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DAM trains prison personnel to prevent drug-dependency among prisoners 
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Dhaka Ahsania Mission (DAM), in collaboration with the Department of Prisons, is organizing a two-day long “Basic Training for Prison 
Personnel on Treatment and Management of the Drug-Dependent Prisoners” at the Prison Headquarters in Dhaka.  
Brig General A.K.M. Mostofa Kamal Pasha, Inspector General of Prisons, was present at the inauguration Monday as chief guest.  

Additional Inspector General of Prisons Colonel Md. Abrar Hossain, DIG Prison (Dhaka Division) Tipu Sultan, Operations Director, GIZ 
Bangladesh Rule of Law Program Director Tahera Yasmin, and Iqbal Masud, Director, Health Sector of DAM, were present at the event 
as special guests. 
“The training for the prison personnel to treat, manage and cure drug addiction among the imprisoned ones is an appreciable and 
necessary initiative. To continue such beneficial work, we will introduce advanced courses on the topic,” Brig General A.K.M.  Mostofa 

Kamal Pasha said, emphasizing the importance of the training. 
“Prisons are now turning into correction centers. Many trades and vocational trainings have been going on inside the prisons,  so that 
the prisoners can be reintegrated socially with economical solvency after their release,” he further said at the event. 
A study says that more than 35% of the prisoners in Bangladesh are involved with drug-related crimes. Some of them are drug-

dependent themselves, and some are engaged with trafficking and drug trade. The lack of specific treatment had been a major issue in 
such conditions, among the drug-addicted prisoners inside the prison. 
Dhaka Ahsania Mission has been implementing Improvement of the Real Situation of Overcrowding in Prisons in Bangladesh (IRSOP) 
project for treatment and rehabilitation of drug-dependent prisoners, with the collaboration with Ministry of Home Affairs and Prison 

Authority since 2014. German organization GIZ has been assisting in the training through the project from the very beginning.  
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Dhaka Ahsania Mission (DAM), in collaboration with the Department of Prisons, is organizing a two-day long 

"Basic Training for Prison Personnel on Treatment and Management of the Drug-Dependent Prisoners" at the 

Prison Headquarters in Dhaka. 

Brig General A.K.M. Mostofa Kamal Pasha, Inspector General of Prisons, was present at the inauguration 

Monday as chief guest. Additional Inspector General of Prisons Colonel Md. Abrar Hossain, DIG Prison (Dhaka 

Division) Tipu Sultan, Operations Director, GIZ Bangladesh Rule of Law Program Director Tahera Yasmin, and 

Iqbal Masud, Director, Health Sector of DAM, were present at the event as special guests. 

"The training for the prison personnel to treat, manage and cure drug addiction among the imprisoned ones 

is an appreciable and necessary initiative. To continue such beneficial work, we will introduce advanced 

courses on the topic," Brig General A.K.M. Mostofa Kamal Pasha said, emphasizing the importance of the 

training. 

"Prisons are now turning into correction centers. Many trades and vocational trainings have been going on 

inside the prisons, so that the prisoners can be reintegrated socially with economical solvency after their 

release," he further said at the event. 

A study says that more than 35% of the prisoners in Bangladesh are involved with drug-related crimes. Some 

of them are drug-dependent themselves, and some are engaged with trafficking and drug trade. The lack of 

specific treatment had been a major issue in such conditions, among the drug-addicted prisoners inside the 

prison. 

Dhaka Ahsania Mission has been implementing Improvement of the Real Situation of Overcrowding in Prisons 

in Bangladesh (IRSOP) project for treatment and rehabilitation of drug-dependent prisoners, with the 

collaboration with Ministry of Home Affairs and Prison Authority since 2014. German organization GIZ has 

been assisting in the training through the project from the very beginning.    -UNB 

https://www.observerbd.com/details.php?id=230232  

https://www.observerbd.com/details.php?id=230232


 

Nov-25 

 

কাযাফন্দী বফলয়ে ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয কভমারা 

অনরাইন ডেস্ক 

২৫ নয়বম্বয ২০১৯, ১৪:০২ 

আয়েট: ২৬ নয়বম্বয ২০১৯, ০২:৫৯ 

   

ভাদক বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযাভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ 

আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদনফযাী ডভৌবরক প্রবক্ষণ আয়োজন কয়যয়ছ। ডাভফায ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয 

প্রবক্ষণ ইনবটবটউয়ট এ কভমারা অনবুিত ে। 

কভমারাে উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা, অবতবযি কাযা ভাবযদমক 

