
সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-এর ৪থৰ্ বািষৰ্ক সাধারণ সভা অনুি�ত

       ি�য় সহকমৰ্ী,
২০২২ সাল আমােদর জন্য অত্য� তাৎপযৰ্পূণৰ্ 
একিট বছর। িবদ্যমান সব অিন�য়তােক েপছেন 
েফেল সূেযৰ্র হািস েনটওয়ােকৰ্র সবৰ্� এিগেয় 
যাওয়ার উ�ীপনাই িছল িবেশষভােব লক্ষণীয়। 
সীিমত সােধ্যর মােঝ ি�িনকগুেলােক যতটা স�ব 
েঢেল সাজােনা েথেক শুরু কের েসবার মান সমু�ত 
রাখার �েচ�া, েপছেন েটেন ধরা আইিন জিটলতা 
েথেক স�ানজনকভােব েবিরেয় আসা, গুরু�পূণৰ্ 
বািহ্যক স�কৰ্গুেলােক নতুনভােব ৈতির করা, শত 
শত লাইেস� �াি�র জিটল �ি�য়ায় িবেশষ 
অ�গিত ও �িতিট �ের আ�শি�েত বলীয়ান 
েনতৃে�র অধীেন উ�ীিবত িটেমর এিগেয় চলা – 
সবই িছল িবেশষ অজৰ্ন।

এসএইচএন-এর স�ািনত েবাডৰ্ েচয়ার ও 
সদস্যেদর বিল� সমথৰ্েন �থমবােরর মেতা 
সরকাির অনুদান পাওয়া সা�িতক সমেয় একিট 
মাইলফলক। অনুদান সীিমত হেলও েয স�াবনার 
�ার খুেল েগল, তা অসীম। এসএইচএন েবাডৰ্-এর 
�িত �গাঢ় কৃতজ্ঞতা।

�ায় ৩ মাস অনুদানিবহীন সময় পার কের বছেরর 
েশষ �াে� ইউএসএআইিড-র টােগৰ্টিভি�ক 
সাবক�া� (যা েকেমািনকস ই�ারন্যাশনাল-এর 
সােথ স�ািদত হয়) েযন �চ� গরেম এক পশলা 
বৃি�র মেতাই িছল। ধন্যবাদ ইউএসএআইিড-েক।

আয় অজৰ্েনর লেক্ষ্য নতুন উেদ্যাগসহ িচি�ত 
েকৗশলসমূেহর একটু একটু কের বা�বায়ন, 
ি�িনক পযৰ্ােয় কমৰ্-সচলতা বাড়ােনা এবং অদক্ষ ও 
অেযৗি�ক খরচেক িচি�ত কের ধীের ধীের খরচ 
কিমেয় আনার ফল�িতেত সূেযৰ্র হািস 
েনটওয়ােকৰ্র ক� িরকভাির বছেরর েশষ 
েকায়াটৰ্াের �ায় ২০% েবেড় যায়। এই অ�যা�ােক 
শুধু ধের রাখাই নয়, এেক আেরা েবগবান করাই 
আমােদর আগামীর লক্ষ্য। কেঠার পির�েমর মধ্য 
িদেয় অিজৰ্ত মজবুত িভি�েত আমরা মাথা উঁচু কের 
বাঁচব; েসবার দুয়ার অবািরত থাকেব েসইসব 
দির�েদর জন্য, যােদর সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-েক 
বড়ই �েয়াজন। এইটুকুই ��।

গত ২৬ িডেস�র ২০২২-এ এসএইচএন �ধান কাযৰ্ালেয় অনুি�ত হয় সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-এর ৪থৰ্ 
বািষৰ্ক সাধারণ সভা। েবাডৰ্ পিরচালকেদর উপি�িতেত সভায় সভাপিত� কেরন সূেযৰ্র হািস 
েনটওয়াকৰ্-এর েচয়ারম্যান �েফসর রুিবনা হািমদ।

