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Preface 

The Nutrition at the Center (N@C) Project has been implemented since 2014 in Sunamganj district that is 

northeast part of Bangladesh to improve the nutrition status of the pregnant/lactating women and 

children <2 years of age through increasing homestead production and consumption, access to nutrition 

services and enhance women’s status at family and community level. One of the key strategy to achieve 

this goal is to engage local media as a vibrant actor, the aim of media engagement are raises the nutrition 

as a development agenda, publish articles on WASH, Food security, Health system strengthening and 

project outcomes, etc. As a result of providing orientation and exchange data between N@C and media 

journalist on Health and Nutrition most of the local print media responses has been tremendous. Media 

published event news, article, editorials and investigative news on health and nutrition issues. Here we 

shows few attachments for external audiences. This is an advocacy initiative of N@C Bangladesh team.  
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Event news:  

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sabuj Sylhet 
Date of publication:  
23 April 2014  
Brief on news: The news was 
covered the Nutrition at the 
center inception workshop 
that was held in Sunamganj.  

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganj Protidin 
Date of publication:  
23 April 2014 
Brief on news: The news was 
covered the Nutrition at the 
center inception workshop 
that was held in Sunamganj. 
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Khobor 
Date of publication:  
22 June 2015 
Brief on news: The news was 
covered the event news on 
Upazilla Nutrition 
Coordination Committee 
(UNCC) formation meeting. 
The UNCC is formed to 
enhance multi-sectoral 
engagement to 
mainstreaming nutrition. 

 

বিশ্বম্ভরপুরর পুবি সমন্বয় কবমটির সভা অনবুিত 
মঙ্গলিার, ২৩ জনু ২০১৫ 

বিশ্বম্ভরপুর (সুনামগঞ্জ) প্রবতবনবি : বিশ্বম্ভরপুরর মা ও পুবি জাবতর উন্নয়রন উত্তম বিবনরয়াগ এ 
প্রবতপাদ্য বনরয় উপরজলা পুবি সমন্বয় কবমটির এক সভা অনুবিত হয়। গত ররািিার উপরজলা 
পবরিার পবরকল্পনা প্রবিক্ষণ বমলনায়তরন বনউবিিন এট দ্যা রসন্টার প্রকল্প উপরজলা প্ররজক্ট 
অবিসার জারিদ্ আহরমরদ্র সঞ্চালনায় ও রমবিরকল অবিসার িা. আিদ্ুল্লাহ আল ওমর 
িারুরকর সভাপবতরে স্বাগত িক্তিয রারেন উপরজলা প. প. কমমকতম া রমা. আ. রহমান। 

 

এলাকার পুবি পবরবিবত উন্নয়রন পুবি সম্পবকম ত রসিার সহজলভযতা, এর মারনর উন্নবতর লরক্ষয 
উপরজলা স্বািয কমরেরের আরয়াজরন উপরজলা প্রিাসন ও রকয়ার িাাংলারদ্ি, বনউবিিন এট দ্যা 
রসন্টার প্রকরল্পর সহর াবগতায় উপরজলা স্বািয ও পবরিার পবরকল্পনা বিভাগ, কৃবি বিভাগ, 

প্রাবণসম্পদ্ বিভাগ, মৎসয বিভাগ, মবহলা বিিয়ক অবিদ্প্তরসহ সাংবিি এনবজও এিাং ইউবনয়ন 
পবরিরদ্র রেয়ারমযানরদ্র সমন্বরয় উপরজলা পুবি সমন্বয় কবমটি গঠন করা হয়। ওই অনুিারন 
উপরজলা বনিমাহী কমমকতম া েন্দকার রমাহাম্মদ্ আিদ্ুল্লাহ আল মাহমুদ্ ও উপরজলা পবরিরদ্র 
রেয়ারমযান হারুনুর রবিদ্ উপরদ্িা বহরসরি উপবিত রেরক কবমটি গঠন এিাং এর পরিতী 
কা মক্রম সম্পরকম  আরলাকপাত কররন। বিশ্বম্ভরপুর রেরক অপুবি বনরসরন সিাইরক একর ারগ কাজ 
করার জনয সিার প্রবত আহ্বান জানারনা হয়। 

Name of the Newspaper: 
Vorer Kagoj (Nat Newspaper) 
Date of publication:  
23 June 2015 
Brief on news: The news was 
covered the event news on 
Upazilla Nutrition 
Coordination Committee 
(UNCC) meeting. 

http://www.bhorerkagoj.net/online/
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Name of the Newspaper: 
Samakal (A national 
Newspaper) and  Sabuj Sylhet 
(A divisional newspaper) 
Date of publication:  
1 Dec 2014 
Brief on news: The news 
covered distribution of seeds 
among the 1400 poor 
households by Nutrition at 
the Center. The aim of seed 
distribution was promoting 
diversified food production 
and consumption. 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantho 
Date of publication:  
18 October 2016 
Brief on news: The news was 
published on observance of 
Global Hand washing Day and 
National sanitation month 
jointly organized by Upazilla 
parishad and Nutrition at the 
center project.  
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সুনামগঞ্জ, িৃহস্পবতিার,  ৮ই অক্টির, ২০১৫ ইাং,    

বিশ্বম্ভরপুরর বিশ্ব হাত ধ ায়া বিিস পাবিত 

বিশ্বম্ভরপুরর বিশ্ব হাত রিায়া বদ্িস র যাবল ও আরলােনা সভা অনুবিত হরয়রে। িুিিার 

উপরজলা পুবি সমন্বয় কবমটির আরয়াজরন বদ্িরসর র যাবল রিরি বিশ্বম্ভরপরু িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালরয় আরলােনা সভা অনুবিত হয়। বিদ্যালয় পবরোলনা কবমটির সভাপবত রমা. 
আব্দুল কদ্দরুের সভাপবতরে ও বিক্ষক আব্দলু কবররমর সঞ্চালনায় সভায় প্রিান অবতবে 

বেরলন উপরজলা বনিমাহী কমমকতম া রমাহাম্মদ্ জবসম উবদ্দন। িক্তাগণ বিশ্ব হাতরিায়া 
বদ্িরসর তাৎপ ম তুরল িরর হাত রিায়া অভযাস করর সিু সিলভারি সুস্বািয িজায় রাোর 

আহিান জানান। আরলােনা সভার পর সািান ও পাবন বদ্রয় জন সস্মুরে হাত রিায়া 
িযিহাবরকভারি প্রদ্িমন করা হয়।     

Name of the Newspaper: 
Sunamganjer Khobor 
Date of publication:  
8 October 2015 
Brief on news: 
The news was covered World 
Hand Washing Day 2015 that 
was held in Bishwambarpur 
sub district of Sunamganj. 

 
সুনামগঞ্জ, িুিিার,   ১৪ই অক্টির, ২০১৫ ইাং,    

বিশ্বম্ভরপরুর পবতত জবি চাষািাি বিষয়ক সভা/ বিশ্বম্ভরপরু  প্রবতবিব  

বিশ্বম্ভরপরু উপরজলা কৃবি সম্প্রসারণ বিভারগর আরয়াজরন পলাি ইউবন ন পবরিদ্ 

প্রাঙ্গরণ অনািাদ্ী পবতত জবম 

োিািারদ্ রেতনতামলূক এক সভা 
মঙ্গলিার অনুবিত হরয়রে। সভায় 

সভাপবতে কররন ও স্বাগত িক্তিয 
রারেন উপরজলা কৃবি কমমকতম া রমা: 
জালাল উবদ্দন সরকার।  

িক্তারা উপরজলায়  ারত রকান 

জবমই পবতত না োরক এ িযাপারর 

সিমস্তররর কৃিক সহ সকলরক 

সরেতন হরয় রদ্িরক োরদ্য 
সয়াংসম্পণূম কররত এবগরয় আসার আহিান জানান। সভায় কৃিকরা োিািারদ্ রসে 

িযিিায় বিঘœসহ নানা সমসযার কো তুরল িররন।  

উপরজলা বনিমাহী কম মকতম া ও কৃবি কমমকতম া সভায় জানান সরকার পবতত জবম োিািারদ্ 

বিবভন্ন সহর াবগতা জবুগরয়  ারি। পলাি ইউবনয়নরক পবতত জবম োিািারদ্ পাইলট 

প্রকল্প বহসারি রনয়া হরয়রে। পবতত জবম োিািারদ্ সরকারী ভারি প্ররয়াজনীয় 

সহর াবগতা প্রদ্ান করা হরি। 

Name of the Newspaper: 
Sunamganjer Khobor 
Date of publication: 
14 October 2015 
Brief on news: The news is 
covered of a meeting with 
farmer how best we can 
utilize the uncultivated land 
effectively. UNO, UP 
chairman and N@C were 
jointly organized the meeting. 
 

http://sunamganjerkhobor.com/
http://sunamganjerkhobor.com/
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Name of the Newspaper: 
Sunamganjer Dak/ Sylheter 
Dak 
Date of publication: 
12 February 2016 
Brief on news: 
The news covered District 
Nutrition Coordination 
Committee (DNCC) quarterly 
meeting that was jointly 
organized by Civil Surgeon 
Office, UNICEF and CARE 
Bangladesh. 

