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জরুরি প্রয়য়োজয়ে েোগরিকয়েি তোৎক্ষরিক সহোয়তো রেয়ত পিীক্ষোমূলকভোয়ে েযোশেোল হহল্পয়েস্ক (৯৯৯) হসেোয় অ্যোপ ও 

ওয়য়েসোইট চোল ুকয়িয়ে সিকোি। 

সম্প্ররত ঢোকোয় অ্েুরিত রেরজটোল ওয়োর্ল্ড-২০১৬ এি সমোপেী অ্েুিোয়ে উয়মোচে কিো হয়য়রেল েযোশেোল হহল্পয়েস্ক এি 

অ্যোপ ও ওয়য়েসোইট। েৃহস্পরতেোি তথ্য ও হযোগোয়যোগ প্রযুরি রেভোয়গি এক সংেোে রেজ্ঞরিয়ত পিীক্ষোমূলক কোঠোয়মোি 

মোধ্যয়ম পুরলশ, ফোয়োি সোরভডস ও অ্যোম্বুয়লন্স সোরভডস রেয়ত একরট পোইলট কমডসরূচি আওতোয় এই হসেোরট চোলিু কথ্ো 

জোেোয়েো হয়। 

এয়ত েলো হয়, এই হমোেোইল অ্যোপ েযোেহোি কয়ি হযয়কোয়েো েোগরিক ৯৯৯ এ জরুরি হসেোি কলয়সন্টোয়ি সিোসরি হফোে, 

লোইভ চযোট, রেরভন্ন তথ্য হ োোঁজোি জেয সোচড অ্পশে েযেহোি কিয়ত পোিয়েে। এেোড়ো এই অ্যোপ ও ওয়য়েসোইয়টি মোধ্যয়ম 

জরুরি প্রয়য়োজয়ে জরুরি হসেোি রেরভন্ন তথ্য হলোয়কশেসহ জোেো যোয়ে। 

জেগয়িি চোরহেো অ্েুযোয়ী এই হসেোি সয়ে আিও েোেো উদ্ভোেে যুি কয়ি আগোমী েেয়ি ভয়য়স সোরভডস চোলু হয়ে েয়লও 

রেজ্ঞরিয়ত জোেোয়েো হয়। 

তথ্য ও হযোগোয়যোগ প্রযুরি প্ররতমন্ত্রী জুেোইে আহয়মে পলক েয়লে, “েোগরিকয়েি জরুরি হসেো প্রোরিি গুরুত্ব ও 

প্রয়য়োজেীয়তো রেয়েচেো কয়িই আমিো হটোল রি ‘৯৯৯’ েম্বিরট চোল ুকিরে। এই উয়েযোগ রেরজটোল েংলোয়েয়শি পয়থ্ 

আিও একধ্োপ অ্গ্রগরত।” 

কল হসন্টোয়িি মোধ্যয়ম শুধ্ু জরুরি হসেো (আগোমীয়ত ভয়য়স কয়লি মোধ্যয়ম) পোওয়ো হগয়লও ৯৯৯ হহল্প হেয়স্কি রেরজটোল 

মোধ্যম হমোেোইল অ্যোরিয়কশে েো ওয়য়েসোইয়ট (http://nhd.gov.bd) জরুরি হসেো েোড়োও সোধ্োিি সিকোরি হসেো, 

জীেে ও জীরেকো রেষয়ক েোেো তথ্য ও হসেো পোওয়ো যোয়ে। 

পিীক্ষোমূলক অ্েস্থোয়তই সীরমত আকোয়ি পুরলরশ সহোয়তো, অ্যোম্বুয়লন্স সহয়যোরগতো হেওয়ো হয়ে। আিও ৬ মোস এই 

কোযডক্রম পিীক্ষোমূলকভোয়ে চলয়ে এেং আগোমীয়ত ঢোকোি েোইয়িও এই কোযডক্রম রেস্তৃত কিো হয়ে েয়লও জোেোয় আইরসরট 

রেভোগ। 

েতডমোয়ে সকোল ৭টো হথ্য়ক িোত ১০টো পযডন্ত এই পিীক্ষোমূলক কোযডক্রম চোল ুিয়য়য়ে, যো আগোমী সিোহ হথ্য়ক ২৪ ঘণ্টোয় 

চোল ুথ্োকয়ে। 

“৯৯৯ হহল্পয়েস্ক” হমোেোইল অ্যোপরলয়কশে েযোেহোি কয়ি গ্রোহক রেয়জি এেং রেকটেতডী মোেুয়ষি জরুরি প্রয়য়োজয়ে কল 

হসন্টোয়ি সিোসরি কথ্ো েলয়ত পোিয়েে। কল হসন্টোয়িি প্ররশরক্ষত এয়জন্ট হসেো গ্রহীতোি চোরহেো অ্েযুোয়ী পুরলশ, ফোয়োি 



সোরভডস রেভোয়গি সোয়থ্ সংয়যোগ ঘরটয়য় হেয়ে এেং প্রয়য়োজেীয় মুহূয়তড েোগরিকয়েি অ্যোম্বুয়লন্স হসেো প্রোরিয়ত সোহয়যোরগতো 

কিয়ে। 

এেোড়ো এই অ্যোপ েযোেহোি কয়ি সিোসরি কয়ন্টন্ট এক্সপোটড ও এয়জয়ন্টি সোয়থ্ লোইভ চযোয়টি সুরেধ্োও িয়য়য়ে, জরুরি 

প্রয়য়োজয়ে পোওয়ো যোয়ে প্রয়য়োজেীয় তথ্য ও পিোমশড হসেো। 

এেোড়োও হকউ চোইয়ল জরুরি প্রয়য়োজয়ে প্রয়য়োজেীয় হসেো প্রোরি সম্পয়কড আয়গ হথ্য়কই অ্েরহত হয়ত পোিয়েে। এই তথ্য 

প্ররতরেয়ত পরিমোজডে, পরিেধ্ডে ও হোলেোগোে কিো হয়ে।  

৯৯৯ হহল্পয়েস্ক হমোেোইল অ্যোপরলয়কশে েোউেয়লোে রলঙ্ক: http://bit.ly/2fqnhey 

 


