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ঢািা আহ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য চক্টয বযিাবরত আযফান প্রাইভাযী চরথ চিয়ায াববতশ চেবরবাযী প্রিল্প -২য় মতায়, বেএবব, ার্তনাযব এবযয়া-৩ এফং দৃবি
িক্ষু াাতাশরয উশদযাশে ৯ বেশম্বয বফনাভূশরয িক্ষু বিবিৎা িযাশেয আশয়াজন িযা য়। িযােবর্ যাজধানীয নেয ভাতৃদন াজাযীফাশে িার৯:৩০ শত দুুয
মতন্ত অনুবিত য়। িযােবর্শত দৃবি িক্ষু াাতাশরয চভবেশির অবপায োাঃ চি.এভ. চবরভ ভাভুদ চযােী চদচেন। িযােবর্য ভাধযশভ নাযী, ুরুল ও বশু চভার্
৮৫ জনশি চফা চদয়া য়। এফ চযােীশদয ভধয চথশি প্রশয়াজন অনুাশয স্বল্পভূশরয ও অবতদবযদ্রশদযশি বফনাভূশরয দৃবি িক্ষু াাতার ছাবন
অাশযশনয
ুশমাে চদওয়া শফ। িাভযাবি িশযয ফাবন্দা চভাছাাঃ বয়াবয চফেভ তায বাইশয় য াশথ আজশিয িযােবর্শত তায চিাে চদোন। দৃবি িক্ষু াাতার তায ছাবন
অাশযশনয দাবয়ত্ব চনন। বয়াবয চফেভ জানান, এই িযাশে না আশর আবভ জানতাভ না আভায চিাশে ছাবন শেশছ। আভযা ভত ত দবযদ্র বযফাশযয শক্ষ এই ছাবন
অাশযন ম্ভফ না। এই িযাশেয ভাধযশভ দৃবি িক্ষু াাতাশর বি ছাবন অাশযন ুশমাে িশয চদওয়ায় বতবন ফাইশি ধনযফাদ জানান। িযােবর্ ুিবাশফ
বযিারনায় াবফতিবাশফ শমাবেতা িশযন োভ স্বাস্থ্য চক্টয ইউবএইিবএবেব -২য়, বেএবব বএ-৩ প্রিশল্পয প্রিল্প ফযফস্থ্াি ভাবপদা দীনা রুফাইয়া ,
বিøবনি ভযাশনজায োাঃ ইযাত াযবভন, িাউশেরয াবছনা োনভ এফং দৃবি িক্ষু াাতাশরয অযোনাইজায চভা: পযাদ চাশন, অশর্শভবিি চভা: ভাভুদুর ি,
িাযী িযাে চিা-অবেতশনর্য চভা: ভাুভ াযশবজ। ূত্র: ংফাদ বফজ্ঞবি

http://www.natun-barta.com/51156/151/details.php?id=51156

Dec-11
যাজধানীয াজাযীফাশে চিাশেয বিবিৎা
ফুধফায, বেশম্বয ১১, ২০১৯ - ১৩:৩০

ঢািা আহ্ছাবনয়া বভন স্বাস্থ্য চক্টয বযিাবরত আযফান প্রাইভাযী চরথ চিয়ায াববতশ চেবরবাযী প্রিল্প -২য় মতায়, বেএবব, ার্তনাযব
এবযয়া-৩ এফং দৃবি িক্ষু াাতাশরয উশদযাশে ৯ বেশম্বয বফনাভূশরয িক্ষু বিবিৎা িযাশেয আশয়াজন িযা য়। িযােবর্ যাজধানীয নেয ভাতৃদন
াজাযীফাশে িার ৯:৩০ শত দুুয মতন্ত অনুবিত য়। িযােবর্শত দৃবি িক্ষু াাতাশরয চভবেশির অবপায োাঃ চি.এভ. চবরভ ভাভুদ চযােী
চদশেন। িযােবর্য ভাধযশভ নাযী, ুরুল ও বশু চভার্ ৮৫ জনশি চফা চদয়া য়। এফ চযােীশদয ভধয চথশি প্রশয়াজন অনুাশয স্বল্পভূশরয ও
অবতদবযদ্রশদযশি বফনাভূশরয দৃবি িক্ষু াাতার ছাবন অাশযশনয ুশমাে চদওয়া শফ। িাভযাবি িশযয ফাবন্দা চভাছাাঃ বয়াবয চফেভ তায বাইশয়য
াশথ আজশিয িযােবর্শত তায চিাে চদোন। দৃবি িক্ষু াাতার তায ছাবন অাশযশনয দাবয়ত্ব চনন।
বয়াবয চফেভ জানান, এই িযাশে না আশর আবভ জানতাভ না আভায চিাশে ছাবন শেশছ। আভযা ভত ত দবযদ্র বযফাশযয শক্ষ এই ছাবন
অাশযন ম্ভফ না। এই িযাশেয ভাধযশভ দৃবি িক্ষু াাতাশর বি ছাবন অাশযন ুশমাে িশয চদওয়ায় বতবন ফাইশি ধনযফাদ জানান।
িযােবর্ ুিবাশফ বযিারনায় াবফতিবাশফ শমাবেতা িশযন োভ স্বাস্থ্য চক্টয ইউবএইিবএবেব-২য়, বেএবব বএ-৩ প্রিশল্পয প্রিল্প
ফযফস্থ্াি ভাবপদা দীনা রুফাইয়া, বিবনি ভযাশনজায োাঃ ইযাত াযবভন, িাউশেরয াবছনা োনভ এফং দৃবি িক্ষু াাতাশরয অযোনাইজায চভা:
পযাদ চাশন, অশর্শভবিি চভা: ভাভুদুর ি, িাযী িযাে চিা-অবেতশনর্য চভা: ভাুভ াযশবজ।
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