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কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক মভৌনরক প্রনক্ষণ

কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক মভৌনরক প্রনক্ষণ
নতুন ফাতমা, ঢাকা:
P u b l i s h e d : T u e s d a y , 2 4 D e c e mb e r , 2 0 1 9 a t 2 :5 8 P M

কাযা উ-ভানযদমক , দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ) নিু ুরতান ফদরন, ভাদক ফতমভাদন বয়াফ ভযায় রূ ননদয়দে। কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরায় ফন্দীয ংখ্যা উদেকজনক াদয
মফেঁদে নগদয়দে। আভাদদয নিনরত প্রদিষ্টা োো এই ভযা ভাধান ম্ভফ না। ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা ভুনি যফতমী ুনফমাদনয জনয ঢাকা আহ্োননয়া নভন ও
কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ আদয়াজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক ২ নদনফযাী (২২ ও ২৩ নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীয়
কাযাগায-২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অনতনথয ফিদফয নতনন এ কথা ফদরন।নতনন আদযা ফদরন, কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয
আন্তনযক দত দফ। যকায কাযাগাযদক ংদাধনাগায নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক ননবমযীরদদয ুনিনকৎ ায জনয কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদনয
প্রনক্ষদণয আদয়াজন খ্ুফই প্রদয়াজন এফং প্রংনীয় উদদযাগ।
মাভফায (২২ নিদম্বয) উদোধনী অনুষ্ঠাদন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক (প্রনক্ষণ ও নিয়া)
আনভরুর ইরাভ, কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয নননয়য মজর ুায ুব্রত কুভায ফারা, কানভুয ভনরা
মকন্দ্রীয় কাযাগাদযয নননয়য মজর ুায াজাান আদভদ। অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি
ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রাদভয প্রকল্প কভমকতমা খ্ান মভাািাদ ইনরয়া।
ভঙ্গরফায (২৩ নিদম্বয) প্রনক্ষদণয ভানন অনুষ্ঠামন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয মজরায
মদওয়ান মভাািাদ তানযকুর ইরাভ। এোোও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননয়া নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয
নফলয়ক কামমিদভয ভন্বয়ক, মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ।
জাভমান দাতা ংস্থা নজআইদজি ইভপ্র æবদভন্ট অপ দযা নযদয়র নিুদয়ন অপ ওবায িাউনিং ইন নপ্রজন ইন ফাংরাদদ (আইআযএওন) প্রকদল্পয ায়তায় প্রনক্ষণনি ¤ন্ন য়।
উদেখ্য, স্বযাষ্ট ভন্ত্রনারদয়য ও কাযা অনধদপ্তদযয অংীদানযদেয নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী দমানগতায় ২০১৪ ার মথদক ঢাকা আহ্োননয়া নভন প্রকল্পনি
ফাস্তফায়ন কদয আদে। ূত্র : ংফাদ নফজ্ঞনপ্ত
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কাযা উ -ভানযদমক, দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ) নিু ুরতান ফদরন , ভাদক ফতমভাদন বয়াফ ভযায় রূ ননদয়দে।
কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরায় ফন্দীয ংখ্যা উদেকজনক াদয মফেঁদে নগদয়দে। আভাদদয নিনরত প্রদিষ্টা োো এই ভযা
ভাধান ম্ভফ না। ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা ভুনি যফতমী ুন ফমাদনয জনয ঢাকা আহ্োননয়া নভন ও
কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ আদয়াজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক
২
নদনফযাী (২২ ও ২৩ নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্র ধান অনতনথয
ফিদফয নতনন এ কথা ফদরন। নতনন আদযা ফদরন , কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয আন্তনযক দত দফ।
যকায কাযাগাযদক ংদাধনাগায নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক ননবমযীরদদয ুনিনকৎায জনয
কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদন য প্রনক্ষদণয আদয়াজন খ্ুফই প্রদয়াজন এফং প্রংনীয় উদদযাগ। মাভফায (২৩ নিদম্বয) উদোধনী
