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বায় উচিত চিচকৎকযা , ছচফ : ফাাংরাচনউজ  

ঢাকা: মক্ষ্মায চিচকৎা উন্নতকদে গ্র্যাজুদয়  বফযকাচয চিচকৎকদদয চনদয় বযাগচ য চনয়ন্ত্রণ চফলয়ক এক ওচযদয়দেন বা 

ানচুিত দয়দছ যাজধানীয াঅছাচনয়া চভন ও কযান্সায াাতাদর। 

চনফায (১৪ বদেম্বয) এ বা ানচুিত য়। যকাদযয জাতীয় মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রণ কভমূচিয উদদযাদগ ঢাকা াঅছাচনয়া চভদনয 

দমাচগতায় বাচ য াঅদয়াজন য়। 

বায় ফাাংরাদদদ মক্ষ্মা বযাদগয াফিা ও জাতীয় মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রণ কভমূচিয রক্ষ্যভাত্রা , মক্ষ্মা কী , প্রকাযদবদ, কীবাদফ ছড়ায় , মক্ষ্মা 

বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ নাক্তকযণ ও কযণীয়, তাভাদকয দে মক্ষ্মায ম্পকম, মক্ষ্মা বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযণা এফাং মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রদণ 

াাংগ্র্ণকাযীদদয বূচভকা , াঅাআচচ  চিচকৎা , এভচোঅয চ চফ কী - এফ চনদয় াঅদরািনা কযা য়। এছাড়া ঢাকা াঅছাচনয়া 

চভদনয কামমক্রভ ও মক্ষ্মা  বযাদগয চিচকৎা বকাথায় াওয়া মায় , চনয়চভত ুদযা বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুচয , ে  

কী ও এয গুরুত্ব এফাং ওলদুধয ম্ভাফয ার্শ্মপ্রচতচক্রয়া ও কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন চিচকৎকযা। 

বায় উচিত চছদরন ো . াঅদভদ াযদবজ জাফীন , ো. বযজা াঅদভদ , চ চফ কদরার বপ্র গ্র্াদভয ভচন চযাং াযাে াআবারুদমন 

াচপায ো. পাদতভা খান, চ চফ কদরার বপ্রাগ্র্াদভয াযাকাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খান প্রভুখ। 

ফাাংরাদদ ভয়: ০৭২৫ ঘণ্টা, বদেম্বয ১৫, ২০১৯ 

https://www.banglanews24.com/health/news/bd/739810.details 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.banglanews24.com/health/news/bd/739810.details%2F&src=sdkpreparse
https://www.banglanews24.com/health/news/bd/739810.details
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চনফায, ১৪ বদেম্বয ২০১৯, ১৮:২৮ 

 

গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় এক ওচযদয়দেন বায াঅদয়াজন কযা য়। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয জাতীয় 

মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভন এয দমাচগতায় ১৪ বদেম্বয দুুয ২ ায় াঅহ্ছাচনয়া চভন কযানায ও 

বজনাদযর াাতার ঢাকায উত্তযায় বক্টয ১০ এ বায াঅদয়াজন কযা য়। বাদত ফাাংরাদদদ মক্ষ্া বযাদগয াফিা ও জাতীয় 

মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয রক্ষ্যভাত্রা, মক্ষ্া চক, প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছড়ায়, মক্ষ্া বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ নাক্তকযন ও কযনীয়, তাভাদকয 

াদথ মক্ষ্ায ম্পকম, মক্ষ্া বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং মক্ষ্া চনয়ন্ত্রদণ াাংগ্র্নকাযীদদয বূচভকা, াঅাআচচ  চিচকৎা, 

এভচোঅয চ চফ চক চনদয় াঅদরািনা কযা য়। উক্ত বায় প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও 

চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদয় চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার 

বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযান্ে াআবারুদয়যন াচপায োাঃ পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযদয়েন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা 

াঅহ্ছাচনয়া চভদনয কামমক্রভ ও মক্ষ্া বযাদগয চিচকৎা বকাথায় াওয়া মায়, চনয়চভত ুদযা বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন 

জরুযী, েট্ চক ও এয গুরুত্ব, ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রয়া ও কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ 