কয়ণমর ডভা. আফযায ডায়ন, কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও বজআইয়জে ফাাংরায়দয়য রুর অফ র 

ডপ্রাোয়ভয অায়যন বযিারক তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয খায়তয বযিারক ইকফার ভাুদ 

ফয়রন, ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক 

বনবমযীর। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ। স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয 

বববিয়ত জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ফাাংরায়দয়য কাবযগবয য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ‘ইভপ্রুবয়ভন্ট 

অফ দয বযয়ের বিয়ুেন অফ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব প্রকল্প ফাস্তফােন কযয়ছ। বফজ্ঞবপ্ত 
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https://www.samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/191110607/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%95


 

Nov-26 

https://thebangladeshtoday.com/?p=15662

https://thebangladeshtoday.com/?p=15662


 
Nov-26 

কাযাগায য়ে াংয়াধনাগায: আইবজ বপ্রজন্স 

  ডজযি প্রবতয়ফদক,  বফবেবনউজ ডটায়েবন্টয়পায েটকভ 

Published: 26 Nov 2019 01:17 AM BdST Updated: 26 Nov 2019 01:17 AM BdST 

  

ফাাংরায়দয়য কাযাগাযগুয়রা াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়ে ফয়র জাবনয়েয়ছন কাযা ভাবযদমক বিয়গবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা। 

বতবন ফয়রয়ছন , ‚ভাদক বনবমযীর কাযাফবন্দয়দয বিবক ৎা ডফা এফাং ফযফস্থানা একবট জরুবয বফলে। ফবন্দয়দয জনয কাযাগায়যয ডবতয়যই বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কয়য থায়ক 

কাযা কতৃমক্ষ। এয়ত ফবন্দযা ভুবিয য াভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ে থায়ক। ‛ 

ভাদক বনবমযীর কাযাফবন্দয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি  যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক এক প্রবক্ষণ কভমূবিয 

উয়বাধন অনিুায়ন একথা ফয়রন বিয়গবেোয কাভার।  

ডাভফায কাযা দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউয়ট দুবদয়নয এই কভমারা উয়বাধন কয়য কাযা ভা বযদমক ফয়রন , এ ধযয়নয প্রবক্ষণ খফুই প্রয়োজন। আয এয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন   

অযােবান্সে ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ আগাভীয়ত েণ কযা ডময়ত ায়য।  

অনিুায়ন বফয়ল অবতবথ বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়নমর আফযায ডায়ন , কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয 

অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন।  

অনিুায়ন স্বাগত ফিফয ডদন ঢাকা আহ্ছাবনো   বভয়নয স্বাস্থয বফবায়গয বযিারক ইকফার ভাুদ।  

জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রুবয়ভন্ট আপ দয বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রা উবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণ ােতা বদয়ে।  

অনিুায়ন জানান ে, ফাাংরায়দয়য কাযাফবন্দয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফাে জবিত।  

কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকয়টয কাযয়ণ স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয  কাবযগবয য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক 

ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ।    
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কাযাফবন্দয়দয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক অযায়ধ জবিত 

 জাগযণ প্রবতয়ফদক  প্রকাবত: নয়বম্বয ২৫, ২০১৯, ০৬:৫০ বএভ   

আয়রািনা বাে ভাদক বনবমযীরয়দয বিবক ৎা ও ফযফস্থানা ’ বফলেক কাযা কভমকতমাযা- ছবফ: জাগযণ 

ফাাংরায়দয়য কাযাফবন্দয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয য়ে জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায 

য়ে জবিত। এছািা কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ।  

ডাভফায (২৫ নয়বম্বয) ‘ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা’ বফলেক কাযা কভমকতমায়দয দক্ষতা ফৃবিভূরক ডভৌবরক প্রবক্ষয়ণ এফ তথয জানায়না ে। 

ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদনফযাী ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ 

ইনবিবটউয়ট শুরু য়েয়ছ। জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রুবয়ভন্ট অপ দয বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ  (আইআযএওব) 

প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা ডদো ে। ভূরত ভাদক বনবমযীর কাযাফবন্দয়দয ুবি বকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয এ আয়োজন। স্বযাষ্ট 

ভন্ত্রণারে ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য কাবযগবয য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য 

আয়ছ।        

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বছয়রন- কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক ভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং বফয়ল অবতবথ বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক 

