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৩. আন্তর্জাতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

আন্তর্জাতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

স্টাফ তিপপার্জাি | প্রকাপেি সময় : ৩০ সসপেম্বি, ২০২০, ৮:০১ তপএম 

 

তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিাপ্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযাপ্টে, এই সকে সেপ্টক সয সকল মািকতনভজিেীল নািী তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন 

সস সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি বুধবাি (৩০ সসপ্টেম্বি) ২০২০ আন্তর্জাতিক তিকভািী তিবস উিযাপন কিা হয়। এ উপলপ্টে 

‘তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে’ সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। ‘তলভ এ অন লাইি’ েীর্ জক সলাোপ্টন তিবসটি পালন কিা 

হয়। 

অনুষ্ঠাপ্টন মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। মূল 

প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জনসমূহপ্টক 

িৃেযমান কিা, তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা, এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিতি কিা এবং সামাক্তর্ক অপবািপ্টক 

সমাকাপ্টবলা কিা তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং অংপ্টে বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সমন্বয়কািী সমা. 

আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান, কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। 

তিকভািী তিবস উিযাপনপ্টক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই অনষু্ঠাপ্টন নািী সকে ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা িা 

অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেি মািপ্টকি তবরুপ্টে কীভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা, 

িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভূতমকা এই সকল তবর্প্টয় কপ্টিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয, আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা 

ও পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূি জভাপ্টব 

সুস্থ র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 
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২.  র্ািীয় 

আন্তর্জাতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

 অনলাইন সেস্ক :: online-desk 

২০:১৬, ৩০ সসপ্টেম্বি, ২০২০ 

    

 

তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিাপ্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। 

এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযাপ্টে, এই সকে সেপ্টক সয সকল 

মািকতনভজিেীল নািী তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন সস সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি আর্ ৩০ সসপ্টেম্বি আন্তর্জাতিক তিকভািী তিবস 

উিযাপন কিা হয়। 

এ উপলপ্টে “তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে” সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা 

“তলভ এ অন লাইি”। 

অনুষ্ঠাপ্টন মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। মূল 

প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জনসমূহপ্টক 

িৃেযমান কিা, তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা, এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিতি কিা এবং সামাক্তর্ক অপবািপ্টক 

সমাকাপ্টবলা কিা তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং অংপ্টে বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সমন্বয়কািী সমা. 

আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান, কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। তিকভািী 

তিবস উিযাপনপ্টক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই অনুষ্ঠাপ্টন নািী সকে ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা িা অংেগ্রহি কপ্টিন। 



অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেি মািপ্টকি তবরুপ্টে কীভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা, িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভূতমকা 

এই সকল তবর্প্টয় কপ্টিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম 

অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয- আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূি জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

 

https://www.alokitobangladesh.com/national/15610/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%

E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-

%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8  
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https://www.alokitobangladesh.com/national/15610/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/national/15610/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/national/15610/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/national/15610/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
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2.  ৯ বাি পটিি 

 
 

তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিাপ্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে 

এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযাপ্টে, এই 

সকে সেপ্টক সয সকল মািকতনভজিেীল নািী তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন সস সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি আর্ ৩০ সসপ্টেম্বি ২০২০ আন্তর্জাতিক 

তিকভািী তিবস উিযাপন কিা হয়। এ উপলপ্টে “তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে” সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস 

উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। 

অনুষ্ঠাপ্টন মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন 

তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জনসমহূপ্টক িৃেযমান কিা, তিকভািী সয সম্ভব িা 

হাইলাইি কিা, এি মাধযপ্টম মানপু্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিতি কিা এবং সামাক্তর্ক অপবািপ্টক সমাকাপ্টবলা কিা তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং অংপ্টে 

বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সমন্বয়কািী সমা. আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান, কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি 

সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। তিকভািী তিবস উিযাপনপ্টক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই অনুষ্ঠাপ্টন নািী সকে ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন 

প্রকপ্টেি স্টা িা অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেি মািপ্টকি তবরুপ্টে কীভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা, িাপ্টিি 

পতিবাপ্টিি ভূতমকা এই সকল তবর্প্টয় কপ্টিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম 

অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন কায জক্রম 

পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সমূ্পি জভাপ্টব সুস্থ র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

 

http://mkprotidin.com/archives/17055?fbclid=IwAR0JBtvB_zui168TAiifeMYZkqZaGeIEMuXhlKhtgyAhGht4kIAp3-WO3Fs  
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তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিাপ্রাপ্তপ্টিি অনপু্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। 

এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযাপ্টে, এই সকে সেপ্টক সয সকল 

মািকতনভজিেীল নািী তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন সস সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি বুধবাি (৩০ সসপ্টেম্বি) আন্তর্জাতিক তিকভািী 

তিবস উিযাপন কিা হয়। 

এ উপলপ্টে “তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে” সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা 

“তলভ এ অন লাইি”। 

অনুষ্ঠাপ্টন মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। মূল 

প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জনসমূহপ্টক 

িৃেযমান কিা, তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা, এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিতি কিা এবং সামাক্তর্ক অপবািপ্টক 

সমাকাপ্টবলা কিা তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। 

https://probasisangbad.com/
https://probasisangbad.com/news/details/category/national/
https://probasisangbad.com/news/details/category/national/
https://probasisangbad.com/news/details/category/probash/
https://probasisangbad.com/news/details/category/top-news/
https://probasisangbad.com/news/details/author/probasi-sangbad/
https://probasisangbad.com/news/details/top-news/1411/%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b8/#respond
https://probasisangbad.com/wp-content/uploads/2020/09/download.jpeg


সেয়াতিং অংপ্টে বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সমন্বয়কািী সমা. আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ 

ক্তর্হান, কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। তিকভািী তিবস উিযাপনপ্টক সকে কপ্টি 

আপ্টয়াক্তর্ি এই অনষু্ঠাপ্টন নািী সকে ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা িা অংেগ্রহি কপ্টিন। 

অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেি মািপ্টকি তবরুপ্টে কীভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা, িাপ্টিি পতিবাপ্টিি 

ভূতমকা এই সকল তবর্প্টয় কপ্টিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি 

সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূি জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

https://probasisangbad.com/news/details/top-

news/1411/%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%

a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-

%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b8/?fbclid=IwAR17ZLe14lbnouwBhbRZLqLVS5lwXgoik5g7u77HEviiJmgfN

ress_cdHl8 
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https://probasisangbad.com/news/details/top-news/1411/%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b8/?fbclid=IwAR17ZLe14lbnouwBhbRZLqLVS5lwXgoik5g7u77HEviiJmgfNress_cdHl8
https://probasisangbad.com/news/details/top-news/1411/%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b8/?fbclid=IwAR17ZLe14lbnouwBhbRZLqLVS5lwXgoik5g7u77HEviiJmgfNress_cdHl8
https://probasisangbad.com/news/details/top-news/1411/%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b8/?fbclid=IwAR17ZLe14lbnouwBhbRZLqLVS5lwXgoik5g7u77HEviiJmgfNress_cdHl8
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আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিা প্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযপ্টে,এই সকে সেপ্টক সয সমস্ত মািকতনভজিেীল নািীেন তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন 

সসই সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি আর্ ৩০ সসপ্টেম্বি ২০২০ ইং িাতিপ্টখ আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপপ্টন “তিত ং অন 

ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে”সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। উি 

সপ্রাগ্রাপ্টম মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক র্নাব ইকবাল মাসুি। 

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জন সমূহপ্টক 

িৃেযমান কিা,তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিিী কিা এবং সামাক্তর্ক অপবাি সক 

সমাকাপ্টবলা কিা এসকল তবর্য় তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং সপ্রাগ্রাপ্টম বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি 

সম্বনয়কািী সমাোঃ আতমি সহাপ্টসন,কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান,কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ 

খািুন। তিকভািী তিবস উিযাপন সক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই সপ্রাগ্রাপ্টম নািী সকপ্টেি স্টা  ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/47482?q=print


স্টা েন অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেন মািপ্টকি তবরুপ্টে তকভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন 

প্রতিবন্ধকিা িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভুতমকা এই সকল তবর্প্টয়ি সেয়াতিং কপ্টিন। সপ্রাগ্রামটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

 উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূন জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

https://www.bojrokontho.com/47482  
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প্রকাতেি: সসপ্টেম্বি ৩০, ২০২০; সময়: ৯:০৬ pm | 

খবি > র্ািীয় 

 

তনর্স্ব প্রতিপ্টবিক : তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সসু্থিা প্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযপ্টে,এই সকে সেপ্টক সয সমস্ত মািকতনভজিেীল নািীেন তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন সসই সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি বুধবাি 

৩০ সসপ্টেম্বি আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপপ্টন “তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সেপ্টপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। 

আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। উি সপ্রাগ্রাপ্টম মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয 

সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক র্নাব ইকবাল মাসুি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় 

আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জন সমূহপ্টক িৃেযমান কিা, তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা এি মাধযপ্টম মানপু্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিিী কিা এবং 

সামাক্তর্ক অপবাি সক সমাকাপ্টবলা কিা এসকল তবর্য় তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। 

সেয়াতিং সপ্রাগ্রাপ্টম বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সম্বনয়কািী সমাোঃ আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান, কাউপ্টেলি 

 াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। তিকভািী তিবস উিযাপন সক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই সপ্রাগ্রাপ্টম নািী সকপ্টেি 

স্টা  ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা েন অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেন মািপ্টকি তবরুপ্টে তকভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি 

পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভুতমকা এই সকল তবর্প্টয়ি সেয়াতিং কপ্টিন। সপ্রাগ্রামটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

 

https://www.padmatimes24.com/national/302757/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0

%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-

%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8/  
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https://www.padmatimes24.com/national/302757/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8/
https://www.padmatimes24.com/national/302757/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8/
https://www.padmatimes24.com/national/302757/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8/
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আন্তর্জাতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

 

র্ান জাল সেস্ক 

তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিাপ্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপন উপলপ্টে আহছাতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে সেপ্টক নানা উপ্টিযাে সনয়া হপ্টয়প্টছ। 

সকেটি সেপ্টক সযসকল মািকতনভজিেীল নািী তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন, িাপ্টিি অংেগ্রহপ্টি বৃহস্পতিবাি আন্তর্জাতিক তিকভািী 

তিবস উিযাপন কিা হয়। 

এ উপলপ্টে 'তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে' সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা, 

'তলভ এ অন লাইি'। 

অনুষ্ঠাপ্টন মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছাতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। মূল 

প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা হয়। এছাড়া তিকভািীি অর্জনসমূহপ্টক িৃেযমান কিা, তিকভািী সয 

সম্ভব িা হাইলাইি কিা, এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিতি কিা এবং সামাক্তর্ক অপবািপ্টক সমাকাপ্টবলা কিা তনপ্টয় আপ্টলািনা 

কিা হয়। 

সেয়াতিং অংপ্টে বিবয িাখপ্টন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সমন্বয়কািী সমা. আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান, 

কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। 

তিকভািী তিবস উিযাপনপ্টক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই অনষু্ঠাপ্টন নািী সকে ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা িা অংেগ্রহি 

কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেি মািপ্টকি তবরুপ্টে কীভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা, িাপ্টিি পতিবাপ্টিি 

ভূতমকা- এই সকল তবর্প্টয় আপ্টলািনা কপ্টিন। 

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছাতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয, আহছাতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূি জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

বাংলাপিে র্ান জাল/এসপক 

 

https://www.bd-

journal.com/bangladesh/134074/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%

A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-

%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8  
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তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিা প্রাপ্তপ্টিি অনপু্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযপ্টে,এই সকে সেপ্টক সয সমস্ত মািকতনভজিেীল নািীেন তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ 

আপ্টছন সসই সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি আর্ ৩০ সসপ্টেম্বি ২০২০ ইং িাতিপ্টখ আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপপ্টন “তিত ং 

অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে”সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। 

উি সপ্রাগ্রাপ্টম মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক র্নাব ইকবাল 

মাসুি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জন 

সমূহপ্টক িৃেযমান কিা,তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিিী কিা এবং সামাক্তর্ক অপবাি 

সক সমাকাপ্টবলা কিা এসকল তবর্য় তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং সপ্রাগ্রাপ্টম বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ 
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প্রকপ্টেি সম্বনয়কািী সমাোঃ আতমি সহাপ্টসন,কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান,কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস 

মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। তিকভািী তিবস উিযাপন সক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই সপ্রাগ্রাপ্টম নািী সকপ্টেি স্টা  ও স্বাস্থয 

সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা েন অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেন মািপ্টকি তবরুপ্টে তকভাপ্টব িািা িাপ্টিি 

িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভুতমকা এই সকল তবর্প্টয়ি সেয়াতিং কপ্টিন। সপ্রাগ্রামটি সঞ্চালনা কপ্টিন 

আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূন জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

বািজা সপ্রিক,সমাহােি রুবাপ্টয়ি 
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তনউর্োপ্টেজন সেস্ক: তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সসু্থিা প্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযপ্টে,এই সকে সেপ্টক সয সমস্ত মািকতনভজিেীল নািীেন তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন সসই সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি আর্ 

৩০ সসপ্টেম্বি ২০২০ ইং িাতিপ্টখ আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপপ্টন “তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে”সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। 

আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। উি সপ্রাগ্রাপ্টম মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয 

সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক র্নাব ইকবাল মাসুি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় 

আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জন সমূহপ্টক িৃেযমান কিা,তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিিী কিা এবং 

সামাক্তর্ক অপবাি সক সমাকাপ্টবলা কিা এসকল তবর্য় তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং সপ্রাগ্রাপ্টম বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ 

প্রকপ্টেি সম্বনয়কািী সমাোঃ আতমি সহাপ্টসন,কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান,কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। 

তিকভািী তিবস উিযাপন সক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই সপ্রাগ্রাপ্টম নািী সকপ্টেি স্টা  ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা েন অংেগ্রহি 

কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেন মািপ্টকি তবরুপ্টে তকভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভুতমকা এই 

সকল তবর্প্টয়ি সেয়াতিং কপ্টিন। সপ্রাগ্রামটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, 

উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন কায জক্রম 

পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সমূ্পন জভাপ্টব সুস্থ র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 
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https://www.newsgarden24.com/news-view/3788?n=%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%20%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
https://www.newsgarden24.com/news-view/3788?n=%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%20%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
https://www.newsgarden24.com/news-view/3788?n=%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%20%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%20%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
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আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

সমাহাম্মি রুবাপয়ি : 
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তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিা প্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযপ্টে,এই সকে সেপ্টক সয সমস্ত মািকতনভজিেীল নািীেন তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন 

সসই সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি আর্ ৩০ সসপ্টেম্বি ২০২০ ইং িাতিপ্টখ আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপপ্টন “তিত ং অন 

ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে”সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। আর্প্টকি তিবস উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। উি 

সপ্রাগ্রাপ্টম মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক র্নাব ইকবাল মাসুি। 

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জন সমূহপ্টক 

িৃেযমান কিা,তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিিী কিা এবং সামাক্তর্ক অপবাি সক 

সমাকাপ্টবলা কিা এসকল তবর্য় তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। সেয়াতিং সপ্রাগ্রাপ্টম বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি 

সম্বনয়কািী সমাোঃ আতমি সহাপ্টসন,কাউপ্টেলি  ায়রুর্ ক্তর্হান,কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ 

খািুন। তিকভািী তিবস উিযাপন সক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই সপ্রাগ্রাপ্টম নািী সকপ্টেি স্টা  ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি 

স্টা েন অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেন মািপ্টকি তবরুপ্টে তকভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন 

প্রতিবন্ধকিা িাপ্টিি পতিবাপ্টিি ভুতমকা এই সকল তবর্প্টয়ি সেয়াতিং কপ্টিন। সপ্রাগ্রামটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী 

মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূন জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 

  

http://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/33264/31  
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1 October, 2020. 

