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PROGRAM NAME: ALL MEDIA COVERAGES OF FREE EYE 

TREATMENT OF DHAKA AHSANIA MISSION HEALTH SECTOR 

URBAN PRIMARY HEALTHCARE SERVICES PROJECT: 

 

1) 

 

 

1 December, 2020. 

 

1.  

2. / 

3. রাজধানী 

হাজারীবাগে ববনামূগযে চ াগের ব বিৎসা 

 অনলাইন ডেস্ক :: online-desk 

১২:৪৯, ০১ ডেসেম্বর, ২০২০ 

    

 

ঢাকা আহছ্াডনয়া ডিশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলত আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ 

এডরয়া-৩ এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর উসেযাসে েম্প্রডত ডবনািূসলয চকু্ষ ডচডকৎো কযাসের আসয়াজন করা হয়। কযােটর্ রাজধানীর 

নের িাতৃেেন হাজারীবাসে পর্ িন্ত অনুটিত হয়। 

কযােটর্সত বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর ডিডেসকল অডিোর ো. হাো জাওয়াে ডরােী ডেসেন। কযােটর্র িাধযসি নারী, পুরুষ ও ডশশুেহ 

ডিার্ ১০৩ জনসক ডেবা ডেয়া হয়। এেব ডরােীসের িসধয ডথসক প্রসয়াজন অনুোসর স্বল্পিূসলয ও অডতেডরদ্রসেরসক ডবনািসূলয বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাল ছাডন অপাসরশসনর েসুর্াে ডেওয়া হসব। কালুনেসরর বাডেন্দা ডিাছা. িজজলা ডবেি আজসকর কযােটর্সত তার ডচাে ডেোন। 

িজজলা ডবেি জানান, এই কযাসে না আেসল আডি জানতাি না আিার ডচাসে ছাডন পসেসছ। বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাল একজন ডরােীর 

ছাডন অপাসরশসনর োডয়ত্ব ডনন। ডতডন বসলন আিরা িত হত েডরদ্র পডরবাসরর পসক্ষ এই ছাডন অপাসরশন েম্ভব না। এই কযাসের িাধযসি বাংলাসেশ 

আই ট্রাস্ট হােপাতাসল ডি ছাডন অপাসরশন েসুর্াে কসর ডেওয়ায় ডতডন েবাইসক ধনযবাে জানান। 

কযােটর্ েুষ্ঠুভাসব পডরচালনায় োডব িকভাসব েহসর্াডেতা কসরন োি স্বাস্থ্য ডেক্টর ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য়, ডেএেডেডে ডপএ-৩ প্রকসল্পর প্রকল্প 

বযবস্থ্াপক িাহডিো েীনা রুবাইয়া, ডিডনক িযাসনজার োাঃ ইেরাত শারডিন, এিআইএে অডিোর ডিা. িডনরুজ্জািান এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাসলর অরোনাইজার ডিা. িািুন উর রডশে, অপসর্সিটট্রস্ট ডিা. বােল োহা ডশাভন, েহকারী কযাে ডকা-অডেিসনর্র ডিা: ডবারহান উজিন। 
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https://www.alokitobangladesh.com/capital/25674/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0

%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A

7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alokitobangladesh.com/capital/25674/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://www.alokitobangladesh.com/capital/25674/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://www.alokitobangladesh.com/capital/25674/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://www.alokitobangladesh.com/capital/25674/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://www.alokitobangladesh.com/capital/25674/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE
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2)  

Currentnews 

29 November, 2020. 

হাজারীবাসে ডবনািূসলয ডচাসের ডচডকৎো 
প্রিাগের সময়: ৭:৪৩ অপরাহ্ণ - রডববার | নসভম্বর ২৯, ২০২০ 

ডশসরানাি / োরা বাংলা / স্পর্লাইর্ | 

 

currentnews 

ঢাকা আহছ্াডনয়া ডিশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলত আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে 

ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ এডরয়া-৩ এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাসলর উসেযাসে ২৯ নসভম্বর ডবনািূসলয চকু্ষ ডচডকৎো কযাসের আসয়াজন করা হয়। 

কযােটর্ রাজধানীর নের িাতৃেেন হাজারীবাসে েকাল ৯:৩০ হসত েুপুর ২.০০ ঘটর্কা পর্ িন্ত 

অনুটিত হয়। কযােটর্সত বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর ডিডেসকল অডিোর োাঃ হাো 

