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প্রে রযররজ  
 

জারিংঘঘ ফাঘ াব্াংর ং-এয উয রফএএভএভইউ আঘ ারজি াইড ইঘবন্ট 

ফাংরাঘেঘ রির ৎা গঘফলণা  ম্ভাফনায নতুন রেগন্ত উঘমািন  যঘফ ফাঘ াব্াং -আঘরাি গণ 

 

রনউই  ক, ২৭ প্রঘেম্বয, ২০২২: 

 

“এ টি আন্তজকারি  ভাঘনয ফাঘ াব্াং  ফাংরাঘেঘয জন্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ক। এটি ধাযণ  যাযও াভর্থ্ক যঘ ঘে ফাংরাঘেঘয মা  

রির ৎা গঘফলণা  নতুন রেগন্ত উঘমািন  যঘফ”- আজ “রনম্ন ও ভধ্যভ আঘ য প্রেঘ ফাঘ াব্াংর ং, ফাংরাঘেঘ জনস্বাঘযযয জন্য 

গুরুত্বপূণ ক এ টি প্র  স্ট্যারড” ীল ক  এ  াইড ইঘবঘন্ট এ র  থা ফঘরন আঘরাি গণ। ফাংরাঘেঘ ফাঘ াব্াং  েরিষ্ঠায গুরুত্ব তুঘর 

ধঘয িরভান জারিংঘ াধাযণ রযলঘেয ৭৭িভ অরধঘফঘনয আওিা  এই বফজ্ঞারন  াইড-ইঘবন্ট এয আঘ াজন  ঘয ফাংরাঘেঘয 

ফ কবৃৎ স্বাযয রক্ষা েরিষ্ঠান ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজফ প্রভরড যার রফশ্বরফদ্যার  (রফএএভএভইউ)। জারিংঘঘ ফাংরাঘে যা ী রভঘনয 

ফঙ্গফন্ধু রভরনা িঘন আঘ ারজি এই ইঘবঘন্ট রফঘশ্বয রফরবন্ন প্রেঘয ফাঘ াব্াং  রফঘলজ্ঞ রফপুর ংখ্য  আন্তজকারি  ব্রিফগ ক 

অংগ্রণ  ঘযন। এটি রের এ টি াইরিড ইঘবন্ট প্রমখাঘন যারয ও বার্চক ার প্লাটপঘভ ক অংগ্রণ াযীগণ প্রমাগ প্রেন। 

 

এ টি আন্তজকারি  ভাঘনয ফাঘ াব্াং  রনভ কাঘণয াাার, ফিাগণ গঘফলণায ক্ষভিা বিরযয গুরুঘত্বয উযও প্রজায প্রেন মাঘি 

যানী  গঘফলণাঘ  ফাস্তঘফ  াঘজ রাগাঘনায জন্য গঘফল গণ ফাঘ াব্াং ঘ  মথামথবাঘফ ব্ফায  যঘি াঘযন। এই উঘদ্যাগটি 

উন্ন নীর প্রেগুররঘি এ াঘডরভ -বফজ্ঞারন  গঘফলণাঘ  রিারী  যঘি ভূরভ া যাখঘফ মা জারিংঘঘয প্রট ই উন্ন ন রক্ষযভাত্রা 

(এরডরজ) এয আওিা  বফরশ্ব  ম কাঘ  অন্তভূ করিমূর  রফজ্ঞান রনরিি  যায এ টি উোযণ। 
 

রির ৎা রফজ্ঞানীঘেয ভঘি, টিউভাঘযয ভধ্য ায প্রলুরায ও আণরফ  রবন্নিা, রফরবন্ন প্রাস্ট্ ইরভউন েরিরি া, খাদ্য, 

রযঘফগি েবাফ, জীফনধাযা এফং প্রযাগী জনরভরি রফরবন্ন  াযণ  যান্সাঘযয ওষুধ ফা ফাঘ াভা কায এয  াম ক ারযিাঘ  েবারফি 

 ঘয। সুিযাং  যান্সাঘযয ভঘিা প্রযাঘগয প্রক্ষঘত্র  ঘরয জন্য এ ই দ্ধরি ফা  রঘ  এ ই াল্লা  রফঘফিনা  যায ধাযণাটি আজ 

অেিররি। পৃথ বাঘফ  যান্সায-মঘেয নীরিগুরর েঘ াগ  ঘয  াম ক য ওষুধ/ফাঘ াভা কাযমূ বিরযয প্র ৌর রডজাইন  যা অিযন্ত 

েঘ াজন। এটি ফায জানা প্রম ড্রাগ/ফাঘ াভা কায প্রটরস্ট্ং এফং রিরন যার ট্রা ার িারর াভুরিঘি জারিগি রবন্নিা রফদ্যভান  াযণ 

প্রফরযবাগ অনুঘভারেি  যান্সাঘযয ওষুধ/ফাঘ াভা কায ফাস্তফিায  াযঘণই  ঘ ী  জনঘগাষ্ঠীয উয যীক্ষা  যা ঘ ঘে। রিরন যার 

প্রডটা রনব কযঘমাগ্য/রফশ্বস্ত ফাঘ াম্যাঘটরয াঘরয অবাফ এ টি ফড়  াযণ মায পঘর অঘন  এর ান প্রেগুরর ফাঘ াভা কায স্ট্ারডঘি  ভ 

েরিরনরধত্ব  যঘে। সুিযাং,ফাংরাঘেঘ অনুফােমূর  গঘফলণা রফ াঘয জন্য এ টি রফশ্বভাঘনয ফাঘ াব্াং  বিরয  যা গুরুত্বপূণ ক। 

রফএএভএভইউ এয েরিরনধগণ ফাঘ াব্াংঘ য ভঘিা রফল গুঘরা ধাযণ  যায জন্য িাঘেয ক্ষভিায  থা তুঘর ধঘযন।  ীবাঘফ এই 

সুরফধা যানী  অনুফােমূর  গঘফলণাঘ  ত্বযারিি  যঘি া িা  যঘফ িাও তুঘর ধঘযন িাযা। 
 

 ফাঘ াব্াং  রফঘলজ্ঞঘেয ভঘধ্য  অরি ায গ্রাজ প্রভরডঘ র রফশ্বরফদ্যার  এয অধ্যা   াট ক জাপউ ার; ইিাররয প্রবঘযানা 

ইউরনবার কটি এয ড . রযটা রঘরায ; ইন্টাযন্যানার এঘজরন্স পয  রযাি ক অন  যান্সায , ফ্রান্স য ড . রজর প্র াজরার রড ; এফং  ািায 

ফাঘ াব্াংঘ য রযিার  ড. নারা আরপরপ ইঘবন্টটিঘি ফিব্ যাঘখন।  

 

অন্যাঘন্যয ভঘধ্য ফিব্ যাঘখন জারিংঘঘ ফাংরাঘেঘয যা ী েরিরনরধ যািদূি মুামে আব্দুর মুরি এফং রফএএভএভইউ ’য 

উািাম ক অধ্যা  প্রভাোঃ যপৄরিন আঘভে।  

 

অনুষ্ঠানটিয ারফ ক  ভিঘ  রনরফড়বাঘফ  াজ  ঘযঘেন আইরয -ফাংরাঘেী  যান্সায গঘফল  ড . আযভান যভান , 

রফএএভএভইউ এয অধ্যা  রা রা আঞ্জুভান ফানু এফং অধ্যা  প্রভাোঃ াঘ দুয যভান।  
 

অনুষ্ঠানটি ঞ্চারন  ঘযন ড. আযভান যভান। 

*** 