অনুষ্ঠাদন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক (প্রনক্ষণ ও নিয়া) আনভরুর ইরাভ, কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায-২
এয নননয়য মজর ুায ুব্রত কুভায ফারা , কানভুয ভনরা মকন্দ্রীয় কাযাগাদযয নননয়য মজর ুায াজাান আদভদ।
অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রাদভয প্রকল্প কভমকতমা খ্ান মভাািাদ ইনরয়া।
ভঙ্গরফায (২৪ নিদম্বয) প্রনক্ষদণয ভানন অনুষ্ঠাদন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রীয়
কাযাগায-২ এয মজরায মদওয়ান
মভাািাদ তানযকুর ইরাভ। এোোও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননয়া নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয নফলয়ক কামমিদভয ভন্বয়ক,
মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ। জাভমান দাতা ংস্থা নজআইদজি ইভপ্রুবদভন্ট অপ দযা নযদয়র নিুদয়ন অপ ওবায িাউনিং
ইন
নপ্রজন ইন ফাংরাদদ (আইআযএওন) প্রকদল্পয ায়তায় প্রনক্ষণনি ম্পন্ন য়। উদেখ্য, স্বযাষ্ট ভন্ত্রনারদয়য ও কাযা অনধদপ্তদযয
অংীদানযদেয নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী দমানগতায় ২০১৪ ার মথদক ঢাকা আহ্োননয়া নভন প্রকল্পনি
ফাস্তফায়ন কদয আদে।
http://timetouchnews.com/news/news-details/58488
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কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক মভৌনরক প্রনক্ষণ ম্পন্ন
প্রকানত: ৪:৩২ অযাহ্ন, ২৪ নিদম্বয ১৯ , ভঙ্গরফায
কাযা উ-ভানযদমক, দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ) নিু ুরতান ফদরন, ভাদক ফতমভাদন বয়াফ ভযায়
রূ ননদয়দে। কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরায় ফন্দীয ংখ্যা উদেকজনক াদয মফেঁদে নগদয়দে। আভাদদয
নিনরত প্রদিষ্টা োো এই ভযা ভাধান ম্ভফ না।ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা
ভুনি যফতমী ুনফমাদনয জনয ঢাকা আহ্োননয়া নভন ও কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ আদয়াজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা
নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক ২ নদনফযাী (২২ ও ২৩ নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অনতনথয
ফিদফয নতনন এ কথা ফদরন।নতনন আদযা ফদরন, কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয আন্তনযক দত দফ। যকায কাযাগাযদক
ংদাধনাগায নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক ননবমযীরদদয ুনিনকৎায জনয কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদনয প্রনক্ষদণয
আদয়াজন খ্ুফই প্রদয়াজন এফং প্রংনীয় উদদযাগ।মাভফায (২২ নিদম্বয) উদোধনী অনুষ্ঠাদন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক (প্রনক্ষণ ও
নিয়া) আনভরুর ইরাভ, কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এয নননয়য মজর ুায ুব্রত কুভায ফারা, কানভুয ভনরা মকন্দ্রীয় কাযাগাদযয নননয়য মজর
ুায াজাান আদভদ। অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রাদভয প্রকল্প কভমকতমা খ্ান মভাািাদ
ইনরয়া।ভঙ্গরফায (২৩ নিমম্বয) প্রনক্ষদণয ভানন অনুষ্ঠাদন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এয মজরায মদওয়ান মভাািাদ তানযকুর
ইরাভ। এোোও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননয়া নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয নফলয়ক কামমিদভয ভন্বয়ক, মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ। জাভমান দাতা
ংস্থা নজআইদজি ইভপ্রবদভন্ট অপ দযা নযদয়র নিুদয়ন অপ ওবায িাউনিং ইন নপ্রজন ইন ফাংরাদদ(আইআযএওন) প্রকদল্পয ায়তায় প্রনক্ষণনি
¤ন্ন য়। উদেখ্য, স্বযাষ্ট ভন্ত্রনারদয়য ও কাযা অনধদপ্তদযয অংীদানযদেয নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী দমানগতায় ২০১৪ ার মথদক
ঢাকা আহ্োননয়া নভন প্রকল্পনি ফাস্তফায়ন কদয আদে।
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কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক মভৌনরক প্রনক্ষণ ম্পন্ন

কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক মভৌনরক প্রনক্ষণ
ম্পন্ন
ভঙ্গরফায, ২৪ নিদম্বয ২০১৯, ১৯:২৮

আভাদদয ইউনিউফ িযাদনর াফস্ক্রাইফ কযদত এখ্াদন নিক করুন:

কাযা উ-ভানযদমক, দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ) নিু ুরতান ফদরন, ভাদক ফতমভাদন বয়াফ ভযায় রূ ননদয়দে। কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরায় ফন্দীয
ংখ্যা উদেকজনক াদয মফেঁদে নগদয়দে। আভাদদয নিনরত প্রদিষ্টা োো এই ভযা ভাধান ম্ভফ না। ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা
ভুনি যফতমী ুনফমাদনয জনয ঢাকা আহ্োননয়া নভ ন ও কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ আদয়াজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা
নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক ২ নদনফযাী (২২ ও ২৩ নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অনতনথয
ফিদফয নতনন এ কথা
ফদরন। নতনন আদযা ফদরন , কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয আন্তনযক দত দফ। যকায
কাযাগাযদক ংদাধনাগায নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক ননবমযীরদদয ুনিনকৎায জনয কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদনয
প্রনক্ষদণয আদয়াজন খ্ুফই প্রদয়াজ ন এফং প্রংনীয় উদদযাগ। মাভফায (২২ নিদম্বয) উদোধনী অনুষ্ঠাদন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক
(প্রনক্ষণ ও নিয়া ) আনভরুর ইরাভ, কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয নননয়য মজর ুায ুব্রত কুভায ফারা , কানভুয ভনরা মকন্দ্রীয় কাযাগাদযয
নননয়য মজর ু ায াজাান আদভদ। অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রাদভয প্রকল্প কভমকতমা খ্ান
মভাািাদ ইনরয়া। ভঙ্গরফায (২৩ নিদম্বয) প্রনক্ষদণয ভানন অনুষ্ঠাদন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয মজরায মদওয়ান মভাা িাদ
তানযকুর ইরাভ। এোোও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননয়া নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয নফলয়ক কামমিদভয ভন্বয়ক, মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ।
জাভমান দাতা ংস্থা নজআইদজি ইভপ্র æবদভন্ট অপ দযা নযদয়র নিুদয়ন অপ ওবায িাউনিং ইন নপ্রজন ইন ফাংরাদদ
(আইআযএওন) প্রকদল্পয
ায়তায় প্রনক্ষণনি  ¤ন্ন য়। উদেখ্য , স্বযাষ্ট ভন্ত্রনারদয়য ও কাযা অনধদপ্তদযয অংীদানযদেয নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী
দমানগতায় ২০১৪ ার মথদক ঢাকা আহ্োননয়া নভন প্রকল্পনি ফাস্তফায়ন কদয আদে।
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কাযা উ-ভানযদমক, দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ) নিু ুরতান ফদরন, ভাদক ফতমভাদন বমাফ ভযাম রূ ননদমদে।
কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরাম ফন্দীয ংখ্যা উদেকজনক াদয মফেঁদি নগদমদে। আভাদদয নিনরত প্রদিষ্টা োিা এই ভযা
ভাধান ম্ভফ না।
ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা ভুনি যফতমী ুনফমাদনয জনয ঢাকা আহ্োননমা নভন ও কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ
আদমাজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলমক দক্ষতা ফৃনিভূরক ২ নদনফযাী (২২ ও ২৩
নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীম কাযাগায-২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অনতনথয ফিদফয নতনন এ কথা
ফদরন।
নতনন আদযা ফদরন, কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয আন্তনযক দত দফ। যকায কাযাগাযদক ংদাধনাগায
নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক ননবমযীরদদয ুনিনকৎায জনয কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদনয
প্রনক্ষদণয আদমাজন খ্ুফই প্রদমাজন এফং প্রংনীম উদদযাগ।
মাভফায (২২ নিদম্বয) উদোধনী অনুষ্ঠামন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক (প্রনক্ষণ ও নিমা) আনভরুর
ইরাভ, কানভুয মকন্দ্রীম কাযাগায-২ এয নননময মজর ুায ুব্রত কুভায ফারা, কানভুয ভনরা মকন্দ্রীম কাযাগাদযয নননময
মজর ুায াজাান আদভদ। অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রাদভয প্রকল্প
কভমকতমা খ্ান মভাািাদ ইনরমা।
ভঙ্গরফায (২৩ নিদম্বয) প্রনক্ষদণয ভানন অনুষ্ঠাদন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রীম কাযাগায-২ এয মজরায মদওমান
মভাািাদ তানযকুর ইরাভ। এোিাও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননমা নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয নফলমক কামমিদভয ভন্বমক,
মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ।
জাভমান দাতা ংস্থা নজআইদজি ইভপ্রæবদভন্ট অপ দযা নযদমর নিুদমন অপ ওবায িাউনিং ইন নপ্রজন ইন ফাংরাদদ
(আইআযএওন) প্রকদল্পয ামতাম প্রনক্ষণনি ¤ন্ন ম। উদেখ্য, স্বযাষ্ট ভন্ত্রনারদময ও কাযা অনধদপ্তদযয অংীদানযদেয
নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী দমানগতাম ২০১৪ ার মথদক ঢাকা আহ্োননমা নভন প্রকল্পনি ফাস্তফামন কদয
আদে।
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মল দরা কাযা কভমকতমাদদয ভাদক নফদযাধী মভৌনরক প্রনক্ষণ

