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১৬ কভ ২০১৯ ইং তাক্তযন্দ্রে ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা 

ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা 

য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাযী 

ভূরধন‛। বায শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান 

কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও 

ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত 

নাযী ভাদকাক্তি  ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয 

পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাযী 

ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন। 

বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ, ক্ততক্তন ফন্দ্ররন 

একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয  ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন থাকন্দ্রর এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা 

কন্দ্রয এফং এই ক্তযককাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন। 

বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন।  

বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ অনকু্তিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা 

ও ুনফবান ককন্দ্রেয ে কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক উি বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা 

য়। ূত্র: ংফাদ ক্তফজ্ঞক্তি 
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আজ ১৬ কভ ২০১৯ ইং তাক্তযন্দ্রে ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা 

ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন‛। 

বায শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ 

অক্তপায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকাক্তি  ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক 

ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন। বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ 

উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ, ক্ততক্তন ফন্দ্ররন একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয  

ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন থাকন্দ্রর এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয 

যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন।  বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয 

ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ 

অনকু্তিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ে কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক উি 

বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। 
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T w e e t  

 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় ফৃস্পক্ততফায 

াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা ন্দ্রয়ন্দ্রছ। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‘ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন’। বায শুরুকত ফিফয যান্দ্রেন 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায উন্দ্রে জান্নাত। যফতবী ভয় নাযী ভাদকাক্তি 

ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউক্তেরয পাইরুজ ক্তজান ‘ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা ’ 

ক্তফলন্দ্রয়  ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন। বায় আযও ফিফয যান্দ্রেন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডা . আিারুজ্জাভান কক্তরভ। ক্ততক্তন ফন্দ্ররন , একজন 

ভাদকক্তনববযীর ফযক্তিয ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন থাকন্দ্রর এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাক্তয জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এ 

ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা  অন্দ্রনক কফক্ত। কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন। বায় ভুি 

আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপযা। ংফাদ ক্তফজ্ঞক্তি 

http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/298540/2019/05/17 

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.alokitobangladesh.com%2Ftodays%2Fdetails%2F298540%2F2019%2F05%2F17&text=%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%20%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%20%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%20%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%20%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%20%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%20
http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/298540/2019/05/17
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 P r i n t  

অ- অ অ+ 

 

১৬ কভ ২০১৯ ইং তাক্তযন্দ্রে ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা ক্তযফান্দ্রযয 

দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন‛। বায শুরুন্দ্রত 

বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায , উন্দ্রে 

জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় 

ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন।  বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয 

প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ , ক্ততক্তন ফন্দ্ররন একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন থাকন্দ্রর 

এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয 

বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন 

ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ অনকু্তিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ে কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক উি বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক  

অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। 

https://www.ajkerbazzar.com/নারী-মাদকাসক্তি-ক্তিক্তকৎস/104036 
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ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে াক্তযফাক্তযক বা 

আজ ১৬ কভ ২০১৯ইং তাক্তযন্দ্রে ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত 

আা ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা 

‚ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন‛।  বায শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি 

ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকাক্তি  ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান 

ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযককাবাযী ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় 

ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন।  বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক 

ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ, ক্ততক্তন ফন্দ্ররন একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয  ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন থাকন্দ্রর এক্তি তায 

ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র 

ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয 

ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন।  বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয 

কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ অনকু্তিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ে 

কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক উি বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। -ংফাদ 

ক্তফজ্ঞক্তি 

https://www.nbs24.org/2019/05/16/324661/ঢাকা-আহ্ছাক্তনয়া-ক্তভন-নাযী/ 
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ক্তফজন্দ্রন আওয়ায প্রক্ততন্দ্রফদকাঃ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভা দকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে আজ ১৬ কভ ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত 

আা ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাযী 

ভূরধন‛।বায শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ু নফবান ককন্দ্রেয 

কপ্রাগ্রাভ অক্তপায , উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক 

ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা ‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন।বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ 

উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ। ক্ততক্তন ফন্দ্ররন , একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয 

ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন থাকন্দ্রর এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয 

যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন।বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয 

ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রু কভ 

অনকু্তিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। 

ক্তফজন্দ্রন আওয়ায/১৬ কভ,২০১৯/ আযআই 

https://businesshour24.com/article/39653 
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ক্তফক্তডন্দ্রভন্দ্রোক্তনউজ কডস্ক ॥ ১৬ কভ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও  ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা 

ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক  বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন‛। 

বায  শুরুন্দ্রত বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী  ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ 

অক্তপায, উন্দ্রে জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকাক্তি  ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয  কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক 

ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন। বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ  

উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান  কক্তরভ। ক্ততক্তন ফন্দ্ররন, একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয  

ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন থাকন্দ্রর  এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই  ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন 

ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ  ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব 

অক্তববাফকন্দ্রদয  ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয 

কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ অনকু্তিত  য়। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান  ককন্দ্রেয ে কথন্দ্রক কর 

অক্তববাফকন্দ্রক উি বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয  জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। 
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ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা- ক্তফলন্দ্রয় আন্দ্ররািনা। ছক্তফ : ংগৃীত 

