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४জ ২২ মভ ২০১৯ ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টশযয প্রটক্ষণ কশক্ষ টজ४५শজড ফা१রাশদ ও ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয 

স্বাস্থ্য মক্টয দ্বাযা টযচাটরত ५ভপ্রুবশভন্ট ३ফ দযা টযশয়র টচশুয়ন ३ফ ওবায ক্রাউটড१ ५ন টপ্রজন ५ন ফা१রাশদ 

(४५४যএওট) প্রকশেয চরভান কামতক্রভ ও বটফলযত কযনীয় ীলতক 

২ টদন ফযাী প্রটক্ষণ ভাপ্ত য়। প্রটক্ষশণ ভাণী শফত উটস্থ্ত টছশরন ३টতটযক্ত কাযা ভাটযদতক কশণতর মভা२ ४ফযায 

মাশন। ভাণী ফক্তশফয টতটন উশেখ কশযন ফততভান যকায কাযা ४५ন টযফততন কশয কাযাগাযশক একটি १শাধনাগাশয টযণত 

কযায উশদযাগ াশত টনশয়শছ এফ१ ীঘ্র५ কাযাগায একটি १শাধনাগাশয টযণত শফ।এশত কশয কাযাফন্ধীযা কাযাগাশয শুধ ুফন্দী 

টশশফ५ থাকশফ না ফয१ তাশদয াভাটজক, ३থননটতক ও ভানটক টযফততন কশয ুনযায় মাশত ভাশজ ম্পকৃ্ত শয় ভমতাদায াশথ 

মফ०শচ থাকশত াশয ম५ রশক্ষয যকায ও কাযাকতৃতক্ষ কাজ কশয মাশে। দীঘত টদন ধশয কাযাফন্দীশদয টফটবন্ন দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রটক্ষণ, ভাদকাটক্ত টফলয়ক কাউশেটর१ প্রদান  টফটবন্ন কামতক্রভ টযচারনা কশয মাওয়ায় টজ४५শজড ও ४হ্ছাটনয়া টভনশক 

ধনযফাদ প্রদান কশযন এফ१ বটফলযশতও কাযাকর্রতৃতশক্ষয টফটবন্ন কামতক্রশভ একাশথ কাজ কযায ४ফান জানান । 

এছাড়ও উক্ত ३নষু্ঠাশন উটস্থ্ত টছশরন ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টয এয টযচারক ५কযার ভাুদ, টজ४५শজড ফা१রাশদ 

এয রুর ३ফ র’ মপ্রাগ্রাশভয ३াশযন টডশযক্টয তাশযা ५য়াটভন, মভা२ ४টভরুর ५রাভ, কাযী কাযাভাটযদতক-প্রটক্ষণ ও 

ক্রীড়া ও টজ४५শজড এফ१  ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয 

४५४যএওট প্রকশেয ३নযানয কভতকততাফৃন্দ। 

http://www.natun-barta.com/46619/102/শীঘ্রই-কারাগার-একটি-“সংশশাধনাগাশর”-ররণত-হশে 
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 ২০১৯ মভ ২২ ২০:১৭:৪১ 

 

টফজশন ४ওয়ায প্রটতশফদক२ ফততভান যকায কাযা 

४५ন টযফততন কশয কাযাগাযশক একটি १শাধনাগাশয 

টযণত কযায উশদযাগ াশত টনশয়শছ এফ१ ীঘ্র५ 

কাযাগায একটি १শাধনাগাশয টযণত শফ ফশর 

জাটনশয়শছন ३টতটযক্ত কাযা ভাটযদতক কশণতর মভা२ 

४ফযায মাশন।  ४জ (২২ মভ) ঢাকা ४হ্ছাটনয়া 

টভশনয স্বাস্থ্য মক্টশযয প্রটক্ষণ কশক্ষ টজ४५শজড 

ফা१রাশদ ও ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টয 

দ্বাযা টযচাটরত ५ভপ্রুবশভন্ট ३ফ দযা টযশয়র টচশুয়ন 

३ফ ওবায ক্রাউটড१ ५ন টপ্রজন ५ন ফা१রাশদ 

(४५४যএওট) প্রকশেয চরভান কামতক্রভ ও বটফলযত কযনীয় ীলতক ২ টদন ফযাী প্রটক্ষণ ভাপ্ত য়। ३নষু্ঠাশনয ভাণী শফত 