কয়ণমর ডভা. আফযায ডায়ন, কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও  বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা 

ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয ডদন ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ। 

আইবজ বপ্রজন এ ডকএভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রন, কাযা অবযন্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই 

প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্র াংনীে। বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত অযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন ফয়র 

জানান। 

বতবন দাবফ কয়যন, কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযাফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আডোজন কযা য়ে 

মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও  বজআইয়জেয়ক 

ধনযফাদ জানান। 
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কাযাগাযয়ক াংয়াধনাগায়য রূান্তবযত কযা য়েয়ছ : কাযা 

ভাবযদমক 

 

 বফয়ল াংফাদদাতা 

 প্রকাবত: ০৭:৫০ বএভ, ২৫ নয়বম্বয ২০১৯ 

কাযা ভাবযদমক বিয়গবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রয়ছন, কাযাগাযয়ক এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয 

কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযাফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে, ডমন ফবন্দযা 

ভুবিয য াভাবজক ও আবথমকবায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। 

ডাভফায (২৫ নয়বম্বয) ভাদক বনবমযীর কাযাফবন্দয়দয ুবিবকৎা ও কাযাভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো 

বভন ও কাযা অবধদপতয়যয ডমৌথ আয়োজডন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দুই বদনফযাী ডভৌবরক প্রবক্ষয়ণয উয়বাধনী 

অনিুায়ন প্রধান অবতবথয ফিয়ফয বতবন এফ কথা ফয়রন। 

ঢাকায কাযা দয দপতয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউয়ট অনবুিত এ অনিুায়ন বতবন ফয়রন, কাযা অবযন্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয 

ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। এ প্রবক্ষয়ণয 

ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য আগাভীয়ত অযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ত য়ফ। 

উয়বাধনী অনিুায়ন বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়নমর ডভা. আফযায ডায়ন, কাযা 

উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও বজআইয়জে ফাাংরায়দয়য রুর অফ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা 

ইোছবভন। 

অনিুায়ন স্বাগত ফিয়ফয ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয ডক্টয়যয বযিারক ইকফার ভাুদ ফয়রন, ফাাংরায়দয়য কাযাফবন্দয়দয 

ভয়ধয ৩৫ তাাংডয ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। তায়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ 

ািায ও ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায ঙ্কট আয়ছ। 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে ও কাযা অবধদপতয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ফাাংরায়দ-এয কাবযগবয 

য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ‘ইভপ্রুবয়ভন্ট অফ দয বযয়ের বিয়ুেন অফ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন 

ইন ফাাংরায়দ’ (আইআযএওব) প্রকল্প ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 

এপএইিএ/আযএ/ডজআইএভ 

https://www.jagonews24.com/national/news/542025 
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ঢাকা: ডদয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায 

ায়থ জবিত। এছািা কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ।  
 

 

কাযা কভমকতমায়দয ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দক্ষতা ফৃবিভূরক ডভৌবরক প্রবক্ষণ শুরুয়ত গতকার এফ তথয জানান  ে। ঢাকা আহ্ছাবনো 

বভন ও কাযা অ বধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দুই বদনফযাব ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউয়ট শু রু 

য়েয়ছ। জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রুবয়ভন্ট আপ দয বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ 

এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ।ভুরত ভাদক বনবময ীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয এধযয়ণয আডোজন। স্বযাষ্ট ভন্ত্ররায়েয 

ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য কাবযগযী য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 

        
অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং বফয়ল অবতবথ বডয়ফ উবস্থত বছয়রন 

অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন, কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও  বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয 

অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয ডদন কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো  বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ। 

 

 

বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কা ভার াা ফয়রন , কাযা অবযন্তয়য ভাদক 

বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন 

খফুই প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা 

কয়য প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন ফয়র  

জানান।  বতবন আয়যা ফয়রন , কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। 

কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন 

কযা য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। 

প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও বজআইয়জেয়ক 

ধনযফাদ জানান। 

 

 

ারাফদর/এএপ 
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কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ : কাযা ভাবযদমক 

 ফুধফায, নয়বম্বয ২৭, ২০১৯ - ১৭:৫৫ 

 

কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযা 

অবযান্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা 

কভমকতমায়দয কাযা কভমকতমায়দয ভাদক বনবমযীরয়দয 

বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দক্ষতা ফৃবিভূরক ডভৌবরক 

প্রবক্ষণ ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং 

এ উয়দযাগ প্রাংনীে ফয়রন প্রধান অবতবথ কাযা 

ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা 

কাভার াা। 

বতবন ফয়রন, বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য 

প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয 

উয়দযাগ েণ কযয়ফন। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয 

জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা 

য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো 

বভন ও বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান। 

ভাদক বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন 

বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউয়ট ২৫ নয়বম্বয, ডাভফায প্রধান 

অবতবথয ফিয়ফয বতবন এফ কথা ফয়রন। অনিুাডন বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায 

ডায়ন, কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও  বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা 

ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো  বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ। 

জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রæবয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব) 

প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ। 

ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায 

ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ। স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয 

অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য 

আয়ছ। 
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কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ: কাযা ভাবযদমক 

নতুন ফাতমা, ঢাকা: 

P u b l i s h e d  : T u e s d a y , 2 6  N o v e mb e r , 2 0 1 9  a t  1 2 :0 1  A M 

    

কাযাগায এখন  াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযা অবযান্তয়য 

ভাদক বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয কাযা 

কভমকতমায়দয ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দক্ষতা 

ফৃবিভূরক ডভৌবরক প্রবক্ষণ ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন 

এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনী ে ফয়রন প্রধান অবতবথ কাযা ভাবযদমক 

বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা।  

 

বতবন ফয়রন , বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন 

আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন। 

কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কা বযগবয 

প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও 

আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায 

জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান।  

 

ভাদক বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী 

ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ 

আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউয়ট ২৫ নয়বম্বয, ডাভফায প্রধান অবতবথয ফিয়ফয বতবন 

এফ কথা ফয়রন। অনিুায়ন বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন , কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু 

ুরতান ও  বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো   বভয়নয স্বাস্থয 

ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ।  

 

জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রæবয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয 

ােতা প্রদান কযয়ছ।  

 

ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ 

জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ। স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজ ে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী 

য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ।  ূত্র: াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত      
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কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ: কাযা ভাবযদমক 

প্রকাবত ২৫ নয়বম্বয ২০১৯, ৯:৫০ ূফমাহ্ণ 

 

এওোন বনউজ: ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয 

৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয 

ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক 

বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ 

জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয 

বিবকৎায াংকট আয়ছ। তাই ভাদক বনবমযীর 

কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢা কা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন 

বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউট ২৫ নয়বম্বয, ডাভফায 

শুরু য়েয়ছ। জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রুবয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউ বোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ 

(আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ। 

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং 

বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবয দমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন , কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা 

বফবাগ) বটু ুরতান ও বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত 

ফিফয প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ। 

অনিুাডন প্রধান অবতবথ কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রন , কাযা অবযান্তয়য ভাদক 

বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। 

বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন। বতবন আয়যা 

ফয়রন, কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয 

প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক  বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন 

য়মাবগতায জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান। 

উয়েখয স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী য়মাবগতাে ২০১৪ ার 

ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 

https://a1news24.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0

%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-

%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%97%e

0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87/ 

https://a1news24.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87/
https://a1news24.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87/
https://a1news24.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87/
https://a1news24.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a6%96%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87/
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কাযা কভমকতমায়দয ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক 

দক্ষতা ফৃবিভূরক ডভৌবরক প্রবক্ষণ শুরু 

 প্রকাবতোঃ 6 :2 8  p m, No v e mb e r  2 5 , 2 0 1 9  

 

াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত : ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীডদয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর 

আফায ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ। তাই ভাদক বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবি বকৎা 

ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমা য়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক 

প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউট ২৫ নয়বম্বয, ডাভফায শুরু য়েয়ছ। জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্র æবয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের 

বিয়ুেন অ প ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ।  

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং বফয়ল অবতবথ ব ডয়ফ 

উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন, কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য 

রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার 

ভাুদ। 

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রন , কাযা অবযান্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায 

জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযা ফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন 

আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন। বতবন আয়যা ফয়রন , কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য 

কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ 

আয়োজয়ন য়মাবগতায জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান।  

উয়েখয স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছা বনো 

বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 

https://teknaftoday.com/2019/11/25/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4

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

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8/ 

https://teknaftoday.com/2019/11/25/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8/
https://teknaftoday.com/2019/11/25/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8/
https://teknaftoday.com/2019/11/25/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8/
https://teknaftoday.com/2019/11/25/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8/
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কাযা কভমকতমায়দয ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দক্ষতা ফৃবিভূরক 

