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ভাদকাক্তকক ঠিকবাকফ মাচা५কযকণয জনয প্রঠক্ষণ চরকে 

 

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা সফাম ভাদকাক্ত ফযঠক্তকক ঠিকবাকফ ঠনযীক্ষা ও মাচা५কযকণয 

জনয প্রঠক্ষণ ३ফযাত ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎায সক্ষকে মথামথ দক্ষতায ३বাফ ३কনক 

ফড প্রঠতফন্ধকতা। এ५ দক্ষতা ফৃঠিয রসক্ষয ভাদকাক্তকদয  ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন 

ঠনকমাঠজত ডাক্তায, কাউকেরয, ভযাকনজায এফ१ এ५ ঠচঠকৎা १ঠিষ্ট ३নযানয 

সাজীফীকদয জনয ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন ५ন্টাযনযানার সন্টায পয এডুককন ३ফ 

এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)-সেঠন१ এন্ড সেকডন্টঠমাঠর१ সপ্রাগ্রাসভয ভাধযকভ 

প্রঠক্ষকণয ४কমাজন কযকে। এয५ ধাযাফাঠকতাম “५নকেক, স্ক্রীঠন१, এযাককভন্ট, ঠেেকভন্ট প্লাঠন१ এন্ড ডকুকভকন্টন পয 

এঠডকন প্রকপনার”-এয ওয া०চ ঠদনফযাী তৃতীম ফযাকচয প্রঠক্ষণ কামবেভ  সল কমকে। গত ২৯ ४গষ্ট, ২০১৯ তাঠযখ 

যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন, স্বাস্থয সক্টকযয  সেঠন१ রুকভ প্রঠক্ষকণয ভানী ३নষু্ঠাকনয ४কমাজন কযা ম। উক্ত 

প্রঠক্ষণঠে ঠযচারনা কযকেন ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয ঠযচারক এফ१ করকবা প্লযাকনয সগøাাফার ভাষ্টায সে५নায 

५কফার ভাুদ, ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয প্রকল্প কভবকতবা ও ভাস্টায সে५নায সভা: ४ঠভয সাকন ३নযানয 

४র্ন্বজাঠতক স্বীকৃঠত প্রাপ্ত ভাস্টায সেনায প্রভুখ।  উকেখয, ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন দীঘবঠদন মাফৎ ফা१রাকদক ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা 

সফা প্রদান ককয ४কে। ভাদকাক্তসদয  ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকমাঠজত সাজীফীকদয দক্ষতা উন্নমকনয জনয  করকবা প্লাকনয 

५ন্টাযনযানার সন্টায পয সেকডন্টঠমাঠর१ এন্ড এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)  কতৃবক ফা१রাকদক 

३নকুভাঠদত এডুককন প্রবা५ডায ঠককফ ¦াীকৃঠত প্রাপ্ত ম ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন। ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা ও সফায গুণগত ভান 

ফৃঠি ককয ভাদকাঠক্তয াকথ ম্পকৃ্ত স্বাস্থযগত, াভাঠজক এফ१ ३থবকনঠতক ক্ষঠত কঠভকম ४না এ५ প্রঠক্ষণ কামবেকভয ३নযতভ 

রক্ষয। এ প্রঠক্ষণ চরভান থাককফ। 

 

https://www.bangladaily24.com/2019/08/29/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a

6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%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%8

7-%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9a/ 

https://www.bangladaily24.com/2019/08/29/%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%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%af%e0%a6%be%e0%a6%9a/
https://www.bangladaily24.com/2019/08/29/%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%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%af%e0%a6%be%e0%a6%9a/
https://www.bangladaily24.com/2019/08/29/%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%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%af%e0%a6%be%e0%a6%9a/
https://www.bangladaily24.com/2019/08/29/%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%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%af%e0%a6%be%e0%a6%9a/


 

August-30 

 

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা সফায় ভাদকাক্ত ফযঠক্তকক ঠিকবাকফ ঠনযীক্ষা ও মাচা५কযকণয জনয প্রঠক্ষণ ३ফযাত 

নতুন ফাতবা, ঢাকা: 