 

Name of the Newspaper: 
Daily Sylheter Dak 
Date of publication: 
Brief on news:  
The implementing partner of 
Nutrition at the Center (N@C) 
performed world 
breastfeeding week 2016 
through its Farmers Nutrition 
Group (FNG) to promote 
breast feeding behavior.  
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Name of the Newspaper:  
The Daily Sunamkantha and 
The Daily Sunamganjer 
Khobor 
Date of publication: 
11 August 2016 
Brief on news: 
The news covered World 
Breastfeeding week 2016. 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Dak 
Date of publication: 
August 2016 
Brief on news:  
News on Couple Gathering as 
part of observed World 
Breastfeeding Week 2016. 
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
6 December 2016 
Brief on news: 
The title of the news is “ 
CARE USA team visits 
Nutrition activities at 
Bishwambarpur”. The picture 
shows that a meeting was 
held in Upzilla Council Office 
with multisectoral 
department head at upazilla 
level, how they jointly 
worked for improving 
nutrition. 
 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sabuj Sylhet 
Date of publication:  
29 November 2016 
Brief on news: 
News on Round Table 
discussion on “Adolescents 
pregnancy and Nutrition” 
that is jointly organized by 
N@C and CARE GSK 
Community Health Workers 
Initiative with support of Civil 
Surgeon Office. 
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Name of the Newspaper:  
The Daily TRIBUNAL 
Date of publication:  
29 November 
Brief on news: 
NA 

Daily Jugantor 

Name of the Newspaper:  
Daily Jugantor 
Date of publication:  
29 November 2016 
Brief on news: 
News on Round Table 
discussion on “Adolescents 
pregnancy and Nutrition” 
that is jointly organized by 
N@C and CARE GSK 
Community Health Workers 
Initiative with support of Civil 
Surgeon Office. 
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কিশ োরী মোতৃত্ব ও পুকি কিষয়ি গ োল গেকিল বিঠি/ 

সুনামগঞ্জ প্রতিতনতি Published : Monday, 28 November, 2016 at 

4:48 PM, Update: 28.11.2016 4:49:56 PM  

 

 

 

 

 

সুনামগঞ্জঞ্জ তিঞ্জ ারী মািৃত্ব ও পুতি তিষয়ি গগালঞ্জেতিল বিঠি অনুতিি হঞ্জয়ঞ্জে। 

গসামিার গেলা পতরষদ সঞ্জেলন িঞ্জে গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র উঞ্জদযাঞ্জগ এিাং 

সুনামগঞ্জ গেলা স্বাস্থ্য তিভাগ ও গেলা পতরিার পতরিল্পনা তিভাঞ্জগর সহঞ্জ াতগিায় 

এ গগাল গেতিল বিঠি অনুতিি হয়। সুনামগঞ্জ সদর হাসপািাঞ্জলর সহিাতর 

পতরচালি ডা. মতিউর রহমাঞ্জনর সভাপতিঞ্জত্ব বিঠঞ্জি প্রিান অতিতির িক্তিয 

রাঞ্জেন সুনামগঞ্জ গেলা প্র াসি গ ে রতিকুল ইসলাম। গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র গিা-

অতডি ঞ্জনে গহল্ি তসঞ্জেম গেনঞ্জদতনাং ডা. গমা. আহসানুল ইসলাম ও গিয়ার 

তেএসঞ্জি’র সুনামগঞ্জ গপ্রাগ্রাম মযাঞ্জনোর  াংকু রাে মেুমদাঞ্জরর গ ৌি পতরচালনায় 

অনযাঞ্জনযর মঞ্জিয িক্তিয রাঞ্জেন, তিশ্বম্ভরপুর উপঞ্জেলা পতরষঞ্জদর গচয়ারমযান গমা. 

হারুনুর রত দ, তদরাই উপঞ্জেলার সরমঙ্গল ইউতপ গচয়ারমযান এহসান গচৌিুরী, 

তদরাই উপঞ্জেলা স্বাস্থ্য ও পতরিার পতরিল্পনা িমিিিি া ডা. োহাঙ্গীর আলম, 

সুনামগঞ্জ সদর উপঞ্জেলা পতরিার পতরিল্পনা িমিিিি া তিশ্বতেৎ িৃষ্ণ চক্রিিী প্রমুে।  

গগাল গেতিল বিঠঞ্জি প্রঞ্জেক্টঞ্জরর মািযঞ্জম তিঞ্জ ারী মািৃত্ব ও পুতি তিষঞ্জয়র তিতভন্ন 

তচত্র িুঞ্জল িঞ্জরন গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ  স্বাস্থ্য তিভাঞ্জগর োিীয় পুতি সমন্বয়নিাতর ডা. 

গ ে  াঞ্জহদ রহমান ও  গেিতনিযাল গিা-অতডি ঞ্জনের গমা. হাতিেুল ইসলাম। 

উনু্মক্ত আঞ্জলাচনায় অাং  গনন সহিাতর গেলা ত ো অতিসার নূর োলাল, 

সাাংিাতদি পঙ্কে িাতি গদ, েতলল রহমান, মানি িালুিদার, ইউতপ সদসয গরহানা 

পারভীন, ত তেিা তরপা আক্তার, নারী গনত্রী তদপালী রাণী দাস প্রমুে।   

Name of the Newspaper:  
Manobkantha 
Date of publication:  
29 November 
Brief on news: 
News on Round Table 
discussion on “Adolescents 
pregnancy and Nutrition” 
that is jointly organized by 
N@C and CARE GSK 
Community Health Workers 
Initiative with support of Civil 
Surgeon Office. 

http://www.manobkantha.com/index.php
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মঙ্গলিোর,১৫ অগ্রহোয়ণ ১৪২৩ িঙ্গোব্দ, ২৯ নশেম্বর ২০১৬ কিিোব্দ 

‘কিশ োরী মোতৃত্ব ও পুকি’  ীষষি গ োলশেকিল বিঠি

 
গিয়ার িাাংলাঞ্জদ  িিৃি ি চলমান গিয়ার-তেএসঞ্জি িতমউতনটি গহলি গিয়ার ইতনত ঞ্জয়টিভ 

প্রিল্প এিাং তনউট্রি ন এে তদ গসন্টার প্রিঞ্জল্পর গ ৌি উঞ্জদযাঞ্জগ ‘তিঞ্জ ারী মািৃত্ব ও পুতি’ 

 ীষিি গগালঞ্জেতিল বিঠি অনুতিি হঞ্জয়ঞ্জে। গসামিার সিাঞ্জল গেলা পতরষদ তমলনায়িঞ্জন 

অনুতিি বিঠঞ্জি সভাপতিত্ব িঞ্জরন ডা. মতিউর রহমান। প্রিান অতিতি তহঞ্জসঞ্জি উপতস্থ্ি 

তেঞ্জলন গেলা প্র াসি গ ে রতিকুল ইসলাম। এোড়াও বিঠঞ্জি উপতস্থ্ি তেঞ্জলন তিশ্বম্ভরপুর 

উপঞ্জেলা পতরষদ গচয়ারমযান গমাহােদ হারুনুর রত দ, নূর োলাল োন  াহনূর, স্বপন কুমার 

দত্ত, গমা. োহাঙ্গীর আলম, তিশ্বতেৎ িৃষ্ণ চক্রিিী, ওমর িারুি, গেতেঞ্জসর গপ্রাগ্রাম 

মযাঞ্জনোর গমা. িারুি আহমদ, প্রিান ত েি আবু্দল মাঞ্জলি, সহিাতর ত তেিা তরপা 

আক্তার, ইউতপ গচয়ারমযান এহসান গচৌিুরী, ইউতপ সদসয গরঞ্জহনা পারভীন, তদপালী দা , 

নাতগিস গিগম, রতিকুল ইসলাম। 

বিঠঞ্জি প্রাসতঙ্গি তিষয়সমূহ িুল িঞ্জরন গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র োিীয় পুতি সমন্বয়িারী ডা. 

গ ে  াঞ্জহদ রহমান, গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র গহলি তসঞ্জেম গোংঞ্জদতনাং গিা-অতডি ঞ্জনের ডা. 

এহসানুল ইসলাম। বিঠঞ্জি স্বাগি িক্তিয রাঞ্জেন গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র গেিতনিযাল গিা-

অতডি ঞ্জনের গমা. হাতিেুল ইসলাম। 

বিঠঞ্জি আঞ্জলাচিগণ সুনামগঞ্জঞ্জ তিঞ্জ ারী মািৃত্ব ও পুতি তিষঞ্জয় উনু্মক্ত আঞ্জলাচনা িঞ্জরন। 

িারা গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র িা িক্রঞ্জমর সিলিা িামনা িঞ্জর তদিতনঞ্জদি  নামূলি িক্তিয রাঞ্জেন 

এিাং এ গেলাঞ্জি িালযতিঞ্জয়মুক্ত িঞ্জর গিালঞ্জি সিঞ্জলর সঞ্জচিনিা িৃতি তিষঞ্জয়ও আঞ্জলাচনা 

িরা হয়। তিঞ্জ ারী মািৃত্ব ও পুতি তিষঞ্জয় সিল প িাঞ্জয়র িযতক্তঞ্জদর সমন্বঞ্জয় প্রচতলি নানাতিি 

েটিলিা িাটিঞ্জয় গিালঞ্জি আঞ্জরা গিত  িাে িরা প্রসঞ্জঙ্গ আঞ্জলাচনা িঞ্জরন িক্তারা। 

এ সময় গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র  াংকুরাে মেুমদার, আল আতমন, ডা. সুঞ্জিামল রায়, গমা. 

