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কাযাগারয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ উদমাবত
বফরশ্ব প্রবত ৪০ সরকরে একজন আত্মতযা কযরে
প্রকা : ১১ অরটাফয ২০১৯, ০০:০০ | বপ্রন্ট ংস্কযণ
ইরেপাক বযরার্ট
বফরশ্ব প্রবত ৪০ সরকরে একজন আত্মতযায় কযরে। আয মাযা আত্মতযা কযরেন , তারদয সফবয বাগই ভানব ক সযারগ আক্রান্ত।
পরর আত্মতযায প্রধান কাযণ বররফ ভানবক ভযারকই ধযা য়।
গতকার কারর বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ উররযয ঢাকা আহ্োবনয়া বভরনয স্বাস্থ্য সটয কতৃটক ফাস্তফাবয়ত ও বজআইরজড
ফাংরারদরয কাবযগবয রমাবগতায় ‘কাযা অবযন্তরয কাযাফবিরদয ভাদকা বিবফলয়ক বিবকত্া, প্রবযণ ও ুনফটান কামটক্রভ ’
প্রকরেয আওতায় ঢাকা সকন্দ্রীয় কাযাগায , সকযানীগঞ্জ ও কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এ রিতনতাভূরক বায় ফিাযা এফ
কথা ফররন। বায় বদফরয তাত্মট ও ভানবক স্বারস্থ্যয গুরুত্ব তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন
প্রকরেয বযযাবফবররর্ন
ুাযবাইজয ও কাউরেরযযা। এফারযয প্রবতাদয—‘ভানবক স্বারস্থ্যয উন্নয়ন ও আত্মতযা প্রবতরযাধ’। বায় উবস্থ্ত বেররন ংবিষ্ট
কাযাগারযয ববনয়য সজর ুায, সজরায, সডুবর্ সজর ুায, সডুবর্ সজরায।
ভূর প্রফরন্ধ আত্মতযায বফববন্ন বযংখ্যান উস্থ্ান কযরত বগরয় ফরা য় বফরশ্ব আত্মতযাজবনত কাযরণ প্রবত ৪০ সরকরে ১ জরনয
ভৃতুয ঘরর্। আত্মতযা কযরেন এভন ভানুলগুররায সফবয বাগই ভানবক ভযায় বুরগ থারক। আত্মতযায প্রধান কাযণ বররফ
ভানবক ভযারকই ধযা য়। এোড়া বফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায তথয ভরত , ২০১২ ারর বফশ্বফযাী ৮ রাখ্ আত্মতযায ভরধয ১ রাখ্ ৭৫
াজায আত্মতযায কাযণ বের ভাদক ফযফায।
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/secondedition/96045/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A7%AA%E0%A7%A6%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF
%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87/print
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আোবনয়া বভরনয উরদযারগ কাযাগারয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ উদমাবত
বনফায, অরটাফয ১২, ২০১৯ - ১৪:৩৩

১০ই অরটাফয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ। এফারযয প্রবতাদয -‚ভানবক স্বারস্থ্যয উন্নয়ন ও আত্মতযা প্রবতরযাধ‛। বদফবর্ উদমান
উররয ঢাকা আহ্োবনয়া বভ সনয স্বাস্থ্য সটয কতৃটক ফাস্তফাবয়ত ও বজআইরজড ফাংরারদ এয কাবযগবয রমাবগতায় কাযা
অবযন্তরয কাযাফিীরদয ভাদকাবি বফলয়ক বিবকত্া, প্রবযণ ও ুনফটান কামটক্রভ ‚ইভপ্রুবরভন্ট আপ দযা বযরয়র বিুরয়ন আপ
