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রযকবাযী রভরন মভরা -২০২০ 

নতুন ফাততা, ঢাকা: 

P u b l i s h e d  : Mo n d a y , 2  Ma r c h , 2 0 2 0  a t  1 2 :2 9  A M 

মাযা ূর্ফত ভাদকাক্ত রির এফং ঢাকা আহ্িারনয়া রভর্নয ভাদকারক্ত গাজীুয মকন্দ্র মের্ক রিরকৎা মনওয়ায য দীর্তরদন মাফৎ ুস্থ্য আ মি 

এফং অনযর্দয ুস্থ্তায রর্যয কাজ কর্য মার্েন তার্দয ুস্থ্তায িিতার্ক আর্যা একধা এরগর্য়   মনওয়া এফং মই ার্ে মাযা ফততভার্ন 

ভাদকাক্ত তাযা মমন রযর্কাবাযীর্দয মদর্ে অনপু্রারনত য় মই উর্যযর্ আহ্িারনয়া রভন ভাদকারক্ত রিরকৎা ও ুনফতান মকন্দ্র গাজীুর্য গত 

শুক্রফায রযকবাযী রভরন মভরা -২০২০ অনরুিত য়। অষ্টভফার্যয ভত রযকবাযী রভরন মভরা অনরুিত য়।  

বায় প্রধান অরতরে রির্রন ভাজর্ফা অরধদপ্তয ভাজ করযান ভন্ত্রনারর্য়য গাজীুর্যয উরযিারক এ .এভ আর্নায়ারুর করযভ । বায় 

রফর্ল অরতরে রির্রন গাজীুয ররি কর্তার্যর্নয ২২ নং ওয়ার্ত কাউরিরয মভাাযপ মার্ন , ব্র্যাক ররর্এভ এয অার্যন ভযার্নজায 

আরযপুয যভান রভনায এফং আহ্িারনয়া রভর্নয স্বাস্থ্য মক্টয কতৃতক রযিাররত ভানরক মফা কামতক্রভ “ভর্নামতœ  মকর্ন্দ্রয”  ভন্বয়ক  মভাোঃ 

আরভয মার্ন । বারতত্ব কর্যন গাজীুয রিরকৎা মকর্ন্দ্রয মকন্দ্র ফযফস্থ্াক রভজানযু যাভান।  

আর্রািনায় ফক্তাযা ভাদর্কয যরতকয রদকগুর্রা তুর্র ধর্যন মইার্ে ভাদক গ্রর্েয পর্র ফযরক্তয াযীরযক, ভানরক, ারযফারযক ও াভারজক 

এফং যাষ্ট্রীয় যরত র্ত োর্ক , তার্দয আিযে আক্রভোত্মক র্য় উর্ে   ম রফলর্য় উর্েে কর্যন। ারযফারযক ম্পর্কতয উয এফং 

র্মাগীতাভূরক  বূরভকায প্রদামনয উয রফর্ল গুরুত্ব প্রদান কর্যন। ফক্তাযা এ ধযর্নয উর্যযাগর্ক স্বাগত জানান এফং প্ররত রতনভা য য 

এ ধযর্নয উর্যযাগ মনয়ায জনয ঢাকা আিারনয়া   রভনর্ক স্বাগত জানান। তাযা যকার্যয ভাদর্কয রফরুর্ে রজর্যা িরার্যি ফাস্তফায়র্ন 

যকার্যয াাার   আিারনয়া রভর্নয বূরভকা  ও তাভাক রনয়ন্ত্রন কামতক্রর্ভয প্রংা কর্যন।  

ভাদকাক্ত ফযরক্ত ভাদক মনয়ায   কাযর্নয মযর্ে অর্নক ভয় ারযফারযক অস্থ্ীযতার্ক দায়ী কযা য়। এিাড়াও রযকবাযীযা তার্দয ুস্থ্তায ও 

অরবফাফকগে তার্দয অনবূুরত ময়ায কর্যন । মাযা দীর্তদীন ধর্য ুস্থ্য আর্িন এফং অনযর্দয ুস্থ্তায রর্যয কাজ কর্য মার্েন তার্দযর্ক ুস্থ্তা 

স্বাযক মক্রস্ট প্রদান কযা য় । এিাড়াও আিারনয়া রভন স্বাস্থ্য ুযযায গরফতত মােীর্দয ম্মাননা মভর্র্র প্রদান কযা য়। ূে: ংফাদ রফজ্ঞরপ্ত 

http://www.natun-

barta.com/52922/151/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E

0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8-

%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE--

%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6- 

 

http://www.natun-barta.com/52922/151/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE--%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6-
http://www.natun-barta.com/52922/151/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE--%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6-
http://www.natun-barta.com/52922/151/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE--%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6-
http://www.natun-barta.com/52922/151/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE--%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6-
http://www.natun-barta.com/52922/151/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE--%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6-

