চাকরযয ধযনঃ স্বাস্থ্য রক্ষক
রভন দদঃ ফাাংরাদদ

দাস্ট দরাদকন ঃঃ কক্সফাজায

রাইন ম্যাদনজাযঃকরভউরনটি দরথ সুাযবাইজায ২
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*
I –রভন কদেস্ট
‘প্রকল্পটি স্বাস্থ্যদফা উন্ন্যদনয রদক্ষয ,রকদায রকদাযীদদয োদগ চে কযদে উরিয়া উদজরা, কক্সফাজায দজরা, ফাাংরাদদ, এটিয
অথ চায়দন ায়তা কযদে জাান প্লােপভ চ (JPF)এফাং প্রকল্পটি ফাস্থ্ফায়দন প্লা ফাাংরাদদ (PULSE Bangladesh)
চ কক্সফাজায দদয
Médecins du Monde Japon (“MdMJ”) াদথ। PULSE একটি এনরজও মাদদয প্রধান কামারয়
তাযা ভাদজয অায় ভানুল দমভন রশু এফাং নাযীদদয ন্যায্য এফাং ন্যায়বাদফ ায়তা দদয়ায রদক্ষয কাজ কযদে।শুরুয রদদক এই
চ
প্রদজক্ট PULSE and MdMJ কক্সফাজাদয দযারঙ্গা ভস্যা ায়তায় ােনাযরদ
কাজ কযদফ।
I I –দারয়ত্ব এফাং কযণীয়
ফ চ াদদক্ষ কযণীয়
এই রজন দাল্ডায করভউরনটিদত ৫ ধযদনয স্বাস্থ্য রক্ষা রদদফ যাজা ারাং ইউরনয়নএরাকায়, করভউরনটিয াদথ দমাগাদমাদগয
ভাধ্যদভ মাফতীয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া PULSE/MdMJ এই দপ্রাগ্রাদভয ভাধ্যদভ ফাস্থ্ফায়ন কযদফ।
রজন দাল্ডাদযয কাদজয ভদধ্য প্রদতযক করভউরনটিয প্রদয়াজনগুদরা খুদজ দফয কযা ,প্রদতযক প্তাদয কযণীয় রযকল্পনা কযা ,
করভউরনটি সুাযবাইজাদযয যাভ চ অনুমায়ী স্বাস্থ্য/স্বাস্থ্যরফরধ ব্যফস্থ্ানা রক্ষা অনুমায়ী রযকল্পনা কযা।

প্রধান কযনীয়ঃ
CHS2 এয তত্ত্বাফধাদন একজন স্বাস্থ্য রক্ষদকয রনদচয কাজগুদরা কযরনয়- স্কুর ব্যফস্থ্ানায াদথ দমাগাদমাগ কযা এফাং তাদদয াদথ ম্পক চ স্থ্ান কযা।
চ রিজাইদন অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ তাদদয
- স্কুর করভটি এফাং োত্রোত্রীদদয কামাফরী
-

ভাররকানা বুঝাদনা

এফাং স্থ্ান কযা।
প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্ানা দনয়া , স্বাস্থ্য ভস্যাদক প্রাধান্য দদয়া এফাং স্বাস্থ্য রক্ষায ব্যফস্থ্া কযা প্রতযক
স্কুদরয এফাং োত্রোত্রীদদয ক্ষভতায রবরিদত।
দফই/এন্ড রাইন জরয কযা
িাো/ ত্বথ্য ঠিকভত দযকি কযা এফাং CHS2 এয াদথ দয়ায কযা।

চ
- কামকরাদয
উন্ন্রতয জন্য CHS2 এয াদথ দয়ায কযা এফাং আদরাচনা কযা।
I I I – যীক্ষাথীয ব্যরিগত ত্বথ্য
কভদক্ষ এইচ এ র
অরবজ্ঞতাঃ
- দকান এন রজ ও দত করভউরনটিয জন্য কাদজয অরবজ্ঞতা প্রধান্য াদফ।
- স্বাস্থ্য ম্পদকচ রক্ষা প্রদাদনয অরবজ্ঞতা ।
- রক্ষা প্রদান/ কভীদদয দক্ষতা ফাড়াদনায দরবজ্ঞতা
প্রদয়াজনীয় দক্ষতা এফাং দমাগ্যতাঃ
প্রঙ্গ দমভন জনস্বাস্থ্য রযরস্থ্রত এফাং করভউরনটিয স্টদকাদাল্ডাযদদয াওয়ায ম্পদকচ খুফ বার ধাযণা ।
- াধাযণ ধাযণা জনস্বাস্থ্য এফাং ভাতৃত্ব , নফজাতক এফাং ফাচ্চাদদয মত্ন ম্পদকচ।

- দভৌরিক দমাগাদমাগ দক্ষতা / পযারররদেন দক্ষতা
- াধাযণ রযদাে চ /ররিায দক্ষতা
- দরাকজনদক রযচারনা কযায ক্ষভতা
ভানরফক দফা ম্পদকচ ধাযণা দমফ PULSE এফাং MDM এয াদথ কযদত দফ।
বালাঃ
ফাাংরায় বাদরা দক্ষতা । ইাংদযরজদত াধাযণ ধাযণা গ্রনদমাগ্য।