ওবায ক্রাউবডং ইন বপ্রজন ইন ফাংরারদ
(আইআযএওব)‛ প্রকরেয উরদযারগ বদফরয প্রবতারদযয উয ঢাকা সকন্দ্রীয়
কাযাগায, সকযানীগঞ্জ ও কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায -২ এ রিতনতাভূরক বা অনুবিত য়। উি বায় বদফরয তাত্মট ও
ভানবক স্বারস্থ্যয গুযত্ব তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন প্রকরেয বযযাবফবররর্ন ুাযবাইজযও কাউরেরযগণ।
বায় ভূর প্রফরন্ধ আত্মতযায বফববন্ন বযংখ্যান উস্থ্ান কযরত বগরয় ফরা য় বফরশ্ব আত্মতযায কাযরণ প্রবত ৪০ সরকরে ১ জন
ফযবিয ভৃতুয ঘরর্। আত্মতযা কযরেন এভন ভানুলগুররায সফীয বাগই ভানবক ভযায় বুরগ থারক। আত্মতযায প্রধান কাযণ
বররফ ভানবক ভযারকই ধযা য়। এোড়াও বফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত ২০১২ ারর বফশ্বফযাী ৮ রয আত্মতযায ভরধয ১,৭৫,০০০
াজায এয আত্মতযায কাযণ বের ভাদক ফযফায। বায় উবস্থ্ত বেররন ংবিষ্ট কাযাগারযয ববনয়য সজর ুায , সজরায, সডুবর্
সজর ুায, সডুবর্ সজরায ।
আররািনায় ফিাযা ফররন , বফববন্ন অযারধয ারথ মুি রয় ভানুল একভয় তা রয় মায় এফং সফরযায়া জীফরন অবযস্ত রয়
রড়। ভাদক গ্ররণয পরর ফযবিয াযীবযক , ভানবক, াবযফাবযক ও াভাবজক যবত রত থারক এফং আিযণ আক্রভণাত্মক রয়
উরঠ, াাাব অাভাবজক কামটকরা সমভন িুবয, ডাকাবত, বেনতাই, খ্ুন ইতযাবদ অযাধভূরক কারজ বরপ্ত য় াাাব াভাবজক
ও আবথটক ভযায ফাধান বররফ অরনরক আত্মতযা করয ফা বফববন্ন যকভ ভানবক সযারগ আক্রান্ত য়। বযররল ফিীরদয
ভানবক মত্ন ও অযাধী জীফরন সথরক দূরয থাকা ও আত্মতযা প্রবতরযারধ ভানবক মত্ন ও াবযফাবযক ম্পরকটয উয গুযত্বারযা
করযন।
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A
6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87/
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কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায-১ এ বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ উদমাবত
1 d a y a g o i n B a n g l a d e s h , খ্ফয L e a v e a c o mme n t




বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ উররয কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায-১ এ ১৩ অরটাফয একবর্ আররািনা বায আরয়াজন কযা য়।
এফারযয প্রবতাদয বফলয় ‚ভানবক স্বারস্থ্যয উন্নয়ন ও আত্মতযা প্রবতরযাধ‛। বদফবর্ উদমান উররয ঢাকা আোবনয়া বভরনয
স্বাস্থ্য সটয কতৃটক ফা¯Íফাবয়ত বজআইরজড ফাংরারদ এয কাবযগবয রমাবগতায় কাযাঅবযন্তরয কাযাফিীরদয ভাদকাবি বফলয়ক
বিবকত্া, প্রবযণ ও ুনফটানকামটক্রভ ‚ইভপ্রুবরভন্ট অফ দযা বযরয়র বিুরয়ন অপ ওবায ক্রাউবডং ইন বপ্রজন ইন ফাংরারদ