হাসানুজ্জামান উপতস্থ্ি তেঞ্জলন। বিঠঞ্জি আঞ্জরা উপতস্থ্ি তেঞ্জলন বদতনি সুনামগঞ্জঞ্জর েির 

সম্পাদি পঙ্কে িাতি গদ, েতলল রহমান, বদতনি সুনামগঞ্জঞ্জর ডাঞ্জির তনিিাহী সম্পাদি 

গিতে মানি,  াহোহান গচৌিুরী, বদতনি আেঞ্জির সুনামগঞ্জঞ্জর সম্পাদি আঞ্জিদ মাহমুদ 

গচৌিুরী ।   

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
29 Nov 2016 
Brief on news: 
News on Round Table 
discussion on “Adolescents 
pregnancy and Nutrition” 
that is jointly organized by 
N@C and CARE GSK 
Community Health Workers 
Initiative with support of Civil 
Surgeon Office. 

http://sunamkantha.com/2016/11/29/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf/
http://sunamkantha.com/2016/11/29/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf/
http://sunamkantha.com/
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সুনামগঞ্জ, মঙ্গলিার,   ২৯গ  নঞ্জভম্বর, ২০১৬ ইাং,   ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ িঙ্গাব্দ 

গগালঞ্জেতিল আঞ্জলাচনা মািৃমৃিুয, মা-ত শুর পুতিহীনিার 

মূঞ্জল িালযতিিাহ / নঞ্জভম্বর ২৮, ২০১৬  

 
 

মািৃমৃিুয, মা ও ত শুর পুতিহীনিার মূঞ্জল রঞ্জয়ঞ্জে িালযতিিাহ। িালযতিিাহ িন্ধ িরঞ্জি পারঞ্জল এসি 

সমসযা িমঞ্জি। এ েনয িালযতিিাঞ্জহর তিরুঞ্জি সামাতেি আঞ্জদালন গঞ্জড় িুলঞ্জি হঞ্জি। নারীর ত ো 

ও স্বাস্থ্যঞ্জি সঞ্জিিাচ্চ গুরুত্ব তদঞ্জি হঞ্জি। সমাঞ্জের সিিস্তঞ্জর এেন িালযতিঞ্জয়র কুিল সম্পঞ্জিি   মানুষ 

সঞ্জচিন হঞ্জে। এো আরও িাড়াঞ্জি হঞ্জি। 
সুনামগঞ্জঞ্জ       গিিাল গসামিার ‘তিঞ্জ ারী মািৃত্ব ও পুতি’ তিষয়ি এি গগালঞ্জেতিল আঞ্জলাচনায় 

িক্তারা এসি িিা িঞ্জলন। সুনামগঞ্জ গেলা পতরষদ তমলনায়িঞ্জন গিয়ার িাাংলাঞ্জদ  এই আঞ্জলাচনার 

আঞ্জয়ােন িঞ্জর। 
সুনামগঞ্জ সদর হাসপািাঞ্জলর সহিারী পতরচালি মতিউর রহমাঞ্জনর সভাপতিঞ্জত্ব গগালঞ্জেতিল 

আঞ্জলাচনায় প্রিান অতিতি তেঞ্জলন সুনামগঞ্জঞ্জর গেলা প্র াসি গ ে রতিকুল ইসলাম।  

আঞ্জলাচনা সভায় মূল িক্তিয িুঞ্জল িঞ্জরন গিয়াঞ্জরর িমিিিি া গমা. হাতিেুল ইসলাম। এোড়াও 

িক্তিয গদন তিশ্বম্ভরপুর উপঞ্জেলা পতরষঞ্জদর গচয়ারমযান গমা. হারুনুর রত দ, তদরাই উপঞ্জেলা স্বাস্থ্য 

ও পতরিার পতরিল্পনা িমিিিি া োহাঙ্গীর আলম, সদর উপঞ্জেলা পতরিার পতরিল্পনা িমিিিি া 

তিশ্বতেৎ িৃষ্ণ চক্রিিী, গিয়াঞ্জরর  োিীয় পুতি িা িক্রঞ্জমর সমন্বয়িারী গ ে  াঞ্জহদ রহমান, 

গিয়াঞ্জরর স্বাস্থ্য িা িক্রঞ্জমর সমন্বয়িারী আহসানুল ইসলাম, ইউতনয়ন পতরষঞ্জদর (ইউতপ) 

গচয়ারমযান এহসান গচৌিুরী, ইউতপ সদসয গরঞ্জহনা পারভীন, ত েি তরপা আক্তার 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sabuj Sylhet 
Date of publication:  
Brief on news: 
News on Round Table 
discussion on “Adolescents 
pregnancy and Nutrition” 
that is jointly organized by 
N@C and CARE GSK 
Community Health Workers 
Initiative with support of Civil 
Surgeon Office. 

http://sunamganjerkhobor.com/%e0%a6%97%e0%a7%8b%e0%a6%b2%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b2-%e0%a6%86%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%9a%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%ae%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%8d/
http://sunamganjerkhobor.com/
http://sunamganjerkhobor.com/wp-content/uploads/2016/11/index-44.jpg
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Name of the Newspaper:  
Daily Sabuj Sylhet 
Date of publication:  
Brief on news: 
News on Round Table 
discussion on “Adolescents 
pregnancy and Nutrition” 
that is jointly organized by 
N@C and CARE GSK 
Community Health Workers 
Initiative with support of Civil 
Surgeon Office. 
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Name of the Newspaper: 
The Daily Sunamkantha 
Date of publication: 
11 September 2015 
Brief on news: 
Journalist orientation on 
Nutrition and Health, the aim 
of the orientation was to 
change journalist focus to 
Health and Nutrition in 
Sunamganj. 

 

Name of the Newspaper: 
The Sabuj Sylhet 
Date of publication: 
11 September 2015 
Brief on news: 
Journalist orientation on 
Nutrition and Health, the aim 
of the orientation was to 
change journalist focus to 
Health and Nutrition in 
Sunamganj. 
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Khobor 
Date of publication:  
11 September 2015 
Brief on news: 
Journalist orientation on 
Nutrition and Health, the aim 
of the orientation was to 
change journalist focus to 
Health and Nutrition in 
Sunamganj. 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganj Protidin 
Date of publication:  
11 September 2015 
Brief on news: 
Journalist orientation on 
Nutrition and Health, the aim 
of the orientation was to 
change journalist focus to 
Health and Nutrition in 
Sunamganj. 
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Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
28 December 2016 
Brief on news: 
Follow up Workshop with 
Media Journalist on Nutrition 
and Health, the aim of the 
orientation was to change 
journalist focus to Health and 
Nutrition in Sunamganj. 

 

Name of the Newspaper: 
Sunamganjer Somoy 
Date of publication: 
28 December 2016 
Brief on news: 
Follow up Workshop with 
Media Journalist on Nutrition 
and Health, the aim of the 
orientation was to change 
journalist focus to Health and 
Nutrition in Sunamganj. 
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Sylheter Dak

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sylheter Dak 
Date of publication: 
28 December 2016 
Brief on news: 
Follow up Workshop with 
Media Journalist on Nutrition 
and Health, the aim of the 
orientation was to change 
journalist focus to Health and 
Nutrition in Sunamganj. 

 

Name of the Newspaper:  
The Daily TRIBUNAL 
Date of publication: 
28 December 2016  
Brief on news: 
NA 
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Name of the Newspaper:  
Daily Samakal 
Date of publication:  
Brief on news: 
The event was organized by 
Scaling Up Nutrition (SUN) in 
Bangladesh. Among others 
N@C also participated that 
event as an active actors in 
Nutrition field.  

 
তিশ্বম্ভরপুঞ্জর পুতি সমন্বয় িতমটির বত্রমাতসি সভা অনুতিি/ 

26 October 2016/স্বপন কুমার িিমন, তিশ্বম্ভরপুর প্রতিতনতি: 
তিশ্বম্ভরপুর উপঞ্জেলা পুতি সমন্বয় িতমটির বত্রমাতসি সভা উপঞ্জেলা পতরষঞ্জদর সভা 

িঞ্জে অনুতিি হয়। িুিিার (২৬ অঞ্জক্টাির) উপঞ্জেলা স্বাস্থ্ ও পতরিার পতরিল্পনা 

তিভাঞ্জগর আঞ্জয়ােঞ্জন ও গিয়ার িাাংলাঞ্জদ  এর তনউট্রি ন এে তদ গসন্টার প্রিঞ্জল্পর এর 

সহঞ্জ াগীিায় অনুতিি সভায় সভাপতিত্ব িঞ্জরন উপঞ্জেলা স্বাস্থ্ ও পতরিার পতরিল্পনা 

িমিিিি া ডা: গচৌিুরী োলাল উতিন মুঞ্জ িদ। সভায় উপতস্থ্ি তেঞ্জলন উপঞ্জেলাঞ্জচয়ারমযান 

গমাহােদ হারুনুর র ীদ, উপঞ্জেলা তনিিাহী িমিিিি া িাতনয়া সুলিানা, উপঞ্জেলা পতরিার 

পতরিল্পনা িমিিিি া আবু্দর রহমান। এোড়াও উপতস্থ্ি তেঞ্জলন গিয়ার িাাংলাঞ্জদ  এর 

তনউট্রি ন এে তদ গসন্টার প্রিঞ্জল্পর গেিতনিযাল গিা-অতডি ঞ্জনের হাতিেুল ইসলাম ও 

প্রঞ্জেক্ট অতিসার গদওয়ান ইসঞ্জি আে-উল আলম। 

ঊক্ত সভায় স্ব স্ব িিািাগণ এ এলািার পুতি অিস্থ্ার উন্নয়ঞ্জনর প্রঞ্জয়ােনীয়িা অনুিািন 

িঞ্জরন এিাং এর েনয িাে িরার আ া িযাক্ত িঞ্জরন। তনিিাহী িমিিিি া মঞ্জহাদয় 

Name of the Newspaper:  
Banglanews 
Date of publication:  
26 October 2016 
Brief on news: 
News on UNCC –Multi-
sectoral Meeting at 
Bishwambarpur 

http://banglanewsus.com/
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িাউঞ্জেতলাং গসিা আঞ্জরা গোরদার িরা এিাং িহুমাতত্রি প্রঞ্জচিা িৃতি িরার িাতগদ গদন। 

উপঞ্জেলাঞ্জচয়ারমযান, গিয়ার িাাংলাঞ্জদ  িিৃি ি িাস্তিাতয়ি তনউট্রি ন এে তদ গসন্টার 

প্রিঞ্জল্পর িা িক্রম এর প্র াংসা িঞ্জরন ও অগ্রগতিঞ্জি সািৃুুিাদ োনান। তিতন গিয়ার 

িাাংলাঞ্জদ ঞ্জি পুতি গেে আইইতস মযাঞ্জেতরয়াল তহঞ্জসঞ্জি সিল সু্কঞ্জলর োত্রোতত্রঞ্জদর 

তিিরঞ্জনর গোর দাতি োনান। পতরঞ্জ ঞ্জষ িতমটি পুনগিঠঞ্জনর মািযঞ্জম আগামীঞ্জি আঞ্জরা 

তনতির ভাঞ্জি সরিারীঞ্জিসরিারী সিল প্রতিিান এিসাঞ্জি সমন্বয় িঞ্জর িাে িরার েনয 

সিল সদসযগণ অতঙ্গিারিি গহান। এই িারািাতহিিা চলমান িািঞ্জল ভতিষযঞ্জি এ 

এলািার পুতি পতরতস্থ্তির তনতিি উন্নয়ন ঘেঞ্জি িঞ্জল সিঞ্জল আ া প্রিা  িঞ্জরন।    

    
প্রিাত ি হঞ্জয়ঞ্জে : 9:06:50,অপরাহ্ন 25 September 2016 |

 