কদরার বপ্রাগ্র্াভ এয- একাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন করদক ধনযফাদ চদদয় বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। 

 

https://www.jubokantho.com/31489 
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গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় এক ওচযদয়দেন বায াঅদয়াজন কযা য়। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয জাতীয় 

মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভন এয দমাচগতায় ১৪  বদেম্বয দুুয ২ ায়  াঅহ্ছাচনয়া চভন কযানায ও  

বজনাদযর াাতার ঢাকায উত্তযায় বক্টয #১০ এ বায াঅদয়াজন কযা য়।  

বাদত ফাাংরাদদদ মক্ষ্া বযাদগয াফিা ও জাতীয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয রক্ষ্যভাত্রা , মক্ষ্া চক , প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছড়ায়, মক্ষ্া 

বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ নাক্তকযন ও কযনীয়, তাভাদকয াদথ মক্ষ্ায ম্পকম, মক্ষ্া বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং মক্ষ্া চনয়ন্ত্রদণ 

াাংগ্র্নকাযীদদয বূচভকা , াঅাআচচ  চিচকৎা , এভচোঅয চ চফ চক চনদয় াঅদরািনা কযা য়।  

উক্ত বায় প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা 

াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদয় চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযাে াআবারুদয়যন াচপায োাঃ 

পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযদয়েন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভদনয কামম ক্রভ ও মক্ষ্া বযাদগয চিচকৎা বকাথায় 

াওয়া মায়, চনয়চভত ুদযা  বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুযী,  েট্ চক ও এয গুরুত্ব, ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রয়া ও 

কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ কদরার বপ্রাগ্র্াভ এয - একাউে াচপায  বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন 

করদক ধনযফাদ চদদয় বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। 

http://www.natun-

barta.com/49213/123/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E

0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F

-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6

%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%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-

http://www.natun-barta.com/cat.php?cd=123
http://www.natun-barta.com/49213/123/details.php?id=49213
http://www.natun-barta.com/49213/123/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%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%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.natun-barta.com/49213/123/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%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%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
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ঢাকা দেশ  September 14, 2019 - No comments 

গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রণ চফলয়ক ওচযদয়দেন বা 

গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় এক ওচযদয়দেন বায াঅদয়াজন কযা য়। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয জাতীয় 

মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভন এয দমাচগতায় ১৪ বদেম্বয দুুয ২ ায় াঅহ্ছাচনয়া চভন কযানায ও 

বজনাদযর াাতার ঢাকায উত্তযায় বক্টয#১০ এ বায াঅদয়াজন কযা য়। 

বাদত ফাাংরাদদদ মক্ষ্মা বযাদগয াফিা ও জাতীয় মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয রক্ষ্যভাত্রা, মক্ষ্মা চক, প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছড়ায়, মক্ষ্মা 

বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ নাক্তকযন ও কযনীয়, তাভাদকয াদথ মক্ষ্মায ম্পকম, মক্ষ্মা বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং মক্ষ্মা চনয়ন্ত্রদণ 

াাংগ্র্নকাযীদদয বূচভকা, াঅাআচচ  চিচকৎা, এভচোঅয চ চফ চক চনদয় াঅদরািনা কযা য়। 

উক্ত বায় প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা 

াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদয় চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযাে াআবারুদয়যন াচপায োাঃ 

পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযদয়েন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভদনয কামমক্রভ ও মক্ষ্মা বযাদগয চিচকৎা বকাথায় 

াওয়া মায়, চনয়চভত ুদযা বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুযী, েট্ চক ও এয গুরুত্ব, ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রয়া ও 

কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ কদরার বপ্রাগ্র্াভ এয- একাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন 

করদক ধনযফাদ চদদয় বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। 

http://www.bhorerbarta24.com/2019/09/14/country/7278/ 
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গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ চফলয়ক ওচযদয়দেন বা 

বদেম্বয ১৪, ২০১৯ 

 

 

বোআচর গাজীুয প্রচতদফদক: গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় এক 

ওচযদয়দেন বায াঅদয়াজন কযা য়। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

