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অতী দীঙ্করয ফক্তাযা 

ভাদকভুক্ত ভাজ গঠরন তরুণরদযই বূমভকা যাখরত রফ 

প্রকা : ৩০ জুন ২০১৯, ০০:০০ 

মনজস্ব প্রমতরফদক 

অতী দীঙ্কয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড . মভা. মকুর ইরাভ ফরররেন , ভাদকভুক্ত ভাজ গঠরন তরুণযাই 

ফরচরে ফড় বূ মভকা ারন কযরত ারয। এোড়া ভাদরকয বোফতা মযাধ কযরত রর যকাময ও মফযকাময ংস্থাগুররায ভমিত উরদযাগ 

প্ররোজন। গতকার মনফায ‘ভাদক প্রমতরযারধ মুফ ভারজয বূমভকা’ ীলযক রচতনতাভূরক মমভনারয মতমন এফ কথা ফররন। 

আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মক ন্দ্র এফং অতী দীঙ্কয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উরদযারগ মক্ষাথযী ও 

মক্ষকরদয অংগ্ররণ এ মমভনাযমি অনমুিত ে। মফশ্বমফদযাররেয ররুরভ অনমুিত মমভনারয মফমবন্ন মফবারগয ১৫০ জন মক্ষাথযী ও মক্ষক 

উমস্থত মেররন। মমভনারয বামতত্ব করযন অতী দী ঙ্কয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড . মভা. মকুর ইরাভ। 

মমভনারযয শুরুরত মফশ্বমফদযারেমিয ভাদকমফরযাধী কমভমিয ভিেকাযী রুান ভাভুদ াভ তারদয কামযক্রভ মনরে আররাচনা করযন। এযয 

স্বাগত ফক্তফয মদন মফশ্বমফদযাররেয মযমজস্ট্রায অধযাক মভা. কাইেভু যদায। 

মমভনারয মফরল অমতমথ মেররন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ, ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপতরযয (মডএনম) 

কাযী মযচারক ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অতী দীঙ্কয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায অধযাক ড . যমপক উমিন আভদ। 

অনিুারনয ভূর মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর ধরয মচত্র তথয উস্থান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয আইআযএওম প্রকরেয ও 

ভরনামতœ মকরন্দ্রয ভিেকাযী মভা . আমভয মারন। ভুক্ত আররাচনা রফয ভাদক মনরে মক্ষাথযীরদয নানা প্ররেয জফাফ মদন ঢাকা আহ্োমনো  

মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ ও মডএনময কাযী মযচারক ভুাম্মদ খযুীদ আরভ। 

http://www.protidinersangbad.com/todays-
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July-02 

অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররে মমভনায অনমুিত 

অনরাইন মডস্ক | উইরভনমনউজ২৪ 

প্রকামত : ১০:১২ মএভ, ২ জুরাই ২০১৯ ভঙ্গরফায 

আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মকন্দ্র ও অমত 

দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উরদযারগ মনফায ‚ভাদক প্রমতরযারধ 

মুফ ভারজয  বূমভকা‛ ীলযক রচতনতাভূরক মমভনায অনমুিত ে।  

অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত  মফশ্বমফদযাররেয র রুরভ আরোমজত 

মমভনারয বামতত্ব করযন এই  মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড . 

মভাোঃ মকুর ইরাভ। মমভনারযয শুরুরত এ  মক্ষা প্রমতিারনয 

ভাদকমফরযাধী কমভমিয ভিেকাযী রুান ভাভুদ াভ অমত দীংক য 

মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত  মফশ্বমফদযাররেয ভাদকমফরযাধী কামযক্রভ মনরে আররাচনা 

করযন। স্বাগত ফক্তফয যারখন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয 

 মযমজস্টায অধযাক মভাোঃ কাইেভু যদায।  মমভনারয মফরল অমতমথ  মেররন 

ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচার ক ইকফার ভাুদ , ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো -উত্তয) 

ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায  অধযাক ড. যমপক উমিন আভদ।  অনিুারনয ভূর 

মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর  ধরয মচত্র তথয উস্থা ন করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয আইআযএওম প্রকরেয  ও ভরনামত্ন  মকরন্দ্রয 

ভিেকাযী মভাোঃ আমভয মারন। ঢাকা আহ্োমনো মভরনয  স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ ও ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয  কাময 

মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ ভুক্ত আ মরাচনা রফয মক্ষাথযী ও অনযানয অংগ্রণকাযীরদয মফমবন্ন প্ররেয উত্তয মদন। 

 মমভনারযয বামত অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয  উাচাময অধযাক ড . মভাোঃ মকুর ইরাভ তায ফক্তরফ ফররন , ভাদক 

মফরযাধী ভাজ  গঠরন মুফ ভাজ তথা তরুণযা অরনক ফড় বূমভকা া রন কযরত ারযন।  মতমন আরযা  ফররন এজনয  মদরয যকাময ও 

মফযকাময ংস্থায কররয ভমিত উরদযাগ প্ররোজন।   মমভনারয প্রমতিারনয মফমবন্ন মফবারগয ১৫০জন মক্ষাথযী ও মক্ষকফৃন্দ উমস্থত মেররন। 

অনিুারনয মল মযারে বামতয ারত ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবামগয মযচারক ইকফার ভাুদ তায মরখা ফই ‚ভাদক মনবযযীরতায 

জানা অজানা ‛ এফং তাভাক মফরযাধী াইরনজ তুরর মদন। রয  মক্ষাথযীরদয অংগ্ররণ কুইজ প্রমতরমামগতা অনমুিত ে।  মমভনারয ভানী 

ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয যীক্ষা মনেন্ত্রক  মভাোঃ কাভযান মচৌধযূী। 

উরেখয, ভাদক দ্ররফযয অফযফায অবফধ াচায মফরযাধী  আন্তজযামতক মদফ ২০১৯ উদমান উররক্ষ ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয  মক্টয 

প্তাফযাী মফমবন্ন মপ্রাগ্রাভ মযচারনা কযরে , এই কামযক্ররভয  ধাযাফামকতাে এই মমভনাযমি আরোজন কযা ে।এো ড়াও 

উক্তমফশ্বমফদযাররে ভাদকমফরযাধী মফমবন্ন মক্ষাভূরক উকযণ মনরে রচতনতাভূরক একমি তথয ফুথ স্থান কযা ে। মমভনাযমি ঞ্চারনা করযন 

ঢাকা আহ্োমনো মভরনয নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ুনফযান মকরন্দ্রয মপ্রাগ্রাভ অমপায উরম্ম জান্নাত। 
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অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররে মমভনায অনমুিত 

 

  

 June 30, 2019 bdmetronews 

মফমডরভরোমনউজ মডস্ক ॥ আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মকন্দ্র ও অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয উরদযারগ মক্ষাথযী ও মক্ষকরদয অংগ্ররণ ২৯ জুন ‚ভাদক প্রমতরযারধ মুফ ভারজয বুমভকা‛ ীলযক মমভনায 

মফশ্বমফদযাররেয র রুরভ অনমুিত রেরে। মমভনারয বামতত্ব করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময 

অধযাক ড. মভাোঃ মকুর ইরাভ। মমভনারযয শুরুরত উক্ত মক্ষা প্রমতিারনয ভাদকমফরযাধী কমভমিয ভিেকাযী রুান ভাভুদ াভ 

অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয ভাদকমফরযাধী কামযক্রভ মনমে আররাচনা করযন। স্বাগত ফক্তফয প্রদান করযন অমত 

দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মযমজস্টায অধযাক মভাোঃ কাইেভু যদায। মমভনারয মফরল অমতমথ মররফ উমস্থত মেররন ও 

ফক্তফয প্রদান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ, ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক 

(ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায অধযাক ড. যমপক উমিন 

আভদ। অনিুারনয ভূর মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর ধরয মচত্র তথয উস্থান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয আইআযএওম 

প্রকরেয ও ভরনামত্ন মকরন্দ্রয ভিেকাযী মভাোঃ আমভয মারন। ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ ও 

ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ ভুক্ত আররাচনা রফয মক্ষাথযী ও অনযানয 

অংগ্রণকাযীরদয মফমবন্ন প্ররেয উত্তয মদন। মমভনারযয বামত অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড. 

