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All Media Coverages of Dhaka Ahsania Mission Health Sector Urban Primary Healthcare Services Delivery 

Project on Inauguration of Ham-Rubella Vaccination Giving Campaign: 

 

1)  

 

13 December, 2020.  

1. / 

2. রাজধানী 

হাজারীবাগে হামরুগবলা ক্যাগেইন উগবাধন 

 অনলাইন ডেস্ক 

১৭:৪৩, ১৩ ডেসেম্বর, ২০২০  

 
‘আয় আয় ডোনামডি টিকা ডনসয় যা’ প্রডিপাদ্যসক োমসন ডরসে ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলি আরবান 

প্রাইমাডর ডেলথ ডকয়ার োডভি সেে ডেডলভাডর প্রকল্প-২য় পযিায় (ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়), ডেএেডেডে, পার্ি নারডশপ এডরয়া-৩, নগর 

মািৃেদ্ন, োজারীবাসগ োমরুসবলা কযাম্পইসনর উসবাধন কসরন ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ডিসগডেয়ার ডজনাসরল 

ডমাোঃ শরীফ আেসমদ্। 

েম্প্রোডরি টিকা দ্ান কমিেূডচ (ইডপআই) ডদ্শবযাপী ৯ মাে ডথসক ১০ বছসরর কম বয়েী ডশশুসদ্র োম-রুসবলা টিকা প্রদ্ান করসবন ১২ ডেসেম্বর 

২০২০ ডথসক ২৪ জানুয়াডর ২০২০ পযিন্ত। 

উক্ত উসবাধন অনুষ্ঠাসন আসরা উপডস্থ্ি ডছসলন ো. মীর ডমাস্তাডফজুর রেমান, উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. 

োনডজদ্া ইেলাম, স্বাস্থ্য কমিকিি া, ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. আবু োদ্ি ডমাোঃ োসলে, েেকারী স্বাস্থ্য কমিকিি া, অঞ্চল-৩, ঢাকা 

দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. শারডমন ডদ্ৌলা, ইডপআই কনোলসর্ন্ট ইউডনসেফ, ো. মডেবুল কাসশম, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল 

অডফোর, ো. ডজবা ডশষ চাকমা, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর ও ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ইউডপএইচডেএেডেডপ-

২য় পযিায়, ডেএেডেডে, ডপএ-৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক মােডফদ্া দ্ীনা রুবাইয়া। উসবাধন অনুষ্ঠান োডবিকভাসব েেসযাডগিা কসরন ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর আরবান প্রাইমাডর ডেলথ ডকয়ার োডভি সেে ডেডলভাডর প্রকল্প-২য় পযিায়। 

 

https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B

0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0

%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0

https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
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%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
https://www.alokitobangladesh.com/capital/27688/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8
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2)  

 

12 December, 2020. 

স্বাস্থ্য 

আরবান প্রাইমারী হহলথ হক্য়ার সার্ভি গসস হের্লভারী প্রক্ল্প -২য় পর্িায়, র্েএসর্সর্স, পার্ি নারর্িপ এর্রয়া -৩ হাজারীবাগে হামরুগবলা ক্যাগেইন উগবাধন 

 

েমসয়র কন্ঠ ডরসপার্ি ।। 

আয় আয় ডোনামডি টিকা ডনসয় যা প্রডিপাদ্য ডক োমসন ডরসে ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলি আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সে েসেডলভারী প্রকল্প-২য়পযিায় 

(ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়), ডেএেডেডে, পার্ি নারডশপ এডরয়া-৩,নগরমািৃেদ্ন, োজারীবাসগ োমরুসবলা কযাম্পইন এর শুভ উসবাধন কসরন ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ডিসগডেয়ার 

ডজনাসরল ডমাোঃ শরীফ আেসমদ্। েম্প্রোডরি টিকা দ্ান কমিেূডচ (ইডপআই) ডদ্শবযাপী ৯ মাে ডথসক ১০ বছসরর কম বয়েী েকল ডশশুসদ্র োম-রুসবলাটিকা প্রদ্ান করসবন ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ডথসক ২৪ জানুয়ারী 

২০২০ পযিন্ত। উক্ত উসবাধন অনুষ্ঠাসন আসরা উপডস্থ্ি ডছসলন ো. মীর ডমাস্তাডফজুর রেমান,উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. োনডজদ্া ইেলাম, স্বাস্থ্য কমিকিি া, ঢাকা দ্ডিি ডেটি 