সভায় েচয়ারম্যান এসএইচএন-এর ২০২১-২০২২ অথৰ্বছেরর কাযৰ্�ম পযৰ্ােলাচনা কেরন, শুরু েথেক 
িবিভ� �িতকূল পিরি�িতেতও িন�ার সােথ কাজ কের যাওয়ার জন্য এসএইচএন-এর সকল কমৰ্ীেদর 
�শংসা কেরন এবং পাশাপািশ েবাডৰ্ সদস্যেদর �িত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কেরন। সভায় �িত�ােনর �ধান 
িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া ও েবাডৰ্ সদস্য শায়লা পারভীন ২০২১-২০২২ অথৰ্বছেরর িডের�রস িরেপাটৰ্ ও 
েনটওয়ােকৰ্র ভিবষ্যৎ পিরক�না উপ�াপন কেরন।

সভায় পিরচালক ও েবাডৰ্ সদস্যেদর মেধ্য উপি�ত িছেলন জনাব এ.েক.এম. আফতাবুল ইসলাম 
(এফিসএ), িমেসস রূপালী হক েচৗধুরী, জনাব আ�াস উি�ন ভঁূইয়া, জনাব এম. এম. েরজা, ড. আবু 
জািমল ফয়সাল এবং �েফসর ৈসয়দ আ�ুল হািমদ। �িত�ােনর পিরচালক ও েবাডৰ্ সদস্য জনাব 
েমাহা�দ আলী অনলাইেন অংশ�হণ কেরন।

েকা�ািন সদস্যেদর মেধ্য উপি�ত িছেলন জনাব েমাঃ আলী েরজা খান, ড. এম. েমাসেলহউি�ন, 
জনাব েমাঃ আজমল কিবর, জনাব শিফকুল আজম, িমেসস মাহমুদা আ�ার এবং অ্যাডেভােকট 
জাফরুল হাসান। েকা�ািন সদস্য জনাব ওয়ািলউল ইসলাম অনলাইেন অংশ�হণ কেরন।

এছাড়াও উপি�ত িছেলন, জনাব েমাঃ আেনায়ার েহােসন, িডের�র অপােরশনস অ্যা� িসিকউিরিট, 
এইউএইচিস, ডাঃ েমাহা�দ রাইসুল হক, িচফ অব ি�িনকাল সািভৰ্েসস, এসএইচএন, জনাব েমাঃ 
েসােহল রানা, েজনােরল ম্যােনজার, িফন্যা� অ্যা� েকা�ািন েসে�টাির, এসএইচএন।
ইউএসএআইিড-র পেক্ষ জনাব িফদা েমহরান, িসওআর অনলাইেন অংশ�হণ কেরন।



সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-এর ি� েহলথ ক্যা� কাযৰ্�ম

েকািভড-১৯ েমাকািবলায় সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-এর ‘বু�ার েডাজ স�াহ’-েত অংশ�হণ

সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্ েদেশর সাধারণ ও 
দির� জনেগা�ীেক �া�্যেসবা িদেত 
িনরলসভােব কাজ কের আসেছ। এরই 
ধারাবািহকতায় সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্ 
ি�িনক-িভি�ক িনয়িমত েসবাদােনর 
পাশাপািশ দির� জনেগা�ীর েদারেগাড়ায় 
িবনামূেল্য েমৗিলক �া�্যেসবা েপৗঁেছ িদেত 
‘ি� েহলথ ক্যা�’ নােম একিট উেদ্যাগ 
�হণ কের। গত নেভ�র-িডেস�র 
২০২২-এ েদেশর িবিভ� অ�েল ২৬িট 
ি�িনেকর অধীেন ২৬৩৮ জন দির� 
মানুষেক িবনামূেল্য িচিকৎসা েসবা �দান 
করা হয়।

