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ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায় দক্ষতায অবাফ যয়য়য়ে 

৩০ জুন ২০১৯, ০০:০ 

- 

ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে দক্ষতায অবাফ যয়য়য়ে। এ ক্তিক্তকৎসা ক্ষসফায গুণগত ভান ফৃক্তিয জনয প্রক্তক্ষয়ণয ক্তফকল্প ক্ষনই। গতকার ঢাকা 

আহ্োক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয ক্তনজস্ব বফয়ন এক প্রক্তক্ষণ অনষু্ঠায়ন এসফ ফিফয উয়ে আয়স। ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েনক্তয়াক্তরিং 

অযান্ড এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই) ক্ষেক্তনিংয়য় ‘ফযাক্তসক কাউয়েক্তরিং পয এক্তেকন প্রয়পনারস’ কাক্তযকুরাভ শুরু হয়। াাঁি 

ক্তদয়নয এ প্রক্তক্ষণ আগাভী ৩ জুরাই ফুধফায মযন্ত িরয়ফ। প্রক্তক্ষণক্তি ক্তযিারনা কযয়েন ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রধান এফিং 

কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ক্ষলাফার ভাস্টায ক্ষেইনায ইকফার ভাসুদ, ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রকল্প কভযকতযা ও ভাস্টায ক্ষেইনায ক্ষভা: আক্তভয 

ক্ষহায়সনসহ আন্তজযাক্ততক স্বীককৃ্তত প্রাপ্ত ভাস্টায ক্ষেনাযযা। 

ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে দক্ষতা ফৃক্তিয রয়ক্ষয এ ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত োিায, কাউক্তেরয, ভযায়নজায ও ক্তিক্তকৎসাসিংক্তিষ্ট অনয 

ক্ষাজীফীয়দয জনয আহ্োক্তনয়া ক্তভন এ প্রক্তক্ষয়ণয আয়য়াজন কয়যয়ে। আহ্োক্তনয়া ক্তভন দীঘয ক্তদন ধয়য ফািংরায়দয় ভাদকাসি ফযক্তিয়দয 

ক্তিক্তকৎসায়সফা প্রদান কয়য আসয়ে এফিং ক্ষাজীফীয়দয দক্ষতা উন্নয়য়নয জনযই করয়ম্বা প্ল্যায়নয সায়থ ক্ষমৌথ এ উয়দযাগ। 

  

 

http://www.dailynayadiganta.com/more-
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June-29 

ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায গুণগত ভান ফৃক্তিয়ত দযকায প্রক্তক্ষণ 

 ২০১৯ জুন ২৯ ১৭:৫২:৫১ 

 

ক্তফজয়নস আওয়ায প্রক্ততয়ফদকঃ ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত ক্ষাজীফীয়দয জনয তৃতীয় ফযায়িয প্রক্তক্ষণ কামযেভ 

অফযাহত যয়য়য়ে। ক্তনফায (২৯ জুন) ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয ক্তনজস্ব বফয়ন ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড 

এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই) ক্ষেক্তনিং-এ ‚ফযাক্তসক কাউয়েক্তরিং পয এক্তেকন প্রয়পনারস‛ কাক্তযকুরাভ শুরু হয়। াাঁি 

ক্তদয়নয এই প্রক্তক্ষণ আগাভী ০৩ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ ফুধফায মযন্ত িরয়ফ। উি প্রক্তক্ষণক্তি ক্তযিারনা কযয়ফন ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য 

ক্ষসক্টয়যয প্রধান এফিং কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ক্ষলাফার ভাষ্টায ক্ষেইনায জনাফ ইকফার ভাসুদ, ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রকল্প কভযকতযা ও 

ভাস্টায ক্ষেইনায জনাফ ক্ষভা: আক্তভয ক্ষহায়সনসহ অনযানয আন্তযজাক্ততক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত ভাস্টায ক্ষেনায প্রভুখ। ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে মথামথ 

দক্ষতায অবাফয়ক ক্তনরূণ কয়যই এই দক্ষতা ফৃক্তিয রয়ক্ষয ভাদক ক্তনবযযীরয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত োিায, কাউয়েরয, 

ভযায়নজায এফিং ক্তিক্তকৎসা সিংক্তিষ্ট অনযানয ক্ষাজীফীয়দয জনয আহ্োক্তনয়া ক্তভন কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড 

এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই)-ক্ষেক্তনিং এন্ড ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং ক্ষপ্রাগ্রায়ভয ভাধযয়ভ প্রক্তক্ষয়ণয আয়য়াজন কযয়ে মায কতৃযক 