জাওয়াে ডরােী ডেসেন। কযােটর্র িাধযসি নারী, পুরুষ ও ডশশুেহ ডিার্ ১০৩ জনসক ডেবা ডেয়া 

হয়। এেব ডরােীসের িসধয ডথসক প্রসয়াজন অনুোসর স্বল্পিূসলয ও অডতেডরদ্রসেরসক ডবনািূসলয 

বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাল ছাডন অপাসরশসনর েুসর্াে ডেওয়া হসব। কালুনেসরর বাডেন্দা 

ডিাছাাঃ িজজলা ডবেি আজসকর কযােটর্সত তার ডচাে ডেোন। িজজলা ডবেি জানান, এই 

কযাসে না আেসল আডি জানতাি না আিার ডচাসে ছাডন পসেসছ। বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাল একজন ডরােীর ছাডন অপাসরশসনর োডয়ত্ব ডনন। ডতডন বসলন আিরা িত হত েডরদ্র 

পডরবাসরর পসক্ষ এই ছাডন অপাসরশন েম্ভব না। এই কযাসের িাধযসি বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাসল ডি ছাডন অপাসরশন েুসর্াে কসর ডেওয়ায় ডতডন েবাইসক ধনযবাে জানান। কযােটর্ 

েুিভাসব পডরচালনায় োডব িকভাসব েহসর্াডেতা কসরন োি স্বাস্থ্য ডেক্টর ইউডপএইচ ডেএেডেডপ 

ডেএেডেডে ডপএ-৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক িাহডিো েীনা রুবাইয়া, ডিডনক িযাসনজার োাঃ 

ইেরাত শারডিন, এিআইএে অডিোর ডিাাঃ িডনরুজ্জািান এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাসলর অরোনাইজার ডিা: িািুন উর রডশে, অপসর্সিটট্রষ্ট ডিা: বােল োহা ডশাভন, 

েহকারী কযাে ডকা-অডেিসনর্র ডিা: ডবারহান উজিন। 

 

https://www.currentnews.com.bd/bn/news/625839  

 

https://www.currentnews.com.bd/bn/category/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ae
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/desh
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/spot-light
https://www.currentnews.com.bd/bn/news/625839
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বজ্রকণ্ঠ 

• ডহাি 

  

• ঢাকা 

  

• আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে ডেডলভারী প্রকল্প -২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ এডরয়া-৩ হাজারীবাসে ডবনািসূলয 

ডচাসের ডচডকৎো 

 

আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে ডেডলভারী প্রকল্প -২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ এডরয়া-৩ হাজারীবাসে ডবনািসূলয ডচাসের 

ডচডকৎো 

• রডববার, ২৯ নসভম্বর ২০২০, ২১:০৬ 

  

• ২৯ 

Print 

 

ডনজস্ব প্রডতসবেকাঃ 

 

 

ঢাকা আহছ্াডনয়া ডিশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলত আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ 

এডরয়া-৩ এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর উসেযাসে ২৯ নসভম্বর ডবনািূসলয চকু্ষ ডচডকৎো কযাসের আসয়াজন করা হয়। কযােটর্ 

রাজধানীর নের িাতৃেেন হাজারীবাসে েকাল ৯:৩০ হসত েুপরু ২.০০ ঘটর্কা পর্ িন্ত অনুটিত হয়। কযােটর্সত বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর 

ডিডেসকল অডিোর োাঃ হাো জাওয়াে ডরােী ডেসেন। কযােটর্র িাধযসি নারী, পুরুষ ও ডশশুেহ ডিার্ ১০৩ জনসক ডেবা ডেয়া হয়। এেব 

ডরােীসের িসধয ডথসক প্রসয়াজন অনুোসর স্বল্পিূসলয ও অডতেডরদ্রসেরসক ডবনািসূলয বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাল ছাডন অপাসরশসনর 

েুসর্াে  ডেওয়া হসব। কালুনেসরর বাডেন্দা ডিাছাাঃ িজজলা ডবেি আজসকর কযােটর্সত তার ডচাে ডেোন। িজজলা ডবেি জানান, এই কযাসে না 

আেসল আডি জানতাি না আিার ডচাসে ছাডন পসেসছ। বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাল একজন ডরােীর ছাডন অপাসরশসনর োডয়ত্ব ডনন। ডতডন 