টতটন এফ কথা ফশরন।  টতটন ফশরন , কাযাফন্ধীযা কাযাগাশয শুধ ুফন্দী টশশফ५ থাকশফ না ফয१ তাশদয াভাটজক , ३থননটতক ও 

ভানটক টযফততন কশয ুনযায় মাশত ভাশজ ম্পকৃ্ত শয় ভমতাদায াশথ মফ०শচ থাকশত াশয ম ५ রশক্ষয যকায ও কাযাকতৃতক্ষ 

কাজ কশয মাশে।  দীঘত টদন ধশয কাযাফন্দীশদয টফটবন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রটক্ষণ , ভাদকাটক্ত টফলয়ক কাউশেটর१ প্রদান  টফটবন্ন 

কামতক্রভ টযচারনা কশয মাওয়ায় টজ४५শজড ও ४হ্ছাটনয়া টভনশক ধনযফাদ প্রদান কশযন এফ१ বটফলযশতও কাযাকর্রতৃতশক্ষয টফটবন্ন 

কামতক্রশভ একাশথ কাজ কযায ४ফান জানান ।  এছাড়ও উক্ত ३নষু্ঠাশন উটস্থ্ত টছশরন ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টয এয 

টযচারক ५কযার ভাুদ, টজ४५শজড ফা१রাশদ এয রুর ३ফ র’ মপ্রাগ্রাশভয ३াশযন টডশযক্টয তাশযা ५য়াটভন, মভা२ ४টভরুর 

५রাভ, কাযী কাযাভাটযদতক-প্রটক্ষণ ও ক্রীড়া ও টজ४५শজড এফ१ ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয ४५४যএওট প্রকশেয 

३নযানয কভতকততাফৃন্দ। 

টফজশন ४ওয়ায/২২ মভ,২০১৯/ ४য४५ 

https://www.businesshour24.com/article/39971 
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টফটডশভশরাটনউজ মডস্ক ॥ ४জ ২২ মভ  ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টশযয প্রটক্ষণ কশক্ষ টজ४५শজড ফা१রাশদ ও ঢাকা 

४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টয দ্বাযা টযচাটরত ५ভপ্রুবশভন্ট ३ফ দযা টযশয়র টচশুয়ন ३ফ ওবায ক্রাউটড१ ५ন টপ্রজন ५ন 

ফা१রাশদ (४५४যএওট) প্রকশেয চরভান কামতক্রভ ও বটফলযত কযনীয় ীলতক ২ টদন ফযাী প্রটক্ষণ ভাপ্ত য়। প্রটক্ষশণ 

ভাণী শফত উটস্থ্ত টছশরন ३টতটযক্ত কাযা ভাটযদতক কশণতর মভা२ 

४ফযায মাশন। ভাণী ফক্তশফয টতটন উশেখ কশযন ফততভান যকায কাযা 

४५ন টযফততন কশয কাযাগাযশক একটি १শাধনাগাশয টযণত কযায উশদযাগ 

াশত টনশয়শছ এফ१ টগটগয५ কাযাগায একটি १শাধনাগাশয টযণত 

শফ।এশত কশয কাযাফন্ধীযা কাযাগাশয শুধ ুফন্দী টশশফ५ থাকশফ না ফয१ 

তাশদয াভাটজক, ३থননটতক ও ভানটক টযফততন কশয ুনযায় মাশত ভাশজ 

ম্পকৃ্ত শয় ভমতাদায াশথ মফ०শচ থাকশত াশয ম५ রশক্ষয যকায ও কাযা 

কতৃতক্ষ কাজ কশয মাশে। দীঘত টদন ধশয কাযাফন্দীশদয টফটবন্ন দক্ষতা উন্নয়ন 

প্রটক্ষণ, ভাদকাটক্ত টফলয়ক কাউশেটর१ প্রদান  টফটবন্ন কামতক্রভ টযচারনা 

কশয মাওয়ায় টজ४५শজড ও ४হ্ছাটনয়া টভনশক ধনযফাদ প্রদান কশযন এফ१ বটফলযশতও কাযা কতৃতশক্ষয টফটবন্ন কামতক্রশভ একাশথ 