Published : Friday, 30 August, 2019 at 1:46 AM 
 

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎায সক্ষকে মথামথ দক্ষতায ३বাফ ३কনক ফড় 

প্রঠতফন্ধকতা। এ५ দক্ষতা ফৃঠিয রসক্ষয ভাদকাক্তকদয  ঠচঠকৎা ও 

ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত ডাক্তায, কাউকেরয, ভযাকনজায এফ१ এ५ 

ঠচঠকৎা १ঠিষ্ট ३নযানয সাজীফীকদয জনয ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন 

५ন্টাযনযানার সন্টায পয এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার 

(४५ঠঠ५)-সেঠন१ এন্ড সেকডন্টঠয়াঠর१ সপ্রাগ্রাকভয ভাধযকভ 

প্রঠক্ষকণয ४কয়াজন কযকে। এয५ ধাযাফাঠকতায় “५নকেক, স্ক্রীঠন१, 

এযাককভন্ট, ঠেেকভন্ট প্লাঠন१ এন্ড ডকুকভকন্টন পয এঠডকন 

প্রকপনার”-এয ওয া०চ ঠদনফযাী তৃতীয় ফযাকচয প্রঠক্ষণ 

কামবেভ  সল কয়কে। গত ২৯ ४গষ্ট, ২০১৯ তাঠযখ যাজধানীয 

যাভরীস্থ ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন, স্বাস্থয সক্টকযয  সেঠন१ রুকভ 

প্রঠক্ষকণয ভানী ३নষু্ঠাকনয ४কয়াজন কযা য়। 

উক্ত প্রঠক্ষণঠে ঠযচারনা কযকেন ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয ঠযচারক এফ१ করকবা প্লযাকনয সগøাাফার ভাষ্টায সে५নায ५কফার 

ভাুদ, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয প্রকল্প কভবকতবা ও ভাস্টায সে५নায সভা: ४ঠভয সাকন ३নযানয ४র্ন্বজাঠতক স্বীকৃঠত প্রাপ্ত 

ভাস্টায সেনায প্রভুখ। 

উকেখয, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন দীঘবঠদন মাফৎ ফা१রাকদক ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা সফা প্রদান ককয ४কে। ভাদকাক্তকদয  ঠচঠকৎা ও 

ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত সাজীফীকদয দক্ষতা উন্নয়কনয জনয  করকবা প্লাকনয ५ন্টাযনযানার সন্টায পয সেকডন্টঠয়াঠর१ এন্ড এডুককন ३ফ 

এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)  কতৃবক ফা१রাকদক ३নকুভাঠদত এডুককন প্রবা५ডায ঠককফ ¦াীকৃঠত প্রাপ্ত য় ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন। 

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃঠি ককয ভাদকাঠক্তয াকথ ম্পকৃ্ত স্বাস্থযগত, াভাঠজক এফ१ ३থবকনঠতক ক্ষঠত কঠভকয় ४না এ५ 

প্রঠক্ষণ কামবেকভয ३নযতভ রক্ষয। এ প্রঠক্ষণ চরভান থাককফ।  -१ফাদ ঠফজ্ঞঠপ্ত 

 

http://www.natun-barta.com/48913/151/মাদকাসক্তি-ক্তিক্তকৎসা-সসবায়-মাদকাসি-বযক্তিকক-সঠিকভাকব-ক্তিরীক্ষা-ও-

যািাইকরকের-জিয-প্রক্তলক্ষে-অবযাহত 

http://www.natun-barta.com/48913/151/%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%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A4
http://www.natun-barta.com/48913/151/%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%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%A4


 

August-29 

ভাদকাক্ত ফযঠক্তকক ঠিকবাকফ ঠনযীক্ষা ও মাচা५কযকণয জনয প্রঠক্ষণ 
 ফৃস্পঠতফায, ४গস্ট ২৯, ২০১৯ - ১৫:৫৫ 

 

 

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎায সক্ষকে মথামথ দক্ষতায ३বাফ ३কনক ফড় প্রঠতফন্ধকতা। এ५ 

দক্ষতা ফৃঠিয রকক্ষয ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত ডাক্তায, 