ফািংরায়দয় এযাপ্রুবে এেুয়কন প্রবাইোয ক্তহয়সয়ফ স্বীকৃক্তত ায় ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন। উয়েখয, আহ্োক্তনয়া ক্তভন দীঘযক্তদন ধয়য ফািংরায়দয় 

ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসায়সফা প্রদান কয়য আসয়ে এফিং ক্ষাজীফীয়দয দক্ষতা উন্নয়য়নয জনযই কয়রাম্ব প্ল্যায়নয সায়থ ক্ষমৌথ এ 

উয়দযাগ। 

ক্তফজয়নস আওয়ায/২৯ জুন,২০১৯/আযআই 

 

https://businesshour24.com/article/41789 

https://businesshour24.com/article/41789


 

June-29 

 

ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসা ক্ষসফায গুণগত ভান ফৃক্তি জনয প্রক্তক্ষয়ণয ক্তফকল্প ক্ষনই 

 ২৯ জুন ২০১৯   

 

ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত ক্ষাজীফীয়দয জনয তৃতীয় ফযায়িয প্রক্তক্ষণ কামযেভ অফযাহত যয়য়য়ে। আজ ২৯ 

জুন, ২০১৯ তাক্তযখ ক্তনফায ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয ক্তনজস্ব বফয়ন ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড এেুয়কন 

অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই) ক্ষেক্তনিং-এ ‚ফযাক্তসক কাউয়েক্তরিং পয এক্তেকন প্রয়পনারস‛ কাক্তযকুরাভ শুরু হয়। াাঁি ক্তদয়নয এই 

প্রক্তক্ষণ আগাভী ০৩ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ ফুধফায মযন্ত িরয়ফ। 

উি প্রক্তক্ষণক্তি ক্তযিারনা কযয়ফন ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রধান এফিং কয়রাম্ব প্ল্যাক্ষনয ক্ষগøাাফার ভাষ্টায ক্ষেইনায জনাফ 

ইকফার ভাসুদ, ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রকল্প কভযকতযা ও ভাস্টায ক্ষেইনায জনাফ ক্ষভা: আক্তভয ক্ষহায়সনসহ অনযানয আন্তযজাক্ততক 

স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত ভাস্টায ক্ষেনায প্রভুখ। ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে মথামথ দক্ষতায অবাফয়ক ক্তনরূণ কয়যই এই দক্ষতা ফৃক্তিয রয়ক্ষয ভাদক 

ক্তনবযযীরয়দয  ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত োিায, কাউয়েরয, ভযায়নজায এফিং ক্তিক্তকৎসা সিংক্তিষ্ট অনযানয ক্ষাজীফীয়দয জনয আহ্োক্তনয়া 

ক্তভন কয়রাম্ব প্ল্যায়নয  ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই)-ক্ষেক্তনিং এন্ড 

ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং ক্ষপ্রাগ্রায়ভয ভাধযয়ভ প্রক্তক্ষয়ণয আয়য়াজন কযয়ে মায কতৃযক ফািংরায়দয় এযাপ্রæবে এেুয়কন প্রবাইোয ক্তহয়সয়ফ স্বীকৃক্তত ায় 

ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন। উয়েখয, আহ্োক্তনয়া ক্তভন দীঘযক্তদন ধয়য ফািংরায়দয় ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসায়সফা প্রদান কয়য আসয়ে এফিং 

ক্ষাজীফীয়দয দক্ষতা উন্নয়য়নয জনযই কয়রাম্ব প্ল্যায়নয সায়থ ক্ষমৌথ এ উয়দযাগ। 

 

https://sangbadprotikkhon.com/uncategorized/%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/ 

https://sangbadprotikkhon.com/uncategorized/%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/
https://sangbadprotikkhon.com/uncategorized/%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/
https://sangbadprotikkhon.com/uncategorized/%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/
https://sangbadprotikkhon.com/uncategorized/%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/
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ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসা ক্ষসফায গুণগত ভান ফৃক্তি জনয প্রক্তক্ষয়ণয ক্তফকল্প ক্ষনই 

জুন ২৯, ২০১৯ ১:৫৮ অযাহ্ণ·0  c o mme n t s V i e w s : 4    ·    

 

ক্ষেস্কঃ ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত ক্ষাজীফীয়দয জনয তৃতীয় ফযায়িয প্রক্তক্ষণ কামযেভ অফযাহত যয়য়য়ে। আজ 

২৯ জুন, ২০১৯ তাক্তযখ ক্তনফায ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয ক্তনজস্ব বফয়ন ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড 

এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই) ক্ষেক্তনিং-এ ‚ফযাক্তসক কাউয়েক্তরিং পয এক্তেকন প্রয়পনারস‛ কাক্তযকুরাভ শুরু হয়। াাঁি 