কিশ্বম্ভরপুশর ৯৬৮ টি হোাঁ স কিতরন 

স্বপন কুমার িমিন, তিশ্বম্ভরপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিতনতিিঃ তিশ্বম্ভরপুঞ্জর গভি িিী ও দুºদানিারী 

১২১ েন মঞ্জয়ঞ্জদর মাঞ্জে ৮ টি িঞ্জর গমাে ৯৬৮ টি োতি িযাঞ্জম্বল হাসঁ তিির িরা হয়। 

রতিিার (২৫ গসঞ্জেম্ভর) উপঞ্জেলার িঞ্জিপুর ইউতনয়ঞ্জনর সািগাঁও উচ্চ তিদযালয় প্রাঙ্গঞ্জন 

অনুিাঞ্জন গেতেঞ্জসর গেিতনিযাল অতিসার গমািঃ মতিেুর রহমাঞ্জনর পতরচালনায় উপতস্তি 

তেঞ্জলন গেতেঞ্জসর গেলা প্রিল্প িযিস্থ্াপি গমািঃ গগালাম গহাঞ্জসন, উপঞ্জেলা মতনেতরাং 

মযাঞ্জনোর েলমল মাতরয়া, গিয়াঞ্জরর প্রঞ্জেক্ট মযাঞ্জনোর ই ঞ্জিয়াি আলম, িতমতনউটি 

গডভলাপমযান্ট অতিসার, গমাোিঃ ডতল সুলিানা, গিয়ার গেএসঞ্জি এর গমািঃ িাহারুল 

আলম, গেতেঞ্জসর তসএি আিঃ মুক্তাতদর, এনামুল হি, ইউ/তপ সদসয গনোর আহমদ, 

হাতিিুর রহমান, োতমনা গিগম, োনা  ায়, উক্ত সাংস্থ্ার মািযঞ্জম উপঞ্জেলায় প িায় ক্রঞ্জম 

১৫২৯ েন মতহলার মাঞ্জে পতরিার প্রতি ৮ টি িঞ্জর উন্নি োঞ্জির োতি িযাঞ্জম্বল হাসঁ 

তিিরন িরা হঞ্জি। 

Name of the Newspaper:  
Banglanews 
Date of publication:  
25 September 2016 
Brief on news: 
News on N@C: Homegrown, 
project distributed ducks 
among the selected poor 
families. 

http://banglanewsus.com/
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
4 April 2016 
Brief on news: 
Chief Coordinator –
Community Based Health 
Care (CBHC) and Head of 
Community Clinic visited 
Nutrition at the Center 
Project activities in 
Sunamganj.  
 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
04 April 2016 
Brief on news: 
Chief Coordinator –
Community Based Health 
Care (CBHC) and Head of 
Community Clinic visited 
Nutrition at the Center 
Project activities in 
Sunamganj.  
 

DC Office Sunamganj added 3 new photos./ October 24, 2016 ·  

স্বাস্থ্য ও পুতি উন্নয়ঞ্জন মািযতমি তিদযালঞ্জয়র ভূতমিা  ীষিি পতরিল্পনা সভা 

............................................................................... 

তমতডয়া গসল: গেলা প্রর াসন ও গেলা মািযতমি ত ো অতিস, সুনামগঞ্জ এর আঞ্জয়ােঞ্জন এিাং 

তনউট্রি ন এে তদ গসন্টার প্রিল্প, গিয়ার িাাংলাঞ্জদ  এর সহঞ্জ াতগিায় সুনামগঞ্জ হাওর তিলাস এর 

সঞ্জেলন িঞ্জে স্বাস্থ্য ও পুতি উন্নয়ঞ্জন মািযতমি তিদযালঞ্জয়র ভূতমিা  ীষিি পতরিল্পনা সভা অনুতিি হয়। 

Name of the Media:  
Facebook page DC office 
Date of publication:  
October 24, 2016 
Brief on news: 
Planning Meeting with 
district education office for 

https://www.facebook.com/dcsunamganj/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/dcsunamganj/posts/907176449414129
https://www.facebook.com/dcsunamganj/posts/907176449414129
https://www.facebook.com/dcsunamganj/photos/pcb.907176449414129/907168372748270/?type=3&theater
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উক্ত পতরিল্পনা সভায় অতিতরক্ত গেলা প্র াসি (ত ো ও িিয প্র ুতক্ত) েনাি আইরুন আক্তার পান্না 

এঁর সভাপতিঞ্জত্ব প্রিান অতিতি তহঞ্জসঞ্জি উপতস্থ্ি তেঞ্জলন গেলা প্র াসি েনাি গ ে রতিকুল ইসলাম 

মঞ্জহাদয়। তিঞ্জ ষ অতিতি তহঞ্জসঞ্জি উপতস্থ্ি তেঞ্জলন তসতভল সােি ন িীর মুতক্তঞ্জ ািা েনাি গমািঃ আবু্দল 

হাতিম, পতরিার পতরিল্পনা তিভাঞ্জগর উপ-পতরচালি েনাি গমািঃ গমাোঞ্জেল হি, গেলা ত ো 

অতিসার (ভারপ্রাপ্ত) েনাি গমািঃ তনোম উতিন। পতরিল্পনা সভায় মািযতমি তিদযালঞ্জয়র প্রিান 

ত েিগণ উপতস্থ্ি তেঞ্জলন।   

   
 

scaling up Nutrition 
intervention in secondary 
schools. 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
25 October 2016 
Brief on news: 
Planning Meeting with 
district education office for 
scaling up Nutrition 
intervention in secondary 
schools. 

https://www.facebook.com/dcsunamganj/photos/pcb.907176449414129/907168372748270/?type=3
https://www.facebook.com/dcsunamganj/photos/pcb.907176449414129/907168372748270/?type=3
https://www.facebook.com/dcsunamganj/photos/pcb.907176449414129/907168469414927/?type=3
https://www.facebook.com/dcsunamganj/photos/pcb.907176449414129/907168469414927/?type=3
https://www.facebook.com/dcsunamganj/photos/pcb.907176449414129/907168372748270/?type=3
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
25 October 2016 
Brief on news: 
Planning Meeting with 
district education office for 
scaling up Nutrition 
intervention in secondary 
schools. 

 

Name of the Newspaper:  
Date of publication:  
Brief on news: 
News on N@C: Homegrown, 
project distributed ducks 
among the selected poor 
families. 
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Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Khobor 
Date of publication:  
26 September 2016 
Brief on news: 
News on N@C: Homegrown, 
project distributed ducks 
among the selected poor 
families. 

 
 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sylheter Dak 
Date of publication:  
26 September 2016 
Brief on news: 
News on N@C: Homegrown, 
project distributed ducks 
among the selected poor 
families. 
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সুনামগঞ্জ, িৃহস্পতিিার,   ৯ই মাচি , ২০১৭ ইাং,   ২৫গ  িাল্গুন, ১৪২৩ িঙ্গাব্দ 

কিশ্বম্ভরপুশর হত দকরদ্রশদর মশযে সেোকনশে ন করিং স্লোি কিতরণ  

কিশ্বম্ভরপুর প্রকতকনকয 

তিশ্বম্ভরপুঞ্জর উপঞ্জেলার সলুিািাদ ইউতনয়ন পতরষঞ্জদর উঞ্জদযঞ্জগ হি দতরদ্রঞ্জদর মাঞ্জে 

সযাতনঞ্জে ন তরাং স্লাি তিনামুঞ্জলয তিিরণ িরা হয়। শুক্রিার সিাঞ্জল সলুিািাদ ইউতনয়ন 

পতরষঞ্জদ ইউতনয়ন গচয়ারমযান  রও ন আলীর সভাপতিঞ্জত্ব তরাংস্লাি তিিরণ অনুিাঞ্জন প্রিান 

অতিতি তেঞ্জলন উপঞ্জেলা পতরষদ গচয়ারমযান গমাহােদ হারুনুর রত দ, ইউতনয়ন পযাঞ্জনল 

গচয়ারমযার োতিরুল ইসলাম, ইউতনয়ন মতহলা সদসয পাতেমা গিগম, মঞ্জনায়ারা গিগম, 

গমরাে আলী, োতির গহাঞ্জসন, গিয়ার িাাংলাঞ্জদঞ্জ র প্রঞ্জেক্ট অতিসার গদওয়ান 

ইসতিয়াকুল আলম, গডঞ্জভলপঞ্জমন্ট অতিসার নােমুল হাসানসহ এলািার গণযমানয ও 

তসএসতে সদসযিৃদ উপতস্থ্ি তেঞ্জলন। ইউতনয়ঞ্জনর গমাে ১০০ েন হিদতরদ্র পতরিাঞ্জরর 

মঞ্জিয ০৩টি িঞ্জর তরাং ০১টি স্লাি তিিরণ িরা হয়।  

 
Daily Sunamganj 
March 9, 2017 
 
The news covered the 
Salukabad Union Parishad 
distributed 100 ring slub 
among the poor household to 
promote healthy sanitation 
practice in family level. This 
was facilitated by N@C to 
increase contribution of UP 
to Health and Nutrition. 

 

Daily Uttarpurba 
4 March 2017 
The news covered the 
Salukabad Union Parishad 
distributed 100 ring slub 
among the poor household to 
promote healthy sanitation 
practice in family level. This 
was facilitated by N@C to 
increase contribution of UP 
to Health and Nutrition. 

http://sunamganjerkhobor.com/wp-content/uploads/2017/03/DSC04627.jpg
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Name of the Newspaper: 
Weekly Magazine 
Date of publication: 
24 October 2016 
Title of the Article: 
Recommendations for 
reducing sanitation 
problem and safe water in 
haor areas 
Author: Mohammad 
Hafijul Islam 
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
17 October 2016 
Title : Recommendations 
for reducing sanitation 
problem and safe water in 
haor areas 

 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
17 October 2016 
Title: Recommendations 
for reducing sanitation 
problem and safe water in 
haor areas 
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
24 October 2016 
Brief on news: 
An article published on 
Community Clinic services 
at N@C area: the major 
component covered  
1. Previous situation 
2. Community Support 

Group engagement to 
Nutrition 

3. Current performance 
of CC and finally 

4. N@C role to improving 
nutrition through 
community 
mobilization 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Ajker Sunamganj 
Date of publication:  
6 August 2015 
Brief on news: 
An article published on 
Community Clinic services 
at N@C area: the major 
component covered  
1. Previous situation 
2. Community Support 
Group engagement to 
Nutrition 
3. Current performance of 
CC and finally 
N@C role to improving 
nutrition through 
community mobilization 
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Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
15 October 2015 
Brief on news: 
Importance of 
Handwashing regarding 
nutrition, the article was 
written by senior health 
education officer of 
Sunamganj. N@C 
motivating him to wrote 
such article to emphasis on 
hand washing.  