নর িাইভ নযদািম:
কাযা উ -ভানযদমক, দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ) নিু ুরতান ফদরন , ভাদক ফতমভাদন বয়াফ ভযায় রূ ননদয়দে। কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরায় ফন্দীয ংখ্যা উদেকজনক াদয মফেঁদে
নগদয়দে। আভাদদয নিনরত প্রদিষ্টা োো এই ভযা ভাধান ম্ভফ না।
ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা ভুনি যফতমী ুনফমা দনয জনয ঢাকা আহ্োননয়া নভন ও কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ আদয়াজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও
ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক ২ নদনফযাী (২২ ও ২৩ নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্র ধান অনতনথয ফিদফয নতনন এ কথা ফদরন।
নতনন আদযা ফদরন , কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয আন্তনযক দত দফ। যকায কাযাগাযদক

ংদাধনাগায নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক

ননবমযীরদদয ুনিনকৎায জনয কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদনয প্রনক্ষদণয আদয়াজন খ্ুফই প্রদয়াজন এফং প্রংনীয় উদদযাগ।
মাভফায (২২ নিদম্বয) উদোধনী অনুষ্ঠাদন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক (প্রনক্ষণ ও নিয়া ) আনভরুর ইরাভ , কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয নননয়য মজর ুায ুব্রত
কুভায ফারা, কানভুয ভনরা মক ন্দ্রীয় কাযাগাদযয নননয়য মজর ুায াজাান আদভদ। অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রা