ডভৌবরক প্রবক্ষণ শুরু 
No v e mb e r  2 5 , 2 0 1 9  4  V i e ws  

াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত 

কাযা কভমকতমায়দয ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দক্ষতা ফৃবিভূরক ডভৌবরক প্রবক্ষণ শুরু ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য 

ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক 

বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ। তাই ভাদক বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা 

অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউট ২৫ নয়বম্বয, 

ডাভফায শুরু য়েয়ছ। জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রæবয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ 

(আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ। অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয 

ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন, কাযা উ-

ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয 

প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ। অনিুায়ন প্রধান অবতবথ কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ 

ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রন, কাযা অবযান্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং 

এ উয়দযাগ প্রাংনীে। বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন। বতবন আয়যা 

ফয়রন,কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে  

মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও 

বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান। উয়েখয স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী য়মাবগতাে ২০১৪ 

ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 

Share this: 

http://www.desherkantho.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be-

%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e

0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-

%e0%a6%a8/ 

 

 

http://www.desherkantho.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%a8/
http://www.desherkantho.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%a8/
http://www.desherkantho.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%a8/
http://www.desherkantho.com/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%a8/
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কাযাগাযয়ক াংয়াধনাগায়য রূান্তবযত কযা য়েয়ছ : কাযা ভাবযদমক 

 

ঢাকা, ২৫ নয়বম্বয- কাযা ভাবযদমক বিয়গবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রয়ছন, কাযাগাযয়ক এখন 

াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযাফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা 

য়ে, ডমন ফবন্দযা ভুবিয য াভাবজক ও আবথমকবায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। 

ডাভফায (২৫ নয়বম্বয) ভাদক বনবমযীর কাযাফবন্দয়দয ুবিবকৎা ও কাযাভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও 

কাযা অবধদপতয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক দুই বদনফযাী ডভৌবরক প্রবক্ষয়ণয উয়বাধনী অনিুায়ন প্রধান 

অবতবথয ফিয়ফয বতবন এফ কথা ফডরন। 

ঢাকায কাযা দয দপতয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউয়ট অনবুিত এ অনিুায়ন বতবন ফয়রন, কাযা অবযন্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয 

ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। এ প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা 

যক্ষা কয়য আগাভীয়ত অযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ত য়ফ। 

উয়বাধনী অনিুায়ন বফয়ল অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়নমর ডভা. আফযায ডায়ন, কাযা উ-

ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও বজআইয়জে ফাাংরায়দয়য রুর অফ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। 

অনিুায়ন স্বাগত ফিয়ফয ঢাকা আহ্ছাবনো বভয়নয স্বাস্থয ডক্টয়যয বযিারক ইকফার ভাুদ ফয়রন, ফাাংরায়দয়য কাযাফবন্দয়দয ভয়ধয 

৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। তায়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও 

ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায ঙ্কট আয়ছ। 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে ও কাযা অবধদপতয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ফাাংরায়দ-এয কাবযগবয 

য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ‘ইভপ্রুবয়ভন্ট অফ দয বযয়ের বিয়ুেন অফ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন 

ফাাংরায়দ’ (আইআযএওব) প্রকল্প ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 

ূত্র: জায়গাবনউজ 

আয/০৮:১৪/২৫ নয়বম্বয 

https://www.deshebideshe.com/news/details/202823 
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ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক 
কাযা কভমকতমায়দয দক্ষতা ফৃবিভূরক ডভৌবরক প্রবক্ষণ শুরুঢাকা /  

 অনরাইন ডেস্ক 

 ২০১৯-১১-২৫ ২২:৪০:৫৪ 

  

ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়য য ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয 

বিবকৎায াংকট আয়ছ। তাই ভাদক বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা  ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন বিবকৎা ও ফযফস্থানা বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক 

প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউট ডাভফায (২৫ নয়বম্বয) শুরু য়েয়ছ। জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রু বয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ 

(আইআযএওব) প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ।  

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং বফয়ল অবত বথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন , 

কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও   বজ আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। অনিুায়ন স্বাগত ফিফয প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো   বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয 

বযিারক ইকফার ভাুদ।  

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রন , কাযা অবযান্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই 

প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। বতবন এই প্রবক্ষয়ণয ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন। বতবন আয়যা  ফয়রন , কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা 

