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ঢাকা আহ্ছাননয়া নভনন ভাদকাক্ত ননযীক্ষা ও মাচাইকযণ প্রনক্ষণ অননুিত  

নফনল প্রনতনননধ 

ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত পাজীফীনদয জনয নিতীয় 

ফযানচয এক প্রনক্ষণ কামভক্রভ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভনন অননুিত য়। 

পযাফফায ২৫ আগষ্ট ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয উনদযানগ ইন্টাযনযানার 

পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই) 

পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয 

এনেকন প্রনপনার” কানযকুরাভ শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, 

২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ।  উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা 

প্লযাননয পগøাাফার ভাষ্টায পেইনায ইকফার ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা: 

আনভয পানন অনযানয আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ। ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক 

ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয  নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত োক্তায, কাউনেরয, ভযাননজায 

এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয  ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং 

এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয আনয়াজন 

কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্রæবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। উনেখয, আহ্ছাননয়া 

নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা 

উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয াপথ পমৌথ এ উনদযাগ। 

  
http://thebdexpress.com/2019/08/26/ঢাকা-আহ্ছানিয়া-নমশনি-

মাদ/?fbclid=IwAR16k5AOQX4niYB6QGfWVvRSdgpZTf_XFUnXvwi7TMP8oYU-4suxwkZe3Qs 

http://thebdexpress.com/2019/08/26/????-?????????-?????-???/?fbclid=IwAR16k5AOQX4niYB6QGfWVvRSdgpZTf_XFUnXvwi7TMP8oYU-4suxwkZe3Qs
http://thebdexpress.com/2019/08/26/????-?????????-?????-???/?fbclid=IwAR16k5AOQX4niYB6QGfWVvRSdgpZTf_XFUnXvwi7TMP8oYU-4suxwkZe3Qs


 

August-16 

ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

নতুন ফাতভা, ঢাকা: 

Published : Monday, 26 August, 2019 at 5:40 PM 
  

ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত পাজীফীনদয জনয নিতীয় ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত যনয়নছ। ২৫ আগষ্ট, 

২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন 

প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন প্রনপনার ” 

কানযকুরাভ শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ।  

 

উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয পগøাাফার ভাষ্টায পেইনায ইকফার 

ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা : আনভয পানন অনযানয আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত 

ভাস্টায পেনায প্রভুখ।  

 

ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে ম থামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয   নচনকৎা ও ুনফভানন 

নননয়ানজত োক্তায, কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয   ইন্টাযনযানার 

পন্টায পয পক্রনেন্টনয়া নরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ 

প্রনক্ষনণয আনয়াজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্র æবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। উনেখয , 

আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদ প ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নয়ননয 

জনযই করনবা প্লযাননয ানথ পমৌথ এ উনদযাগ। ূে:  িংফাদ নফজ্ঞনপ্ত 

 

 

http://www.natun-barta.com/48854/102/মাদকাসনি-নিনকৎসা-সসবায়-মাদকাসি-বযনিনক-সঠিকভানব-নিরীক্ষা-
ও-যািাইকরনের-জিয-প্রনশক্ষনের-নবকল্প-সিই 

http://www.natun-barta.com/48854/102/%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%A7%9F-%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%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%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%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
http://www.natun-barta.com/48854/102/%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%A7%9F-%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%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%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%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


 

August-26 

ভাদকাক্ত ফযনক্তনক মাচাই প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

আগস্ট ২৬, ২০১৯ 2 9  

 

অনরাইনঃ 

ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত পাজীফীনদয জনয নিতীয় ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত যনয়পছ।২৫ আগষ্ট, 

২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন 

প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন প্রপপনার” 

কানযকুরাভ শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ।উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয পলাফার ভাষ্টায পেইনায ইকফার ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য 

পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা: আনভয পানন অনযানয আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ।ভাদকানক্ত নচনকৎায 

পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয নচনকৎা ও ুনফভাপন নননয়ানজত োক্তায, 

কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয ইন্টাযনযানার পন্টায পয 

পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয আনয়াজন 

কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্রুবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন।উনেখয, আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন 