 
 

Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
15 October 2015 
Brief on News: 
Importance of 
Handwashing regarding 
nutrition, the article was 
written by senior health 
education officer of 
Sunamganj. N@C 
motivating him to wrote 
such article to emphasis on 
hand washing. rief on 
news: 
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The Daily Star 

 

The Daily Star 
News on Early flood 

 

 

The Daily Amader Somoy 
19 April 2017 
Editorial on early flood in 
haor areas including 
Sunamganj 
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The Daily Sunamkantha 
06 May 2017 
Article on 
recommendations for post 
flood actions 
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The Daily Kaler Kantha 
News on early flood 
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The Daily Prothom Alo 
News on early flood 
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Name of the Newspaper: 
Daily Jalalabad/Divisional 
level newspaper 
Date of publication:  
27 May 2017 
Brief on News: 
News focus on success on 
SAC gardening that is 
facilitating by N@C:H 
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Name of the Newspaper:  
Sylheter Dak 
Date of publication:  
14 June 2017 
Brief on News: 
Workshop news on 
Alternative agriculture and 
livelihood option during 
disasters 
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Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Khobor 
Date of publication:  
14 June 2017 
Brief on News: 
Workshop news on 
Alternative agriculture and 
livelihood option during 
disasters  

 

 

Name of the Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
14 June 2017 
Brief on News: 
Workshop news on 
Alternative agriculture and 
livelihood option during 
disasters  



39 | P a g e  
 

 

 

Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Khobor 
Date of publication:  
14 June 2017 
Brief on News: 
Workshop news on 
Alternative agriculture and 
livelihood option during 
disasters  

 

Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
06 May 2017 
Brief on News: 
An article written by M 
Hafijul Islam of CARE 
Bangladesh on Nutrition 
Importance on Moringa 
leaves 
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Name of the Newspaper:  
Weekly Annaya 
Date of publication:  
May 2017 
Brief on News: 
An article written by M 
Hafijul Islam of CARE 
Bangladesh on Nutrition 
Importance on Moringa 
leaves 
 

 
 
 
 
 
 

 

Name of the Newspaper:  
Sunamganj Protidin 
Date of publication:  
14 June 2017 
Brief on News: 
Workshop news on 
Alternative agriculture and 
livelihood option during 
disasters  
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Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
14 June 2017 
Brief on News: 
Workshop news on 
Alternative agriculture and 
livelihood option during 
disasters  

 

Name of the Newspaper:  
Sunamganjer Dak 
Date of publication:  
07 July 2017 
Brief on News: 
Report on Juan Echnove 
visit to Sunamganj 
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তিশ্ব মািৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগি) মািৃদুগ্ধপান গেিসই িরঞ্জি –আসুন ঐিযিি হইিঃ িতমউতনটি 

তিতনঞ্জির ভূতমিা  

এম হাতিেুলইসলাম, গেিতনিযাল গিাতডি ঞ্জনের-নঞ্জলেমযাঞ্জনেঞ্জমন্ট এন্ড এডঞ্জভাঞ্জিতস, 

গিয়ারিাাংলাঞ্জদ : আগে ২, ২০১৭  
 

প্রতি িেঞ্জরর 

নযায়আিাঞ্জরাআমাঞ্জদরসামঞ্জনউপতস্থ্ি হঞ্জয়ঞ্জেতিশ্ব 

মািৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগি) ২০১৭। 

িাাংলাঞ্জদ  সরিারতিঞ্জ ষ গুরুত্ব 

সহিাঞ্জরতদিসটিপালনিঞ্জর িাঞ্জি। 

এরপ্রতিিলনআমরা গদেঞ্জি পাই োিীয় 

প িাঞ্জয়র অনুিাঞ্জন প্রায়ই মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

সতক্রয় অাং গ্রহন। উনার উপতস্থ্তি স্বাস্থ্য গসিার 

সাঞ্জি েতড়ি মানিসম্পদঞ্জি লেয িাস্তিায়ঞ্জন 

দারুনভাঞ্জি উজ্জীতিি িঞ্জর িাঞ্জি। 

আমরাপ্রায়সিাইোতন সুস্থ্য ও গমিািীপ্রেন্ম গঠঞ্জনমািৃদুগ্ধপানএর গুরুত্ব অপতরসীম। তিন্তু মািৃদুগ্ধ 

পাঞ্জনরিাাংতিিলেয অেি ন গিঞ্জি আমরা এেঞ্জনা অঞ্জনি দূঞ্জর। পতরিিি ন ীলতিঞ্জশ্বরতিতভন্ন গপ্রোপে ও চচি ালেয 

অেি ঞ্জন িাঁিাহঞ্জয় দাঁড়াঞ্জে। তিন্তু সতেতলিপ্রঞ্জচিারমািযঞ্জম িাঅেি ন অসম্ভি নয়। তিঞ্জ ষিঞ্জরগ্রামাঞ্চঞ্জলমািৃদুগ্ধ 

পাঞ্জনরঅভযাসিাড়াঞ্জিআমরািাাংলাঞ্জদ  সরিাঞ্জরর  ুগািিারী পদঞ্জেপ িতমউতনটি তিতনিঞ্জি 

িা িিরমািযমতহঞ্জসঞ্জিিযিহারিরঞ্জিপাতর। 

সরিার স্বাস্থ্য, পুতি ও পতরিারপতরিল্পনা গসিাঞ্জিমানুঞ্জষর গদারঞ্জগাড়ায় গপৌঞঁ্জেতদঞ্জিিমঞ্জিত  ৬০০০ েনঞ্জগািীরেনয 

এিটিিঞ্জরিতমউতনটিতিতনিপ্রতিিািঞ্জরঞ্জে। গ্রাঞ্জমরমানুষ এই তি ালিমি ঞ্জেসরাসতরঅাং গ্রহনিঞ্জরঞ্জে। প্রতিটি 

িতমউতনটিতিøতনঞ্জিরেনয িারা স্বি:সূ্ফিি ভাঞ্জিেতমপ্রদানিঞ্জরঞ্জেন। িঞ্জল এঞ্জি প্রতিিানটিরসািারণমানুঞ্জষরমাতলিানা 

ও অতিিারঞ্জিািপ্রতিিা গপঞ্জয়ঞ্জে। সরিারপ্রঞ্জয়ােনীয় গলািিলতনঞ্জয়াগ ও িাঞ্জদরিাউঞ্জন্ড ন গেতনাংপ্রদানিঞ্জরঞ্জেন। 

স্বাস্থ্যঞ্জেঞ্জত্রএসতডতে (স্থ্ায়ীত্ব ীলউন্নয়নলেমাত্রা) অেি ঞ্জন িতমউতনটিতিতনি গুরুত্বপূণি ভ’তমিাপালনিরঞ্জে। 

প্রিযিঅঞ্চঞ্জল এই িরঞ্জনর স্বাস্থ্যঞ্জসিাঞ্জিন্দ্র প্রতিিারমূললেযতেল – গরাগপ্রতিঞ্জরািমূলি স্বাস্থ্যঞ্জসিা ও প্রািতমি 

স্বাস্থ্যঞ্জসিাপ্রদান ারমূলমািযমহঞ্জিিাউঞ্জেতলাং ও স্বাস্থ্য ত োপ্রদান। 

এেন িাহঞ্জল মািৃদুগ্ধ পাঞ্জনিতমউতনটিতিতনঞ্জিরভ’তমিাএিাংএরঅিিাঠাঞ্জমাতনঞ্জয়আঞ্জলাচনািরা াি। প্রতিটি িতমউতনটি 

তিতনঞ্জিরঞ্জয়ঞ্জে ২টি িে, ১টি েয়ঞ্জলেএিাংপ্রঞ্জি  পঞ্জির দু’পাঞ্জ িসারিযিস্থ্াসহিারাদা (গ োঞ্জন অঞ্জপোমান 

িাঞ্জয়ন্টরাতিশ্রামিাঅঞ্জপোিরঞ্জি িাঞ্জিন)। অতিিাাং িতমউতনটিতিতনঞ্জিটিউিওঞ্জয়লিাতনরাপদ োিারপাতনরিযিস্থ্া 
রঞ্জয়ঞ্জে। সরিরাহিরাহঞ্জয়ঞ্জেপ্রঞ্জয়ােনীয় ন্ত্রপাতি, ত ো ও িাউঞ্জেতলাংউপিরন। রঞ্জয়ঞ্জেপ্রত েণপ্রাপ্তিতমউতনটি গহলি 

গিয়ার গপ্রাভাইডারিাতসএইচতসতপ। িাোড়াসপ্তাঞ্জহ ৩তদন িঞ্জর স্বাস্থ্য সহিাতর ও 

পতরিারপতরিল্পনাসহিাতরিতমউতনটিতিতনঞ্জি অিস্থ্ানিঞ্জর স্বাস্থ্যঞ্জসিাপ্রদানিরঞ্জিনএিযাপাঞ্জরতনঞ্জদি  নারঞ্জয়ঞ্জে। 

অঞ্জনিিতমউতনটিতিতনঞ্জির সাঞ্জি গিসরিাতরপ্রতিিাঞ্জনর স্বাস্থ্য, পুতি ও প.পিমীিৃদ িােিঞ্জর িাঞ্জিন। শুিুমাত্র 