মভাোঃ মকুর ইরাভ তায ফক্তরফ ফররন, ভাদক মফরযাধী ভাজ গঠরন মুফ ভাজ তথা তরুণযা অরনক ফড় বূমভকা ারন কযরত ারযন।  

মতমন ফররন এজনয মদরয যকাময ও মফযকাময ংস্থায কররয ভমিত উরদযাগ প্ররোজন। মমভনারয প্রমতিারনয মফমবন্ন মফবারগয 

১৫০জন মক্ষাথযী ও মক্ষকগণ উমস্থত মেররন। অনিুারনয মল মযারে বামতয ারত ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয 

মযচারক ইকফার ভাুদ তায মরখা ফই ‚ভাদক মনবযযীরতায জানা অজানা‛ এফং তাভাক মফরযাধী াইরনজ তুরর মদন। যফতযীরত কুইজ 

প্রমতরমামগতা অনমুিত ে মমখারন মক্ষাথযীযা স্বতোঃরু্স্যতবারফ অংগ্রণ করয। কুইজ প্রমতরমামগতায মফজেীরদয ভারে ুরুস্কায প্রদান করযন 

অনিুারনয বামত ও অমতমথগণ। মমভনারয ভানী ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয যীক্ষা 

মনেন্ত্রক মভাোঃ কাভযান মচৌধযূী। উরেখয ভাদক দ্ররফযয অফযফায অবফধ াচায মফরযাধী আন্তজযামতক মদফ ২০১৯ উদমান উররক্ষ ঢাকা 

আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মক্টয প্তাফযাী মফমবন্ন মপ্রাগ্রাভ মযচারনা কযরে, এই কামযক্ররভয ধাযাফামকতাে এই মমভনাযমি আরোজন 

কযা ে। এোড়াও উক্তমফশ্বমফদযাররে ভাদকমফরযাধী মফমবন্ন মক্ষাভূরক উকযণ মনরে রচতনতাভূরক একমি তথয ফুথ স্থান কযা ে। 

মমভনাযমি ঞ্চারনা করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ুনফযান মকরন্দ্রয মপ্রাগ্রাভ অমপায উরম্ম  জান্নাত। 
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ভাদক প্রমতরযারধ রচতনতাভূরক মমভনায 

 ২০১৯ জুন ২৯ ১৮:০৭:১০ 

 

মফজরন আওোয প্রমতরফদকোঃ আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মকন্দ্র ও অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয উরদযারগ মক্ষাথযী ও মক্ষকরদয অংগ্ররন ‚ভাদক প্রমতমযারধ মুফ ভারজয বুমভকা ‛ ীলযক রচতনতাভূরক মমভনায অনমুিত 

রেরে। মনফায (২৯ জুন) অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয র রুরভ মমভনাযমিয আরোজন কযা ে।  মমভনারয মফরল 

অমতমথ মররফ উমস্থত মেররন ও ফক্তফয প্রদান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয  মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ , ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ 

অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায 

অধযাক ড . যমপক উমিন আভদ। অনিুারনয ভূর মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর ধ ময মচত্র তথয উস্থান করযন ঢাকা আহ্োমনো 

মভরনয আইআযএওম প্রকরেয ও ভরনামত মকরন্দ্রয ভিেকাযী মভাোঃ আমভয মারন।  মমভনারযয বামত অমত দীংকয মফজ্ঞান ও 

প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড . মভাোঃ মকুর ইরাভ তায ফক্তরফ ফররন ভাদক মফরযাধী ভাজ গঠরন মু ফ ভাজ তথা তরুণযা 

