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আস াপিত


আসন্ন র্ার্কক্রিসিূসের সিপিত িপরর্ল্পো - প্রথি র্ার্কক্রি, স্ন্যািশট সাসভক র্া দ্বারা সুপবধাসভাগী সম্প্রদায় পিএসইএ-সর্
পর্ভাসব অেুধাবে র্রসে, এই পবষসয় তাসদর িাসে উি পি, তা পর্ র্সর ঘসট এবিং নরাপেঙ্গা সম্প্রদায় ও িােবতা র্িকীসদর
িাসে পিএসইএ পেসয় পবদযিাে ভু ধারণা ও তা িূরসণ প্রসয়াজেীয় পবষয়সিূে নেটওয়ার্ক সদসযসদর সািসে উিস্থািে ও
আস ািো র্রা েয়। এসইএ-সর্ নর্ন্দ্র র্সর নরাপেঙ্গাসদর ভাষা ও তাসদর নিতোর সাসথ সিিয় নরসে নর্াগাসর্াগ নর্ৌশ
উদ্ভাবসে নরাপেঙ্গা পক্রসয়পটভ টাস্ক নোসক ওয়ার্কশি িপরিা োয় সোয়তা প্রদাসের বযািাসর আস ািো র্রা েয়। নরাপেঙ্গা ও
িােবতা র্িকীসদর সাসথ ওয়ার্কশিসিূে সিগ্র সোয়তা র্ার্কক্রসি র্পিউপেপট দ্বারা িপরিাপ ত নর্াগাসর্াগ িাধযসির উদ্ভাবে
র্রসব র্া পর্ো এর্পট ওয়ারর্শসির িাধযসি আগািী িািক, ২০১৯ এ নেটওয়াসর্কর সািসে উিস্থািে র্রা েসব। নর্সেতু
এসডপিউওপট এো াইপসস এর জেয নোর্াস গ্রুি আস ািো এেেও িপরিাপ ত েয় পে, নেটওয়ার্ক সদসযরা র্ার্কক্রি দুপট
(এসডপিউওপট ও সাসভক) এর্পিত র্সর এর্ই বযাপিসদর দ্বারা িপরিা োর জেয প্রস্তাব উত্থািে র্সরে।



নর্স িযাসেজসিন্ট পেসয় আস ািো - নর্স িপরিা ো সিংক্রান্ত আস ািো এসইএ নর্স িপরিা োর উির ওপরসয়সন্টশে
ওয়ার্কশিপট সাসভক ওয়ার্কশসির িূসবকই অেুপিত েসত েসব। ওপরসয়সন্টশে ওয়ার্কশি স্টােসদর প্রপত েুপুঁ র্, এসইএ এর পশর্ার
সারভাইভারসদর ঘটো পরসিাটক ও সোয়তা গ্রেের্াস সৃষ্ট েুপুঁ র্র পবসেষসণর উির আস ার্িাত র্রা েসব। নর্স
সুিারভাইজার/িযাসেজার ও নর্স ওয়ারসর্রসদর অি ওয়ার্কশসি অিংশগ্রেণ র্রা উপিত। নেটওয়ার্কসর্ ওয়ার্কশি দুপটর
পবষয়বস্তু, র্িকিন্থা ও উসেশয পেসয় ১ অথবা ২ িৃিার বিবয ততপর র্রার প্রস্তাব র্রা েয়। েুপুঁ র্ প্রশিসের পেপিসে ও
র্ার্কক্রিসিূসের িপরিা োর সিয় র্ে ধরসণর এসইএ ঘটোর উসমািে ঘটসত িাসর বস , নেটওয়াসর্কর প্রপত প্রস্তাব রাো
েয় ইো র্াসত নর্সওয়ারর্াররা নর্াে নর্াে ধরসণর প্রপশক্ষণ প্রাপ্ত েসয়সে তা তুস ধরার জেয এর্পট নির্প স্ট প্রস্তুত র্সর।
এই িােদসের উির পভপে র্সর আইওএি এসইএ নর্স িপরিা োর প্রপশক্ষসণ সোয়তা প্রদাে র্রসব র্া আগািী ২৭ নেব্রুয়ারী
ধার্ক র্রা েসব। পেরািো েুপুঁ র্ প্রশিসের র্থা পবসবিো র্সর, নেটওয়ার্ক সদসযরা র্িকসূিীগু র্যাম্পসিূসে নর্োসে তাসদর
সিরাির র্ার্কক্রি িপরিা ো র্সর নসোসে িপরিা োর জেয সেিত প্রদাে র্সর।



