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Dhaka, 25th August (UNB) – Dhaka Ahsania Mission (DAM) organized an orientation meeting on 
prevention of Tuberculosis (TB) at its Jamtala project office in Uttara on Sunday where recovered TB 
patients shared their experiences regarding the formerly ‘incurable’ disease. 
The attendees in the meeting were from Khilkhet and Jamtala areas of the city, where DAM has been 
running the TB Control Program in order to create awareness among people about living with TB. 
DAM’s Assistant Director Md Mukhlesur Rahman presided over the meeting while Md Shahadat Khan, 
Accounts Officer, and Dr. Fatema Khan, M&E Officer of the TB Control Program sponsored by the Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM), took part in the discussions. 
Shahadat Khan talked about DAM activities in the field and Fatema Khan in her speech discussed TB, TB 
categories, transmission, signs and symptoms, diagnosis, treatment regimen, DOTS services, side effects 
of TB medicines and management issues. She also answered different questions of the participants and 
emphasized sputum examination for presence of signs and symptoms of TB. 
Speakers also discussed the Practical Approach to Lung Health (PAL), relationship between TB and 
tobacco usage, IPT treatment and government initiatives on TB control. 
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মক্ষা ননয়ন্ত্রণ নফলয়ক ওনযয়য়য়েন বা 
 যনফফায, আগস্ট ২৫, ২০১৯ - ১৬:১৯ 

 

 

আজ যনফফায (২৫ আগস্ট) ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয মক্ষা ননয়ন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতায় নখরয়ক্ষত ও জাভতরা সোয়যয মক্ষা সযাসগ 

বায়রা য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা উয ওনযয়য়য়েন বায আয়য়াজন কযা য়। ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কাযী নযচারক 

সভা: সভাখয়রছুয যভায়নয বানতয়ে নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ওনযয়য়য়েন বা অননুিত য়। 

নজএপএনিএভ নিনফ কয়রার সরাগ্রাভ এয - একাউে অনপায সভা াম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কামযক্রভ ননয়য় 

আয়রাচনা কয়যন। য়য নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভননিনযিং এন্ড ইবযারুয়য়ন অনপায ডাাঃ পায়তভা খাাঁন মক্ষা কামযক্রভ ননয়য় 

আয়রাচনা কয়যন। নতনন মক্ষা নক , মক্ষায রকাযয়বদ, নকবায়ফ ছড়ায়, মক্ষা সযায়গয রক্ষণ , সযাগ নািকযন ও আক্রান্ত সযাগীয়দয 

ননয়নভত ুয়যা সভয়ায়দয নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী, ডট্ নচনকৎা দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয ার্শ্য রনতনক্রয়া ও ফযফস্থানা নফলয় 

ননয়য় আয়রাচনা কয়যন।  Practical Approach to Lung Health(PAL), তাভায়কয ায়থ মক্ষা ম্পকয ফািংরায়দয় মক্ষা 

ফতযভান অফস্থা আইননি নচনকৎা , এভনডআয নিনফ নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। মক্ষা সযাগ ম্পয়কয াভানজক ধাযনা এফিং মক্ষা 

ননয়ন্ত্রয়ণ যকায়যয রক্ষয ও উয়েয ফাস্তফায়য়ন অিংগ্রনকাযীয়দয কযনীয় ভূ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। ডাাঃ পায়তভা খাাঁন 

অিংগ্রনকাযীয়দয নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষনমুি মক্ষা সযাগীয কপ যীক্ষায জনয মক্ষা ননয়ন্ত্রন 

কভযূচীয়ত অিংগ্রন কযায জনয আহ্বান জানান। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-

%E0%A6%93%E0%A6%B0/?fbclid=IwAR3Cq4TR75sCxbK8y-N6_7DRrpH-Z1e1zoQ-

G6Ri0jJBmQm1d8sMKo_d1zU 
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জাতীয় ঢাকা  August 25, 2019 - No comments 

মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা  ননয়ন্ত্রণ নফলয়ক ওনযয়য়সেন 

ননউজ সডক্স : আজ ২৫ আগস্ট, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয মক্ষা ননয়ন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতায় নখরয়ক্ষত ও জাভতরা সোয়যয মক্ষা 

সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা উয ওনযয়য়য়েন বায আয়য়াজন কযা য়। ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কাযী 

নযচারক সভা: সভাখয়রছুয যভায়নয বানতসে নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ওনযয়য়য়েন বা অননুিত য়। নজএপএনিএভ নিনফ 

কয়রার সরাগ্রাভ এয- একাউে অনপায  সভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কামযক্রভ ননয়য়  আয়রাচনা কয়যন। 

য়য  নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভননিনযিং এন্ড ইবযারুয়য়ন অনপায ডাাঃ পাসতভা খাাঁন মক্ষা কামযক্রভ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। 

নতনন মক্ষা নক, মক্ষায রকাযয়বদ, নকবায়ফ ছড়ায়, মক্ষা সযায়গয রক্ষণ, সযাগ নািকযন ও আক্রান্ত সযাগীয়দয ননয়নভত ুয়যা  

 সভয়ায়দয নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী, ডট্ নচনকৎা দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয ার্শ্য রনতনক্রয়া ও 

ফযফস্থানা নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। Practical Approach to Lung Health(PAL), তাভায়কয ায়থ মক্ষা ম্পকয 

ফািংরায়দয় ম²াায ফতযভান অফস্থা আইননি নচনকৎা, এভনডআয নিনফ নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। মক্ষা সযাগ ম্পয়কয াভানজক 

ধাযনা এফিং মক্ষা ননয়ন্ত্রয়ণ যকায়যয রক্ষয ও উয়েয ফাস্তফায়য়ন অিংগ্রনকাযীয়দয কযনীয় ভূ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। ডাাঃ 

পায়তভা খাাঁন অিংগ্রনকাযীয়দয নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষনমুি মক্ষা সযাগীয কপ যীক্ষায জনয মক্ষা 

ননয়ন্ত্রন কভযূচীয়ত অিংগ্রন কযায জনয  আহ্বান জানান । 

 

http://www.bhorerbarta24.com/2019/08/25/top-news/5478/ 
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Sunday, 25th August , 2019, 04:16 pm,BDST 
মক্ষ্মা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ ওনযয়য়য়েন 

 

 

রাস্টননউজনফনড,২৫ আগস্ট: ঢাকা আছাননয়া নভয়নয মক্ষ্মা ননয়ন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতায় নখরয়ক্ষত ও জাভতরা সোয়যয মক্ষ্মা 

সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষ্মা উয ওনযয়য়য়েন বায আয়য়াজন কযা য়। 

ঢাকা আছাননয়া নভয়নয কা যী নযচারক সভা : সভাখয়রছুয যভায়নয বানতয়ে নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ওনযয়য়য়েন বা 

অননুিত য়। নজএপএনিএভ নিনফ কয়রার সরাগ্রাভ এয - একাউে অনপায সভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয 

কামযক্রভ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। 

য়য নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভ ননিনযিং এন্ড ইবযারুয়য়ন অনপায ডাাঃ পায়তভা খাাঁন মক্ষ্মা কামযক্রভ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। নতনন 

মক্ষ্মা নক, মক্ষ্মায রকাযয়বদ, নকবায়ফ ছড়ায়, মক্ষ্মা সযায়গয রক্ষণ, সযাগ নািকযন ও আক্রান্ত সযাগীয়দয ননয়নভত ুয়যা সভয়ায়দয 

নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী, ডি নচনকৎা দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয ার্শ্য রনতনক্রয়া ও ফযফস্থানা নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। 

Practical Approach to Lung Health(PAL), তাভায়কয ায়থ মক্ষা ম্পকয ফািংরায়দয় মক্ষ্মায ফতযভান অফস্থা আইননি 