কাজ কযায ४ফান জানান । এছাড়ও উক্ত ३নষু্ঠাশন উটস্থ্ত টছশরন ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টয এয টযচারক ५কযার 

ভাুদ, টজ४५শজড ফা१রাশদ এয রুর ३ফ র’ মপ্রাগ্রাশভয  ३াশযন টডশযক্টয তাশযা ५য়াটভন, মভা२ ४টভরুর ५রাভ, কাযী 

কাযা ভাটযদতক-প্রটক্ষণ ও ক্রীড়া ও টজ४५শজড এফ१  ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয ४५४যএওট প্রকশেয ३নযানয 

কভতকততাফৃন্দ। 

http://bdmetronews24.com/archives/52345 
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४জ ২২ মভ ২০১৯ ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টশযয প্রটক্ষণ কশক্ষ টজ४५শজড ফা१রাশদ ও ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয 

স্বাস্থ্য মক্টয দ্বাযা টযচাটরত ५ভপ্রুবশভন্ট ३ফ দযা টযশয়র টচশুয়ন ३ফ ওবায ক্রাউটড१ ५ন টপ্রজন ५ন ফা१রাশদ 

(४५४যএওট) প্রকশেয চরভান কামতক্রভ ও বটফলযত কযনীয় ীলতক ২ টদন ফযাী প্রটক্ষণ ভাপ্ত য়।  প্রটক্ষশণ ভাণী শফত 

উটস্থ্ত টছশরন ३টতটযক্ত কাযা ভাটযদতক কশণতর মভা२ ४ফযায মাশন। ভাণী ফক্তশফয টতটন উশেখ কশযন ফততভান যকায 

কাযা ४५ন টযফততন কশয কাযাগাযশক একটি १শাধনাগাশয টযণত কযায উশদযাগ াশত টনশয়শছ এফ१ ীঘ্র५ কাযাগায একটি 

१শাধনাগাশয টযণত শফ। এশত কশয কাযাফন্ধীযা কাযাগাশয শুধ ুফন্দী টশশফ५ থাকশফ না ফয१ তাশদয াভাটজক, ३থননটতক ও 

ভানটক টযফততন কশয ুনযায় মাশত ভাশজ ম্পকৃ্ত শয় ভমতাদায াশথ মফ०শচ থাকশত াশয ম५ রশক্ষয যকায ও কাযাকতৃতক্ষ 

কাজ কশয মাশে। দীঘত টদন ধশয কাযাফন্দীশদয টফটবন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রটক্ষণ, ভাদকাটক্ত টফলয়ক কাউশেটর१ প্রদান  টফটবন্ন 

কামতক্রভ টযচারনা কশয মাওয়ায় টজ४५শজড ও ४হ্ছাটনয়া টভনশক ধনযফাদ প্রদান কশযন এফ१ বটফলযশতও কাযাকর্রতৃতশক্ষয টফটবন্ন 

কামতক্রশভ একাশথ কাজ কযায ४ফান জানান । এছাড়ও উক্ত ३নষু্ঠাশন উটস্থ্ত টছশরন ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয স্বাস্থ্য মক্টয এয 

টযচারক ५কযার ভাুদ, টজ४५শজড ফা१রাশদ এয রুর ३ফ র’ মপ্রাগ্রাশভয ३াশযন টডশযক্টয তাশযা ५য়াটভন, মভা२ ४টভরুর 

५রাভ, কাযী কাযাভাটযদতক প্রটক্ষণ ও ক্রীড়া ও টজ४५শজড এফ१ ঢাকা ४হ্ছাটনয়া টভশনয ४५४যএওট প্রকশেয 

३নযানয কভতকততাফৃন্দ। এক মপ্র টফজ্ঞটপ্তশত এফ তথয জানাশনা য়। 

 

মদ१ফাদ/এপএ५চ/টফ 

http://www.deshsangbad.com/details.php?id=71912 
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