স্বাস্থ্যত ো ও িাউঞ্জেতলাংপ্রদাঞ্জনরমািযঞ্জম আচরনপতরিিি ঞ্জন ভূতমিা 

গরঞ্জেআমরাঅঞ্জনিসূচঞ্জিরইতিিাচিপতরিিি নআনঞ্জিপাতর। 

মাঞ্জয়র গভি ািস্থ্া গিঞ্জি গভি িিী ও িার স্বামী ও পতরিাঞ্জররঅনযানয সদসযঞ্জদরিাউঞ্জেতলাংপ্রদাঞ্জনরমািযঞ্জম আগি 

ত শুঞ্জি েঞ্জন্মর সাঞ্জি সাঞ্জি  ালদুিপ্রদানএিাংপরিিী ৬মাস শুিুমাত্রমাঞ্জয়র দুিপাঞ্জনরউপিাতরিাসম্পঞ্জিি  

মানতসিভাঞ্জিপ্রস্তুি িরা সম্ভি। এলঞ্জেযিাউঞ্জেতি্এাংরেনয িতমউতনটিতিতনঞ্জিরঞ্জয়ঞ্জেআদ ি োয়গা। 

গ্রাঞ্জমরপ্রতিটিত শুরেন্ম িতমউতনটিতিতনঞ্জি দে িাত্রীরমািযঞ্জম িরা সম্ভি হঞ্জলত শুেঞ্জন্মর সাঞ্জি সাঞ্জি স্বাস্থ্যিমী ত শু 
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েঞ্জন্মর পরপরই ত শুঞ্জি  ালদুি প্রদান এিাং মাঞ্জিসঠিিভাঞ্জি দুিপানিরাঞ্জনার গিৌ লসম্পঞ্জিি  

অতরঞ্জয়ঞ্জন্ট নপ্রদানিরঞ্জিপারঞ্জিন।এিাংএরিঞ্জলমাঞ্জয়র গভি  পরিিী গিাঞ্জনােঁুতিআঞ্জেতিনািাপ িঞ্জিেন ও 

তচতহ্নিিরাএিাং িািঞ্জলপ্রঞ্জয়ােনীয় পদঞ্জেপগ্রহনিরঞ্জিপারঞ্জিন। এিাং দরিার হঞ্জলমাঞ্জিআঞ্জরাভাল গসিারেনয 

উচ্চিরঞ্জসিাঞ্জিঞ্জন্দ্র গরিার িরঞ্জি পারঞ্জিন। 

ত শুর েন্ম িাড়ীঞ্জিহঞ্জলিতমউতনটিতিতনিসাংতিিঅনযানয িমী  িা ীঘ্র প্রসূতিরিাড়ীপতরদ িনিরঞ্জিনএিাংমাও 

ত শুরপতরতস্থ্তিপ িঞ্জিেনিরঞ্জিন, পা াপাত মাঞ্জিত শু াঞ্জিপ িাপ্তমাঞ্জয়র দুিপায়িারেনয মাঞ্জিসঠিিভাঞ্জিমাঞ্জয়র 

দুিপ্রদাঞ্জনর গিৌ লত তেঞ্জয় তদঞ্জিন। তিঞ্জ ষিঞ্জর গ সিলমাপ্রিমিারমাহঞ্জয়ঞ্জেনিাঞ্জদরেনয এই িিয ও ত েনেুিই 

গুরুত্বপূণি। স্বাস্থ্য ও প্রত তেিপ্রসূতিিমী এসময়ত শুরপা াপাত মাঞ্জয়র িœ গ  সমান গুরুত্বপূণি িাত শুরিািা ও 

পতরিাঞ্জররঅনযানয সদসযঞ্জদরভালভাঞ্জিিুতেঞ্জয়িলঞ্জিন। 

িতমউতনটিতিতনঞ্জিপ্রতিতদনঅঞ্জনিমািারত শুসিানঞ্জিতনঞ্জয়আঞ্জসনএিাংভীঞ্জড়রিারঞ্জণ গসিা গপঞ্জিিাঞ্জিঅঞ্জপোিরঞ্জি 

হয়। এসময়টিআমরাসুঞ্জ াগতহঞ্জসঞ্জিিাঞ্জেলাগাঞ্জিপাতর, এসময় গিাঞ্জনাপ্রত েণপ্রাপ্ত গস্বোঞ্জসিিিা স্বাস্থ্যিমী 

মািাত শুর সাঞ্জি আগিপতরিাঞ্জররসদসযঞ্জদরঞ্জি স্বাস্থ্য, পুতিিাপতরিারপতরিল্পনারউপরপ্রঞ্জয়ােনীয় স্বাস্থ্য 

ত োপ্রদানিরঞ্জিপাঞ্জরন। িাোড়া তসএইচতসতপ-রলযাপেপিযিহারিঞ্জরএসাংক্রািতভতডওপ্রদ িনিরা গ ঞ্জিপাঞ্জর। এরেনয 

িারাদাঞ্জি (অঞ্জপো স্থ্ল) িযিহারিরাঞ্জ ঞ্জিপাঞ্জর। আমরাসিঞ্জলইোতনআচরনপতরিিি ঞ্জনঞ্জ াগাঞ্জ াগউপিরঞ্জনর দারুন 

গুরুত্ব রঞ্জয়ঞ্জে। িাোড়াসামানয উঞ্জদযাগগ্রহঞ্জনরমািযঞ্জম প্রতিটিতিতনঞ্জিএিটিিঞ্জর গেে তিতডাংিণিারপ্রতিিািরা 

গ ঞ্জিপাঞ্জর। এতিষঞ্জয়সরিারঅঞ্জনি গিসরিাতরপ্রতিিাঞ্জনরিাঞ্জেরঅতভেিাঞ্জিিাঞ্জেলাগাঞ্জিপাঞ্জর। 

উপঞ্জরাক্ত িা িক্রমগুঞ্জলাসঞ্জিাষেনিভাঞ্জিচাতলঞ্জয় াওয়া সম্ভি হঞ্জলমািৃদুগ্ধ 

পাঞ্জনরতপতেঞ্জয়পড়াসূচিঞ্জিআিাঞ্জরাএতগঞ্জয়তনঞ্জয় াওয়া সম্ভি। পা াপাত তন¤গুœুাক্ত িলািলপাওয়া গ ঞ্জিপাঞ্জর- 

১। ত শুঞ্জি ৬ মাসপ িিশুিুমাত্রমাঞ্জয়র দুিপানিরাঞ্জনারঅভযাসিাড়াঞ্জনা সম্ভি। 

২।ত শুর ৬ মাসপূণি হঞ্জলসময়মিত শুঞ্জিিাড়তিোিাঞ্জরর সাঞ্জি পতরতচিিরাঞ্জনাএিাংবিতচত্রযপূণি 

োিারপ্রদাঞ্জনরিযাপাঞ্জরসঞ্জচিনিািাড়াঞ্জনা। 

৪। িতমউতনটিতিতনঞ্জি গেে তিতডাংিণিার স্থ্াপঞ্জনরমািযঞ্জম গসিাপ্রদান গোরদারিরা। 

এিাংএরমািযঞ্জম এসতডতেঅেি নঅঞ্জনিসহেহঞ্জি াএিাঞ্জররমািৃদুগ্ধ সপ্তাঞ্জহরপ্রতিপাঞ্জদযর (মািৃদুগ্ধপান গেিসইিরঞ্জি 

– আসুনঐিযিি হই) সাঞ্জি সরাসতরসামঞ্জসযপূণি।  

 

তিশ্বম্ভরপুঞ্জর তিশ্ব মািৃদুগ্ধ সপ্তাঞ্জহর র যালী,  আগে ২, ২০১৭  
তিশ্বম্ভরপুর অতিস: তিশ্বম্ভরপুর উপঞ্জেলা 

স্বাস্থ্য ও পিঃপিঃ তিভাঞ্জগর আঞ্জয়ােঞ্জন 

মঙ্গলিার উপঞ্জেলা সদঞ্জর তিশ্ব মািৃদুগ্ধ 

সপ্তাহ উপলঞ্জে এি িাণার্ঢি য র যালী ও 

আঞ্জলাচনা সভা অনুতিি হঞ্জয়ঞ্জে। 

উপঞ্জেলা স্বাস্থ্য ও পিঃপিঃ িমিিিি া ডািঃ 

গচৌিুরী োলাল উতিন গমা িঞ্জদর সাতিিি 

িত্বািিাঞ্জন অনুিাঞ্জন উপতস্থ্ি তেঞ্জলন 

উপঞ্জেলা গচয়ারমযান গমািঃ হারুনুর 

রত দ, উপঞ্জেলা তনিিাহী িমিিিি া িাতনয়া 

সুলিানা সহ তিতভন্ন দপ্তঞ্জরর িমিিিি া, 

এনতেও প্রতিতনতি, গণমািযম প্রতিতনতি, 

ত েি প্রতিতনতি, সুত ল সমাঞ্জের প্রতিতনতিসহ সিিস্তঞ্জরর প্রতিতনতিগণ উপতস্থ্ি তেঞ্জলন। 
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কিশ্ব মোতৃদুগ্ধ সপ্তোহ শুরু : মোতৃদুগ্ধ পোশন উৎসোকহতিরণ : 

গপ্রকিত িকমউকনটি কিকনশির েূকমিো – এম হোকিজুল ইসলোম 

Catagory : প্রিম পািা, তলড তনউে, সি েির | িাতরে : July, 31, 2017, 11:42 pm  

 

প্রতি িেঞ্জরর নযায় আিাঞ্জরা আমাঞ্জদর সামঞ্জন উপতস্থ্ি হঞ্জয়ঞ্জে তিশ্ব মািৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগে) ২০১৭। 

িাাংলাঞ্জদ  সরিার তিঞ্জ ষ গুরুত্ব সহিাঞ্জর তদিসটি পালন িঞ্জর িাঞ্জি। এর প্রতিিলন আমরা গদেঞ্জি পাই 

োিীয় প িাঞ্জয়র অনুিাঞ্জন প্রায়ই মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সতক্রয় অাং গ্রহণ। িাঁর উপতস্থ্তি স্বাস্থ্যঞ্জসিার সাঞ্জি 