ধনয ফািংরানদন ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ 

পমৌথ এ উনদযাগ। 

https://www.bangladaily24.com/2019/08/26/মাদকাসি-বযনিনক-যািা/ 

https://www.bangladaily24.com/2019/08/26/%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%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be/
https://www.bangladaily24.com/2019/08/26/%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%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE/
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ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

 পাভফায, ২৬ আগস্ট ২০১৯, ১৭:১৮ 

ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

 

ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত পাজীফীনদয জনয নিতীয় 

ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত যনয়নছ। ২৫ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড 

এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, 

এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন প্রনপনার” কানযকুরাভ 

শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ। উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয 

স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয পলাফার ভাষ্টায পেইনায ইকফার ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা 

ও ভাস্টায পেইনায পভা: আনভয পানন অনযানয আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ। ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায 

অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয  নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত োক্তায, কাউনেরয, ভযাপনজায এফিং 

নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয  ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ 

এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয আনয়াজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন 

এযাপ্রুবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকনৃত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। উনেখয, আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন ভাদক 

ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ পমৌথ এ উনদযাগ। 

https://www.bojrokontho.com/11107 

https://www.bojrokontho.com/11107


 

August-26 

ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

িংফাদ নফজ্ঞনপ্ত : ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত পাজীফীনদয জনয নিতীয় ফযানচয 

প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত যনয়নছ। ২৫ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন , স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব 

বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টন য়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই) 

পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন প্রনপনার ” 

কানযকরুাভ শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ।  

উক্ত প্রনক্ষণনে নয চারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয 

পগøাাফার ভাষ্টায পেইনায ইকফার ভাুদ , ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায 

পেইনায পভা : আনভয পানন অনযানয আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টা য পেনায প্রভুখ।  

ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক 

ননবভযীরনদয  নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত োক্তায , কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয 

পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা  প্লযাননয  ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড 

এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয 

আনয়াজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্র æবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া  

নভন। উনেখয, আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয 

আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ পমৌথ এ উনদযাগ। 

3 8  V i e w s  
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ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় ভাদকাক্ত ফযনক্তপক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

িংফাদ নফজ্ঞনপ্ত : ভাদকানক্ত নচনকৎা পফাম ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

অভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননমানজত পাজীফীনদয জনয নিতীম ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত 

যনমনছ। ২৫ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননমা নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রপেন্টনমানরিং 

এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড 

েকনুভনন্টন পয এনেকন প্রনপনার” কানযকুরাভ শুরু ম। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত 

চরনফ। 

উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননমা নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয পগøাাফার ভাষ্টায 

পেইনায ইকফার ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননমা নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা: আনভয পানন অনযানয 

আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ। 

ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয নচনকৎা ও 

ুনফভানন নননমানজত োক্তায, কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননমা নভন করনবা 

প্লযাননয ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনমানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড 

পক্রনেন্টনমানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয আনমাজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্রæবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ 

স্বীকনৃত াম ঢাকা আহ্ছাননমা নভন। উনেখয, আহ্ছাননমা নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা 

প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নমননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ পমৌথ এ উনদযাগ। ### 

http://www.satkhiranews.com/14996/ 

http://www.satkhiranews.com/14996/


 

August-26 

ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিক ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

 প্রকানতঃ ৫:৫৪ অযাহ্ণ, আগস্ট ২৬, ২০১৯ 

 

িংফাদ নফজ্ঞনপ্ত :: ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত 

পাজীফীনদয জনয নিতীয় ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত যনয়নছ। ২৫ আগষ্ট, 

২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন , স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন 

ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন 

প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট 

প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন প্রনপনার ” কানযকুরাভ শুরু য়। াাঁচ 

নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ।  উক্ত 

প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা  প্লযাননয পগøাাফার ভাষ্টায পেইনায 

ইকফার ভাুদ , ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা : আনভয পানন অনযানয 

আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ।  ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা 

ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত োক্তায , কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয 

পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনে কন 

প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয আনয়াজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন 

এযাপ্রæবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। উনেখয , আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন 

ভাদক ননবভযীর ফয নক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ 

পমৌথ এ উনদযাগ। 

https://teknaftoday.com/2019/08/26/%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%A7%9F/ 

https://teknaftoday.com/2019/08/26/%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%A7%9F/
https://teknaftoday.com/2019/08/26/%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%A7%9F/
https://teknaftoday.com/2019/08/26/%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%A7%9F/
https://teknaftoday.com/2019/08/26/%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%A7%9F/