কসপিাসরশন, ো. আবু োদ্ি ডমাোঃ োসলে, েেকারী স্বাস্থ্য কমিকিি া, অঞ্চল-৩, ঢাকা দ্ডিি ডেটিকসপিাসরশন, ো. শারডমন ডদ্ৌলা, ইডপ আই কনোলসর্ন্ট ইউডনসেফ ,ো. মডেবুল কাসশম, োডভি লযান্স 

ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর, ো. ডজবা ডশষ চাকমা, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর ও ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ডেএেডেডে, ডপএ-৩ প্রকসল্পর 

প্রকল্প বযবস্থ্াপক মােডফদ্া দ্ীনা রুবাইয়া, উসবাধন অনুষ্ঠাসনর োডবিকভাসব েেসযাডগিা কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সেে ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পযিায়|  

https://somoyerkontha.com/%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-2/  

 

 

 

 

 

 

 

https://somoyerkontha.com/category/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af/
https://somoyerkontha.com/%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-2/
https://somoyerkontha.com/%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-2/
https://somoyerkontha.com/%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-2/
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3)  

    

হাজারীবাগে হামরুগবলা ক্যাগেইন উগবাধন 

 

১২ ডেসেম্বর ২০২০ | ১৯:২৯ |    ডনজস্ব প্রডিসবদ্ক 

 

•  

আয় আয় ডোনামডি টিকা ডনসয় যা প্রডিপাদ্য ডক োমসন ডরসে আজ 

১২ ডেসেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলি আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সে েসেডলভারী প্রকল্প-

২য়পযিায় (ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়), ডেএেডেডে, পার্ি নারডশপ এডরয়া-

৩,নগরমািৃেদ্ন, োজারীবাসগ োমরুসবলা কযাম্পইন এর শুভ উসবাধন কসরন ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ডিসগডেয়ার ডজনাসরল ডমাোঃ 

শরীফ আেসমদ্। েম্প্রোডরি টিকা দ্ান কমিেূডচ (ইডপআই) ডদ্শবযাপী ৯ মাে ডথসক ১০ বছসরর কম বয়েী েকল ডশশুসদ্র োম-

রুসবলাটিকা প্রদ্ান করসবন ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ডথসক ২৪ জানুয়ারী ২০২০ পযিন্ত। উক্ত উসবাধন অনুষ্ঠাসন আসরা উপডস্থ্ি ডছসলন ো. মীর ডমাস্তাডফজুর রেমান

,উপ-

প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. োনডজদ্া ইেলাম, স্বাস্থ্য কমিকিি া, ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. আবু োদ্ি ডমাোঃ োসলে, েে

কারী স্বাস্থ্য কমিকিি া, অঞ্চল-

৩, ঢাকা দ্ডিি ডেটিকসপিাসরশন, ো. শারডমন ডদ্ৌলা, ইডপ আই কনোলসর্ন্ট ইউডনসেফ ,ো. মডেবুল কাসশম, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর,

 ো. ডজবা ডশষ চাকমা, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর ও ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ইউডপএইচডেএেডেডপ-

২য় পযিায়, ডেএেডেডে, ডপএ-

৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক মােডফদ্া দ্ীনা রুবাইয়া, উসবাধন অনুষ্ঠাসনর োডবিকভাসব েেসযাডগিা কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর আরবান প্রাইমারী

 ডেলথ ডকয়ার োডভি সেে ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পযিায়| 

  

https://www.thecrimebd.com/news/84063.detail  
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12 December, 2020. 

ডদ্সশর েংবাদ্ 

আরবান প্রাইমারী হহলথ হক্য়ার সার্ভি গসস হের্লভারী প্রক্ল্প -২য় পর্িায়, র্েএসর্সর্স, পার্ি নারর্িপ এর্রয়া -৩ হাজারীবাগে হামরুগবলা ক্যাগেইন উগবাধন 

হমাহাম্মদ রুবাগয়ত : 

সময় : 2020-12-12 21:45:37 

 

আয় আয় ডোনামডি টিকা ডনসয় যা প্রডিপাদ্য ডক োমসন ডরসে ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলি আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সে েসেডলভারী প্রকল্প-২য়পযিায় 

(ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়), ডেএেডেডে, পার্ি নারডশপ এডরয়া-৩,নগরমািৃেদ্ন, োজারীবাসগ োমরুসবলা কযাম্পইন এর শুভ উসবাধন কসরন ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ডিসগডেয়ার 

ডজনাসরল ডমাোঃ শরীফ আেসমদ্। েম্প্রোডরি টিকা দ্ান কমিেূডচ (ইডপআই) ডদ্শবযাপী ৯ মাে ডথসক ১০ বছসরর কম বয়েী েকল ডশশুসদ্র োম-রুসবলাটিকা প্রদ্ান করসবন ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ডথসক ২৪ জানুয়ারী 