েতড়ি মানিসম্পদঞ্জি লেয িাস্তিায়ঞ্জন দারুণভাঞ্জি উজ্জীতিি িঞ্জর িাঞ্জি। 

আমরা প্রায় সিাই োতন সুস্থ্ ও গমিািী প্রেন্ম গঠঞ্জন মািৃদুগ্ধপাঞ্জনর গুরুত্ব অপতরসীম। তিন্তু মািৃদুগ্ধ পাঞ্জনর 

িাতিেি লেয অেি ন গিঞ্জি আমরা এেঞ্জনা অঞ্জনি দূঞ্জর। পতরিিি ন ীল তিঞ্জশ্বর তিতভন্ন গপ্রোপে ও চচি া 

লেয অেি ঞ্জন িািা হঞ্জয় দাঁড়াঞ্জে। তিন্তু সতেতলি প্রঞ্জচিার মািযঞ্জম িা অেি ন অসম্ভি নয়। তিঞ্জ ষ িঞ্জর 

গ্রামাঞ্চঞ্জল মািৃদুগ্ধ পাঞ্জনর অভযাস িাড়াঞ্জি আমরা িাাংলাঞ্জদ  সরিাঞ্জরর  ুগািিারী পদঞ্জেপ িতমউতনটি 

তিতনিঞ্জি িা িির মািযম তহঞ্জসঞ্জি িযিহার িরঞ্জি পাতর। 

সরিার স্বাস্থ্য, পুতি ও পতরিার পতরিল্পনা গসিাঞ্জি মানুঞ্জষর গদারঞ্জগাড়ায় গপৌঁঞ্জে তদঞ্জি িমঞ্জিত  ৬০০০ 

েনঞ্জগািীর েনয এিটি িঞ্জর িতমউতনটি তিতনি প্রতিিা িঞ্জরঞ্জে। গ্রাঞ্জমর মানুষ এই তি াল িমি ঞ্জে সরাসতর 

অাং গ্রহণ িঞ্জরঞ্জে। প্রতিটি িতমউতনটি তিতনঞ্জির েনয িারা স্বিিঃসূ্ফিি ভাঞ্জি েতম প্রদান িঞ্জরঞ্জেন। িঞ্জল 

এঞ্জি প্রতিিানটির সািারণ মানুঞ্জষর মাতলিানা ও অতিিারঞ্জিাি প্রতিিা গপঞ্জয়ঞ্জে। সরিার প্রঞ্জয়ােনীয় 

গলািিল তনঞ্জয়াগ ও িাঞ্জদর িাউঞ্জন্ড ন গেতনাং প্রদান িঞ্জরঞ্জে। স্বাস্থ্যঞ্জেঞ্জত্র এসতডতে (স্থ্ায়ীত্ব ীল উন্নয়ন 

লেযমাত্রা) অেি ঞ্জন িতমউতনটি তিতনি গুরুত্বপূণি ভূতমিা পালন িরঞ্জে। প্রিযি অঞ্চঞ্জল এই িরঞ্জনর 

স্বাস্থ্যঞ্জসিা গিন্দ্র প্রতিিার মূল লেয তেলÑ গরাগ প্রতিঞ্জরািমূলি স্বাস্থ্যঞ্জসিা ও প্রািতমি স্বাস্থ্যঞ্জসিা প্রদান 

 ার মূল মািযম হঞ্জি িাউঞ্জেতলাং ও স্বাস্থ্য ত ো প্রদান। 

এেন িাহঞ্জল মািৃদুগ্ধ পাঞ্জন উৎসাতহিিরণ তিষঞ্জয় িতমউতনটি তিতনঞ্জির ভূতমিা এিাং এর অিিাঠাঞ্জমা 

তনঞ্জয় আঞ্জলাচনা িরা  াি। প্রতিটি িতমউতনটি তিতনঞ্জি রঞ্জয়ঞ্জে ২টি িে, ১টি েয়ঞ্জলে এিাং প্রঞ্জি পঞ্জির 

দু’পাঞ্জ  িসার িযিস্থ্াসহ িারাদা (গ োঞ্জন অঞ্জপেমাণ িাঞ্জয়ন্টরা তিশ্রাম িা অঞ্জপো িরঞ্জি িাঞ্জিন)। 
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অতিিাাং  িতমউতনটি তিতনঞ্জি টিউিওঞ্জয়ল িা তনরাপদ োিার পাতনর িযিস্থ্া রঞ্জয়ঞ্জে। সরিরাহ িরা হঞ্জয়ঞ্জে 

প্রঞ্জয়ােনীয়  ন্ত্রপাতি, ত ো ও িাউঞ্জেতলাং উপিরণ। রঞ্জয়ঞ্জে প্রত েণপ্রাপ্ত িতমউতনটি গহলি গিয়ার 

গপ্রাভাইডার িা তসএইচতসতপ। িাোড়া সপ্তাঞ্জহ ৩তদন িঞ্জর স্বাস্থ্য সহিাতর ও পতরিার পতরিল্পনা সহিাতর 

িতমউতনটি তিতনঞ্জি অিস্থ্ান িঞ্জর স্বাস্থ্যঞ্জসিা প্রদান িরঞ্জিন এ িযাপাঞ্জর তনঞ্জদি  না রঞ্জয়ঞ্জে। অঞ্জনি িতমউতনটি 

তিতনঞ্জির সাঞ্জি গিসরিাতর প্রতিিাঞ্জনর স্বাস্থ্য, পুতি ও পতরিার পতরিল্পনা িমীিৃদ িাে িঞ্জর িাঞ্জিন। 

শুিুমাত্র স্বাস্থ্যত ো ও িাউঞ্জেতলাং প্রদাঞ্জনর মািযঞ্জম আচরণ পতরিিি ঞ্জন ভূতমিা গরঞ্জে আমরা অঞ্জনি 

সূচঞ্জির ইতিিাচি পতরিিি ন আনঞ্জি পাতর। 

মাঞ্জয়র গভি ািস্থ্া গিঞ্জি গভি িিী ও িার স্বামী ও পতরিাঞ্জরর অনযানয সদসযঞ্জদর িাউঞ্জেতলাং প্রদাঞ্জনর মািযঞ্জম 

আগি ত শুঞ্জি েঞ্জন্মর সাঞ্জি সাঞ্জি  ালদুি প্রদান এিাং পরিিী ৬মাস শুিুমাত্র মাঞ্জয়র দুিপাঞ্জনর উপিাতরিা 

সম্পঞ্জিি  মানতসিভাঞ্জি প্রস্তুি িরা সম্ভি। এলঞ্জেয িাউঞ্জেতলাং-এর েনয িতমউতনটি তিতনঞ্জি রঞ্জয়ঞ্জে আদ ি 

োয়গা। গ্রাঞ্জমর প্রতিটি ত শুর েন্ম িতমউতনটি তিতনঞ্জি দে িাত্রীর মািযঞ্জম িরা সম্ভি হঞ্জল ত শু েঞ্জন্মর 

সাঞ্জি সাঞ্জি স্বাস্থ্যিমী ত শু েঞ্জন্মর পরপরই ত শুঞ্জি  ালদুি প্রদান এিাং মাঞ্জি সঠিিভাঞ্জি দুিপান িরাঞ্জনার 

গিৌ ল সম্পঞ্জিি  ওতরঞ্জয়ঞ্জন্ট ন প্রদান িরঞ্জি পারঞ্জিন। এিাং এর িঞ্জল মাঞ্জয়র গভি  পরিিী গিাঞ্জনা েঁুতি 

আঞ্জে তিনা িা প িঞ্জিেণ ও তচতহ্নি িরা এিাং িািঞ্জল প্রঞ্জয়ােনীয় পদঞ্জেপ গ্রহণ িরঞ্জি পারঞ্জিন। এিাং 

দরিার হঞ্জল মাঞ্জি আঞ্জরা ভাল গসিার েনয উচ্চির গসিাঞ্জিঞ্জন্দ্র গরিার িরঞ্জি পারঞ্জিন। 

ত শুর েন্ম িাতড়ঞ্জি হঞ্জল িতমউতনটি তিতনি সাংতিি অনযানয িমী  িা ীঘ্র প্রসূতির িাতড় পতরদ িন িরঞ্জিন 

এিাং মা ও ত শুর পতরতস্থ্তি প িঞ্জিেণ িরঞ্জিন, পা াপাত  মাঞ্জি ত শু  াঞ্জি প িাপ্ত মাঞ্জয়র দুি পায় িার 

েনয মাঞ্জি সঠিিভাঞ্জি মাঞ্জয়র দুি প্রদাঞ্জনর গিৌ ল ত তেঞ্জয় তদঞ্জিন। তিঞ্জ ষ িঞ্জর গ সিল মা প্রিমিার মা 

হঞ্জয়ঞ্জেন িাঞ্জদর েনয এই িিয ও ত েন েুিই গুরুত্বপূণি। স্বাস্থ্য ও প্রত তেি প্রসূতি িমী এসময় ত শুর 

পা াপাত  মাঞ্জয়র  িœ গ  সমান গুরুত্বপূণি িা ত শুর িািা ও পতরিাঞ্জরর অনযানয সদসযঞ্জদর ভালভাঞ্জি 

িুতেঞ্জয় িলঞ্জিন। 

িতমউতনটি তিতনঞ্জি প্রতিতদন অঞ্জনি মা িার ত শু সিানঞ্জি তনঞ্জয় আঞ্জসন এিাং তভঞ্জড়র িারঞ্জণ গসিা গপঞ্জি 

িাঞ্জি অঞ্জপো িরঞ্জি হয়। এসময়টি আমরা সুঞ্জ াগ তহঞ্জসঞ্জি িাঞ্জে লাগাঞ্জি পাতর, এসময় গিাঞ্জনা 

প্রত েণপ্রাপ্ত গস্বোঞ্জসিি িা স্বাস্থ্যিমী মা িা ত শুর সাঞ্জি আগি পতরিাঞ্জরর সদসযঞ্জদরঞ্জি স্বাস্থ্য, পুতি িা 

পতরিার পতরিল্পনার উপর প্রঞ্জয়ােনীয় স্বাস্থ্যত ো প্রদান িরঞ্জি পাঞ্জরন। িাোড়া তসএইচতসতপ-র লযাপেপ 

