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এওয়োন চনউি: ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-পেচনিং-এয 

ফবলল দু ’চট কোচযকুরোলভয ভোচিয ভোধযলভ তৃতীয় ফযোলিয প্রচক্ষণ কোমবেভ পল কযলত মোলে ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। ভোদক 

চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনপয়োচিতলদয িনয “পক ভযোলনিলভন্ট পয এযোচডকন প্রলপনোর” ও “এচথক পয 

এযোচডকন প্রলপনোর” চফলয়ক প্রচক্ষণচট গত ২২ পলেম্বয শুরু লয় আগোভী ২৬ পলেম্বয ২০১৯ মবন্ত অফযোত থোকলফ। োাঁি 

চদলনয এই প্রচক্ষণচট ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন , স্বোস্থ্য পক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়। প্রচক্ষলণয আহ্বোয়ক ঢোকো 

আহ্ছোচনয়ো চভলনয স্বোস্থ্য পক্টলযয চযিোরক এফিং কলরোম্ব প্লোলনয পলোফোর ভোস্টোয পেইনোয ইকফোর ভোুদ। 

উলেখ্য, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন দীর্বচদন ধলয ফোিংরোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো পফো প্রদোন কলয আলছ। 

ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও পফোয গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এফিং অথবননচতক 

ক্ষচত কচভলয় এলন এ ভযো ভোধোলনয িনযই কলরোম্ব প্লযোলনয ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ 

এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-এয োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এই পমৌথ উলদযোগ। 

https://a1news24.com/2019/09/23/18169/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-

%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e

0%a6%a4-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/ 

https://a1news24.com/news/health/
https://a1news24.com/2019/09/23/18169/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
https://a1news24.com/2019/09/23/18169/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
https://a1news24.com/2019/09/23/18169/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
https://a1news24.com/2019/09/23/18169/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
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ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-পেচনিং-এয ফবলল দু ’চট 

কোচযকরুোলভয ভোচিয ভোধযলভ তৃতীয় ফযোলিয প্রচক্ষণ কোমবেভ পল কযলত মোলে ঢোকো আহ্ছোচন য়ো চভন। ভোদক চনববযীর 

ফযচক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিতলদয িনয “পক ভযোলনিলভন্ট পয এযোচডকন প্রলপনোর ” ও “এচথক পয 

এযোচডকন প্রলপনোর” চফলয়ক প্রচক্ষণচট গত ২২ পলেম্বয শুরু লয় আগোভী ২৬ পলেম্বয ২০১৯ মবন্ত অফযোত থোকলফ। োাঁি 

চদলনয এই প্রচক্ষণচট ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন , স্বোস্থ্য পক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়। প্রচক্ষলণয আহ্বোয়ক ঢোকো 

আহ্ছোচনয়ো চভলনয স্বোস্থ্য পক্টলযয চযিোরক এফিং কলরোম্ব প্লোলনয পলোফোর ভোস্টোয পেইনোয ইকফোর ভোুদ। 

উলেখ্য, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন দীর্বচদন ধলয ফোিংরোলদল  ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো পফো প্রদোন কলয আলছ। 

ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও পফোয গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এফিং অথবননচতক 

ক্ষচত কচভলয় এলন এ ভযো ভোধোলনয িনযই কলরোম্ব প্লযোলনয ইন্টোযনযোনোর পন্টো য পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ 

এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-এয োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এই পমৌথ উলদযোগ। 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-

%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e

0%a6%a4-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/ 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
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প্রচক্ষণ 

২৩ পলেম্বয, ২০১৯, ৪:২৭ অযোহ্ণঢোকো চফবোগ / চপিোয / োযোলদ / স্বোস্থ্য 

ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-পেচনিং-এয ফবলল 

দু’চট কোচযকুরোলভয ভোচিয ভোধযলভ তৃতীয় ফযোলিয প্রচক্ষণ কোমবেভ পল কযলত মোলে ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। 

 ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিতলদয িনয “পক 

ভযোলনিলভন্ট পয এযোচডকন প্রলপনোর ” ও “এচথক পয এযোচডকন 

প্রলপনোর” চফলয়ক প্রচক্ষণচট গত ২২ পলেম্বয শুরু লয় আগোভী ২৬ 

পলেম্বয ২০১৯ মবন্ত অফযোত থোকলফ। োাঁি চদলনয এই প্রচক্ষণচট ঢোকো 

আহ্ছোচনয়ো চভন , স্বোস্থ্য পক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়।  প্রচক্ষলণয আহ্বোয়ক ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয স্বোস্থ্য 

পক্টলযয চযিোরক এফিং কলরোম্ব প্লোলনয পলোফোর ভোস্টোয পেইনোয ইকফোর ভোুদ।  উলেখ্য, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন দীর্বচদন 

ধলয ফোিংরোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো পফো প্রদোন কলয আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও পফোয গুণগত 

ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এফিং অথবনন চতক ক্ষচত কচভলয় এলন এ ভযো 

ভোধোলনয িনযই কলরোম্ব প্লযোলনয ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ এযোচডকন 

প্রলপনোর (আইচচই)-এয োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এই পমৌথ উলদযোগ। 

https://universal24news.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-

%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e

0%a6%a4-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/ 
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https://universal24news.com/%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%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%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e/
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ভোদকোক্ত চিচকৎোয় চনলয়োচিত পোিীচফলদয ফবলল প্রচক্ষণ 

পলেম্বয ২৩, ২০১৯ 

 

ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-পেচনিং-এয ফবলল দু’চট 

কোচযকরুোলভয ভোচিয ভোধযলভ তৃতীয় ফযোলিয প্রচক্ষণ কোমবেভ পল কযলত মোলে ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। ভোদক চনববযীর 

ফযচক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিতলদয িনয “পক ভযোলনিলভন্ট পয এযোচডকন প্রলপনোর” ও “এচথক পয 

এযোচডকন প্রলপনোর”  চফলয়ক প্রচক্ষণচট গত ২২ পলেম্বয শুরু লয় আগোভী ২৬ পলেম্বয ২০১৯ মবন্ত অফযোত থোকলফ। 

োাঁি চদলনয এই প্রচক্ষণচট ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন, স্বোস্থ্য পক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়। প্রচক্ষলণয আহ্বোয়ক ঢোকো 

আহ্ছোচনয়ো চভলনয স্বোস্থ্য পক্টলযয চযিোরক এফিং কলরোম্ব প্লোলনয  ভোস্টোয পেইনোয ইকফোর ভোুদ। উলেখ্য, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন 

দীর্বচদন ধলয ফোিংরোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো  পফো প্রদোন কলয আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও পফোয গুণগত 

ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এফিং অথবননচতক ক্ষচত কচভলয় এলন এ ভযো ভোধোলনয 

িনযই কলরোম্ব প্লযোলনয ইন্টোযনযোনোর পন্টোয পয পেলডনচয়োচরিং এযোন্ড এডুলকন অফ এযোচডকন প্রলপনোর (আইচচই)-এয 

োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এই পমৌথ উলদযোগ। 
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