জাতীয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভন এয 

দমাচগতায় ১৪ বদেম্বয দুুয ২ ায় াঅহ্ছাচনয়া চভন কযানায ও বজনাদযর 

াাতার ঢাকায উত্তযায় বক্টয#১০ এ বায াঅদয়াজন কযা য়। 

বাদত ফাাংরাদদদ মক্ষ্া বযাদগয াফিা ও জাতীয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয 

রক্ষ্যভাত্রা, মক্ষ্া চক, প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছড়ায়, মক্ষ্া বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ 

নাক্তকযন ও কযনীয়, তাভাদকয াদথ মক্ষ্ায ম্পকম, মক্ষ্া বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং মক্ষ্া চনয়ন্ত্রদণ াাংগ্র্নকাযীদদয 

বূচভকা, াঅাআচচ  চিচকৎা, এভচোঅয চ চফ চক চনদয় াঅদরািনা কযা য়। 

উক্ত বায় প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা 

াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদয় চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযাে াআবারুদয়যন াচপায োাঃ 

পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযবয়েন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভদনয কামমক্রভ ও মক্ষ্া বযাদগয চিচকৎা বকাথায় 

াওয়া মায়, চনয়চভত ুদযা বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুযী, েট্ চক ও এয গুরুত্ব, ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রয়া ও 

কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ কদরার বপ্রাগ্র্াভ এয- একাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন 

করদক ধনযফাদ চদদয় বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e

0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f-

%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%9f-

%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95/ 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95/


 

 

গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ চফলয়ক ওচযদয়দেন বা 

 প্রকাচতাঃ ৭:০৬ াযাহ্ণ, বদেম্বয ১৪, ২০১৯ 

 

াংফাদ চফজ্ঞচপ্ত :: গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় এক 

ওচযদয়দেন বায াঅদয়াজন কযা য়। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরা বদ 

যকাদযয জাতীয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া 

চভন এয দমাচগতায় ১৪ বদেম্বয দুুয ২ ায় াঅহ্ছাচনয়া চভন 

কযানায ও বজনাদযর াাতার ঢাকায উত্তযায় বক্টয#১০ এ বায 

াঅদয়াজন কযা য়।  

বাদত ফাাংরাদদদ মক্ষ্া বযাদগয াফিা ও জাতীয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ  

কভমূিীয রক্ষ্যভাত্রা , মক্ষ্া চক , প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছড়ায় , মক্ষ্া 

বযাদগয রক্ষ্ণ , বযাগ নাক্তকযন ও কযনীয় , তাভাদকয াদথ মক্ষ্ায 

ম্পকম, মক্ষ্া বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং মক্ষ্া চনয়ন্ত্রদণ াাংগ্র্নকাযীদদয বূচভকা , াঅাআচচ  চিচকৎা, এভচোঅয চ চফ চক 

চনদয় াঅদরািনা কযা  য়। 

উক্ত বায় প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা 

াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদয় চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযাে াআবারুদয়যন াচপায োাঃ 

পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযদয়ে ন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভদনয কামমক্রভ ও মক্ষ্া বযাদগয চিচকৎা বকাথায় 

াওয়া মায়, চনয়চভত ুদযা বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুযী , েট্ চক ও এয গুরুত্ব , ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রয়া ও 

কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ ক বরার বপ্রাগ্র্াভ এয - একাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন 

করদক ধনযফাদ চদদয় বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। 

https://teknaftoday.com/2019/09/14/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C

%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F

-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95/ 

https://teknaftoday.com/2019/09/14/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95/
https://teknaftoday.com/2019/09/14/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95/
https://teknaftoday.com/2019/09/14/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95/
https://teknaftoday.com/2019/09/14/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95/
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াংফাদ চফজ্ঞচপ্ত : গ্র্াজুদম  প্রাাআদব  প্রা কচ নাযদদয চনদম এক ওচযদমদেন বায াঅদমাজন কযা ম। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয জাতীম মক্ষ্া চনমন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনমা চভন এয দমাচগতাম ১৪ বদেম্বয দুুয ২ াম াঅহ্ছাচনমা 