নচনকৎা, এভনডআয নিনফ নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। মক্ষ্মা সযাগ ম্পয়কয াভানজক ধাযনা এফিং মক্ষ্মা ননয়ন্ত্রয়ণ যকায়যয রক্ষয ও 

উয়েয ফাস্তফায়য়ন অিংগ্রনকাযীয়দয কযনীয় ভূ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। 

ডাাঃ পায়তভা খাাঁন অিংগ্রনকাযীয়দয নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষণমুি মক্ষ্মা সযাগীয কপ যীক্ষায জনয মক্ষ্মা 

ননয়ন্ত্রন কভযূচীয়ত অিংগ্রন কযায জনয আহ্বান জানান।িংফাদ নফজ্ঞনি। 

রাস্টননউজনফনড/আননছ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%8d%

e0%a6%ae%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-

%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-

%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f/ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f/
http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f/
http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f/
http://www.lastnewsbd.com/2019/08/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f/


 

 

August-25 

মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা ননয়ন্ত্রণ নফলয়ক ওনযয়য়য়েন 

রকানত : যনফফায, ২৫ আগস্ট, ২০১৯ 

 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয মক্ষা ননয়ন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতায় নখরয়ক্ষত ও জাভতরা সোয়যয মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয 

ায়থ মক্ষা উয ওনযয়য়য়েন বায আয়য়াজন কযা য়। ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কাযী নযচারক সভা: সভাখয়রছুয যভায়নয 

বানতয়ে নিনফ কয়রার সরাগ্রাসভয ওনযয়য়য়েন বা অননুিত য়। নজএপএনিএভ নিনফ কয়রার সরাগ্রাভ এয-একাউে অনপায 

সভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কামযক্রভ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। য়য নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভননিনযিং এন্ড 

ইবযারুয়য়ন অনপায ডাাঃ পায়তভা খাাঁন মক্ষা কামযক্রভ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। নতনন মক্ষা নক, মক্ষায রকাযয়বদ, নকবায়ফ ছড়ায়, 

মক্ষা সযায়গয রক্ষণ, সযাগ নািকযন ও আক্রান্ত সযাগীয়দয ননয়নভত ুয়যা সভয়ায়দয নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী, ডট্ 

নচনকৎা দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয ার্শ্য রনতনক্রয়া ও ফযফস্থানা নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। Practical Approach to Lung 
Health (PAL), তাভায়কয ায়থ মক্ষা ম্পকয ফািংরায়দয় মক্ষ্মায ফতযভান অফস্থা আইননি নচনকৎা, এভনডআয নিনফ নফলয় ননয়য় 

আয়রাচনা কয়যন। মক্ষা সযাগ ম্পয়কয াভানজক ধাযনা এফিং মক্ষা ননয়ন্ত্রয়ণ যকায়যয রক্ষয ও উয়েয ফাস্তফায়য়ন অিংগ্রনকাযীয়দয 

কযনীয় ভূ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। ডাাঃ পায়তভা খাাঁন অিংগ্রনকাযীয়দয নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষনমুি 

মক্ষা সযাগীয কপ যীক্ষায জনয মক্ষা ননয়ন্ত্রন কভযূচীয়ত অিংগ্রন কযায জনয আহ্বান জানান। 

  

https://www.nobobarta.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-

%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-

%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-

%e0%a6%ac/ 

 

 

https://www.nobobarta.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/


 

 

August-25 

মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা ননয়ন্ত্রণ নফলয়ক ওনযয়য়য়েন 

 রকানতাঃ ৪:১৯ অযাহ্ণ, আগস্ট ২৫, ২০১৯ 

 

িংফাদ নফজ্ঞনি : আজ ২৫ আগস্ট, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয মক্ষা ননয়ন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতায় নখরয়ক্ষত 

ও জাভতরা সোয়যয মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা উয ওনযয়য়য়েন বায 