বসলন আিরা িত হত েডরদ্র পডরবাসরর পসক্ষ এই ছাডন অপাসরশন েম্ভব না। এই কযাসের িাধযসি বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসল ডি ছাডন 

অপাসরশন েসুর্াে কসর ডেওয়ায় ডতডন েবাইসক ধনযবাে জানান। কযােটর্ েুিভাসব পডরচালনায় োডব িকভাসব েহসর্াডেতা কসরন োি স্বাস্থ্য 

ডেক্টর ইউডপএইচ ডেএেডেডপ ডেএেডেডে ডপএ-৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক িাহডিো েীনা রুবাইয়া, ডিডনক িযাসনজার োাঃ ইেরাত শারডিন, 

এিআইএে অডিোর ডিাাঃ িডনরুজ্জািান এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর অরোনাইজার ডিা: িািুন উর রডশে, অপসর্সিটট্রষ্ট ডিা: 

বােল োহা ডশাভন, েহকারী কযাে ডকা-অডেিসনর্র ডিা: ডবারহান উজিন। 

 

https://www.bojrokontho.com/54120  
 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/54120?q=print
https://www.bojrokontho.com/54120
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4)  

 

 
 

1.  ডহাি 
2. বাংলাসেশ 

3. ডবস্তাডরত 

ঢািা আহ্ছাবনয়া বমেন স্বাস্থ্ে চসক্টগরর ববনামূগযে চ াগের ব বিৎসা 

• বাংলাসেশ 

•  News Desk 

•  ৩০ নসভম্বর, ২০২০ ০০:৫৯ 

 

ঢাকা আহছ্াডনয়া ডিশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলত আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে 

ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ এডরয়া-৩ এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট 

হােপাতাসলর উসেযাসে ২৯ নসভম্বর ডবনািূসলয চকু্ষ ডচডকৎো কযাসের আসয়াজন করা হয়। 

কযােটর্ রাজধানীর নের িাতৃেেন হাজারীবাসে েকাল ৯:৩০ হসত েুপুর ২.০০ ঘটর্কা পর্ িন্ত 

অনুটিত হয়। 

কযােটর্সত বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর ডিডেসকল অডিোর োাঃ হাো জাওয়াে ডরােী 

ডেসেন। কযােটর্র িাধযসি নারী, পুরুষ ও ডশশুেহ ডিার্ ১০৩ জনসক ডেবা ডেয়া হয়। এেব 

ডরােীসের িসধয ডথসক প্রসয়াজন অনুোসর স্বল্পিূসলয ও অডতেডরদ্রসেরসক ডবনািূসলয বাংলাসেশ 

আই ট্রাস্ট হােপাতাল ছাডন অপাসরশসনর েুসর্াে  ডেওয়া হসব। 

কালুনেসরর বাডেন্দা ডিাছাাঃ িজজলা ডবেি আজসকর কযােটর্সত তার ডচাে ডেোন। িজজলা 

ডবেি জানান, এই কযাসে না আেসল আডি জানতাি না আিার ডচাসে ছাডন পসেসছ। বাংলাসেশ 

আই ট্রাস্ট হােপাতাল একজন ডরােীর ছাডন অপাসরশসনর োডয়ত্ব ডনন। ডতডন বসলন আিরা িত 

হত েডরদ্র পডরবাসরর পসক্ষ এই ছাডন অপাসরশন েম্ভব না। এই কযাসের িাধযসি বাংলাসেশ আই 

ট্রাস্ট হােপাতাসল ডি ছাডন অপাসরশন েুসর্াে কসর ডেওয়ায় ডতডন েবাইসক ধনযবাে জানান। 

কযােটর্ েুিভাসব পডরচালনায় োডব িকভাসব েহসর্াডেতা কসরন োি স্বাস্থ্য ডেক্টর ইউডপএইচ 

ডেএেডেডপ ডেএেডেডে ডপএ-৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক িাহডিো েীনা রুবাইয়া, ডিডনক 

িযাসনজার োাঃ ইেরাত শারডিন, এিআইএে অডিোর ডিাাঃ িডনরুজ্জািান এবং বাংলাসেশ আই 

ট্রাস্ট হােপাতাসলর অরোনাইজার ডিা: িািুন উর রডশে, অপসর্সিটট্রষ্ট ডিা: বােল োহা ডশাভন, 

