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িবধা বি তেদর িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা 

  িনউজ ড ,  িবিডিনউজ টােয়ি টেফার ডটকম 
Published: 19 Jan 2019 10:30 PM BdST Updated: 19 Jan 2019 10:30 PM BdST 

   
মুি গে র ীনগর উপেজলায় িবনামূেল  চােখর িচিকৎসায় ক া  আেয়াজন কেরেছ িট িত ান।  

শিনবার আলমপরু ােম এ আেয়াজন কের ঢাকা আ ছািনয়া িমশন পিরচািলত ‘ হনা আহেমদ হাসপাতাল’ এবং 
‘লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসস’।ঢাকা আহছািনয়া িমশন এ সংবাদ িব ি েত জানায়, উ  মিডেকল ক াে  

ায় িতন শতািধক িচিকৎসা সবা বি ত লােকর সমাগম ঘেট এবং তারা িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা সবা  হণ 
কেরেছ।লায়  আই ই িটিটউট এ ড হসিপটােলর মিডেকল অিফসার হািনফ মাহা দ রিকবুল হাসান ও তার 
মিডেকল িটম চােখর িচিকৎসা সবা দন বেল িব ি েত জানােনা হয়।িব ি েত আরও বলা হয়, ক াে   িতন 

শত রাগীর মেধ  ১৮ জেনর চােখর ছািনর সমস া ধরা পেড়, যা পথৃক কের রাখা হয় এবং ক া  পরবতীেত 
িবনামূেল  লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসস-এর উেদ ােগ অপােরশেনর ব ব া হণ করা হেব। অ া  রাগীেদর 
িবনামূেল  িচিকৎসা ব ব াপ  দওয়া হয় বেলও জানােনা হয়। কায মিট পিরচালনায় নতৃ  দন ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশন হল  স েরর ধান লায়ন ইকবাল মা দ। অিতিথ িছেলন লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর 
ফাউ ডার িপিডিজ লায়ন শখ আিন র রহমান, এবং হনা আহেমদ হাসপাতােলর িত াতা হনা আহেমদ। 
এছাড়াও উপি ত িছেলন লায়ন এস এম মেহদী হাসান, লায়ন কাজী িসি র রহমান, িবেশষ  িচিকৎসক 
নায়লা পারভীনসহ িলও াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর অ া  সদস  ও লায়ন নতবৃ ৃ । 

https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1583990.bdnews 
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িবধা বি ত ামবাসীেদর িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা সবা দান 

 া  ড  
 ২০ জা য়াির ২০১৯, রিববার 
শিনবার (১৯ জা য়াির) ঢাকা আহছািনয়া িমশন কতকৃ পিরচািলত হনা আহেমদ হাসপাতাল এবং লায়  াব 
অব ঢাকা ওেয়িসস যৗথভােব মুি গ  জলায় ীনগর উপেজলার আলমপরু ােমর িবধা বি ত ামবাসীেদর 
িবনামূেল  া েসবা দােনর লে  িদনব াপী িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা ক া  পিরচালনা কের। উ  মিডেকল 
ক াে  ায় িতন শতািধক িচিকৎসা সবা বি ত লােকর সমাগম ঘেট এবং তারা িবনামেূল  চ ু  
িচিকৎসা  সবা হন কের। লায়  আই ই িটিটউট এ ড হসিপটােলর মিডেকল অিফসার ডা. হািনফ 
মাহা দ রিকবুল হাসান ও তার মিডেকল িটম চ ু  িচিকৎসা সবা দান কেরন। উ   ক াে   িতনশত 

রাগীর মেধ  ১৮ জন রাগীর চােখর ছািনর 
সমস া ধরা পের যা পথৃক কের রাখা হয় এবং 
ক া  পরবতীেত িবনামূেল  লায়  াব অব ঢাকা 
ওেয়িসস এর উেদ ােগ অপােরশেনর ব ব া হন 
করা হেব। এছাড়া অ া  সকল রাগীেদর 
িবনামূেল  িচিকৎসা ব ব াপ  দান করা 
হয়। উে খ  উ  কায মিট পিরচালনায় নতৃ  

দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন হল  
স েরর ধান লায়ন ইকবাল মা দ।  অিতিথ 