অরনক ফড় বূমভকা ারন কযরত ারযন এফং মতমন আরযা ফররন এজনয মদরয যকাময ও মফযকাময ংস্থায কররয ভমিত উরদযাগ 

প্ররোজন। মমভনারয প্রমতিারনয মফমবন্ন মফবারগয ১৫০জন মক্ষাথযী ও মক্ষকগন উমস্থত মেররন।  উরেখয ভাদক দ্ররফযয অফযফায অবফধ 

াচায মফরযাধী আন্তজযামতক মদফ ২০১৯ উদমান উররক্ষ ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মক্টয প্তাফযাী মফমবন্ন মপ্রাগ্রাভ মযচারনা কযরে, 

এই কামযক্ররভয ধাযাফামকতাে এই মমভনাযমি আরোজন কযা ে।এোড়াও উক্তমফশ্বমফদযাররে ভাদকমফরযাধী মফমবন্ন মক্ষাভূরক উকযণ মনরে 

মচতনতাভূরক একমি তথয ফুথ স্থান কযা ে। 

মফজরন আওোয/২৯ জুন,২০১৯/আযআই 
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ভাদক প্রমতরযারধ অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররে মমভনায অনমুিত 

 

মডইমর গাজীুয প্রমতরফদক : আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মকন্দ্র ও অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয উরদযারগ মক্ষাথযী ও মক্ষকরদয অংগ্ররন ২৯ জুন ২০১৯ ইং 

তামযরখ ‚ভাদক প্রমতরযারধ মুফ ভারজয বুমভকা‛ ীলযক রচতনতাভূরক মমভনায 

অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয র রুরভ অনমুিত রেরে। উক্ত 

মমভনারয বামতত্ব করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয 

উাচাময অধযাক ড. মভাোঃ মকুর ইরাভ। মমভনারযয শুরুরত উক্ত মক্ষা 

প্রমতিারনয ভাদকমফরযাধী কমভমিয ভিেকাযী রুান ভাভুদ াভ অমত 

দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয ভাদকমফরযাধী কামযক্রভ মনরে আররাচনা 

করযন।এযয স্বাগত ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মযমজস্টায অধযাক মভাোঃ কাইেভু যদায। 

মমভনারয মফরল অমতমথ মররফ উমস্থত মেররন ও ফক্তফয প্রদান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ, 

ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায অধযাক ড. যমপক উমিন আভদ। অনিুারনয ভূর মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর ধরয মচত্র তথয উস্থান 

করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয আইআযএওম প্রকরেয ও ভরনামতœ মকরন্দ্রয ভিেকাযী মভাোঃ আমভয মারন। ঢাকা আহ্োমনো মভরনয 

স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ ও ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ ভুক্ত 

আররাচনা রফয মক্ষাথযী ও অনযানয অংগ্রণকাযীরদয মফমবন্ন প্ররেয উত্তয মদন। মমভনারযয বামত অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড. মভাোঃ মকরু ইরাভ তায ফক্তরফ ফররন ভাদক মফরযাধী ভাজ গঠরন মুফ ভাজ তথা তরুণযা অরনক ফড় 

বূমভকা ারন কযরত ারযন এফং মতমন আরযা ফররন এজনয মদরয যকাময ও মফযকাময ংস্থায কররয ভমিত উরদযাগ প্ররোজন। 

মমভনারয প্রমতিারনয মফমবন্ন মফবারগয ১৫০জন মক্ষাথযী ও মক্ষকগন উমস্থত মেররন। অনিুারনয মল মযারে বামতয ারত ঢাকা আহ্োমনো 

মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ তায মরখা ফই ‚ভাদক মনবযযীরতায জানা অজানা‛ এফং তাভাক মফরযাধী াইরনজ তুরর 

মদন। যফতযীরত কইুজ প্রমতরমামগতা অনমুিত ে মমখারন মক্ষাথযীযা স্বতোঃরু্স্যতবারফ অংগ্রণ করয। কুইজ প্রমতরমামগতায মফজেীরদয ভারে 