পিএসইএ প্রপশক্ষণ িযাসর্সজর ির্কাস ািো - নেটওয়ার্ক সদসযসদর পেন্মপ পেত প্রস্তাবো পেসয় আস ািো র্রা েয়ঃ
o নসশে আউট াইসে এর্জে িােবতার্িকী নর্ এবিং ক্ষপতগ্রস্থসদর সোয়তা প্রদাে োির্ দুপট পবষয় সিংসর্াজে র্রা
প্রসয়াজে।
o এর্িত/পদ্বিত নিাষসণর িপরবসতক র্ক্সবাজাসরর নপ্রপক্ষসত পর্ র্রসবে ও পর্ র্রসবে ো তার এর্পট প স্ট প্রদাে
র্রা।
o ইউএেপডএসএস এর সপেত স্টযান্ডাডক পেরািো পিপেিং এর পর্েু নিৌপ র্ স্লাইড নশয়ার র্রা প্রসয়াজে।
o র্ক্সবাজাসর ঘটিাে এসইএ এর পর্েু র্থার্থ উদােরণ এবিং নর্ৌে েয়রােী ও এসইএ এর িসধয িাথকর্যও সিংসর্াজে
র্রা প্রসয়াজে।

নেটওয়ার্ক সদসযরা প্রপশক্ষণ র্িকসূপিসর্ িুেগকঠেিুবকর্ দীঘকাপয়ত র্সর বযািপভপের্ ১/২ পদসের র্িকসূিীসত িপরণত র্রার প্রসয়াজেীয়তায়
সেিত প্রদাে র্সরে।


এসইএ অিরাধীসদর পেসয় আস ািো - অিরাধী র্েে পসআইপস, িুপ শ অথবা সশস্ত্র বাপেেীর নর্াে সদসয েসয় থাসর্ে
তােস তাসদর প্রপত পর্ভাসব প্রপতর্ার িাওয়া র্াসব তা পেসয় আস ািো র্রা েয়। তাসদর জবাবপদপেতা, র্াঠাসিা ও পবশ্ব জুসে
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ইউপেসসে র্েোসরন্স রুি ৪

পবষয়সূপি
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________

অেযােয সোয়তায় তা পর্ভাসব ির্কাস ািো র্রা েসয়সে তা পেসয় সিংপক্ষপ্ত আস ািো র্রা েয়। ইরাসর্র সরর্ারী র্িকর্তকাসদর
এসইএ অপভসর্াগসিূে উদাোরেস্বরূি পর্ভাসব নরপসসডন্ট নর্াওরপডসেটর/োই র্পিশোর এর িাধযসি প্রধােিন্ত্রী ির্কন্ত
নিৌুঁোসোর উদােরণও আস ািো র্রা েয়।

র্ার্কক্রি





আগািী ৬ িাসিকর িসধয প্রসতযর্ এসজপন্স পেন্মপ পেত পবষয় উসেেিূবর্
ক নেডপশট টু িূরণ র্রসবঃ
পেবকাপিত স্টাে, র্যাম্প, নর্াগাসর্াসগর বণকো, িযাসেজার এবিং অিংশগ্রেণ র্রা প্রপশক্ষসণর তাপ র্া।
আগািী ৬ িাসিকর িসধয নেটওয়ার্ক সদসযগণ সিপিত প্রপশক্ষণ িসডস র উির িূোন্ত িতািত প্রদাে র্রসবে। (গুগ ডর্
িুেরায় নশয়ার র্রা েসব)
পিএসইএ নেটওয়ার্ক সিিয়র্ারী পটি স্ন্যািশট সাসভক র্িকসূিী ও তার র্িকিন্থা উির এর্পট সিংপক্ষপ্ত বিবয প্রস্তুত র্রসব তা
নেটওয়ার্ক সদসযসদর িতািসতর জেয আগািী ৬ িাসিকর িসধয প্রদাে র্রা েসব।
এসইএ নর্স িযাসেজসিন্ট ওয়ার্কশসির এসজন্ডা ও তার আউট াইে আগািী ৬ িাসিকর িসধয নেটওয়াসর্কর সপেত নশয়ার র্রা
েসব।
আগািী পিএসইএ নেটওয়ার্ক পিপটিং – ৬ িািক, ২০১৯, ইউপেসসে র্েোসরন্স রুি ৪

র্ক্সবাজার পিএসইএ নেটওয়ার্কসর্ সিথকসের জেয আিোসর্ ধেযবাদ