(আইআযএওব)‛প্রকরেয উরদযারগ বদফরয প্রবতারদযয উয কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায-১ এ রিতনতা ভূরক বা অনুবিত
য়। উি বায় বদফরয তাত্মট ও ভানবক স্বারস্থ্যয গুযত্ব তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন প্রকরেয বযযাবফবররর্ন ুাযবাইজয
কাভ কাউরেরয। বায় ভূর প্রফরন্ধ আত্রাতযায বফববন্ন বযংখ্যান উস্থ্ান কযরত বগরয়ফ রা য় বফরশ্ব আত্রাতযায কাযরণ প্রবত ৪০
সরকরে ১ জন ফযবিয ভৃতুয ঘরর্। আত্রাতযা কযরেন এভন ভানুলগুররায সফীয বাগই ভানবক ভযায় বুরগ থারক।
আতযতযায প্রধান কাযণ বররফ ভানবক ভযারকই ধযা য়। এোড়াও বফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত ২০১২ ারর বফশ্বফযাী ৮ রয
আত্রাতযায ভরধয ১,৭৫,০০০াজায এয আত্রাতযায কাযণ বের ভাদক ফযফায। বায় উবস্থ্ত বেররন ংবøষ্ট কাযাগারযয
ববনয়য সজরুায, সজরায, সডুবর্ সজরায ।
আররািনায় ফিাযা ফররন , ফিীরদয ভানবক মরতœয বফলরয় গুযত্বারযা করযন। কাযাগারয অর ভয় না কাবর্রয় বনরজরক ফয¯Í
ভয় কার্ারনায জনয বফববন্ন কারজ মুি থাকা ধভটীয় কারজ ভরনাবনরফ এফং আইআযএওব প্রকরেয সম দরীয় কাউরেবরং সন
য় স বযা অনুযণ করয এবগরয় মাফায আফান জানান। বযসরল ফিীরদয ভানবক মতœ ও অযাধী জীফরন সথরক দূরয থাকা
ও আত্রাতযা প্রবতরযারধ ভানবক মতœ ও াবযফাবযক ¤রকটয উয গুযত্বারযা করযন।
http://greenwatchbd.com/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A
A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97/
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ঢাকা আহ্োবনয়া বভরনয স্বাস্থ্য সটরযয উরদযারগ কাযাগারয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ
উদমাবত
ংফাদ
বফজ্ঞবপ্ত:
আজ ১০ই অরটাফয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ। এফারযয প্রবতাদয -‚ভানবক স্বারস্থ্যয
উন্নয়ন ও আত্মতযা প্রবতরযাধ‛। বদফবর্ উদমান উররয ঢাকা আহ্োবনয়া বভরনয স্বাস্থ্য
সটয কতৃটক ফাস্তফাবয়ত ও বজআইরজড ফাংরারদ এয কাবযগবয রমাবগতায় কাযা
অবযন্তরয কাযাফিীরদয ভাদকাবি বফলয়ক বিবকত্া, প্রবযণ ও ুনফটান কামটক্রভ
‚ইভপ্রæবরভন্ট আপ দযা বযরয়র বিুরয়ন আপ ওবায ক্রাউবডং ইন বপ্রজন ইন ফাংরারদ (আইআযএওব)‛ প্রকরেয উরদযারগ বদফরয
প্রবতারদযয উয ঢাকা সকন্দ্রীয় কাযাগায, সকযানীগঞ্জ ও কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এ রিতনতাভূরক বা অনুবিত য়।
উি বায় বদফরয তাত্মট ও ভানবক স্বারস্থ্যয গুযত্ব তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন প্রকরেয বযযাবফবররর্ন ুাযবাইজয ও
কাউরেরযগণ। বায় ভূর প্রফরন্ধ আত্মতযায বফববন্ন বযংখ্যান উস্থ্ান কযরত বগরয় ফরা য় বফরশ্ব আত্মতযায কাযরণ প্রবত ৪০ সরকরে ১