২০২০ পযিন্ত। উক্ত উসবাধন অনুষ্ঠাসন আসরা উপডস্থ্ি ডছসলন ো. মীর ডমাস্তাডফজুর রেমান,উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. োনডজদ্া ইেলাম, স্বাস্থ্য কমিকিি া, ঢাকা দ্ডিি ডেটি 

কসপিাসরশন, ো. আবু োদ্ি ডমাোঃ োসলে, েেকারী স্বাস্থ্য কমিকিি া, অঞ্চল-৩, ঢাকা দ্ডিি ডেটিকসপিাসরশন, ো. শারডমন ডদ্ৌলা, ইডপ আই কনোলসর্ন্ট ইউডনসেফ ,ো. মডেবুল কাসশম, োডভি লযান্স 

ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর, ো. ডজবা ডশষ চাকমা, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর ও ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ডেএেডেডে, ডপএ-৩ প্রকসল্পর 

প্রকল্প বযবস্থ্াপক মােডফদ্া দ্ীনা রুবাইয়া, উসবাধন অনুষ্ঠাসনর োডবিকভাসব েেসযাডগিা কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সেে ডেডলভারী প্রকল্প-২য় পযিায়| 

  

http://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/34819/3  
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/ ডবসশষ প্রডিসবদ্ন, োরাসদ্শ 

আরবান প্রাইমারী হহলথ হক্য়ার সার্ভি গসস হের্লভারী প্রক্ল্প -২য় পর্িায়, র্েএসর্সর্স, পার্ি নারর্িপ এর্রয়া -৩ হাজারীবাগে হামরুগবলা ক্যাগেইন উগবাধন 

ডবডবডে একাত্তর ডেস্ক / ৩৫ Time View 

Update : শডনবার, ১২ ডেসেম্বর, ২০২০ 

আয় আয় ডোনামডি টিকা ডনসয় যা প্রডিপাদ্য ডক োমসন ডরসে ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর পডরচাডলি আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সে েসেডলভারী প্রকল্প-

২য়পযিায় (ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়), ডেএেডেডে, পার্ি নারডশপ এডরয়া-

৩,নগরমািৃেদ্ন, োজারীবাসগ োমরুসবলা কযাম্পইন এর শুভ উসবাধন কসরন ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ডিসগডেয়ার ডজনাসরল ডমাোঃ শরীফ আেসমদ্। েম্প্রোডরি টিকা দ্ান কমিেূডচ (ইডপ

আই) ডদ্শবযাপী ৯ মাে ডথসক ১০ বছসরর কম বয়েী েকল ডশশুসদ্র োম-

রুসবলাটিকা প্রদ্ান করসবন ১২ ডেসেম্বর ২০২০ ডথসক ২৪ জানুয়ারী ২০২০ পযিন্ত। উক্ত উসবাধন অনুষ্ঠাসন আসরাউপডস্থ্ি ডছসলন ো. মীর ডমাস্তাডফজুর রেমান, উপ-

প্রধান স্বাস্থ্য কমিকিি া ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. োনডজদ্া ইেলাম, স্বাস্থ্য কমিকিি া, ঢাকা দ্ডিি ডেটি কসপিাসরশন, ো. আবু োদ্ি ডমাোঃ োসলে, েেকারী স্বাস্থ্য কমিকিি া, অঞ্চল-

৩, ঢাকা দ্ডিি ডেটিকসপিাসরশন, ো. শারডমন ডদ্ৌলা, ইডপ আই কনোলসর্ন্ট ইউডনসেফ ,ো. মডেবুল কাসশম, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডমডেসকল অডফোর, ো. ডজবা ডশষ চাকমা, োডভি লযান্স ইমুনাইসজশন ডম

ডেসকল অডফোর ও ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ইউডপএইচডেএেডেডপ-২য় পযিায়, ডেএেডেডে, ডপএ-

৩ প্রকসল্পর প্রকল্প বযবস্থ্াপক মােডফদ্া দ্ীনা রুবাইয়া, উসবাধন অনুষ্ঠাসনর োডবিকভাসব েেসযাডগিা কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডমশন স্বাস্থ্য ডেক্টর আরবান প্রাইমারী ডেলথ ডকয়ার োডভি সেে ডেডলভারী প্রকল্প-

২য় পযিায়| 

 

https://bbcekottor.com/%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%87-2/  

 

https://bbcekottor.com/
https://bbcekottor.com/category/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%a8/
https://bbcekottor.com/category/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://bbcekottor.com/%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%87-2/
https://bbcekottor.com/%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%87-2/
https://bbcekottor.com/%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%87-2/

