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আ ছািনয়া িমশেনর আ জািতক নারী িদবস উদযাপন 

  
 কািশত: ১১:০৫ িপএম, ০৯ মাচ ২০১৯, শিনবার 

 

 “সবাই িমেল ভােবা, নতনু িকছু কেরা নারী-পু ষ সমতায় নতনু িব  গেড়া” এই াগােন  ৮ই মাচ, ২০১৯ আ জািতক নারী িদবস 

উদযাপন উপলে  আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পুনবাসন  কে র উেদ েগ মানবব ন এবং কে  আেলাচনা ও 

সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। থেম আশা ইউনভািসিটর সামেন মানবব ন া ােম কে র সকল াফ ও ক  থেক 

িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীগন অংশ হণ কেরন। 

এছাড়া মানবব ন  া ােম ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সাধারণ 

স াদক ড.এস এম খিললুর রহমান,  জ ার ফাকাল 

ফরেদৗিস আ ার, া  স েরর আরবান াইমারী হলথ 

কয়ার সািভেসস ডিলভারী িডএনিসিস িপএ-৫ কে র 

ক  ব ব াপক মাহিফদা দীনা বাইয়া। মানব ন শেষ  
কে  কক কাটার মধ  িদেয় আ জািতক নারী িদবস উদযাপন 

এবং এ উপলে  কে  আেলাচনা ও সাং িৃতক অনু ান  

করা হয়। এছাড়াও উ  িদবস উপলে  কে র রাগীেদর 

অনুভূিত িনেয় দয়ািলকা তির, সাজস া করা হয় ও িবেশষ 

খাবােরর আেয়াজন করা হয়।  কে র সাং িৃতক অনু ােন  
কে  িচিকৎসারত সকল  রাগী ও িরেকাভারীগন অংশ হন কেরন। 

http://www.amritabazar.com/bangladesh/news/67312/আ ছািনয়া-িমশেনর-আ জািতক-নারী-িদবস-উদযাপন 
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Dailygazipuronline 

March 09 

আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে  আ জািতক নারী িদবস উদযাপন 

 

ডইিল গাজীপরু িতেবদক : “সবাই িমেল ভােবা, নতনু িকছ ুকেরা নারী-পু ষ সমতায় নতনু িব  গেড়া” এই াগােন ৮ই মাচ, 

২০১৯ আ জািতক নারী িদবস উদযাপন উপলে  আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে র উেদ েগ 

মানবব ন এবং কে  আেলাচনা ও সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। থেম আশা ইউনভািসিটর সামেন মানবব ন া ােম 

কে র সকল াফ ও ক  থেক িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীগন অংশ হণ কেরন। এছাড়া মানবব ন া ােম 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সাধারণ স াদক ড.এস এম খিললুর রহমান, জ ার ফাকাল ফরেদৗিস আ ার, া  স েরর 

আরবান াইমারী হলথ কয়ার সািভেসস ডিলভারী িডএনিসিস িপএ-৫ কে র ক  ব ব াপক মাহিফদা দীনা বাইয়া। 

মানব ন শেষ কে  কক কাটার মধ  িদেয় আ জািতক নারী িদবস উদযাপন এবং এ উপলে  কে  আেলাচনা ও সাং ৃিতক 

অনু ান  করা হয়। এছাড়াও উ  িদবস উপলে  কে র রাগীেদর অনুভূিত িনেয় দয়ািলকা তির, সাজস া করা হয় ও 

িবেশষ খাবােরর আেয়াজন করা হয়। কে র সাং িৃতক অনু ােন কে  িচিকৎসারত সকল রাগী ও িরেকাভারীগন অংশ হন কেরন। 

https://dailygazipuronline.com/2019/03/09/আ ছািনয়া-িমশন-নারী-মাদক/ 



Varendrabarta 

Mar-08 

আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে  আ জািতক নারী িদবস উদযাপন 

 ৮ মাচ ২০১৯, ৪:০১ অপরা  

 

স িব ি  : “সবাই িমেল ভােবা, নতনু িকছ ুকেরা নারী-পু ষ সমতায় নতনু িব  গেড়া” এই াগােন  ৮ই মাচ, ২০১৯ 

আ জািতক নারী িদবস উদযাপন উপলে  আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন  কে র উেদ েগ মানবব ন 

এবং কে  আেলাচনা ও সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। থেম আশা ইউনভািসিটর সামেন মানবব ন া ােম কে র 

সকল াফ ও ক  থেক িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীগন অংশ হণ কেরন। এছাড়া মানবব ন  া ােম ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর সাধারণ স াদক ড.এস এম খিললুর রহমান,  জ ার ফাকাল ফরেদৗিস আ ার, া  স েরর আরবান 

াইমারী হলথ কয়ার সািভেসস ডিলভারী িডএনিসিস িপএ-৫ কে র ক  ব ব াপক মাহিফদা দীনা বাইয়া। মানব ন 