ক্তদয়নয এই প্রক্তক্ষণ আগাভী ০৩ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ ফুধফায মযন্ত িরয়ফ। উি প্রক্তক্ষণক্তি ক্তযিারনা কযয়ফন ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য 

ক্ষসক্টয়যয প্রধান এফিং কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ক্ষলাফার ভাষ্টায ক্ষেইনায জনাফ ইকফার ভাসুদ, ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রকল্প কভযকতযা ও 

ভাস্টায ক্ষেইনায জনাফ ক্ষভা: আক্তভয ক্ষহায়সনসহ অনযানয আন্তযজাক্ততক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত ভাস্টায ক্ষেনায প্রভুখ। ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে মথামথ 

দক্ষতায অবাফয়ক ক্তনরূণ কয়যই এই দক্ষতা ফৃক্তিয রয়ক্ষয ভাদক ক্তনবযযীরয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত োিায, কাউয়েরয, 

ভযায়নজায এফিং ক্তিক্তকৎসা সিংক্তিষ্ট অনযানয ক্ষাজীফীয়দয জনয আহ্োক্তনয়া ক্তভন কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড 

এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই)-ক্ষেক্তনিং এন্ড ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং ক্ষপ্রাগ্রায়ভয ভাধযয়ভ প্রক্তক্ষয়ণয আয়য়াজন কযয়ে মায কতৃযক 

ফািংরায়দয় এযাপ্রæবে এেুয়কন প্রবাইোয ক্তহয়সয়ফ স্বীকৃক্তত ায় ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন। উয়েখয, আহ্োক্তনয়া ক্তভন দীঘযক্তদন ধয়য ফািংরায়দয় 

ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসায়সফা প্রদান কয়য আসয়ে এফিং ক্ষাজীফীয়দয দক্ষতা উন্নয়য়নয জনযই কয়রাম্ব প্ল্যায়নয সায়থ ক্ষমৌথ এ 

উয়দযাগ। 

http://www.jagobahe24.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%e0%a6%b0/ 

http://www.jagobahe24.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%e0%a6%b0/#respond
http://www.jagobahe24.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%e0%a6%b0/
http://www.jagobahe24.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%e0%a6%b0/
http://www.jagobahe24.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%e0%a6%b0/
http://www.jagobahe24.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%e0%a6%b0/
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ক্ষেইক্তর গাজীুয প্রক্ততয়ফদক : ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত ক্ষাজীফীয়দয জনয তৃতীয় ফযায়িয প্রক্তক্ষণ কামযেভ 

অফযাহত যয়য়য়ে। আজ ২৯ জুন, ২০১৯ তাক্তযখ ক্তনফায ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয ক্তনজস্ব বফয়ন ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয 

ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই) ক্ষেক্তনিং-এ ‚ফযাক্তসক কাউয়েক্তরিং পয এক্তেকন প্রয়পনারস‛ 

কাক্তযকুরাভ শুরু হয়। াাঁি ক্তদয়নয এই প্রক্তক্ষণ আগাভী ০৩ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ ফুধফায মযন্ত িরয়ফ। 

উি প্রক্তক্ষণক্তি ক্তযিারনা কযয়ফন ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রধান এফিং কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ক্ষলাফার ভাষ্টায ক্ষেইনায জনাফ ইকফার 

ভাসুদ, ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রকল্প কভযকতযা ও ভাস্টায ক্ষেইনায ক্ষভা: আক্তভয ক্ষহায়সনসহ অনযানয আন্তযজাক্ততক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত 

ভাস্টায ক্ষেনায প্রভুখ। 

ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে মথামথ দক্ষতায অবাফয়ক ক্তনরূণ কয়যই এই দক্ষতা ফৃক্তিয রয়ক্ষয ভাদক ক্তনবযযীরয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন 

ক্তনয়য়াক্তজত োিায, কাউয়েরয, ভযায়নজায এফিং ক্তিক্তকৎসা সিংক্তিষ্ট অনযানয ক্ষাজীফীয়দয জনয আহ্োক্তনয়া ক্তভন কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ইন্টাযনযানার 

ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই)-ক্ষেক্তনিং এন্ড ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং ক্ষপ্রাগ্রায়ভয ভাধযয়ভ 

প্রক্তক্ষয়ণয আয়য়াজন কযয়ে মায কতৃযক ফািংরায়দয় এযাপ্রæবে এেুয়কন প্রবাইোয ক্তহয়সয়ফ স্বীকৃক্তত ায় ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন। উয়েখয, 

