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গভর্রন কোবি হ াকল

জর্স্বাস্থ্ে বিষয়ক বিদ্ধান্ত গ্র ম্বে র্ারীর স্বাস্থ্ে িমতা হজারদার বিষয়ক আইম্বর্ স্বাক্ষর
করম্বলর্ গভর্রন হ াকল

আইর্ S.7628/A.8536 র্ারীর স্বাস্থ্ে পবরম্বষিা িরিরা কারীম্বদর জর্ে জর্স্বাস্থ্ে ও স্বাস্থ্ে
পবরকল্পর্া কাউন্সিম্বল একজর্ প্রবতবর্বি হ াগ কম্বর এিং জর্স্বাস্থ্ে বিষয়ক বিদ্ধান্ত
গ্র ম্বের হক্ষম্বে িংবিষ্ট িংস্থ্ার দক্ষতার বিকাে ঘটায়

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ S.7628/A.8536 আইনর্ স্বাক্ষর ক্নরনের্ যা জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য
পথরক্ল্পর্া ক্াউন্সিনল (Public Health and Health Planning Council) র্ারীর স্বাস্থ্য পথরনেবা
সরবরা ক্ারীনের প্রথিথর্থি থ নসনব এক্জর্ অথিথরক্ত থর্যুক্ত সেসয হযাগ ক্নর। এটি থর্ন্সিি
ক্নর হয এই যিাযি থবনেেজ্ঞরা র্ারীর পথরচযার
ন হক্ষনে থবনেোথিি র্ারীর স্বাস্থ্য বা ফ্যাথসথলটি
থবেিক্ জর্স্বাস্থ্য থসদ্ধান্তগুনলা হর্ওিার বযাপানর পরামে থেনবর্।
ন
"হযন িু গভনপানির হমৌথলক্ অথিক্ার সুথপ্রম হক্ানিন থবপন্ন নিনে, িাই আমরা থর্উ ইিনক্ন
র্ারীর প্রজর্র্ স্বানস্থ্যর জর্য সমার্ প্রাপযিা থর্ন্সিি ক্রনি পেনক্ষপ হর্িািা আনগর হযনক্ানর্া
সমনির হচনি এখর্ হবথে গুরুত্বপূর্,"ন িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল৷ "আমরা েন্সক্তোলী
প্রথিষ্ঠার্গুনলানি র্ারীর স্বাস্থ্য থবেিক্ র্ীথি থর্িারনর্
ন
প্রনিাজর্ীি েক্ষিা ও স ার্ুভূথির অভাব
হেনখথে, এবং এটি থলঙ্গ ও জাথিগি হক্ষনে আমানের জর্স্বাস্থ্য বযবস্থ্াি বযাপক্ ববেময সৃটি
ক্নরনে। এটি নব থর্উ ইিনক্ন র্ারীর স্বানস্থ্যর উন্নথিনি আনরা এক্ িাপ এথগনি যাওিার পনি
এক্টি গুরুত্বপূর্ পেনক্ষপ,
ন
যা র্ারীরা প্রথিথের্ হযসব জটিলিা ও স্বিন্ত্র স্বাস্থ্যনসবা সমসযার
সম্মুখীর্ র্ হসগুনলার থেনক্ আনরা হবথে মনর্ানযাগ হেনব, এবং জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পথরক্ল্পর্া
ক্াউন্সিনলর এই অথি গুরুত্বপূর্ ও
ন অবমূলযাথিি হক্ষনে হক্ানর্া অথভজ্ঞ বযন্সক্তনক্ হযাগ ক্রার
মািযনম, আমরা সক্ল থর্উ ইিক্নবাসীর জর্য আনরা ভানলা স্বাস্থ্য সমিা থর্নি আসনবা।"
PHHPC এর সেসযনের অনর্নক্ই থবথভন্ন জর্স্বাস্থ্য হক্ষনে েক্ষ, হযমর্ র্াথসংন হ াম, আচরর্গি
স্বাস্থ্য, ও থবমা হক্াম্পাথর্, থক্ন্তু বিনমানর্ PHHPC এর হক্ানর্া সেনসযর র্ারীর স্বানস্থ্য েক্ষিা িাক্া
আবেযক্ র্ি। হযন িু এই ক্াউন্সিল সযাথর্িাথর হক্াড সংনোির্, স্বাস্থ্য ক্থমের্ানরর ক্ানে
সুপাথরে ক্রা, এবং স্বাস্থ্যনসবা ফ্যাথসথলটির জর্য আনবের্ পযানলাচর্া
ন
ক্রার জর্য োথিত্বপ্রাপ্ত,
এই েক্ষিাসম্পন্ন এক্জর্ অথিথরক্ত সেসয থর্নিাগ PHHPC দ্বারা পথরচাথলি জর্স্বানস্থ্যর
থসদ্ধান্তগুনলানি গুরুত্বপূর্ ইর্পু
ন
ি সরবরা ক্রনব। এই আইর্ িাৎক্ষথর্ক্ভানব ক্াযক্র
ন
নব।