মভয প্রকল্প কভমকতমা

খ্ান মভাািাদ ইনরয়া।

ভঙ্গরফায (২৩ নিদম্বয) প্রনক্ষদণয ভানন অনুষ্ঠাদন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রী য় কাযাগায -২ এয মজরায মদওয়ান মভাািাদ তানযকুর ইরাভ। এোোও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননয়া
নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয নফলয়ক কামমিদভয ভন্বয়ক , মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ।
জাভমান দাতা ংস্থা নজআইদজি ইভপ্র æবদভন্ট অপ দযা নযদয়র নিুদয়ন অপ ওবায িাউনিং ইন নপ্রজন ইন ফাংরাদদ (আইআযএওন) প্রকদল্পয ায়তায় প্রনক্ষণনি  ¤ন্ন য়। উদেখ্য ,স্বযাষ্ট
ভন্ত্রনারদয়য ও কাযা অনধদপ্তদযয অংীদানযদেয নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী দমানগতায় ২০১৪ ার মথদক ঢাকা আহ্োননয়া নভন প্রকল্পনি ফাস্তফায়ন কদয আ মে।
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কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক মভৌনরক প্রনক্ষণ ম্পন্ন
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কাযা উ -ভানযদমক, দয দপ্তয (ঢাকা নফবাগ ) নিু ুরতান ফদরন , ভাদক ফতমভাদন বয়াফ ভযায় রূ ননদয়দে।
কাযাগাযগুদরাদত ভাদক ভাভরায় ফন্দীয ংখ্যা উদেকজনক াদয মফেঁদে নগদয়দে। আভাদদয নিনরত প্রদিষ্টা োো এই ভযা
ভাধান ম্ভফ না।
ভাদক ননবমযীর কাযাফন্দীদদয ুনিনকৎা ও কাযা ভুনি যফতমী ুনফমাদনয জনয ঢাকা আহ্োননয়া নভন ও কাযা অনধদপ্তদযয মমৌথ
আদয়াজদন কাযা কভমকতমাদদয ভাদক ননবমযীরদদয নিনকৎা ও ফযফস্থানা নফলয়ক দক্ষতা ফৃনিভূরক
২ নদনফযাী (২২ ও ২৩
নিদম্বয) কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয দিরন মকদন্দ্র প্রনক্ষণ উদোধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অনতনথয ফিদফয নতনন এ কথা
ফদরন।
নতনন আদযা ফদরন, কাযা কভমকতমা ফাইদক ভাদকািফন্ধীদদয ফযাাদয আন্তনযক দত দফ। যকায কাযাগাযদক ংদাধনাগায
নদদফ রূ মদফায কাজ কদয মাদে। কাযা অবযন্তদয ভাদক ননবমযী রদদয ুনিনকৎায জনয কাযা কভমকতমাদদয এই ধযদনয
প্রনক্ষদণয আদয়াজন খ্ুফই প্রদয়াজন এফং প্রংনীয় উদদযাগ।
মাভফায (২২ নিদম্বয) উদোধনী অনুষ্ঠাদন নফদল অনতনথ নেদরন কাযী কাযা ভানযদমক
(প্রনক্ষণ ও নিয়া ) আনভরুর
ইরাভ, কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এয নননয়য মজর ুায ুব্রত কুভায ফারা, কানভুয ভনরা মকন্দ্রীয় কাযাগাদযয নননয়য
মজর ুায াজাান আদভদ। অনুষ্ঠাদন স্বাগত ফিফয প্রদান কদযন নজ আই মজি ফাংরাদদদয রুর অপ র মপ্রাগ্রাদভয প্রকল্প
কভমকতমা খ্ান মভাািাদ ইনরয়া।
ভঙ্গরফায (২৩ নিদম্বয) প্রনক্ষদণয ভা নন অনুষ্ঠাদন উনস্থত নেদরন কানভুয মকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এয মজরায মদওয়ান
মভাািাদ তানযকুর ইরাভ। এোোও উনস্থত নেদরন ঢাকা আহ্োননয়া নভন এয স্বাস্থয মক্টদযয স্বাস্থয নফলয়ক কামমিদভয ভন্বয়ক,
মভাািাদ মতৌনদুর ইরাভ।
জাভমান দাতা ংস্থা নজআইদজি ইভপ্র æবদভন্ট অপ দযা নযদয়র নিুদয়ন অপ ওবায িাউনিং ইন নপ্রজন ইন ফাংরাদদ
(আইআযএওন) প্রকদল্পয ায়তায় প্রনক্ষণনি  ¤ন্ন য়। উদেখ্য , স্বযাষ্ট ভন্ত্রনারদয়য ও কাযা অনধদপ্তদযয অংীদানযদেয
নবনিদত নজআইদজি ফাংরাদদদয এয কানযগযী দমানগতায় ২০১৪ ার মথদক ঢাকা আ হ্োননয়া নভন প্রকল্পনি ফাস্তফায়ন কদয
আদে।
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