েদেশর কেরানা মহামাির েমাকািবলায় বাংলােদশ সরকােরর 
�া�্য ও পিরবার কল্যাণ ম�ণালয়  ৪-১০ জুন ২০২২ ব্যাপী 
েকািভড-১৯ বু�ার েডাজ স�াহ-এর আেয়াজন কের। েদশব্যাপী 
সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-এর ৬১িট ি�িনক এই কমৰ্সূিচেত 
অংশ�হণ কের, েযখােন ৭৩,৩২০ জনেক বু�ার েডাজ �দান 
করা হয়। 

েকািভড-১৯ -এর সং�মণ েরােধ সেচতনতা বৃি�, �া�্যিবিধ 
েমেন চলাসহ সরকােরর িটকাদান কমৰ্সূিচেত সূেযৰ্র হািস 
ি�িনক শুরু েথেক কাজ কের যাে�, যা কেরানা সং�মণ 
�িতেরােধর কাযৰ্�মেক আেরা েবগবান কেরেছ।



বন্যায় ক্ষিত�� কমৰ্ী ও কিমউিনিটর পােশ এসএইচএন

২০২২ সােলর মাঝামািঝ সমেয় টানা বৃি�পাত ও উজান েথেক েনেম আসা ঢেল ভয়াবহ রূপ েনয় েদেশর িবিভ� অ�েলর বন্যা পিরি�িত। �ািবত 
হয় েদেশর অেনক অ�ল, পািনবি� হেয় পেড় কেয়ক লক্ষ মানুষ। িবেশষ কের িসেলট িবভােগর সুনামগ� এলাকায় পিরি�িত িছল অত্য� 
ভয়াবহ। জুন মােসর ১৬ েথেক ২১ তািরখ পযৰ্� এই এলাকা িছল �ায় েযাগােযাগ ও িবদু্যৎ িবি��। চ��াম ও িসেলট অ�েল সূেযৰ্র হািসর 
১১িট ি�িনক �ািবত হয়। েকােনা েকােনা ি�িনেকর কমৰ্ীেদর ঘরবািড়ও পািনর িনেচ তিলেয় যায়। ি�িনকগুেলা �ধান কাযৰ্ালয় েথেক েযাগােযাগ 
িবি�� হেয় পেড়। এই পিরি�িতেত এসএইচএন �ধান কাযৰ্ালেয়র উেদ্যােগ ক্ষিত�� সূেযৰ্র হািস ি�িনেকর কমৰ্ী ও আেশপােশর বন্যাতৰ্েদর 
মােঝ জীবন রক্ষাকারী �েয়াজনীয় �াণ সাম�ী িবতরণ করা হয়।

আমােদর িনেবিদত �াণ ি�িনক কমৰ্ীরা বািড় বািড় িগেয় এবং আ�য়েকে� �েয়াজনীয় েসবা �দান ও �া�্য সেচতনতার কাজ চলমান 
রােখন। কমৰ্ীরা িবেশষ ব্যব�ায় জরুিরভােব গভৰ্বতী মােয়েদর িনরাপদ েডিলভািরসহ অন্যান্য েসবাদান, �া�্য িবষয়ক কাউে�িলং ও �েয়াজনীয় 
ঔষধ সাম�ী িবতরণ কেরন।

২০২২-এ অনুি�ত �িশক্ষণ

েম ২০২২–এ েবিসক ইম�্যাে�র উপর একিট �িশক্ষণ েদওয়া 
হয়, েযখােন ৪িট সূেযৰ্র হািস ি�িনক-এর িচিকৎসক এবং 
এসএইচএন �ধান কাযৰ্ালেয়র সািভৰ্স েডিলভাির ে�শািল�-সহ 
েমাট ১০ জন অংশ�হণ কেরন। এইউএইচিস-র আেয়াজেন এই 
�িশক্ষণিটেত ইম�্যাে�র ব্যবহার, এর অপসারণ, পা�ৰ্�িতি�য়া 
এবং জিটলতা ব্যব�াপনা িবষেয় অংশ�হণকারীেদর জ্ঞান ও 
দক্ষতােক আেরা সমৃ� করাই িছল �িশক্ষণিটর উে�শ্য।