জন ফযবিয ভৃতুয ঘরর্। আত্মতযা কযরেন এভন ভানুলগুররায সফীয বাগই ভানবক ভযায় বুরগ থারক। আত্মতযায প্রধান কাযণ বররফ
ভানবক ভযারকই ধযা য়। এোড়াও বফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত ২০১২ ারর বফশ্বফযাী ৮ রয আত্মতযায ভরধয ১,৭৫,০০০ াজায এয
আত্মতযায কাযণ বের ভাদক ফযফায। বায় উবস্থ্ত বেররন ংবিষ্ট কাযাগারযয ববনয়য সজর ুায, সজরায, সডুবর্ সজর ুায, সডুবর্
সজরায ।
আররািনায় ফিাযা ফররন, বফববন্ন অযারধয ারথ মুি রয় ভানুল একভয় তা রয় মায় এফং সফরযায়া জীফরন অবযস্ত রয় রড়। ভাদক
গ্ররণয পরর ফযবিয াযীবযক, ভানবক, াবযফাবযক ও াভাবজক যবত রত থারক এফং আিযণ আক্রভণাত্মক রয় উরঠ, াাাব অাভাবজক
কামটকরা সমভন িুবয, ডাকাবত, বেনতাই, খ্ুন ইতযাবদ অযাধভূরক কারজ বরপ্ত য় াাাব াভাবজক ও আবথটক ভযায ফাধান বররফ
অরনরক আত্মতযা করয ফা বফববন্ন যকভ ভানবক সযারগ আক্রান্ত য়। বযররল ফিীরদয ভানবক মতœ ও অযাধী জীফরন সথরক দূরয থাকা ও
আত্মতযা প্রবতরযারধ ভানবক মত্ন ও াবযফাবযক ¤রকটয উয গুযত্বারযা করযন। ####
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আহ্োবনয়া বভরনয উরদযারগ কাযাগারয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ উদমাবত
১০ই অরটাফয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ। এফারযয প্রবতাদয -‚ভানবক
স্বারস্থ্যয উন্নয়ন ও আত্মতযা প্রবতরযাধ‛।
বদফবর্ উদমান উররয ঢাকা আহ্োবনয়া বভরনয স্বাস্থ্য সটয কতৃটক ফাস্তফাবয়ত ও বজআইরজড ফাংরারদ এয কাবযগবয রমাবগতায় কাযা
অবযন্তরয কাযাফিীরদয ভাদকাবি বফলয়ক বিবকত্া, প্রবযণ ও ুনফটান কামটক্রভ ‚ইভপ্রæবরভন্ট আপ দযা বযরয়র বিুরয়ন আপ ওবায ক্রাউবডং
ইন বপ্রজন ইন ফাংরারদ (আইআযএওব)‛ প্রকরেয উরদযারগ বদফরয প্রবতারদযয উয ঢাকা সকন্দ্রীয় কাযাগায, সকযানীগঞ্জ ও কাবভুয
সকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এ রিতনতাভূরক বা অনুবিত য়।
উি বায় বদফরয তাত্মট ও ভানবক স্বারস্থ্যয গুযত্ব তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন প্রকরেয বযযাবফবররর্ন ুাযবাইজয ও কাউরেরযগণ।
বায় ভূর প্রফরন্ধ আত্মতযায বফববন্ন বযংখ্যান উস্থ্ান কযরত বগরয় ফরা য় বফরশ্ব আত্মতযায কাযরণ প্রবত ৪০ সরকরে ১ জন ফযবিয ভৃতুয ঘরর্।
আত্মতযা কযরেন এভন ভানুলগুররায সফীয বাগই ভানবক ভযায় বুরগ থারক। আত্মতযায প্রধান কাযণ বররফ ভানবক ভযারকই ধযা য়।
এোড়াও বফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত ২০১২ ারর বফশ্বফযাী ৮ রয আত্মতযায ভরধয ১,৭৫,০০০ াজায এয আত্মতযায কাযণ বের ভাদক ফযফায। বায়
উবস্থ্ত বেররন ংবিষ্ট কাযাগারযয ববনয়য সজর ুায, সজরায, সডুবর্ সজর ুায, সডুবর্ সজরায । আররািনায় ফিাযা ফররন, বফববন্ন অযারধয