শেষ  কে  কক কাটার মধ  িদেয় আ জািতক নারী িদবস উদযাপন এবং এ উপলে  কে  আেলাচনা ও সাং িৃতক অনু ান  

করা হয়। এছাড়াও উ  িদবস উপলে  কে র রাগীেদর অনুভূিত িনেয় দয়ািলকা তির, সাজস া করা হয় ও িবেশষ খাবােরর 

আেয়াজন করা হয়।  কে র সাং ৃিতক অনু ােন  কে  িচিকৎসারত সকল  রাগী ও িরেকাভারীগন অংশ হন কেরন।বের  

বাতা/অপস 

https://www.varendrabarta.com/22064/আ ছািনয়া-িমশন-নারী-মাদকাসি -িচিকৎসা-ও-পুনবাসন- কে -

আ জািতক-নারী-িদবস-উদযাপন/ 



Natun-barta 

March-09 

আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে  আ জািতক নারী িদবস উদযাপন 
নতনু বাতা, ঢাকা: 

Published : Saturday, 9 March, 2019 at 4:38 PM 

“সবাই িমেল ভােবা, নতনু 

িকছ ু কেরা নারী-পু ষ 

সমতায় নতনু িব  গেড়া” 

এই াগােন  ৮ই মাচ, 

২০১৯ আ জািতক নারী 

িদবস উদযাপন উপলে  

আ ছািনয়া িমশন নারী 

মাদকাসি  িচিকৎসা ও 

পনুবাসন  কে র উেদ েগ মানবব ন এবং কে  আেলাচনা ও সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। থেম আশা ইউনভািসিটর 

সামেন মানবব ন া ােম কে র সকল াফ ও ক  থেক িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীগন অংশ হণ কেরন। 

এছাড়া মানবব ধন  া ােম ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সাধারণ স াদক ড.এস এম খিললুর রহমান,  জ ার ফাকাল  ফরেদৗিস 

আ ার, া  স েরর আরবান াইমারী হলথ কয়ার সািভেসস ডিলভারী িডএনিসিস িপএ-৫ কে র ক  ব ব াপক 

মাহিফদা দীনা বাইয়া। মানব ন শেষ  কে  কক কাটার মধ  িদেয় আ জািতক নারী িদবস উদযাপন এবং এ উপলে  কে  

আেলাচনা ও সাং িৃতক অনু ান  করা হয়। এছাড়াও উ  িদবস উপলে  কে র রাগীেদর অনুভূিত িনেয় দয়ািলকা তির, 

সাজস া করা হয় ও িবেশষ খাবােরর আেয়াজন করা হয়।  কে র সাং ৃিতক অনু ােন  কে  িচিকৎসারত সকল  রাগী ও 

িরেকাভারীগন অংশ হন কেরন। সূ : স িব ি  

 

http://www.natun-barta.com/45053/131/আ ছািনয়া-িমশন-নারী-মাদকাসি -িচিকৎসা-ও-পুনবাসন- কে -

আ জািতক-নারী-িদবস-উদযাপন 



probashibangla.tv 
March-09 

আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পুনবাসন কে  আ জািতক নারী িদবস উদযাপন 

 On Mar 9, 2019  

“সবাই িমেল ভােবা, নতুন িকছু কেরা নারী-পু ষ সমতায় নতুন িব  গেড়া” এই াগােন ৮ই মাচ, ২০১৯ আ জািতক নারী িদবস 

উদযাপন উপলে  আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে র উেদ েগ মানবব ন এবং কে  আেলাচনা ও 

সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। থেম আশা ইউনভািসিটর 

সামেন মানবব ন া ােম কে র সকল াফ ও ক  থেক 

িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীগন অংশ হণ কেরন। 

এছাড়া মানবব ন া ােম ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সাধারণ 

স াদক ড.এস এম খিললুর রহমান, জ ার ফাকাল ফরেদৗিস 

আ ার, া  স েরর আরবান াইমারী হলথ কয়ার সািভেসস 

ডিলভারী িডএনিসিস িপএ-৫ কে র ক  ব ব াপক মাহিফদা 

দীনা বাইয়া। মানব ন শেষ কে  কক কাটার মধ  িদেয় আ জািতক নারী িদবস উদযাপন এবং এ উপলে  কে  আেলাচনা 

ও সাং িৃতক অনু ান  করা হয়। এছাড়াও উ  িদবস উপলে  কে র রাগীেদর অনুভূিত িনেয় দয়ািলকা তির, সাজস া করা 

হয় ও িবেশষ খাবােরর আেয়াজন করা হয়। কে র সাং িৃতক অনু ােন কে  িচিকৎসারত সকল রাগী ও িরেকাভারীগন অংশ হন 

কেরন। 

https://probashibangla.tv/2019/03/09/আ ছািনয়া-িমশন-নারী-মাদক/ 

 