আয়য়াজন কযা য়। ঢাকা আহ্ছা ননয়া নভয়নয কাযী নযচারক সভা: সভাখয়রছুয যভায়নয বানতয়ে 

নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ওনযয়য়য়েন বা অননুিত য়। নজএপএনিএভ নিনফ কয়রার সরাগ্রাভ এয - 

একাউে অনপায সভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কামযক্রভ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। 

য়য নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভননিনযিং এন্ড ইবযারুয়য়ন অনপায ডাাঃ পায়তভা খাাঁন মক্ষা কামযক্রভ ননয়য় 

আয়রাচনা কয়যন। নতনন মক্ষা নক , মক্ষায রকাযয়বদ , নকবায়ফ ছড়ায় , মক্ষা সযায়গয রক্ষণ , সযাগ 

নািকযন ও আক্রান্ত সযাগীয়দয ননয়নভত ুয়যা সভয়ায়দয নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী , ডট্ নচনকৎা দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয 

ার্শ্য রনতনক্রয়া ও ফযফস্থানা নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। Practical Approach to Lung Health(PAL), তাভায়কয 

ায়থ মক্ষা ম্পকয ফািংরায়দয় ম ²াায ফতযভান অফস্থা আইননি নচনকৎা , এভনডআয নিনফ নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। মক্ষা সযাগ 

ম্পয়কয াভানজক ধাযনা এফিং মক্ষা ননয়ন্ত্রয়ণ যকায়যয রক্ষয ও উয়েয ফাস্তফায়য়ন অিংগ্রনকাযীয়দয কযনীয় ভূ ননয়য় আয়রাচনা 

কয়যন। ডাাঃ পায়তভা খাাঁন অিংগ্রনকাযীয়দয নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষনমুি মক্ষা সযাগীয কপ যীক্ষায 

জনয মক্ষা ননয়ন্ত্রন কভযূচীয়ত অিংগ্রন কযায জনয আহ্বান জানান । 

https://teknaftoday.com/2019/08/25/%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2-

%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC/ 

 

https://teknaftoday.com/2019/08/25/%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC/
https://teknaftoday.com/2019/08/25/%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC/
https://teknaftoday.com/2019/08/25/%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC/
https://teknaftoday.com/2019/08/25/%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC/


 

 

মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা ননয়ন্ত্রণ নফলয়ক ওনযয়য়য়েন 

 - 
আগস্ট ২৫, ২০১৯ 

 

সডইনর গাজীুয রনতয়ফদক: ২৫ আগস্ট, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয মক্ষা ননয়ন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতায় নখরয়ক্ষত ও জাভতরা 

সোয়যয মক্ষা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষা উয ওনযয়য়য়েন বায আয়য়াজন কযা য়। ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নভয়নয কাযী নযচারক সভা: সভাখয়রছুয যভায়নয বানতয়ে নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ওনযয়য়য়েন বা অননুিত য়। 

নজএপএনিএভ নিনফ কয়রার সরাগ্রাভ এয- একাউে অনপায সভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভয়নয কামযক্রভ ননয়য় 

আয়রাচনা কয়যন। য়য নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভননিনযিং এন্ড ইবযারুয়য়ন অনপায ডাাঃ পায়তভা খাাঁন মক্ষা কামযক্রভ ননয়য় 

আয়রাচনা কয়যন। নতনন মক্ষা নক, মক্ষায রকাযয়বদ, নকবায়ফ ছড়ায়, মক্ষা সযায়গয রক্ষণ, সযাগ নািকযন ও আক্রান্ত সযাগীয়দয 

ননয়নভত ুয়যা সভয়ায়দয নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী, ডট্ নচনকৎা দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয ার্শ্য রনতনক্রয়া ও ফযফস্থানা নফলয় 

ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। Practical Approach to Lung Health(PAL), তাভায়কয ায়থ মক্ষা ম্পকয ফািংরায়দয় ম²াায 