১৬ কভ ফৃস্পক্ততফায ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয 

ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন‛। বায শুরুন্দ্রত বায 

উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিব্ম প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায উন্দ্রে 

জান্নাত। ন্দ্রয নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউক্তেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় 

ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন। বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ ফিফয প্রদান কন্দ্রযন 

ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ। ক্ততক্তন ফন্দ্ররন, একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন থাকন্দ্রর এক্তি তায 

জীফন্দ্রনয থন্দ্রক অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয। এই ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত। 

কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাক্তয ভূরধন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক 

ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপযা। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ে কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক 

উি বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। 

আজন্দ্রকয ক্তত্রকা/এভএইিএ 

https://www.ajkerpatrika.com/আহ্ছাক্তনয়া-ক্তভন্দ্রন-নাযী-ভাদ/ 
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ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও 

ুনফবান ককন্দ্রে াক্তযফাক্তযক বা অনকু্তিত 
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াক্তযফাক্তযক বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ ফিফয প্রদান 

কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ। 

ক্তক্তফএ,ঢাকা: আজ ১৬ কভ ২০১৯ ইং তাক্তযন্দ্রে ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া 

ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে  ক্তিক্তকৎা 

ক্তনন্দ্রত আা ক্তযফান্দ্রযয দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায 

আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা 

‚ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ‛।বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ 

ফিফয প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ। ক্ততক্তন ফন্দ্ররন , একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধ ন 

থাকন্দ্রর এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র 

ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত। কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন।এয আন্দ্রগ , বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায উন্দ্রে জান্নাত। 

নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন্দ্রনয 

প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা কন্দ্রযন।বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রে য উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ 

আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন।বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ অনকু্তিত ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয ে কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক উি বায় উক্তস্থত কথন্দ্রক 

অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। 
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নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয াক্তযফাক্তযক বা অনকু্তস্টত 

১৬ কভ ২০১৯ | ২০:৫৬ |    ক্তনজস্ব প্রক্ততন্দ্রফদক 

  

কপ্র ক্তফজ্ঞক্তিাঃ আজ ১৬ কভ  ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে ক্তিক্তকৎা ক্তনন্দ্রত আা ক্তযফান্দ্রযয 

দযন্দ্রদয ক্তনন্দ্রয় াক্তযফাক্তযক বায আন্দ্রয়াজন কযা য়। এফান্দ্রযয 

বায আন্দ্ররািয ক্তফলয় ক্তছন্দ্ররা ‚ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন‛। বায শুরুন্দ্রত 

বায উন্দ্রেন্দ্রয ক্তনন্দ্রয় ফিফয প্রদান কন্দ্রযন আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয কপ্রাগ্রাভ অক্তপায, উন্দ্রে 

জান্নাত। যফতবীন্দ্রত নাযী ভাদকাক্তি  ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রেয 

কাউন্দ্রেরয পাইরুজ ক্তজান ‚ভাদক ক্তনববযীরন্দ্রদয ক্তিক্তকৎায় 

ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন্দ্রনয প্রন্দ্রয়াজনীয়তা‛ ক্তফলন্দ্রয় ক্তিত্র উস্থানা 

কন্দ্রযন। বায় ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ক্তন্দ্রন্দ্রফ উক্তস্থত ক্তছন্দ্ররন ও ফিফয 

প্রদান কন্দ্রযন ভন্দ্রনাক্তিক্তকৎক ডাাঃ আিারুজ্জাভান কক্তরভ। 

ক্ততক্তন ফন্দ্ররন , একজন ভাদক ক্তনববযীর ফযক্তিয   ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন 

থাকন্দ্রর এক্তি তায ক্তযন্দ্রকাবাযী জীফন্দ্রনয থক্তি অন্দ্রনক দীর্বাক্তয়ত ন্দ্রত ায়তা কন্দ্রয এফং এই ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন ধন্দ্রয যাোয কেন্দ্রত্র 

ক্তযফান্দ্রযয বূক্তভকা অন্দ্রনক কফক্ত কাযণ ক্তযফাযও একক্তি ক্তযন্দ্রকাবাযী ভূরধন। বায় ভুি আন্দ্ররািনা ন্দ্রফব অক্তববাফকন্দ্রদয ক্তফক্তবন্ন প্রন্দ্রেয 

উত্তয কদন ক্তফন্দ্রলজ্ঞ আন্দ্ররািক ও নাযী ককন্দ্রেয স্টাপগন। বাক্তি ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন্দ্রনয স্বাস্থয কক্টন্দ্রযয কেক্তনং রুন্দ্রভ অনকু্তিত 

ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ফন্দ্রন্দ্রল আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন নাযী ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও ুনফবান ককন্দ্রে য ে কথন্দ্রক কর অক্তববাফকন্দ্রক উি বায় 

উক্তস্থত কথন্দ্রক অংগ্রন্দ্রণয জনয ধনযফাদ জাক্তনন্দ্রয় বা কল কযা য়। 

 

http://www.thecrimebd.com/news/70096.detail 

 

http://www.thecrimebd.com/news/70096.detail