িহেসেব উপি ত িছেলন লায়  াব অব ঢাকা 
ওেয়িসেসর ফাউ ডার িপিডিজ লায়ন শখ আিন র 

রহমান, িপএমেজএফ, এবং হনা আহেমদ হাসপাতােলর িত াতা হনা আহেমদ। এছাড়াও উপি ত িছেলন 
লায়ন এস এম মেহদী হাসান, লায়ন কাজী িসি র রহমান, িবেশষ  িচিকৎসক ডা. নায়লা পারভীনসহ িলও 

াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর অ া  সদস  ও লায়ন নতবৃ ৃ । ইেতাপেূব আলমপরু ােমর হনা আহেমদ 
হাসপাতােলর উেদ ােগ লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর সহেযািগতায় একািধকবার িবনামূেল  িবিভ  া  
সবা ক া  পিরচািলত হেয়েছ। 

 

http://www.breakingnews.com.bd/news/type/health/article/91664 
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িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসায় িতন শতািধক মা েষর সমাগম 

 ২০১৯ জা য়াির ১৯ ১৯:০২:২০ 

িবজেনস আওয়ার িতেবদক : মুি গে র ীনগর উপেজলার আলমপরু ােম আজ শিনবার িবনামূেল  
া েসবা দােনর লে  িদনব াপী িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা সবা দওয়া হেয়েছ।  মূলত দির  ামবাসীেদর 

িবনামূেল  া েসবা দােন হনা আহেমদ হাসপাতাল এবং লায়  াব অব ঢাকা এই িচিকৎসা সবার 
আেয়াজন কের।  উে খ  উ  কায মিট পিরচালনায় নতৃ  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন হলথ স েরর 

ধান লায়ন ইকবাল মা দ।  ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশন হলথ স েরর ধান 
লায়ন ইকবাল মা দ আমােদর জানান, 
সিঠক িচক ৎসা পায় না ােমর িবধা 
বি ত মা েষরা।  তােদর সিঠক িনেদশনা 
ও ক  িনরসেনর লে  তারা এই চ ু  
িচিকৎসা ক া  কেরেছন।  উ  মিডেকল 
ক াে  ায় িতন শতািধক িচিকৎসা সবা 
বি ত লােকর সমাগম ঘেট এবং তারা 
িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা সবা হন কের।  
লায়  আই ই িটিটউট এ ড হসিপটােলর 
মিডেকল অিফসার ডাঃ হািনফ মাহা দ 

রিকবুল হাসান ও তার মিডেকল িটম চ ু  িচিকৎসা সবা দান কেরন।  এর মেধ  ১৮ জন রাগীর চােখর ছািনর 
সমস া ধরা পের যা পথৃক কের রাখা হয় এবং ক া  পরবতীেত িবনামূেল  লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসস এর 
উেদ ােগ অপােরশেনর ব ব া হন করা হেব।  এই িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা মিডেকল ক াে  অিতিথ িহেসেব 
উপি ত িছেলন লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর ফাউ ডার িপিডিজ লায়ন শখ আিন র রহমান, িপএমেজএফ, 
এবং হনা আহেমদ হাসপাতােলর িত াতা হনা আহেমদ।  এছাড়াও উপি ত িছেলন লায়ন এস এম মেহদী 
হাসান, লায়ন কাজী িসি র রহমান, িবেশষ  িচিকৎসক ডাঃ নায়লা পারভীনসহ িলও াব অব ঢাকা 
ওেয়িসেসর অ া  সদস  ও লায়ন নতবৃ ৃ ।  
https://www.businesshour24.com/article/33543 
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িবধা বি ত ামবাসীেদর িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা সবা দান 
নতুন বাতা, ঢাকা: 
Published : Sunday, 20 January, 2019 at 12:49 AM 

   
১৯ জা য়ারী ২০১৯ ইং, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন কতকৃ পিরচািলত হনা আহেমদ 
হাসপাতাল এবং লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসস যৗথভােব মুি গ  জলায় ীনগর 
উপেজলার আলমপরু ােমর িবধা বি ত ামবাসীেদর িবনামূেল  া েসবা দােনর 
লে  িদনব াপী িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা ক া  পিরচালনা কের। উ  মিডেকল ক াে  

