভ তাংস্থ্ান ভন্ত্রণারবয়য িপ্রিভন্ত্রী প্রভাোঃ মুপ্রজবুর ক  এভপ্র ফবরন, করকাযোনা ও 

িপ্রিষ্ঠান প্রযদ তন অপ্রধদপ্তবযয ৩০৭ জন উচ্চ প্রপ্রেি ও দে প্রযদ তক কাযোনা ও িপ্রিষ্ঠান মূব প্রাগি স্বাস্থ্য ও 

প্রইপটি প্রনপ্রিবি াপবেয াবি কাজ কবয মাবে। আবযা প্রযদ তক প্রনবয়াগ অোি যবয়বে। ফাাংরাবদবয ৮৩ রে 

ইবকানপ্রভক ইউপ্রনবে প্রনযাদ কভ তপ্রযবফ প্রনপ্রিি কযবি এ অপ্রধদপ্তবযয কাম তক্রবভয াাাপ্র োক গণ বচিনিা 

িবয়াজন। 

 

বাপ্রিয ফক্তবে শ্রভ ও কভ তাংস্থ্ান ভন্ত্রণারবয়য প্রচফ প্রভকাইর প্রায ফবরন, াযা প্রফবেয দটি ীল ত গ্রীন পযাক্টপ্রযয 

ভবে ািটিই ফাাংরাবদব অফপ্রস্থ্ি। এটি আভাবদয জন্য একটি ভাইরপরক। ফাাংরাবদবয করকাযোনা ও িপ্রিষ্ঠান 

মূব প্রাগি স্বাস্থ্য ও প্রইপটি প্রনপ্রিি কযবি প্রযদ তন কাম তক্রবভয াাাপ্র আভযা াভাপ্রজক াংরা কাম তক্রভ 

গ্রণ কবযপ্রে। 

 

করকাযোনা ও িপ্রিষ্ঠান প্রযদ তন অপ্রধদপ্তবযয ভাপ্রযদ তক প্রভাোঃ াভছুজ্জাভান ভূইয়া ফবরন, ফতযিান সরকার 

জাষতসংনের পেকসই উন্নয়ন লেযিাত্রা অজযনন ফদ্ধ ষরকর। এ লেযিাত্রায় পেকসই ষশল্পায়ন, স্বাস্থ্য, ষনরাদ ও 

স্বাস্থ্যকর আফাস এফং পেকসই উৎাদননক গুরুত্ব পদয়া হনয়নে। কলকারখানা ও িষতষ্ঠান ষরদশ যন অষধদপ্তর এনেনত্র 

উনেখনর্াগ্য অফদান রাখনফ। 

 

প্রফপ্রজএভইএ’য বাপ্রি প্রভাোঃ প্রপ্রিকুয যভান প্রাগি স্বাস্থ্য ও প্রইপটি প্রফলবয় করকাযোনা ভাপ্ররকবদয উবিব 

ফবরন, প্রমফ পযাক্টপ্রযবি শ্রপ্রভকবদয জীফন ঝুঁপ্রকপূণ ত ও অপ্রনযাদ িাকবফ প্রফ পযাক্টপ্রযবক আভযা েফা কযবি প্রদফ 

না। 

 

আবরাচনা অনুষ্ঠাবন আবযা উপ্রস্থ্ি প্রেবরন জািীয় শ্রপ্রভক রীবগয বাপ্রি আরাজ্জ শুক্কুয ভামুদ, আইএরও’য কাপ্রি 

প্রেবযক্টয শ্রীপ্রনফা প্রফ প্রযপ্রি, ভাপ্ররক ও শ্রপ্রভক াংগঠবনয িপ্রিপ্রনপ্রধবৃন্দ  কানাো ও ইউবক াইকপ্রভনায এফাং উন্নয়ন 

অাংীদাযবৃন্দ। 
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