এই থবনল স্বাক্ষর থর্উ ইিনক্ন প্রজর্র্ স্বাস্থ্যনসবার সুরক্ষা ও অযানেস হজারোর ক্রার উনেনেয
গভর্নরর
ন
গৃ ীি িারাবাথ ক্ পেনক্ষপগুনলার মনিয অর্যিম। প্রর্ীি বানজিটি এই আবথেযক্িা
থবথিবদ্ধ ক্নর হয সব থবমা পথরক্ল্পর্া গভনপাি পথরনেবা অন্তভুক্ত
ন ক্রনব এবং পথরবার
পথরক্ল্পর্া গ্র্যান্ট হপ্রাগ্র্াম (Family Planning Grant program) সম্প্রসাথরি ক্রনব, যা হেি জুনে
ক্থমউর্টি প্রজর্র্ স্বাস্থ্য সরবরা ক্ারীনের স ািিা ক্রনব। এোোও বানজনি মািৃমৃিুয ও
অসুস্থ্িার হক্ষনে জাথিগি ববেময হ্রানসর অথি গুরুত্বপূর্ পেনক্ষপসমূ
ন
অন্তভুক্ত
ন
নিনে, যার
মনিয আনে অথভবাসর্গি অবস্থ্া থর্থবনেনে
ন
সক্ল বযান্সক্তর জর্য 60 থের্ হিনক্ এক্ বের পযন্ত
ন
প্রসনবাত্তর হমথডনক্ইড ক্ভানরনজর সম্প্রসারর্ এবং প্রসব পূব ও
ন পরবিী পথরনেবার প্রাপযিা
বৃন্সদ্ধ, যার মনিয রনিনে সম্প্রসাথরি পুটি পথরনেবা, লাইনসিপ্রাপ্ত থিথর্ক্াল হসােযাল ওিাক্নার
ক্িৃক্
ন পথরনেবা, থপিার ক্র্সাথটং ও হপনেন্ট হর্থভনগের্ সাথভনস। হরা থভ ওনিনডর দ্বারা
থর্ন্সিি ক্রা গভনপানির অথিক্ারনক্ উনট হেনব বনল সুথপ্রম হক্ানিন র ফ্াাঁস ওিা এক্টি
মিামনির প্রথিন্সিিাি প্রজর্র্ স্বাস্থ্যনসবা রক্ষা ও হজারোর ক্রার বযাপানর গভর্রন িার
প্রথিশ্রুথি পুর্বযক্ত
ন ক্নরনের্।
হেট বিম্বর্টর জুবলয়া িালাজার িম্বলর্, "র্ারীর জর্য স্বাস্থ্য ও সুস্থ্িা সংিান্ত থবেনি হেি হয
থসদ্ধান্ত হর্ি িার হবথেরভানগর হক্ষনে জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পথরক্ল্পর্া ক্াউন্সিল গুরুত্বপূর্, ন থক্ন্তু
যিাযি থেক্থর্নেনের্া র্া িাক্নল িা র্ারীনের প্রথিথের্ আনরা জটিলিার সম্মুখীর্ ওিা অবযা ি
রাখনব। আথম এই থবনল স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্লনক্ ির্যবাে জার্াই যা থর্উ ইিনক্ন
স্বাস্থ্য সংিান্ত থসদ্ধান্ত গ্র্ নর্র হক্ষনে র্ারীর স্বাস্থ্যনক্ আনরা বে ভূ থমক্া থেনব।"
অোম্বিম্বেবল িদিে বরচার্ন এর্. গটবির্ িম্বলর্, "জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পথরক্ল্পর্া ক্াউন্সিনলর
থসদ্ধান্ত জর্স্বাস্থ্য র্ীথিনক্ চালর্া ক্নর। এর সেসযিা সক্ল থর্উ ইিক্নবাসীর প্রনিাজর্নক্ িু নল
িরা উথচি৷ জর্স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনসবা ক্াউন্সিনল র্ারীর স্বানস্থ্যর প্রথিথর্থিত্ব যুক্তক্রর্ মািৃস্বাস্থ্য,
প্রজর্র্ হসবা, এবং অর্যার্য গুরুত্বপূর্ পথরনেবা
ন
ভানলাভানব সুরথক্ষি ওিার থবেিটি থর্ন্সিি
ক্রনব।"
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