েহকারী কযাে ডকা-অডেিসনর্র ডিা: ডবারহান উজিন। 

  

https://www.labanglatimes.com/
https://www.labanglatimes.com/
https://www.labanglatimes.com/
https://www.labanglatimes.com/
https://www.labanglatimes.com/news/category/bangladesh
https://www.labanglatimes.com/news/category/bangladesh
https://www.labanglatimes.com/news/details/bangladesh/19085
https://www.labanglatimes.com/news/details/bangladesh/19085
https://www.labanglatimes.com/news/details/bangladesh/19085
https://www.labanglatimes.com/images/news/19085.jpeg
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https://www.labanglatimes.com/news/details/bangladesh/19085  
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5)  

 

29 November, 2020. 

আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে ডেডলভারী প্রকল্প -২য় পর্ িায়, ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ এডরয়া-৩ হাজারীবাসে ডবনািসূলয ডচাসের 

ডচডকৎো 

 প্রকাডশতাঃ ৬:২২ অপরাহ্ণ, নসভম্বর ২৯, ২০২০ 

 

 

েংবাে ডবজ্ঞডি : ঢাকা আহছ্াডনয়া ডিশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলত আরবান প্রাইিারী ডহলথ ডকয়ার োডভিসেে ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পর্ িায়, 

ডেএেডেডে, পার্িনারডশপ এডরয়া-৩ এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর উসেযাসে ২৯ নসভম্বর ডবনািসূলয চকু্ষ ডচডকৎো কযাসের আসয়াজন 

করা হয়। কযােটর্ রাজধানীর নের িাতৃেেন হাজারীবাসে েকাল ৯:৩০ হসত েপুুর ২.০০ ঘটর্কা পর্ িন্ত অনুটিত হয়। কযােটর্সত বাংলাসেশ আই 

ট্রাস্ট হােপাতাসলর ডিডেসকল অডিোর োাঃ হাো জাওয়াে ডরােী ডেসেন। কযােটর্র িাধযসি নারী, পুরুষ ও ডশশুেহ ডিার্ ১০৩ জনসক ডেবা ডেয়া 

হয়। এেব ডরােীসের িসধয ডথসক প্রসয়াজন অনুোসর স্বল্পিসূলয ও অডতেডরদ্রসেরসক ডবনািূসলয বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাল ছাডন অপাসরশসনর 

েুসর্াে ডেওয়া হসব। কালুনেসরর বাডেন্দা ডিাছাাঃ িজজলা ডবেি আজসকর কযােটর্সত তার ডচাে ডেোন। িজজলা ডবেি জানান, এই কযাসে না 

আেসল আডি জানতাি না আিার ডচাসে ছাডন পসেসছ। বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাল একজন ডরােীর ছাডন অপাসরশসনর োডয়ত্ব ডনন। ডতডন 

বসলন আিরা িত হত েডরদ্র পডরবাসরর পসক্ষ এই ছাডন অপাসরশন েম্ভব না। এই কযাসের িাধযসি বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসল ডি ছাডন 

অপাসরশন েসুর্াে কসর ডেওয়ায় ডতডন েবাইসক ধনযবাে জানান। কযােটর্ েুিভাসব পডরচালনায় োডব িকভাসব েহসর্াডেতা কসরন োি স্বাস্থ্য ডেক্টর 

ইউডপএইচ ডেএেডেডপ ডেএেডেডে ডপএ-৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক িাহডিো েীনা রুবাইয়া, ডিডনক িযাসনজার োাঃ ইেরাত শারডিন, এিআইএে 

অডিোর ডিাাঃ িডনরুজ্জািান এবং বাংলাসেশ আই ট্রাস্ট হােপাতাসলর অরোনাইজার ডিা: িািুন উর রডশে, অপসর্সিটট্রষ্ট ডিা: বােল োহা ডশাভন, 

েহকারী কযাে ডকা-অডেিসনর্র ডিা: ডবারহান উজিন। 

 

https://teknaftoday.com/2020/11/29/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8-

%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-
%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a5-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a7%9f/  

 

 

 

 

https://teknaftoday.com/2020/11/29/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a5-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a7%9f/
https://teknaftoday.com/2020/11/29/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a5-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a7%9f/
https://teknaftoday.com/2020/11/29/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a5-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a7%9f/