ারথ মুি রয় ভানুল একভয় তা রয় মায় এফং সফরযায়া জীফরন অবযস্ত রয় রড়।
ভাদক গ্ররণয পরর ফযবিয াযীবযক, ভানবক, াবযফাবযক ও াভাবজক যবত রত থারক এফং আিযণ আক্রভণাত্মক রয় উরঠ, াাাব অাভাবজক
কামটকরা সমভন িুবয, ডাকাবত, বেনতাই, খ্ুন ইতযাবদ অযাধভূরক কারজ বরপ্ত য় াাাব াভাবজক ও আবথটক ভযায ফাধান বররফ অরনরক
আত্মতযা করয ফা বফববন্ন যকভ ভানবক সযারগ আক্রান্ত য়। বযররল ফিীরদয ভানবক মতœ ও অযাধী জীফরন সথরক দূরয থাকা ও আত্মতযা
প্রবতরযারধ ভানবক মতœ ও াবযফাবযক ¤রকটয উয গুযত্বারযা করযন।
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ঢাকা আহ্োবনয়া বভরনয উরদযারগ কাযাগারয বফশ্ব ভানবক স্বাস্থ্য বদফ
উদমাবত

সডইবর গাজীুয প্রবতরফদক : আজ ১০ অরটাফয বফশ্ব ভানবক
স্বাস্থ্য বদফ। এফারযয প্রবতাদয -‚ভানবক স্বারস্থ্যয উন্নয়ন ও
আত্মতযা প্রবতরযাধ‛। বদফবর্ উদমান উররয ঢাকা
আহ্োবনয়া বভরনয স্বাস্থ্য সটয কতৃটক ফাস্তফাবয়ত ও
বজআইরজড ফাংরারদ এয কাবযগবয রমাবগতায় কাযা
অবযন্তরয কাযাফিীরদয ভাদকাবি বফলয়ক বিবকত্া, প্রবযণ
ও ুনফটান কামটক্রভ ‚ইভপ্রæবরভন্ট আপ দযা বযরয়র
বিুরয়ন আপ ওবায ক্রাউবডং ইন বপ্রজন ইন ফাংরারদ (আইআযএওব)‛ প্রকরেয উরদযারগ বদফরয প্রবতারদযয উয ঢাকা
সকন্দ্রীয় কাযাগায, সকযানীগঞ্জ ও কাবভুয সকন্দ্রীয় কাযাগায-২ এ রিতনতাভূরক বা অনুবিত য়। উি বায় বদফরয তাত্মট
ও ভানবক স্বারস্থ্যয গুযত্ব তুরর ধরয ভূর প্রফন্ধ াঠ করযন প্রকরেয বযযাবফবররর্ন ুাযবাইজয ও কাউরেরযগণ। বায় ভূর
প্রফরন্ধ আত্মতযায বফববন্ন বযংখ্যান উস্থ্ান কযরত বগরয় ফরা য় বফরশ্ব আত্মতযায কাযরণ প্রবত ৪০ সরকরে ১ জন ফযবিয
ভৃতুয ঘরর্। আত্মতযা কযরেন এভন ভানুলগুররায সফীয বাগই ভানবক ভযায় বুরগ থারক। আত্মতযায প্রধান কাযণ বররফ
ভানবক ভযারকই ধযা য়। এোড়াও বফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত ২০১২ ারর বফশ্বফযাী ৮ রয আত্মতযায ভরধয ১,৭৫,০০০ াজায
এয আত্মতযায কাযণ বের ভাদক ফযফায। বায় উবস্থ্ত বেররন ংবিষ্ট কাযাগারযয ববনয়য সজর ুায, সজরায, সডুবর্ সজর
ুায, সডুবর্ সজরায ।
আররািনায় ফিাযা ফররন, বফববন্ন অযারধয াসথ মুি রয় ভানুল একভয় তা রয় মায় এফং সফরযায়া জীফরন অবযস্ত রয়
রড়। ভাদক গ্ররণয পরর ফযবিয াযীবযক, ভানবক, াবযফাবযক ও াভাবজক যবত রত থারক এফং আিযণ আক্রভণাত্মক রয়
উরঠ, াাাব অাভাবজক কামটকরা সমভন িুবয, ডাকাবত, বেনতাই, খ্ুন ইতযাবদ অযাধভূরক কারজ বরপ্ত য় াাাব
াভাবজক ও আবথটক ভযায ফাধান বররফ অরনরক আত্মতযা করয ফা বফববন্ন যকভ ভানবক সযারগ আক্রান্ত য়। বযররল
ফিীরদয ভানবক মত্ন ও অযাধী জীফরন সথরক দূরয থাকা ও আত্মতযা প্রবতরযারধ ভানবক মতœ ও াবযফাবযক ¤রকটয উয
গুযত্বারযা করযন।
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