চভন কযানায ও বজনাদযর াাতার ঢাকায উত্তযাম বক্টয #১০ এ বায াঅদমাজন কযা ম।  

বাদত ফাাংরাদদদ মক্ষ্া বযাদগয াফিা ও জাতীম মক্ষ্া চনমন্ত্রণ কভমূিীয রক্ষ্যভাত্রা , মক্ষ্া চক , প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছোম , মক্ষ্া 

বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ নাক্তকযন ও কযনীম, তাভাদকয াদথ মক্ষ্ায ম্পকম, মক্ষ্া বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং মক্ষ্া চনমন্ত্রদণ 

াাংগ্র্নকাযীদদয বূচভকা , াঅাআচচ  চিচকৎা , এভচোঅয চ চফ চক চনদম াঅদরািনা কযা ম।  

উক্ত বাম প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা 

াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদম চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযাে াআবারুদমযন াচপায োাঃ 

পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযদমেন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা াঅহ্ছাচনমা চভদনয কামমক্রভ ও মক্ষ্া বযাদগয চিচকৎা বকাথাম 

াওমা মাম, চনমচভত ুদযা বভমাদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুযী , েট্ চক ও এয গুরুত্ব , ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রমা ও 

কযণীম চনদম াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ কদরার বপ্রাগ্র্াভ এয - একাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন 

করদক ধনযফাদ চদদম বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। ## 

বয়ায করুন ... 

http://www.satkhiranews.com/16203/ 

http://www.satkhiranews.com/16203/
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গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ চফলয়ক ওচযদয়দেন বা 

াঅদে   াাআভ : চনফায, ১৪ বদেম্বয, ২০১৯ 

চনফায, ১৪ বদেম্বয : গ্র্াজুদয়  প্রাাআদব  প্রাকচ নাযদদয চনদয় এক ওচযদয়দেন বায াঅদয়াজন কযা য়। গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকাদযয জাতীয়  মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয উদদযাদগ ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভন এয দমাচগতা য় ১৪ বদেম্বয দুুয ২ ায় 

াঅহ্ছাচনয়া চভন কযানায ও বজনাদযর াাতার ঢাকায উত্তযায় বক্টয #১০ এ বায াঅদয়াজন কযা য় । 

বাদত ফাাংরাদদদ  মক্ষ্া বযাদগয াফিা ও জাতীয়  মক্ষ্া চনয়ন্ত্রণ কভমূিীয রক্ষ্যভাত্রা , মক্ষ্াচক, প্রকাযদবদ, চকবাদফ ছড়ায় , মক্ষ্া 

বযাদগয রক্ষ্ণ, বযাগ নাক্তকযন ও কযনীয় , তাভাদকয াদথ মক্ষ্া ম্পকম, মক্ষ্া বযাগ ম্পদকম াভাচজক ধাযনা এফাং  মক্ষ্া চনয়ন্ত্রদণ 

াাংগ্র্নকাযীদদয বূচভকা , াঅাআচচ  চিচকৎা , এভচোঅয চ চফ চক চনদয় াঅদরািনা কযা য় । 

উক্ত বায় প্রধান াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ াঅদভদ াযদবজ জাফীন ও চফদল াচতচথ চাদফ উচিত চছদরন োাঃ বযজা 

াঅদভদ। বায শুযদত ফাাআদক ধনযফাদ চদদয় চজএপএচ এভ, চ চফ কদরার বপ্রগ্র্াভ এয- ভচন চযাং এযাে াআবারুদয়যন াচপায োাঃ 

পাদতভা খাাঁন উক্ত ওচযদয়েন বা চযিারনা কদযন। চতচন ঢাকা াঅহ্ছাচনয়া চভদনয কামমক্রভ ও ম ²াা বযাদগয চিচকৎা বকাথায় 

াওয়া মায়, চনয়চভত ুদযা বভয়াদদয চিচকৎা ম্পণূম কযা বকন জরুযী , েট্ চক ও এয গুরুত্ব , ঔলদধয ম্ভাফয ার্শ্ম প্রচতচক্রয়া ও 

কযণীয় চনদয় াঅদরািনা কদযন। চযদদল চজএপএচ এভ চ চফ কদরার বপ্রাগ্র্াভ এয - একাউে াচপায বভাাম্মদ াাদাৎ খাাঁন 

করদক ধনযফাদ চদদয় বায ভাপ্ত বঘালনা কদযন। 
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