ায় িতন শতািধক িচিকৎসা সবা বি ত লােকর সমাগম ঘেট এবং তারা  িবনামূেল  চ ু  
িচিকৎসা  সবা  হন কের। লায়  আই ই িটিটউট এ ড হসিপটােলর মিডেকল অিফসার ডাঃ হািনফ মাহা দ 
রিকবুল হাসান ও তার মিডেকল িটম চ ু  িচিকৎসা সবা দান কেরন। উ   ক াে   িতনশত রাগীর মেধ  ১৮ 
জন রাগীর চােখর ছািনর সমস া ধরা পের যা পথৃক কের রাখা হয় এবং ক া  পরবতীেত িবনামূেল  লায়  াব 
অব ঢাকা ওেয়িসস এর উেদ ােগ অপােরশেনর ব ব া হন করা হেব। এছাড়া অ া  সকল রাগীেদর িবনামূেল  
িচিকৎসা ব ব াপ   দান করা হয়। উে খ  উ  কায মিট পিরচালনায় নতৃ  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া 
িমশন হল  স েরর ধান লায়ন ইকবাল মা দ। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন লায়  াব অব ঢাকা 
ওেয়িসেসর ফাউ ডার িপিডিজ লায়ন শখ আিন র রহমান, িপএমেজএফ, এবং হনা আহেমদ হাসপাতােলর 

িত াতা হনা আহেমদ। এছাড়াও উপি ত িছেলন লায়ন এস এম মেহদী হাসান, লায়ন কাজী িসি র রহমান, 
িবেশষ  িচিকৎসক ডাঃ নায়লা পারভীনসহ িলও াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর অ া  সদস  ও লায়ন নতবৃ ৃ । 
ইেতাপেূব আলমপরু ােমর হনা আহেমদ হাসপাতােলর উেদ ােগ লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর সহেযািগতায় 
একািধকবার িবনামূেল  িবিভ  া  সবা ক া  পিরচািলত হেয়েছ।  :সংবাদ িব ি  
http://www.natun-
barta.com/44321/130/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE-
%E0%A6%AC%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-
%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8
%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D
%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81-
%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-
%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8 
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িবধা বি ত ামবাসীেদর িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা সবা দান 

১৯ জা য়ারী, ২০১৯ ২১:১৫:৩৮ 

 

এওয়ান িনউজ: আজ ১৯ জা য়ারী ২০১৯ ইং, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন কতকৃ পিরচািলত হনা আহেমদ হাসপাতাল এবং 
লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসস যৗথভােব মুি গ  জলায় ীনগর উপেজলার আলমপরু ােমর িবধা বি ত ামবাসীেদর 
িবনামূেল  া েসবা দােনর লে  িদনব াপী িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা ক া  পিরচালনা কের। উ  মিডেকল ক াে  ায় 
িতন শতািধক িচিকৎসা সবা বি ত লােকর সমাগম ঘেট এবং তারা  িবনামূেল  চ ু  িচিকৎসা  সবা  হন কের। লায়  
আই ই িটিটউট এ ড হসিপটােলর মিডেকল অিফসার ডাঃ হািনফ মাহা দ রিকবুল হাসান ও তার মিডেকল িটম চ ু  
িচিকৎসা সবা দান কেরন। উ   ক াে   িতনশত রাগীর মেধ  ১৮ জন রাগীর চােখর ছািনর সমস া ধরা পের যা পথৃক 
কের রাখা হয় এবং ক া  পরবতীেত িবনামূেল  লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসস এর উেদ ােগ অপােরশেনর ব ব া হন করা 
হেব। এছাড়া অ া  সকল রাগীেদর িবনামূেল  িচিকৎসা ব ব াপ   দান করা হয়। উে খ  উ  কায মিট পিরচালনায় 
নতৃ  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন হল  স েরর ধান লায়ন ইকবাল মা দ। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 

লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর ফাউ ডার িপিডিজ লায়ন শখ আিন র রহমান, িপএমেজএফ, এবং হনা আহেমদ 
হাসপাতােলর িত াতা হনা আহেমদ। এছাড়াও উপি ত িছেলন লায়ন এস এম মেহদী হাসান, লায়ন কাজী িসি র 
রহমান, িবেশষ  িচিকৎসক ডাঃ নায়লা পারভীনসহ িলও াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর অ া  সদস  ও লায়ন নতবৃ ৃ । 
ইেতাপেূব আলমপরু ােমর হনা আহেমদ হাসপাতােলর উেদ ােগ লায়  াব অব ঢাকা ওেয়িসেসর সহেযািগতায় 
একািধকবার িবনামূেল  িবিভ  া  সবা ক া  পিরচািলত হেয়েছ। 
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