কাউকেরয, ভযাকনজায এফ१ এ५ ঠচঠকৎা १ঠিষ্ট ३নযানয সাজীফীকদয জনয ঢাকা 

४হ্োঠনয়া ঠভন ५ন্টাযনযানার সন্টায পয এডুককন ३ফ এঠডকন 

প্রকপনার (४५ঠঠ५)-সেঠন१ এন্ড সেকডন্টঠয়াঠর१ সপ্রাগ্রাকভয ভাধযকভ 

প্রঠক্ষকণয ४কয়াজন কযকে। এয५ ধাযাফাঠকতায় “५নকেক, স্ক্রীঠন१, 

এযাককভন্ট, ঠেেকভন্ট প্লাঠন१ এন্ড ডকুকভকন্টন পয এঠডকন প্রকপনার”-এয 

ওয া०চ ঠদনফযাী তৃতীয় ফযাকচয প্রঠক্ষণ কামবেভ সল কয়সে। ২৯ ४গষ্ট, 

২০১৯ তাঠযখ যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন, স্বাস্থয সক্টকযয সেঠন१ রুকভ প্রঠক্ষকণয ভানী ३নষু্ঠাকনয ४কয়াজন কযা য়। উক্ত 

প্রঠক্ষণঠে ঠযচারনা কযকেন ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয ঠযচারক এফ१ করকবা প্লযাকনয সলাফার ভাষ্টায সে५নায ५কফার ভাুদ, 

ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয প্রকল্প কভবকতবা ও ভাস্টায সে५নায সভা: ४ঠভয সাকন ३নযানয ४র্ন্বজাঠতক স্বীকৃঠত প্রাপ্ত ভাস্টায 

সেনায প্রভুখ। উকেখয, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন দীঘবঠদন মাফৎ ফা१রাকদক ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা সফা প্রদান ককয ४কে। ভাদকাক্তকদয 

ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত সাজীফীকদয দক্ষতা উন্নয়কনয জনয করকবা প্লাকনয ५ন্টাযনযানার সন্টায পয সেকডন্টঠয়াঠর१ এন্ড 

এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५) কতৃবক ফা१রাকদক ३নকুভাঠদত এডুককন প্রবা५ডায ঠককফ ¦াীকৃঠত প্রাপ্ত য় ঢাকা 

४হ্োঠনয়া ঠভন। ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃঠি ককয ভাদকাঠক্তয াকথ ম্পকৃ্ত স্বাস্থযগত, াভাঠজক এফ१ ३থবকনঠতক ক্ষঠত 

কঠভকয় ४না এ५ প্রঠক্ষণ কামবেকভয ३নযতভ রক্ষয। এ প্রঠক্ষণ চরভান থাককফ। 
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ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা সফায় ভাদকাক্ত ফযঠক্তকক ঠিকবাকফ ঠনযীক্ষা ও মাচা५কযকণয জনয প্রঠক্ষণ ३ফযাত 

Posted By: ঢাকা সেক্স-১on: August 29, 2019 

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎায সক্ষকে মথামথ দক্ষতায ३বাফ ३কনক ফড় প্রঠতফন্ধকতা। এ५ দক্ষতা ফৃঠিয রকক্ষয ভাদকাক্তকদয  ঠচঠকৎা ও 

ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত ডাক্তায, কাউকেরয, ভযাকনজায এফ१ এ५ ঠচঠকৎা १ঠিষ্ট ३নযানয সাজীফীকদয জনয ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন 

५ন্টাযনযানার সন্টায পয এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)-সেঠন१ এন্ড সেকডন্টঠয়াঠর१ সপ্রাগ্রাকভয ভাধযকভ 

প্রঠক্ষকণয ४কয়াজন কযকে। এয५ ধাযাফাঠকতায় “५নকেক, স্ক্রীঠন१, এযাককভন্ট, ঠেেকভন্ট প্লাঠন१ এন্ড ডকুকভকন্টন পয 

এঠডকন প্রকপনার”-এয ওয া०চ ঠদনফযাী তৃতীয় ফযাকচয প্রঠক্ষণ কামবেভ   সল কয়কে। গত ২৯ ४গষ্ট, ২০১৯ তাঠযখ 

যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন , স্বাস্থয সক্টকযয   সেঠন१ রুকভ প্রঠক্ষকণয ভানী ३নষু্ঠাকনয ४কয়াজন কযা য়।  

উক্ত প্রঠক্ষণঠে ঠযচারনা কযকেন ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয ঠযচারক এফ१ করকবা প্লযাকনয সগ øাাফার ভাষ্টায 

সে५নায ५কফার ভাুদ, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয প্রকল্প কভবকতবা ও ভাস্টায সে५নায সভা: ४ঠভয সাকন ३নযানয 

४র্ন্বজাঠতক স্বীকৃঠত প্রাপ্ত ভাস্টায সেনায প্রভুখ।  

উকেখয, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন দীঘবঠদন মাফৎ ফা१রাকদক ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা সফা প্রদান ককয ४কে। ভাদকাক্তকদয   

ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত সাজীফীকদয দক্ষতা উন্নয়কনয জনয  করকবা প্লাকনয ५ন্টাযনযানার সন্টায পয সেকডন্টঠয়াঠর१ 

এন্ড এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)  কতৃবক ফা१রাকদক ३নকুভাঠদত এডুককন প্রবা५ডায ঠককফ  ¦াীকঠৃত 

প্রাপ্ত য় ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন। ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃঠি ককয ভাদকাঠক্তয াকথ ম্পকৃ্ত স্বাস্থযগত , 

াভাঠজক এফ१ ३থবকনঠতক ক্ষঠত কঠভকয় ४না এ५ প্রঠক্ষণ কামবেকভয ३নযতভ রক্ষয। এ প্রঠক্ষণ চরভান থাককফ। 
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সহথ  

ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা সফাম ४হ্োঠনমা ঠভকনয প্রঠক্ষণ ३ফযাত থাককফ 

 August 30, 2019 bdmetronews 

ঠফঠডকভকোঠনউজ সডস্ক॥ ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎায সক্ষকে মথামথ দক্ষতায ३বাফ ३কনক ফড প্রঠতফন্ধকতা। এ५  দক্ষতা ফৃঠিয রকক্ষয 

ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকমাঠজত ডাক্তায , কাউকেরয, ভযাকনজায এফ१ এ५ ঠচঠকৎা १ঠিষ্ট ३নযানয সাজীফীকদয 

জনয ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন ५ন্টাযনযানার সন্টায পয এডুককন  ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)-সেঠন१ এন্ড 

সেকডন্টঠমাঠর१ সপ্রাগ্রাকভয  ভাধযকভ প্রঠক্ষকণয ४কমাজন কযকে। 

এয५ ধাযাফাঠকতাম “५নকেক, স্ক্রীঠন१, এযাসকভন্ট, ঠেেকভন্ট প্লাঠন१ এন্ড ডকুকভকন্টন পয এঠডকন প্রকপনার”-এয ওয 

া०চ ঠদনফযাী তৃতীম ফযাকচয প্রঠক্ষণ কামবেভ সল কমকে। গত ২৯ ४গষ্ট যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন, স্বাস্থয 

সক্টকযয সেঠন१ রুকভ প্রঠক্ষকণয ভানী ३নষু্ঠাকনয ४কমাজন কযা 

ম। 

উক্ত প্রঠক্ষণঠে ঠযচারনা কযকেন ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয ঠযচারক এফ१ করকবা প্লযাকনয সলাফার ভাষ্টায সে५নায 

५কফার ভাুদ , ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয প্রকল্প কভবকতবা ও ভাস্টায সে५নায সভা : ४ঠভয সাকন ३নযা নয 

४র্ন্বজাঠতক স্বীকৃঠত প্রাপ্ত ভাস্টায সেনায প্রভুখ। 

উকেখয, ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন দীঘবঠদন মাফৎ ফা१রাকদক ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা সফা প্রদান ককয ४কে। ভাদকাক্তকদয 

ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকমাঠজত সাজীফীকদয দক্ষতা উন্নমকনয জনয করকবা প্লাকনয ५ন্টাযনযা নার সন্টায পয সেকডন্টঠমাঠর१ 

এন্ড এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५) কতৃবক ফা१রাকদক ३নকুভাঠদত এডুককন প্রবা५ডায ঠককফ স্বীকৃঠতপ্রাপ্ত 