িযিহার িঞ্জর এ সাংক্রাি তভতডও প্রদ িন িরা গ ঞ্জি পাঞ্জর। এরেনয িারাদাঞ্জি (অঞ্জপো স্থ্ল) িযিহার িরা 

গ ঞ্জি পাঞ্জর। আমরা সিঞ্জলই োতন আচরণ পতরিিি ঞ্জন গ াগাঞ্জ াগ উপিরঞ্জণর দারুণ গুরুত্ব রঞ্জয়ঞ্জে। 

িাোড়া সামানয উঞ্জদযাগ গ্রহঞ্জণর মািযঞ্জম প্রতিটি তিতনঞ্জি এিটি িঞ্জর গেে তিতডাং িনিার প্রতিিা িরা 

গ ঞ্জি পাঞ্জর। এতিষঞ্জয় সরিার অঞ্জনি গিসরিাতর প্রতিিাঞ্জনর িাঞ্জের অতভেিাঞ্জি িাঞ্জে লাগাঞ্জি পাঞ্জর। 

উপ ুিক্ত িা িক্রমগুঞ্জলা সঞ্জিাষেনিভাঞ্জি চাতলঞ্জয়  াওয়া সম্ভি হঞ্জল মািৃদুগ্ধ পাঞ্জনর তপতেঞ্জয় পড়া সূচিঞ্জি 

আিাঞ্জরা এতগঞ্জয় তনঞ্জয়  াওয়া সম্ভি। পা াপাত  তনঞ্জনাক্ত িলািল পাওয়া গ ঞ্জি পাঞ্জর- 

* ত শুঞ্জি ৬ মাস প িি শুিুমাত্র মাঞ্জয়র দুিপান িরাঞ্জনার অভযাস িাড়াঞ্জনা সম্ভি। 

* ত শুর ৬ মাস পূণি হঞ্জল সময়মি ত শুঞ্জি িাড়তি োিাঞ্জরর সাঞ্জি পতরতচি িরাঞ্জনা এিাং বিতচত্রযপূণি োিার 

প্রদাঞ্জনর িযাপাঞ্জর সঞ্জচিনিা িাড়াঞ্জনা। 

* ত শুঞ্জি পুতিঞ্জসিা প্রদান এিাং ত শুর িীে অপুতি, মাোতর অপুতি তচতহ্নি িরা এিাং গসিা প্রদাঞ্জনর মািযঞ্জম 

ত শু মৃিুয ও অসুস্থ্িা অঞ্জনি িতমঞ্জয় তনঞ্জয় আসা সম্ভি। 

* িতমউতনটি তিতনঞ্জি গেে তিতডাং িনিার স্থ্াপঞ্জনর মািযঞ্জম গসিা প্রদান গোরদার িরা। 

এর মািযঞ্জম এসতডতে অেি ন অঞ্জনি সহে হঞ্জি  া এিাঞ্জরর মািৃদুগ্ধ সপ্তাঞ্জহর প্রতিপাঞ্জদযর (মািৃদুগ্ধপান 

গেিসই িরঞ্জি – আসুন ঐিযিি হই) সাঞ্জি সরাসতর সামঞ্জসযপূণি। 

[গলেি : গেিতনিযাল গিাতডি ঞ্জনের- নঞ্জলে মযাঞ্জনেঞ্জমন্ট এন্ড এডঞ্জভাঞ্জিতস, গিয়ার িাাংলাঞ্জদ ।]  
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সম্পোদিীয় 

মোতৃদুশগ্ধর কিিল্প গনই 
িাতরে : July, 31, 2017, 11:49 pm  

১ আগে গিঞ্জি ৭ আগে প িি তিশ্ব মািৃদুগ্ধ সপ্তাহ। এ উপলঞ্জে িাাংলাঞ্জদ সহ তিঞ্জশ্বর ১৭০টি গদঞ্জ  গনয়া হঞ্জয়ঞ্জে 

নানা িমিসূতচ। এিাঞ্জরর প্রতিপাদয হলÑ মািৃদুগ্ধপান গেিসই িরঞ্জি – আসুন ঐিযিি হই। 

আমরা োতন, মাঞ্জয়র দুি নিোিঞ্জির েনয আদ ি পুতিির োিার। এঞ্জি সাংক্রামি িযাতির আক্রমণ অঞ্জনি িঞ্জম  ায়। 

মািৃদুগ্ধ পানিারী ত শুঞ্জদর মানতসি ও  ারীতরি তিিা  ঘঞ্জে পতরপূণিভাঞ্জি। মাঞ্জয়ঞ্জদর স্তন ও তডম্বা ঞ্জয়র িযাোঞ্জরর 

েঁুতি িঞ্জম। মািৃদুগ্ধ পাঞ্জনর মিযতদঞ্জয় সিান ও মাঞ্জয়র মঞ্জিয বিতর হয় এি অতিঞ্জেদয স¤পিি । 

েঞ্জন্মর এি ঘণ্টার মঞ্জিয ত শুঞ্জি মাঞ্জয়র দুি োওয়াঞ্জনা হঞ্জল নিোিি মৃিুযর হার ২২  িাাং  িমাঞ্জনা সম্ভি। শুিু 

মাঞ্জয়র দুি োওয়াঞ্জনার মািযঞ্জম িেঞ্জর ৩৭ হাোর নিোিঞ্জির েীিন রো পাঞ্জি। মাত্র ৪৩  িাাং  নিোিি েঞ্জন্মর 

এি ঘণ্টার মঞ্জিয মাঞ্জয়র দুি পায়। 

মাঞ্জয়র দুঞ্জির োদয উপাদাঞ্জন তিঞ্জ ষ িযাটি এতসড আঞ্জে,  া ত শুর িুতিমত্তা ও গচাঞ্জের গেযাতি িাড়ায়। মাঞ্জয়র দুঞ্জি 

প্রায় ১০০ উপাদান রঞ্জয়ঞ্জে,  ার প্রতিটি উপাদানই ত শুর েনয এিাি প্রঞ্জয়ােনীয়। 

মাঞ্জয়র দুঞ্জি ৮৬ িযালতর  তক্ত গিত  অঞ্জে। সিান েন্মদাঞ্জনর পর হলুদাভ ঘন গ  দুি গির হয়, এঞ্জি  ালদুি িা 

গিালাোম িঞ্জল। পতরমাণ িম হঞ্জলও এটি নিোিঞ্জির েনয  ঞ্জিি।  ালদুঞ্জি অঞ্জনি গিত  গরাগ প্রতিঞ্জরািি উপাদান 

ও গশ্বিিতণিা িাঞ্জি। এ উপাদান ত শুঞ্জি তিতভন্ন গরাগ-েীিাণু গিঞ্জি রো িঞ্জর। এ দুি ত শুর অপতরণি অন্ত্রঞ্জি 

পতরপক্ক িঞ্জর।  ালদুি ত শুর গপঞ্জের প্রিম িাঞ্জলা পায়োনা িা তমঞ্জিাতনয়াম গির িঞ্জর তদঞ্জি সাহা য িঞ্জর। 

তমঞ্জিাতনয়াম গপঞ্জে গিত  িািঞ্জল নিোিঞ্জির েতন্ডস হওয়ার আ ঙ্কা িাঞ্জি। মাঞ্জয়র দুি োওয়াঞ্জনা অি যই এিটি 

অপতরহা ি েরুতর উঞ্জদযাগ। 

েঞ্জন্মর পর পর ত শুঞ্জি িুঞ্জির দুি োওয়াঞ্জল মাঞ্জয়র েরায়ু েুি দ্রুি গসঞ্জর ওঞ্জঠ এিাং মাঞ্জয়র মৃিুযেঁুুঁতিও িঞ্জম  ায়। 

ত শুর পতরপূণি  ারীতরি িৃতি ও সুস্থ্ িািার েনয মািৃদুঞ্জগ্ধর তিিল্প গনই। মা ও ত শুর সুস্থ্ ও সুদর েীিন গড়ার স্বাঞ্জিি 

িুঞ্জির দুি পাঞ্জন উদু্বি িরঞ্জি হঞ্জি। 

Name of the 
Newspaper:  
Daily Sunamkantha 
Date of publication:  
31 July, 2017 
Brief on news: 
Editorial on World 
Breasfeeding week 
2017 , Title is “ 
Breastfeeding: There is 
no Alternative” 
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Name of the Newspaper:  

Souvenir 2017 on 
World Breastfeeding 
Week 
Published by : Ministry 
of Health and Family 
Welfare and Bangladesh 
Breastfeeding 
Foundation 
Article written by M Hafijul 
Islam, Technical Coordinator- 
Knowledge Management and 
Advocacy, Nutrition at the 
Center Project 
Title of  the Article: Sustaining 
Breastfeeding: Role of 
Community Clinic 
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List of Print media 

National  

- The Daily Star (English) 

- The Daily Prothom Alo 

- The Daily Kaler Kantha 

- The Daily Jugantor 

- The Daily Vhorer Kagoj 

- The Daily Samakal 

- The Daily Tribunal (English) 

- The Daily Amader Somoy 

- The Daily ManobKantha 

- Weekly Saptahik 

- Weekly Annanya 

Divisional 

- The Daily Sylheter Dak 

- The Daily Sabuj Sylhet 

- The Daily Jalalabad 

District Level 

- The Daily Sunamkantha 

- The Daily Sunamganjer Dak 

- The Daily Sunamganj Protidin 

- The Daily Sunamganjer Khobor 

- The Daily Sunamganjer Somoy 

Online 

- BanglanewsUSA 

- The Daily Ajker Sunamganj 

Souvenir : World Breastfeeding week 2017 (Health services division, Ministry of Health and 

Family Planning) 

Collection by:  

Suman, Probir, Anis, Isteakh, Gauranga, Hasan, Al Amin and Hafijul 

Editing and Compilation: 

Mohammad Hafijul Islam, TC – Knowledge Management and Advocacy, Nutrition at the Center Project   

Special Contribution by: Nazneen Rahman, STM and Sheikh Shahed Rahman-NNC 


