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ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষণ অফযাত 

ফৃস্পক্ততফায, ৪ জুরাই ২০১৯, ১৬:৩৫ 
  
P r i n t  

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষণ অফযাত १ফাদ 

ক্তফজ্ঞক্তি, ফাততা সপ্রযক,সভা: ওয়ারী সনাভান :: 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয ভাদকািত্রদয   ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত 

ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার স ন্টায পয এডুত্রকন অফ 

এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাত্রভয ভাধযত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন কযত্রছ।  এযই ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ 

ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল ত্রয়ত্রছ । ০৪ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ যাজধানীয যাভরীস্থ 

ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন , স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয ভানী অনষু্ঠাত্রনয আত্রয়াজন কযা য়।  উত্রেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন দীঘতক্তদন মাফৎ 

ফা१রাত্রদত্র ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয আত্রছ। ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয  করত্রবা 

প্লাত্রনয ইন্টাযনযানার সন্টায পয সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)  কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন 

প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ  ¦ীীককৃ্তত প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। ভা দকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত , 

াভাক্তজক এফ१ অথতত্রনক্ততক ক্ষক্তত কক্তভত্রয় আনা এই প্রক্তক্ষণ কামতেত্রভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ। 

https://www.bojrokontho.com/5784 
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ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায ভান ফৃক্তিত্রত প্রক্তক্ষণ অফযাত 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। 

এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার সন্টায পয এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাত্রভয ভাধযত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন 

কযত্রছ। এযই ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল ত্রয়ত্রছ। ৪ 

জুরাই ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয ভানী অনষু্ঠাত্রনয আত্রয়াজন কযা য়। উত্রেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন দীঘতক্তদন মাফৎ ফা१রাত্রদত্র 

ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয আত্রছ। ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয করত্রবা প্লাত্রনয 

ইন্টাযনযানার সন্টায পয সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই) কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ 

¦ীীকৃক্তত প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত, াভাক্তজক এফ१ অথতত্রনক্ততক 

ক্ষক্তত কক্তভত্রয় আনা এই প্রক্তক্ষণ কামতেত্রভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ। ক্তফজ্ঞক্তি 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iSgqGSHJVJcJ:dailypurbodesh.com/%25E0%2

5A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25AC%25E0%25A7%258D%25E0%25

A6%25AF%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AA%25E0%25A7%2580-

%25E0%25A6%25B6%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25B6%25E0%25A7%2581-

%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25A4%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0-

%25E0%25A6%25AA%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iSgqGSHJVJcJ:dailypurbodesh.com/%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25AC%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AF%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AA%25E0%25A7%2580-%25E0%25A6%25B6%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25B6%25E0%25A7%2581-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25A4%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%25AA%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iSgqGSHJVJcJ:dailypurbodesh.com/%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25AC%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AF%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AA%25E0%25A7%2580-%25E0%25A6%25B6%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25B6%25E0%25A7%2581-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25A4%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%25AA%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd
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ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষণ অফযাত 

 ৪ জুরাই ২০১৯  সজরা १ফাদ, সদজুত্রড়, ক্তফত্রল প্রক্ততত্রফদন, ক্তরড ক্তনউজ  
  
 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন 

ক্তনত্রয়াক্তজত ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার সন্টায 

পয এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাসভয ভাধযত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন কযত্রছ। 

এযই ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল 

ত্রয়ত্রছ। ০৪ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয ভানী অনষু্ঠাত্রনয 

আত্রয়াজন কযা য়। 

উত্রেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন দীঘতক্তদন মাফৎ ফা१রাত্রদত্র ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয আত্রছ। ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও 

ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয  করত্রবা প্লাত্রনয ইন্টাযনযানার সন্টায পয সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ 

এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)  কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ ¦ীীকৃক্তত প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত, াভাক্তজক এফ१ অথতত্রনক্ততক ক্ষক্তত কক্তভত্রয় আনা এই 

