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ছনি: ন নিন  

ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর অনিটে স্বোস্থ্য সেক্টর ও আম্বোলো আইন র েটযয এক চনুি স্বোক্ষনরত হয়। চনুিটত ঢোকো 

আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর পটক্ষ স্বোক্ষর কটরে স্বোস্থ্য সেক্টটরর পনরচোলক ইকিোল েোেুদ ও আম্বোলো আইন র পটক্ষ প্রযোে 

নেিবোহী কেবকতবো আনরি নেকদোর। স্বোস্থ্য সেক্টটরর একোউনটিং েযোটেজটেট ও এইচ আর েযোটেজটেট েি ওয়োর ততনরটত েহোয়তো 

প্রদোে করটি আম্বোলো আই । অেষু্ঠোটে অেযোটেযর েটযয উপনস্থ্ত নছটলে স্বোস্থ্য সেক্টটরর েহকোরী পনরচোলক সেো: সেোখটলছুর রহেোে, 

আকোউটে সকো-অনেটে র সেো: আনতকুর রহেোে ও প্রটজক্ট েযোটেজোর েো: েোয়লো পোরেীে। ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের সকৌশলগত 

পনরকল্পেোয় অট োটেশটের কোর্বক্রটের অিংশ নহেোটি আজ এই চনুি স্বোক্ষনরত হটয়টছ। এর েোযযটে স্বোস্থ্য সেক্টর েতুে আনিটক গনত 

নেটয় কোজ কটর র্োটি। 

https://www.bangladeshtoday.net/archive/ 

https://www.bangladeshtoday.net/author/salimtbt/
https://www.bangladeshtoday.net/archive/
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  স্বোস্থ্য সেক্টর ও আম্বোলো আইন র েটযয চনুি স্বোক্ষর 

ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশে 

ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর অনিটে িৃহস্পনতিোর স্বোস্থ্য সেক্টর ও আম্বোলো আইন র েটযয এক চনুি স্বোক্ষনরত হটয় সছ। 

স্বোস্থ্য সেক্টটরর একোউনটিং েযোটেজটেট ও এইচআর েযোটেজটেট েি ওয়যোর   ততনরটত েহোয়তো প্রদোে করটি আম্বোলো আইন । 

চনুিটত ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর পটক্ষ চনুি স্বোক্ষর কটরে স্বোস্থ্য সেক্টটরর পনরচোলক ইকিোল েোেুদ ও আম্বোলো  

আইন র পটক্ষ স্বোক্ষর কটরে প্রযোে নেিবোহী আনরি নেকদোর। চনুি স্বোক্ষনরত অেষু্ঠোটে উপনস্থ্ত নছটলে স্বোস্থ্য সেক্টটরর েহকোরী 

পনরচোলক সেো. সেোখটলছুর রহেোে, আকোউটে সকো-অনেবটে র আনতকুর রহেোে, েো. েোয়লো পোরেীে। এর েোযযটে ঢোকো আহ্ছোনেয়ো 

নেশটের সকৌশলগত পনরকল্পেোয় অট োটেশটের কোর্বক্রটের অিংশ নহটেটি এ অট োটেশটের চনুি স্বোক্ষনরত হটয়টছ। এর েোযযটে স্বোস্থ্য 

সেক্টর েতুে আনিটক গনত নেটয় কোজ কটর র্োটি। েিংিোদ নিজ্ঞনি 

http://www.alokitobangladesh.com/todays/news_print/317971/2019/11/08 

http://alokitobangladesh.com/epaper/pages/get_image/200761 

http://www.alokitobangladesh.com/todays/news_print/317971/2019/11/08
http://alokitobangladesh.com/epaper/pages/get_image/200761
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অট োটেশটের র্োত্রো শুরু হটলো ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর 

 

জোেবোল সেস্ক 

িৃহস্পনতিোর ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর অনিটে স্বোস্থ্য সেক্টর ও 

আম্বোলো আইন র েটযয এক চনুি স্বোক্ষনরত হয়। স্বোস্থ্য সেক্টটরর একোউনটিং 

েযোটেজটেট ও এইচ আর েযোটেজটেট েি ওয়োর ততনরটত েহোয়তো প্রদোে  করটি 

আম্বোলো আই । 

চনুিটত ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর পটক্ষ চনুি স্বোক্ষর কটরে স্বোস্থ্য 

সেক্টটরর পনরচোলক ইকিোল েোেুদ ও আম্বোলো আইন র পটক্ষ স্বোক্ষর কটরে প্রযোে নেিবোহী কেবকতবো আনরি নেকদোর। চনুি স্বোক্ষনরত 

অেষু্ঠোটে উপনস্থ্ত নছটলে স্বো স্থ্য সেক্টটরর েহকোরী পনরচোলক সেো . সেোখটলছুর রহেোে , আকোউটে সকো -অনেটে র সেো . আনতকরু 

রহেোে, প্রটজক্ট েযোটেজোর েো. েোয়লো পোরেীে । 

ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের সকৌশলগত পনরকল্পেোয় অট োটেশটের কোর্বক্রটের অিংশ নহেোটি এই চনুি স্বোক্ষনরত হটয়টছ। এর েোযযটে 

স্বোস্থ্য সেক্টর েতুে আনিটক গনত নেটয় কোজ কটর র্োটি। 

এেএইচ/ 

https://www.bd-

journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E

0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-

%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0

%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4 

 

 

 

 

https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
https://www.bd-journal.com/health/94213/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
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অট োটেশটের র্োত্রো শুরু হটলো ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর 

েটেম্বর ৭, ২০১৯ 

 

আজ িৃহস্পনতিোর ৭ েটেম্বর, ২০১৯ নিকোল নতে োয় ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর অনিটে স্বোস্থ্য সেক্টর ও আম্বোলো 