আহ্োক্তনয়া ক্তভন দীঘযক্তদন ধয়য ফািংরায়দয় ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসায়সফা প্রদান কয়য আসয়ে এফিং ক্ষাজীফীয়দয দক্ষতা উন্নয়য়নয 

জনযই কয়রাম্ব প্ল্যায়নয সায়থ ক্ষমৌথ এ উয়দযাগ। 

https://www.dailygazipuronline.com/মাদকাসক্তি-ক্তিক্তকৎসা-সসবার/ 

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%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%A7%87%E0%A6%B0+%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA+%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87&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%25e0%25a6%25b0%2F&via=Daily+Gazipur+Online
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ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসা ক্ষসফায গুণগত ভান ফৃক্তি জনয প্রক্তক্ষয়ণয ক্তফকল্প ক্ষনই 

 প্রকাক্ততঃ ৬:১৮ অযাহ্ণ, জুন ২৯, ২০১৯ 

ফাতযা ক্তযয়ফক : ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসক্ষন ক্তনয়য়াক্তজত ক্ষাজীফীয়দয জনয তৃতীয় 

ফযায়িয প্রক্তক্ষণ কামযেভ অফযাহত যয়য়য়ে। আজ ২৯ জুন, ২০১৯ তাক্তযখ ক্তনফায ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভন, স্বাস্থ্য 

ক্ষসক্টয়যয ক্তনজস্ব বফয়ন ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস 

(আইক্তসক্তসই) ক্ষেক্তনিং-এ ‚ফযাক্তসক কাউয়েক্তরিং পয এক্তেকন প্রয়পনারস‛ কাক্তযকুরাভ শুরু হয়। ৫ক্তদয়নয এই 

প্রক্তক্ষণ আগাভী ০৩ জুরাই, ২০১৯ তাক্তযখ ফুধফায মযন্ত িরয়ফ। উি প্রক্তক্ষণক্তি ক্তযিারনা কযয়ফন ঢাকা 

আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রধান এফিং কয়রাম্ব প্ল্যায়নয ক্ষগøাাফার ভাষ্টায ক্ষেইনায জনাফ ইকফার ভাসুদ, 

ঢাকা আহ্োক্তনয়া ক্তভয়নয স্বাস্থ্য ক্ষসক্টয়যয প্রকল্প কভযকতযা ও ভাস্টায ক্ষেইনায জনাফ ক্ষভা: আক্তভয ক্ষহায়সনসহ অনযানয আন্তযজাক্ততক স্বীকৃক্তত প্রাপ্ত 

ভাস্টায ক্ষেনায প্রভুখ। ভাদকাসক্তি ক্তিক্তকৎসায ক্ষক্ষয়ে মথামথ দক্ষতায অবাফয়ক ক্তনরূণ কয়যই এই দক্ষতা ফৃক্তিয রয়ক্ষয ভাদক ক্তনবযযীরয়দয 

ক্তিক্তকৎসা ও ুনফযাসয়ন ক্তনয়য়াক্তজত োিায, কাউয়েরয, ভযায়নজায এফিং ক্তিক্তকৎসা সিংক্তিষ্ট অনযানয ক্ষাজীফীয়দয জনয আহ্োক্তনয়া ক্তভন কয়রাম্ব 

প্ল্যায়নয ইন্টাযনযানার ক্ষসন্টায পয ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং এন্ড এেুয়কন অফ এক্তেকন প্রয়পনারস (আইক্তসক্তসই)-ক্ষেক্তনিং এন্ড ক্ষেয়েন্টক্তয়াক্তরিং 

ক্ষপ্রাগ্রায়ভয ভাধযয়ভ প্রক্তক্ষয়ণয আয়য়াজন কযয়ে মায কতৃযক ফািংরায়দয় এযাপ্রæবে এেুয়কন প্রবাইোয ক্তহয়সয়ফ স্বীকৃক্তত ায় ঢাকা আহ্োক্তনয়া 

ক্তভন। উয়েখয, আহ্োক্তনয়া ক্তভন দীঘযক্তদন ধয়য ফািংরায়দয় ভাদক ক্তনবযযীর ফযক্তিয়দয ক্তিক্তকৎসায়সফা প্রদান কক্ষয আসয়ে এফিং ক্ষাজীফীয়দয 

দক্ষতা উন্নয়য়নয জনযই কয়রাম্ব প্ল্যায়নয সায়থ ক্ষমৌথ এ উয়দযাগ। 

https://teknaftoday.com/2019/06/29/%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/ 
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https://teknaftoday.com/2019/06/29/%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/
https://teknaftoday.com/2019/06/29/%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/
https://teknaftoday.com/2019/06/29/%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/