ুরুস্কায প্রদান করযন অনিুারনয বামত ও অমতমথগন।মযররল মমভনারয ভানী ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয যীক্ষা মনেন্ত্রক মভাোঃ কাভযান মচৌধযূী। উরেখয ভাদক দ্ররফযয অফযফায অবফধ াচায মফরযাধী আন্তজযামতক মদফ ২০১৯ 

উদমান উররক্ষ ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মক্টয প্তাফযাী মফমবন্ন মপ্রাগ্রাভ মযচারনা কযরে, এই কামযক্ররভয ধাযাফামকতাে এই 

মমভনাযমি আরোজন কযা ে।এোড়াও উক্তমফশ্বমফদযাররে ভাদকমফরযাধী মফমবন্ন মক্ষাভূরক উকযণ মনরে রচতনতাভূরক একমি তথয ফুথ 

স্থান কযা ে। মমভনাযমি ঞ্চারনা করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ুনফযান মকরন্দ্রয মপ্রাগ্রাভ অমপায উরম্ম 

জান্নাত। 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-

%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e

0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6-

%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%aa%e0%a6%82/ 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6-%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%aa%e0%a6%82/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6-%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%aa%e0%a6%82/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6-%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%aa%e0%a6%82/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%85%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b6-%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%aa%e0%a6%82/
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অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররে ভাদক প্রমতরযারধ মুফ ভারজয বূমভকা ীলযক মমভনায অনমুিত 

আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মকন্দ্র ও অমত দীংকয  

মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উরদযারগ মক্ষাথযী ও 

মক্ষকরদয অংগ্ররন ২৯ জুন ২০১৯ ইং তামযরখ ‚ভাদক 

প্রমতরযারধ মুফ ভারজয  বুমভকা‛ ীলযক রচতনতাভূরক  মমভনায 

অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয র রুরভ অনমুিত 

রেরে। উক্ত  মমভনারয বামতত্ব করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান 

ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড. মভাোঃ মকুর 

ইরাভ।  মমভনারযয শুরুরত উক্ত মক্ষা প্রমতিারনয 

ভাদকমফরযাধী কমভমিয ভিেকাযী রুান ভাভুদ াভ অমত 

দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয ভাদকমফরযাধী কামযক্রভ 

মনরে আররাচনা করযন।এযয স্বাগত ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয  মযমজস্টায অধযাক মভাোঃ কাইেভু 

যদায।  মমভনারয মফরল অমতমথ মররফ উমস্থত মেররন ও ফক্তফয প্রদান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার 

ভাুদ, ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায অধযাক ড. যমপক উমিন আভদ। অনিুারনয ভূর মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর ধরয মচত্র তথয উস্থান 

করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয আইআযএওম প্রকরেয ও ভরনামতœ মকরন্দ্রয ভিেকাযী মভাোঃ আমভয মারন। ঢাকা আহ্োমনো 

মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ ও ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ 

আরভ ভুক্ত আররাচনা রফয মক্ষাথযী ও অনযানয অংগ্রণকাযীরদয মফমবন্ন প্ররেয উত্তয মদন।  মমভনারযয বামত অমত দীংকয মফজ্ঞান ও 

প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড. মভাোঃ মকরু ইরাভ তায ফক্তরফ ফররন ভাদক মফরযাধী ভাজ গঠরন মুফ ভাজ তথা তরুণযা 

অরনক ফড় বূমভকা ারন কযরত ারযন এফং মতমন আরযা ফররন এজনয  মদরয যকাময ও মফযকাময ংস্থায কররয ভমিত 

উরদযাগ প্ররোজন।  মমভনারয প্রমতিারনয মফমবন্ন মফবারগয ১৫০জন মক্ষাথযী ও মক্ষকগন উমস্থত মেররন। অনিুারনয  মল মযারে বামতয 

