জনসংয োগ, শ োণিতপুৰ

শেছ বোততো নং ২২৮/২০১৯

শ োণিতপুৰ ণজলোত পুৰুষ বন্ধ্যোকৰি পযষকৰ শুভোৰম্ভোণি
শতজপুৰ ২২ নযবম্বৰ ২০১৯ : জিলা স্বাস্থ্য

সজিজি শ াজিিপুৰৰ শসৌিন্যি শ াজিিপুৰ জিলা পুজিভঁ ৰালৰ

শেক্ষাগৃহি কাজল ২১ ন্বেম্বৰ িাজৰবে পুৰুষ েন্ধ্যাকৰি পবষকৰ শুভ উবধাধন্ কৰা হয় । এই অন্ুষ্ঠাটিৰ
উবধাধন্ী ভাষন্ি পজৰয়াল পজৰকল্পন্া জেভাগৰ অজিজৰক্ত স্বাস্থ্য জেষয়া ডা: ফিী পাঠবক অন্ুষ্ঠান্লল সকবলাবক
স্বাগিি িবন্াৱাৰ লগবি পজৰয়াল পজৰকল্পন্াৰ জেজভন্ন আঁচজন্ সিুহি পুৰুষৰ সজিয় অং

গ্ৰহন্ জন্জিি

কজৰেৰ োবে সভাি উপজস্থ্ি সিুহ স্বাস্থ্য কিীৰ লগবি িন্সাধাৰিক আহোন্ িন্ায়। শ াজিিপুৰ জিলাৰ
স্বাস্থ্য জেভাগৰ দাজয়ত্বি িকা অজিজৰক্ত উপায়ুক্ত কুবলন্

শিাৰ সভাপজিত্বি অন্ুজস্থ্ি সভাি অজিজৰক্ত

উপায়ুক্ত গৰাকীৰ লগবি সিুহীয়া েজি েজ্বলন্বৰ পুৰুষ েন্ধ্যাকৰি পবষক ২০১৯ ৰ শুভাৰম্ভজি কবৰ।

সভাৰ

উবে য েযােযা কজৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সষ্ণাজলকা ডাাঃ কৃ ষ্ণা শকম্প্ৰৰাবয় পূৰুষ েন্ধ্যাকৰি পবষক ২০১৯
সাফলয িজিি কজৰেৰ োবে সকবলাবক অহোন্ িন্ায়। জিলা পজৰয়াল পজৰকল্পন্া সিন্বয়ক পুলবক

েৰাই

ভাষি েসংগি পজৰয়াল পজৰকল্পন্া আঁচজন্ সিুহৰ জেষবয় আবলাক পাি কৰাৰ লগবি সঠিক জহিাজধকাজৰ
জচন্াক্ত কজৰেৰ োবে শযাগয দম্পিীৰ িাজলকা েস্তুিৰ ওপৰি গুৰুত্ব আৰু পুৰষ
ু েন্ধ্যাকৰি কজৰবল
জহিাজধকাৰী সকবল িান্জন্

জহচাবপ লাভ কৰা ২০০০ টকা আৰু

উদগজন্ িুলক িান্জন্ ৩০০ টকা লগবি

জেজভন্ন পজৰয়াল পজৰকল্পন্া আঁচজন্ সুিহৰ োবে জেভাবগ আগেব াৱা িান্জন্ সন্দভশ ি সভাি অেগি কবৰ।
অজিজৰক্ত উপায়ুক্ত কুবলন্
স্বাস্থ্য কিীক সজিয় অং

ি
শ াই আ া কিী, আ া চু পাৰভাইিৰ, এ এন্ এি সকলৰ লগবি সকবলা পুৰুষ
গ্ৰহন্ৰ োবে আহোন্ িন্াই কয় শয, িািৃ িিা জ শুৰ সুস্বাস্থ্য সুজন্জিি কজৰেৰ

োবে পুৰষ েন্ধ্যাকৰন্ একসুন্দৰ পধজি শসবয় সকবলাবক পুৰুষ েন্ধ্যাকৰি পবষকৰ লগি সংগজি ৰাজে পুৰুষ
সকলক আগোজ

আজহেৰ কাৰবন্ আহোন্ িন্ায়। সভাি উপজস্থ্ি পুৰুষ েন্ধ্যাকৰিৰ জেজ ষ্ট জচজকৎসক

ডা: জ জ ৰ বেদযই পুৰুষ েন্ধ্যাকৰন্ সম্পশবক িন্িান্সি িকা জেজভন্ন ভূ ল ধাৰন্া সিুহৰ জেষবয় আবলাচন্া
কবৰ। সভাি জেজভন্ন চাহ োগন্ৰ কলযাি জেষয়া সকলৰ লগবি িাজি পাৰপাচ ওৱকশ াৰ সকবল আবলাচন্াি
সজিয় অং

গ্ৰহন্ কবৰ। সভাি শ াজিিপুৰ জিলা িন্ সংবযাগ জেষয়া ন্ীন্া েৰুৱা, এি আই জপ ডা: েদীপ

লহকৰ জেজভন্ন োিজিক স্বাস্থ্য শকন্দ্ৰৰ আৰু িহকুিা জচজকৎসক সকল, ব্লক

েগাি েযৱস্থ্াপন্াৰ জেষয়া সকল,

চাহ োজগচা সিুহৰ কলযান্ জেষয়া সকল, আ া ছু পাৰভাইিৰ, এি জপ ডজব্লও সকল উপজস্থ্ি িাজক সভাৰ
শসৌষ্ঠৱ েৃজধ কবৰ। সভাৰ সবকাবলা কাযযসুচীৰ আি ধবৰ জিলা েকল্প জেষয়া পৰাগ শিযাজি

ইকীয়াই।