ম ঢাকা ४হ্োঠনমা ঠভন। ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃঠি ককয  ভাদকাঠক্তয াকথ ম্পকৃ্ত স্বাস্থযগত, াভাঠজক 

এফ१ ३থবকনঠতক ক্ষঠত কঠভকম ४না এ५ প্রঠক্ষণ কামবেকভয ३নযতভ রক্ষয। এ প্রঠক্ষণ চরভান থাককফ। १ফাদ ঠফজ্ঞঠপ্ত 
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ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা সফায় ভাদকাক্ত ফযঠক্তকক ঠিকবাকফ ঠনযীক্ষা ও মাচা५কযকণয জনয প্রঠক্ষণ ३ফযাত 

 প্রকাঠত२ ৩:৫৪ ३যাহ্ণ, ४গস্ট ২৯, ২০১৯ 

१ফাদ ঠফজ্ঞঠপ্ত : ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎায সক্ষকে মথামথ দক্ষতায ३বাফ ३কনক ফড় 

প্রঠতফন্ধকতা। এ५ দক্ষতা ফৃঠিয রকক্ষয ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন 

ঠনকয়াঠজত ডাক্তায, কাউকেরয, ভযাকনজায এফ१ এ५ ঠচঠকৎা १ঠিষ্ট ३নযানয 

সাজীফীকদয জনয ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন ५ন্টাযনযানার সন্টায পয এডুককন ३ফ 

এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५)-সেঠন१ এন্ড সেকডন্টঠয়াঠর१ সপ্রাগ্রাকভয ভাধযকভ 

প্রঠক্ষকণয ४কয়াজন কযসে। এয५ ধাযাফাঠকতায় “५নকেক, স্ক্রীঠন१, এযাককভন্ট, 

ঠেেকভন্ট প্লাঠন१ এন্ড ডকুকভকন্টন পয এঠডকন প্রকপনার”-এয ওয া०চ 

ঠদনফযাী তৃতীয় ফযাকচয প্রঠক্ষণ কামবেভ সল কয়কে। গত ২৯ ४গষ্ট, ২০১৯ তাঠযখ 

যাজধানীয যাভরীস্থ ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন, স্বাস্থয সক্টকযয সেঠন१ রুকভ প্রঠক্ষকণয ভানী ३নষু্ঠাকনয ४কয়াজন কযা 

য়। উক্ত প্রঠক্ষণঠে ঠযচারনা কযকেন ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয ঠযচারক এফ१ করকবা প্লযাকনয সগøাাফার ভাষ্টায 

সে५নায ५কফার ভাুদ, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভকনয স্বাস্থয সক্টকযয প্রকল্প কভবকতবা ও ভাস্টায সে५নায সভা: ४ঠভয সাকন ३নযানয 

४র্ন্বজাঠতক স্বীকৃঠত প্রাপ্ত ভাস্টায সেনায প্রভুখ। উকেখয, ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন দীঘবঠদন মাফৎ ফা१রাকদক ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা 

সফা প্রদান ককয ४কে। ভাদকাক্তকদয ঠচঠকৎা ও ুনফবাকন ঠনকয়াঠজত সাজীফীকদয দক্ষতা উন্নয়কনয জনয করকবা প্লাকনয 

५ন্টাযনযানার সন্টায পয সেকডন্টঠয়াঠর१ এন্ড এডুককন ३ফ এঠডকন প্রকপনার (४५ঠঠ५) কতৃবক ফা१রাকদক ३নকুভাঠদত 

এডুককন প্রবা५ডায ঠককফ ¦াীকৃঠত প্রাপ্ত য় ঢাকা ४হ্োঠনয়া ঠভন। ভাদকাঠক্ত ঠচঠকৎা ও সফায গুণগত ভান ফৃঠি ককয 

ভাদকাঠক্তয াকথ ম্পকৃ্ত স্বাস্থযগত, াভাঠজক এফ१ ३থবকনঠতক ক্ষঠত কঠভকয় ४না এ५ প্রঠক্ষণ কামবেকভয ३নযতভ রক্ষয। এ 

প্রঠক্ষণ চরভান থাককফ। 
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