িনরাপদ েডিলভাির এবং িপিপএইচ ব্যব�াপনার উপর গত ১০ েথেক 
২০ েম ২০২২-এ একিট �িশক্ষণ কাযৰ্�ম অনুি�ত হয়, েযখােন 
এসএইচএন-এর ১০িট ি�িনক েথেক নাসৰ্, প্যারােমিডক এবং 
িমডওয়াইফরা অংশ�হণ কেরন। �িশক্ষণিটর লক্ষ্য িছল মাতৃ�া�্য 
পিরচযৰ্ার মান উ�য়ন এবং মা ও নবজাতেকর জীবন বাঁচােত েসবা 
�দানকারীেদর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃি� করা। অবে�ি�ক্যাল অ্যা� 
গাইেনাকেলািজক্যাল েসাসাইিট অব বাংলােদশ (ওিজএসিব)-এর 
�যুি�গত সহায়তায় এবং এইউএইচিস-র আেয়াজেন এই 
�িশক্ষণিট অনুি�ত হয়।

জুন ২০২২-এ েদেশর িবিভ� অ�েলর এসএইচএন ি�িনক-সমূেহ 
মা ও নবজাতেকর �া�্য উ�য়ন িবষয়ক �িশক্ষণ �দান করা হয়। 
�িশক্ষেণ সূেযৰ্র হািস ি�িনেকর িচিকৎসক, নাসৰ্, প্যারােমিডক এবং 
ি�িনক ম্যােনজার-সহ এসএইচএন �ধান কাযৰ্ালেয়র সািভৰ্স 
েডিলভাির ে�শািল�রা অংশ�হণ কেরন। ঢাকা, চ��াম, খুলনা, 
ময়মনিসংহ অ�েলর ি�িনকগুেলােত �িশক্ষণিট সফলভােব স�� 
হয়।

মা ও নবজাতেকর �া�্য উ�য়ন িবষয়ক
�িশক্ষণ অনুি�ত

১৮ জুন েথেক ০৭ জুলাই ২০২২ পযৰ্� সূেযৰ্র হািস ি�িনক-এর ৪২ 
জন েসবাদানকারীেক মাতৃ� ও �সবকালীন মৃতু্য নজরদাির ও 
ব্যব�াপনার উপর িবেশষ �িশক্ষণ েদওয়া হয়। এইউএইচিস-র 
পিরচালনায় �িশক্ষণিটেত মাতৃ� ও �সবকালীন �িতকূল পিরি�িত 
ব্যব�াপনা স�েকৰ্ আেলাচনা হয়। �িশক্ষেণ ি�িনক ম্যােনজার এবং 
ডা�ারেদর সােথ আেলাচনার মাধ্যেম পূবৰ্বতৰ্ী িকছু �িতকূল 
পিরি�িত িবে�ষণ কের েসবাদানকারীেদর মেধ্য সেচতনতা ও 
তােদর িদকিনেদৰ্শনা �দান করা হয়। 

মাতৃ� ও �সবকালীন মৃতু্য নজরদাির
এবং ব্যব�াপনার উপর িবেশষ �িশক্ষণ



িশক্ষাথৰ্ীেদর িনেয় সূেযৰ্র হািস ি�িনেকর �াড �িপং ে�া�াম

�ধান কাযৰ্ালয় আেয়ািজত অ�লিভি�ক পারফেমৰ্� িরিভউ ও িনেদৰ্শনা অনু�ােন উপি�ত িছেলন সূেযৰ্র হািস েনটওয়াকৰ্-এর িসইও, িচফ অব ি�িনকাল 
সািভৰ্েসস, েজনােরল ম্যােনজার, িফন্যা�, েহড অব মােকৰ্িটং, েহড অব েসলস, ইন-চাজৰ্, এইচআর, এসিডএস

এবং ি�িনক ম্যােনজারগণ।