 

ত িাি  

আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস উিযাপন 

 October 1, 2020 bdmetronews 

তবতেপমপরাতনউর্ সেস্ক ॥ তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিা প্রাপ্তপ্টিি 

অনুপ্রাতিি কিপ্টি আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস উিযাপন কিা হয়। 

এই মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযাপ্টে,এই সকে সেপ্টক সয সমস্ত 

মািকতনভজিেীল নািীেন তিতকৎসা তনপ্টয় সুস্থ আপ্টছন সসই সকল নািীপ্টিি অংেগ্রহপ্টি ৩০ সসপ্টেম্বি আন্তজর্াতিক তিকভািী তিবস 

উিযাপপ্টন “তিত ং অন ইন্টািনযােনাল তিকভািী সে” সপ্রাগ্রাম আপ্টয়ার্ন কিা হয়। 

তিবসটি উিযাপপ্টনি সলাোন তছপ্টলা “তলভ এ অন লাইি”। সপ্রাগ্রাপ্টম মূল বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয 

সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। 

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপপ্টন তিকভািী তিবস পালপ্টন তিকভািীি তবর্য়টি সবাি সামপ্টন তনপ্টয় আসা বা িৃটি সিয়া, তিকভািীি অর্জন সমূহপ্টক 

িৃেযমান কিা,তিকভািী সয সম্ভব িা হাইলাইি কিা এি মাধযপ্টম মানুপ্টর্ি মাপ্টে আস্থা তিিী কিা এবং সামাক্তর্ক অপবািপ্টক 

সমাকাপ্টবলা কিা এসকল তবর্য় তনপ্টয় আপ্টলািনা কিা হয়। 

সেয়াতিং সপ্রাগ্রাপ্টম বিবয প্রিান কপ্টিন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি সমন্বয়কািী সমাোঃ আতমি সহাপ্টসন, কাউপ্টেলি  ায়রুর্ 

ক্তর্হান,কাউপ্টেলি  াির্ানা আিাি সুইটি এবং সকস মযাপ্টনর্াি মমিার্ খািুন। 

তিকভািী তিবস উিযাপনপ্টক সকে কপ্টি আপ্টয়াক্তর্ি এই সপ্রাগ্রাপ্টম নািী সকপ্টেি স্টা  ও স্বাস্থয সসক্টপ্টিি তবতভন্ন প্রকপ্টেি স্টা েন 

অংেগ্রহি কপ্টিন। অনুষ্ঠাপ্টন উপতস্থি তিকভািীেন মািপ্টকি তবরুপ্টে তকভাপ্টব িািা িাপ্টিি িলাি পপ্টেি তবতভন্ন প্রতিবন্ধকিা িাপ্টিি 

পতিবাপ্টিি ভুতমকা এই সকল তবর্প্টয়ি সেয়াতিং কপ্টিন। 

সপ্রাগ্রামটি সঞ্চালনা কপ্টিন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি সপ্রাগ্রাম অত সাি, উপ্টে র্ান্নাি। 

উপ্টেখয আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকে ২০১৪ সাল সেপ্টক নািীপ্টিি র্নয মািকাসক্তি তিতকৎসা ও 

পুনব জাসন কায জক্রম পতিিালনা কিপ্টছ। এ পয জন্ত ৪১৪ র্ন সিােী তিতকৎসা তনপ্টয়প্টছন এবং এি মাপ্টে ১০০ র্ন নািী সম্পূন জভাপ্টব সুস্থ 

র্ীবন যাপন কিপ্টছন। 
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সর্লাি খবি 

 

তবশ্ববযাপী সসপ্টেম্বি মাসপ্টক আন্তজর্াতিক তিকভািী মাস বলা হয়। মািক সেপ্টক সুস্থিা প্রাপ্তপ্টিি অনুপ্রাতিি কিপ্টি 

আন্তর্জাতিকভাপ্টব সকল সিপ্টে এই মাপ্টস তিকভািী মাস পালন কিা হয়। মাসটি উিযাপপ্টন আহছ্াতনয়া তমেন নািী মািকাসক্তি 

তিতকৎসা ও পুনব জাসন সকপ্টেি উপ্টিযাপ্টে এ কম জসূতি পালন কিা হয়। এপ্টি বিবয উপস্থাপন কপ্টিন ঢাকা আহছ্াতনয়া তমেপ্টনি স্বাস্থয 

সসক্টি ও ওয়াে সসক্টপ্টিি পতিিালক ইকবাল মাসুি। বিবয িাপ্টখন োম আইআিএসওতপ প্রকপ্টেি আতমি সহাপ্টসন,  ায়রুর্ 

ক্তর্হান,  াির্ানা আিাি সুইটি এবং মমিার্ খািুন। সপ্রসতবজ্ঞতপ্ত 
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