আইন র েটযয এক চনুি স্বোক্ষনরত হয়। স্বোস্থ্য সেক্টটরর একোউনটিং েযোটেজটেট ও এইচ আর েযোটেজটেট েি ওয়োর ততনরটত 

েহোয়তো প্রদোে করটি আম্বোলো আই । চনুিটত ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর পটক্ষ চনুি স্বোক্ষর কটরে স্বোস্থ্য সেক্টটরর 

পনরচোলক ইকিোল েোেুদ ও আম্বোলো আইন র পটক্ষ স্বোক্ষর কটরে প্রযোে নেিবোহী কেবকতবো আনরি নেকদোর। চনুি স্বোক্ষনরত অেষু্ঠোটে 

উপনস্থ্ত নছটলে স্বোস্থ্য সেক্টটরর েহকোরী পনরচোলক সেো: সেোখটলছুর রহেোে, আকোউটে সকো-অনেটে র সেো: আনতকুর রহেোে, 

প্রটজক্ট েযোটেজোর েো: েোয়লো পোরেীে । ঢোকো আহ্ছোনেয়ো নেশটের সকৌশলগত পনরকল্পেোয় অট োটেশটের কোর্বক্রটের অিংশ নহেোটি 

আজ এই চনুি স্বোক্ষনরত হটয়টছ। এর েোযযটে স্বোস্থ্য সেক্টর েতুে আনিটক গনত নেটয় কোজ কটর র্োটি। 

https://bhorerbarta24.com/news/4746 

https://bhorerbarta24.com/news/4746
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হেলথ  

ঢোকো আহ্ছোনের্ ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটর অট োটেশটের র্োত্রো শুরু 

 November 8, 2019 bdmetronews 

নিনেটেটরোনেউজ সেস্ক ॥ িৃহস্পনতিোর (৭ েটেম্বর) নিকোল নতে োর্  ঢোকো আহ্ছোনের্ ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর অনিটে স্বোস্থ্য সেক্টর ও  

আম্বোলো আইন র েটযয এক চনুি স্বোক্ষনরত হর্ । 

স্বোস্থ্য সেক্টটরর একোউনটিং েযোটেজটেট ও এইচ আর েযোটেজটেট েি ওর্ োর ততনরটত েহোর্ তো প্রদোে করটি আম্বোলো আই । চনুিটত 

ঢোকো আহ্ছোনের্ ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর পটক্ষ চনুি স্বোক্ষর কটরে স্বোস্থ্য সেক্টটরর পনরচোলক ইকিোল েোেুদ ও আম্বোলো আইন র পটক্ষ 

স্বোক্ষর কটরে প্রযোে নেিবোহী কেবকতবো আনরি নেকদোর। 

চনুি স্বোক্ষনরত অেষু্ঠোটে উপনস্থ্ত নছটলে স্বোস্থ্য সেক্টটরর েহকোরী পনরচোলক সেো : সেোখটলছুর রহেোে,  আকোউটে  সকো-অনেটে র 

সেো: আনতকুর রহেোে, প্রটজক্ট েযোটেজোর েো : েোর্ লো পোরেীে । ঢোকো আহ্ছোনের্ ো  নেশটের সকৌশলগত পনরকল্পেোর্  অট োটেশটের 

কোর্বক্রটের অিংশ নহেোটি এই চনুি স্বোক্ষনরত হটর্ টছ। এর েোযযটে স্বোস্থ্য সেক্টর েতুে আনিটক গনত নেটর্  কোজ কটর র্োটি। 

 

http://bdmetronews24.com/archives/57382 

http://bdmetronews24.com/archives/category/health
http://bdmetronews24.com/archives/57382
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
http://bdmetronews24.com/archives/57382
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অট োটেশটের র্োত্রো শুরু হটলো ঢোকো আহ্ছোনের্ ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টসরর 

 

েোতক্ষীরো নেউজ সেস্ক ::  িৃহস্পনতিোর নিকোল নতে োর্  ঢোকো আহ্ছোনের্ ো নেশটের 

স্বোস্থ্য সেক্টটরর অনিটে স্বোস্থ্য সেক্টর ও  আম্বোলো আইন র েটযয এক চনুি স্বোক্ষনরত হর্ । 

স্বোস্থ্য সেক্টটরর একোউনটিং েযোটেজটেট ও এইচ আর েযোটেজটেট েি ওর্ োর ততনরটত েহোর্ তো প্রদোে করটি আম্বোলো আই । চুনিটত 

ঢোকো আহ্ছোনের্ ো নেশটের স্বোস্থ্য সেক্টটরর পটক্ষ চনুি স্বোক্ষর কটরে স্বোস্থ্য সেক্টটরর পনরচোলক ইকিোল েোেুদ ও আম্বোলো আইন র পটক্ষ 

স্বোক্ষর কটরে প্রযোে নেিবোহী কেবকতবো আনরি নেকদোর। চনুি স্বোক্ষনরত অেষু্ঠোটে উপনস্থ্ত নছটলে স্বোস্থ্য সেক্টটরর েহকোরী পনরচোলক 

সেো: সেোখটলছুর রহেোে, আকোউটে  সকো-অনেটে র সেো: আনতকুর রহেোে, প্রটজক্ট েযোটেজোর েো: েোর্ লো পোরেীে । ঢোকো 

আহ্ছোনের্ ো নেশটের সকৌশলগত পনরকল্পেোর্  অট োটেশটের কোর্বক্রটের অিংশ নহেোটি আজ এই চনুি স্বোক্ষনরত হটর্ টছ। এর েোযযটে 

স্বোস্থ্য সেক্টর েতুে আনিটক গনত নেটর্  কোজ কটর র্োটি। 

http://www.satkhiranews.com/18848/ 
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