য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায জনয বতবন 

ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান।  

উয়েখয, স্বযাষ্ট ভন্ত্ররয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী  য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ।        
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ভাদকািয়দয বিবকৎা বফলয়ে কাযা কভমকতমায়দয প্রবক্ষণ শুরু 

 November 25, 2019 bdmetronews 
বফবেয়ভয়রাবনউজ ডেস্ক ॥ ফাাংরায়দয়য কাযাফন্দীয়দয ভয়ধয ৩৫ তাাংয়য ডফব ভাদক াংক্রান্ত অযায়ধয ায়থ জবিত। এয়দয ভয়ধয ডকউ ডকউ 

ভাদক বনবমযীর আফায ডকউ ািায ও ফযফায ায়থ জবিত। কাযাগায়যয ডবতয়য ভাদক বনবমযীরয়দয বিবকৎায াংকট আয়ছ। তাই ভাদক 

বনবমযীর কাযাফন্দীয়দয ুবিবকৎা ও কাযা ভুবি যফতমী ুনফমায়নয জনয ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও কাযা অবধদপ্তয়যয ডমৌথ আয়োজয়ন 

বিবকৎা ও ফযফস্থানা  বফলেক ২ বদন ফযাব ডভৌবরক প্রবক্ষণ ঢাকায কাযা দয দপ্তয়যয প্রবক্ষণ ইনবিবটউট ডাভফায শুরু য়েয়ছ। 

জাভমান দাতা াংস্থা বজআইয়জে ইভপ্রুবয়ভন্ট আপ দযা বযয়ের বিয়ুেন অপ ওবায ক্রাউবোং ইন বপ্রজন ইন ফাাংরায়দ (আইআযএওব) 

প্রকয়ল্পয ভাধযয়ভ এই প্রবক্ষয়ণয ােতা প্রদান কযয়ছ। 

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা এফাং বফয়ল অবতবথ 

বয়য়ফ উবস্থত বছয়রন অবতবযি কাযা ভাবযদমক কয়ণমর ডভাোঃ আফযায ডায়ন, কাযা উ-ভাবযদমক (ঢাকা বফবাগ) বটু ুরতান ও  বজ 

আই ডজে ফাাংরায়দয়য রুর অপ র ডপ্রাোয়ভয অায়যন বেয়যক্টয তায়যা ইোছবভন। 

অনিুায়ন স্বাগত ফিফয প্রদান কয়যন ঢাকা আহ্ছাবনো  বভয়নয স্বাস্থয ডক্টায়যয বযিারক ইকফার ভাুদ। 

অনিুায়ন প্রধান অবতবথ কাযা ভাবযদমক বফয়েবেোয ডজনায়যর এ ডক এভ ডভাস্তপা কাভার াা ফয়রন, কাযা অবযান্তয়য ভাদক বনবমযীরয়দয 

ুবিবকৎায জনয কাযা কভমকতমায়দয এই ধযয়নয প্রবক্ষয়ণয আয়োজন খফুই প্রয়োজন এফাং এ উয়দযাগ প্রাংনীে। বতবন এই প্রবক্ষয়ণয 

ধাযাফবকতা যক্ষা কয়য প্রয়োজয়ন আগাভীয়ত এযােবান্স ডরয়বর প্রবক্ষয়ণয উয়দযাগ েণ কযয়ফন। 

বতবন আয়যা ফয়রন, কাযাগায এখন াংয়াধনাগায়য রূান্তয কযা য়েয়ছ। কাযাগায়যয ডবতয়য কাযা ফবন্দয়দয জনয বফববন্ন বফলয়ে কাবযগবয 

প্রবক্ষয়ণয আয়োজন কযা য়ে মায়ত ফবন্দযা ভুবিয য়য ভাবজক ও আবথমক বায়ফ ুনফমাবত য়ত ায়য। প্রবক্ষণ আয়োজয়ন য়মাবগতায 

জনয বতবন ঢাকা আহ্ছাবনো বভন ও বজআইয়জেয়ক ধনযফাদ জানান। 

উয়েখয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয়েয ও কাযা অবধদপ্তয়যয অাংীদাবযয়েয বববিয়ত বজ ডজে ফাাংরায়দয়য এয কাবযগযী য়মাবগতাে ২০১৪ ার ডথয়ক 

ঢাকা আহ্ছাবনো বভন প্রকল্পবট ফাস্তফােন কয়য আয়ছ। 
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