প্রক্তক্ষণ কামতেত্রভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ। 

 

https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7

%9c%e0%a7%87/%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-

%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-2/ 

  

https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/%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-%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-2/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%a1-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9c/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/%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-%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-2/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/%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-%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-2/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/%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-%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-2/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/%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-%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-2/
https://sangbadprotikkhon.com/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9c%e0%a7%87/%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-%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-2/
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হেলথ  

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষণ অফযাত 

 July 4, 2019 bdmetronews 
ক্তফক্তডত্রভত্রোক্তনউজ সডি ॥ ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয 

ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার সন্টায পয এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাত্রভয 

ভাধযত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন কযত্রছ। এযই ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী 

তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল ত্রয়ত্রছ। ৪ জুরাই যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয 

ভানী অনষু্ঠাত্রনয আত্রয়াজন কযা য়। উসেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন দীঘতক্তদন মাফৎ ফা१রাত্রদত্র ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয 

আত্রছ। ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয  করত্রবা প্লাত্রনয ইন্টাযনযানার সন্টায পয 

সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রসপনার (আইক্তক্তই)  কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ স্বীকৃক্তত 

প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত, াভাক্তজক এফ१ 

অথতত্রনক্ততক ক্ষক্তত কক্তভত্রয় আনা এই প্রক্তক্ষণ কামতেসভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ। 

 

http://bdmetronews24.com/archives/53782 

  

http://bdmetronews24.com/archives/category/health
http://bdmetronews24.com/archives/53782
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
http://bdmetronews24.com/archives/53782
https://bdmetronews24.com/wp-content/uploads/2019/07/ahsan.jpg
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ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষণ অফযাত 

 

 

 

সডইক্তর গাজীুয প্রক্ততত্রফদক : ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয 

ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা 

আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার সন্টায পয এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাত্রভয 

ভাধযত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন কযত্রছ। 

এযই ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল 

ত্রয়ত্রছ। ০৪ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয ভানী অনষু্ঠাসনয 

আত্রয়াজন কযা য়। 

উত্রেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন দীঘতক্তদন মাফৎ ফা१রাত্রদত্র ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয আত্রছ। ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা ও 

ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয করত্রবা প্লাত্রনয ইন্টাযনযানার সন্টায পয সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ 

এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই) কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ ¦ীীকৃক্তত প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত, াভাক্তজক এফ१ অথতত্রনক্ততক ক্ষক্তত কক্তভত্রয় আনা এই 

প্রক্তক্ষণ কামতেত্রভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ। 

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

0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-

%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-2/ 

  

https://twitter.com/intent/tweet?text=%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+%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%B0+%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4+%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8+%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0+%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF+%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3+%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A4&url=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a6%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a4%25e0%25a6%25bf-%25e0%25a6%259a%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25bf%25e0%25a7%258e%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25be-%25e0%25a6%25b8%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%25ac%25e0%25a6%25be-2%2F&via=Daily+Gazipur+Online
https://twitter.com/intent/tweet?text=%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+%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%B0+%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4+%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8+%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0+%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF+%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3+%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A4&url=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a6%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%2595%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a4%25e0%25a6%25bf-%25e0%25a6%259a%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%25bf%25e0%25a7%258e%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25be-%25e0%25a6%25b8%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%25ac%25e0%25a6%25be-2%2F&via=Daily+Gazipur+Online
https://www.dailygazipuronline.com/%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-%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-2/
https://www.dailygazipuronline.com/%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-%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-2/
https://www.dailygazipuronline.com/%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-%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-2/
https://www.dailygazipuronline.com/%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-%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-2/


 

July-04 

 

মাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসা হসবার গুণগত মান বৃক্তির জনয প্রক্তিক্ষণ অবযােত 

July 4, 2019 

 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন 

ক্তনত্রয়াক্তজত ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার সন্টায 

পয এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাত্রভয ভাধযত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন কযত্রছ।এযই 

ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল 

ত্রয়ত্রছ। ০৪ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয ভানী অনষু্ঠাত্রনয 

আত্রয়াজন কযা য়।উত্রেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন দীঘতক্তদন মাফৎ ফা१রাত্রদত্র ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয আত্রছ। 

ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয  করত্রবা প্লাত্রনয ইন্টাযনযানার সন্টায পয 

সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)  কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ 

¦ীীকৃক্তত প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত, 

াভাক্তজক এফ१ অথতত্রনক্ততক ক্ষক্তত কক্তভত্রয় আনা এই প্রক্তক্ষণ কামতেত্রভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ। 

http://citizenvoice24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87

%e0%a6%b6/%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-

%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%b0/ 

  

http://citizenvoice24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/%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-%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%b0/
http://citizenvoice24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/%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-%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%b0/
http://citizenvoice24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/%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-%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%b0/
http://citizenvoice24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/%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-%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%b0/
http://citizenvoice24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/%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-%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%b0/


 

 

July-04 

 

ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা সফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষণ অফযাত  

স্টাপ ক্তযত্রার্তায: ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎায সক্ষত্রে মথামথ দক্ষতায অবাফ অত্রনক ফড় প্রক্ততফন্ধকতা। এই দক্ষতা ফৃক্তিয রত্রক্ষয ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন 

ক্তনত্রয়াক্তজত ডািায, কাউত্রেরয, ভযাত্রনজায এফ१ এই ক্তিক্তকৎা १ক্তিষ্ট অনযানয 

সাজীফীত্রদয জনয ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন ইন্টাযনযানার সন্টায পয এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)-সেক্তন१ এন্ড সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ সপ্রাগ্রাত্রভয ভাধযত্রভ 

প্রক্তক্ষত্রণয আত্রয়াজন কযত্রছ। এযই ধাযাফাক্তকতায় ‘সফক্তক কাউত্রেক্তর१ ক্তিরস্ পয এক্তডকন সপ্রাত্রপনার’-এয ওয া०ি ক্তদনফযাী তৃতীয় ফযাত্রিয প্রক্তক্ষণ কামতেভ সল 

ত্রয়ত্রছ। ০৪ জুরাই যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থয সক্টত্রযয সেক্তন१ রুত্রভ প্রক্তক্ষত্রণয ভানী অনষু্ঠাত্রনয আত্রয়াজন কযা য়। উত্রেখয, ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন 

দীঘতক্তদন মাফৎ ফা१রাত্রদত্র ভাদকািত্রদয ক্তিক্তকৎা সফা প্রদান কত্রয আত্রছ। ভাদকািত্রদয  ক্তিক্তকৎা ও ুনফতাত্রন ক্তনত্রয়াক্তজত সাজীফীত্রদয দক্ষতা উন্নয়ত্রনয জনয  করত্রবা 

প্লাত্রনয ইন্টাযনযানার সন্টায পয সেত্রডন্টক্তয়াক্তর१ এন্ড এডুত্রকন অফ এক্তডকন প্রত্রপনার (আইক্তক্তই)  কতৃতক ফা१রাত্রদত্র অনতু্রভাক্তদত এডুত্রকন প্রবাইডায ক্তত্রত্রফ 

¦ীীকৃক্তত প্রাি য় ঢাকা আহ্ছাক্তনয়া ক্তভন। ভাদকাক্তি ক্তিক্তকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃক্তি কত্রয ভাদকাক্তিয াত্রথ ম্পিৃ স্বাস্থযগত, াভাক্তজক এফ१ অথতত্রনক্ততক ক্ষক্তত কক্তভত্রয় 

আনা এই প্রক্তক্ষণ কামতেত্রভয অনযতভ রক্ষয। এ প্রক্তক্ষণ িরভান থাকত্রফ (সপ্র ক্তফজ্ঞক্তি) 

http://lalmonibarta.com/details.php?mblogs=Njk0NA== 

 

http://lalmonibarta.com/details.php?mblogs=Njk0NA==