 

August-6 

 

ভাদকানক্ত নচনকৎা পফায় নিকবানফ ননযীক্ষা ও  মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

bhorerbarta24.com/2019/08/26/country/5572 
A u g u s t  2 6 , 2 0 1 9  

 

ননউজ পেস্ক : ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত পাজীফীনদয জনয নিতীয় ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত 

যনয়নছ। ২৫ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড 

এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ “ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন 

প্রনপনার” কানযকরুাভ শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ তানযখ মভন্ত চরনফ। উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয পগøাাফার ভাষ্টায পেইনায ইকফার ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয 

স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা: আনভয পানন অনযানয আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ। 

ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয ভাদক ননবভযীরনদয  নচনকৎা ও ুনফভানন 

নননয়ানজত োক্তায, কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয  ইন্টাযনযানার 

পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযপভ 

প্রনক্ষনণয আনয়াজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্রæবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। উনেখয, 

আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা 

উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ পমৌথ এ উনদযাগ। 

http://www.bhorerbarta24.com/2019/08/26/country/5572/ 

http://www.bhorerbarta24.com/2019/08/26/country/5572/


 

August-27 

ভাদকাক্ত ফযনক্তনক নিকবানফ ননযীক্ষা ও মাচাইকযনণয জনয প্রনক্ষনণয নফকল্প পনই 

আগস্ট ২৭, ২০১৯ 

 

 

পেইনর গাজীুয প্রনতনফদক:ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত 

পাজীফীনদয জনয নিতীয় ফযানচয প্রনক্ষণ কামভক্রভ অফযাত যনয়নছ। ২৫ আগষ্ট, ২০১৯ 

তানযখ ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন, স্বাস্থ্য পক্টনযয ননজস্ব বফনন ইন্টাযনযানার পন্টায পয 

পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই) পেননিং-এ 

“ইননেক, স্ক্রীননিং, এযাননভন্ট, নেেনভন্ট প্লাননিং এন্ড েকুনভনন্টন পয এনেকন 

প্রনপনার” কানযকুরাভ শুরু য়। াাঁচ নদননয এই প্রনক্ষণ আগাভী ২৯ আগষ্ট, ২০১৯ 

তানযখ মভন্ত চরনফ।উক্ত প্রনক্ষণনে নযচারনা কযনফন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয নযচারক এফিং করনবা প্লযাননয পগøাাফার 

ভাষ্টায পেইনায ইকফার ভাুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নভননয স্বাস্থ্য পক্টনযয প্রকল্প কভভকতভা ও ভাস্টায পেইনায পভা: আনভয পানন অনযানয 

আন্তভজানতক স্বীকৃনত প্রাপ্ত ভাস্টায পেনায প্রভুখ। ভাদকানক্ত নচনকৎায পক্ষনে মথামথ দক্ষতায অবাফনক ননরূণ কনযই এই দক্ষতা ফৃনিয রনক্ষয 

ভাদক ননবভযীরনদয নচনকৎা ও ুনফভানন নননয়ানজত োক্তায, কাউনেরয, ভযাননজায এফিং নচনকৎা িংনিষ্ট অনযানয পাজীফীনদয জনয 

আহ্ছাননয়া নভন করনবা প্লযাননয ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রনেন্টনয়ানরিং এন্ড এেুনকন অফ এনেকন প্রনপনার (আইননই)-পেননিং 

এন্ড পক্রনেন্টনয়ানরিং পপ্রাগ্রানভয ভাধযনভ প্রনক্ষনণয আনয়াজন কযনছ মায কতৃভক ফািংরানদন এযাপ্রæবে এেুনকন প্রবাইোয নননফ স্বীকৃনত 

ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। উনেখয, আহ্ছাননয়া নভন দীঘভনদন ধনয ফািংরানদন ভাদক ননবভযীর ফযনক্তনদয নচনকৎানফা প্রদান কনয আনছ 

এফিং পাজীফীনদয দক্ষতা উন্নয়ননয জনযই করনবা প্লযাননয ানথ পমৌথ এ উনদযাগ।  T w e e t  

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