ফতযভান অফস্থা আইননি নচনকৎা, এভনডআয নিনফ নফলয় ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। মক্ষা সযাগ ম্পয়কয াভানজক ধাযনা এফিং মক্ষা 

ননয়ন্ত্রয়ণ যকায়যয রক্ষয ও উয়েয ফাস্তফায়য়ন অিংগ্রনকাযীয়দয কযনীয় ভূ ননয়য় আয়রাচনা কয়যন। ডাাঃ পায়তভা খাাঁন 

অিংগ্রনকাযীয়দয নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষনমুি মক্ষা সযাগীয কপ যীক্ষায জনয মক্ষা ননয়ন্ত্রন 

কভযূচীয়ত অিংগ্রন কযায জনয আহ্বান জানান । 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-

%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-

%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-

%e0%a6%ac/ 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ac/
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মক্ষ্মা সযায়গ বার য়য় মাওয়া ফযনিয়দয ায়থ মক্ষ্মা ননয়ন্ত্রণ নফলয়ক ওনযয়য়য়েন 

 

িংফাদ নফজ্ঞনি : আজ ২৫ আগস্ট, ঢাকা আহ্ছাননমা নভয়নয মক্ষ্মা ননমন্ত্রণ কামযক্রয়ভয আওতাম 

নখরয়ক্ষত ও জাভতরা সোয়যয মক্ষ্মা সযায়গ বার য়ম মাওমা ফযনিয়দয ায়থ মক্ষ্মা উয 

ওনযয়ময়েন বায আয়মাজন কযা ম। ঢাকা আহ্ছাননমা নভয়নয কাযী নযচারক সভা : 

সভাখয়রছুয যভায়নয বা নতয়ে নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ওনযয়ময়েন বা অননুিত ম। 

নজএপএনিএভ নিনফ কয়রার সরাগ্রাভ এয - একাউে অনপায সভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন ঢাকা 

আহ্ছাননমা নভয়নয কামযক্রভ ননয়ম আয়রাচনা কয়যন। য়য নিনফ কয়রার সরাগ্রায়ভয ভননিনযিং 

এন্ড ইবযারুয়মন অনপায ডাাঃ  পায়তভা খাাঁন মক্ষ্মা কামযক্রভ ননয়ম আয়রাচনা কয়যন। নতনন 

মক্ষ্মা নক , মক্ষ্মায রকাযয়বদ , নকবায়ফ ছডাম , মক্ষ্মা সযায়গয রক্ষণ , সযাগ নািকযন ও 

আক্রান্ত সযাগীয়দয ননমনভত ুয়যা সভমায়দয নচনকৎা ম্পন্ন কযা সকন জরুযী , ডট্ নচনকৎা 

দ্ধনত, ঔলয়ধয ম্ভাফয ার্শ্য র নতনক্রমা ও ফযফস্থানা নফলম ননয়ম আয়রাচনা কয়যন। 

Practical Approach to Lung Health(PAL), তাভায়কয ায়থ মক্ষ্মায ম্পকয ফািংরায়দয় মক্ষ্মায ফতযভান অফস্থা 

আইননি নচনকৎা , এভনডআয নিনফ নফলম ননয়ম আয়রাচনা কয়যন। মক্ষ্মা সযাগ ম্পয়কয াভানজক ধাযনা এফিং মক্ষ্মা নন মন্ত্রয়ণ 

যকায়যয রক্ষয ও উয়েয ফাস্তফাময়ন অিংগ্রনকাযীয়দয কযনীম ভূ ননয়ম আয়রাচনা কয়যন। ডাাঃ পায়তভা খাাঁন অিংগ্রনকাযীয়দয 

নফনবন্ন রয়েয উত্তয সদন এফিং আয়রাচনা সয়ল রক্ষনমুি মক্ষ্মা সযাগীয কপ যীক্ষায জনয মক্ষ্মা ননমন্ত্রন কভযূচীয়ত অিংগ্রন ক যায 

জনয আহ্বান জানান ।  
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