ারত ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার ভাুদ তায মরখা ফই ‚ভাদক মনবযযীরতায জানা অজানা‛ এফং তাভাক 

মফরযাধী াইরনজ তুরর মদন। যফতযীরত কইুজ প্রমতরমামগতা অনমুিত ে মমখারন মক্ষাথযীযা স্বতোঃরু্স্যতবারফ অংগ্রণ করয। কুইজ প্রমতরমামগতায 

মফজেীরদয ভারে ুরুস্কায প্রদান করযন অনিুারনয বামত ও অমতমথগন।মযররল  মমভনারয ভানী ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয 

মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয যীক্ষা মনেন্ত্রক  মভাোঃ কাভযান মচৌধযূী। উরেখয ভাদক দ্ররফযয অফযফায অবফধ াচায মফরযাধী আন্তজযামতক 

মদফ ২০১৯ উদমান উররক্ষ ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মক্টয প্তাফযাী মফমবন্ন মপ্রাগ্রাভ মযচারনা কযরে, এই 

কামযক্ররভয ধাযাফামকতাে এই মমভনাযমি আরোজন কযা ে।এোড়াও উক্তমফশ্বমফদযাররে ভাদকমফরযাধী মফমবন্ন মক্ষাভূরক উকযণ মনরে 

রচতনতাভূরক একমি তথয ফুথ স্থান কযা ে। মমভনাযমি ঞ্চারনা করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ুনফযান 

মকরন্দ্রয মপ্রাগ্রাভ অমপায উরম্ম জান্নাত। 

 

http://www.sokaleralo.com/online_portal/bnews_show/2146 
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অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররে ভাদক প্রমতরযারধ মমভনায অনমুিত 

 প্রকামতোঃ ৬:১৮ অযাহ্ণ | জুন ২৯, ২০১৯ 

 

ংফাদ মফজ্ঞমপ্ত : আহ্োমনো মভন নাযী ভাদকামক্ত মচমকৎা ও ুনফযান মকন্দ্র ও অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয 

উরদযারগ মক্ষাথযী ও মক্ষকরদয অংগ্ররন ২৯ জুন ২০১৯ ইং তামযরখ ‚ভাদক প্রমতরযারধ মুফ ভারজয বুমভকা‛ ীলযক রচতনতাভূরক 

মমভনায অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয র রুরভ অনমুিত রেরে। 

উক্ত মমভনারয বামতত্ব করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয উাচাময অধযাক ড . মভাোঃ মকুর ইরাভ। 

মমভনারযয শুরুরত  উক্ত মক্ষা প্রমতিারনয ভাদকমফরযাধী কমভমিয ভিেকাযী রুান ভাভুদ াভ অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয ভাদকমফরযাধী কামযক্রভ মনরে আররাচনা করযন।এযয স্বাগত ফক্তফয প্রদান করযন অমত দীংকয মফজ্ঞান ও প্রমুমক্ত 

মফশ্বমফদযাররেয মযমজস্টায অধযাক মভাোঃ কাইেভু যদায। 

মমভনারয মফরল অমতমথ মররফ উমস্থত মেররন ও ফক্তফয প্রদান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয স্বাস্থয মফবারগয মযচারক ইকফার 

ভাুদ, ভাদকদ্রফয মনেন্ত্রণ অমধদপ্তরযয কাময মযচারক (ঢাকা মভরো-উত্তয) ভুাম্মদ খযুীদ আরভ এফং অমত দীংকয মফজ্ঞান ও 

প্রমুমক্ত মফশ্বমফদযাররেয মেজাযায অধযাক ড. যমপক উমিন আভদ। অনিুারনয ভূর মফলে ভাদরকয ক্ষমতকয মদক তুরর ধরয মচত্র তথয 

উস্থান করযন ঢাকা আহ্োমনো মভরনয আইআযএওম প্রকরেয ও ভরনামতœ মকরন্দ্রয ভিেকাযী মভাোঃ আমভয মারন। 
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