DEPP INNOVATION LAB BANGLADESH এয উদ্বোধনী অনুষ্ঠোন
দুদ্মযোগকোরীন ভদ্ে জনোধোযদ্েয প্রস্তুতিয জনয নিুন ভোধোন খ োোঁজো
[ঢোকো, ১৭ অদ্টোফয, ২০১৭] আজ যোজধোনী ঢোকোে , খদদ্য স্বনোভধনয ফযতিফদ্গযয উতিতিদ্ি অনুতষ্ঠি দ্ে খগর
DEPP Innovation Lab Bangladesh এয আড়ম্বযুনয উদ্বোধনী অনুষ্ঠোন।
উি আদ্েোজদ্ন খফোভতযক তফভোন তযফন ও মযটন ভন্ত্রনোরদ্েয ভোননীে ভন্ত্রী যোদ্দ োন খভনন
এভ.ত. ফদ্রন,
“আভযো ফভে এযকভ তফোর উদ্দযোখগয োদ্ে আতি। ফোাংরোদ্দদ্ খমবোদ্ফ দুদ্মযোদ্গয ঝুোঁ তক খফদ্ড় চদ্রদ্ি িোদ্ি
জনদ্গোষ্ঠীয প্রস্তুতি ও তিতিীরিো ফৃতিদ্ি নুিন ভোধোন অিযোফযক”।
দ্রুি নগযোেে, জনাং যো ফৃতি এফাং দুদ্মযোগপ্রফে িোয তদক খেদ্ক

দতিে এতেো তফতবন্ন ঝুোঁ তক য ম্মু ীন। ফোাংরোদ্দদ্য

জনয, তফদ্ল কদ্য জরফোেু তযফিয দ্নয প্রবোফগুতর খকফর এই চযোদ্রঞ্জদ্কই ফোতড়দ্ে িু দ্রদ্ি । তনযোদ জনদ্গোষ্ঠী গড়দ্ি

রযোফ এই প্রদ্েোজনগুতর খভোকোদ্ফরো কযোয জনয তফতবন্ন ধযোন-ধোযেো ও োেিো প্রদোদ্নয খচষ্টো কদ্য। জরুযী স্বোিয ও
তনভযোে তযদ্ফদ্য উয রিয খযদ্ ই DEPP Innovation Lab Bangladesh উি ভোধোদ্নয তনযীিে ও উন্নেন োধন
কযদ্ফ মো দুদ্মযোগপ্রফন জনদ্গোষ্ঠীয উন্নেদ্ন গুরুত্বুনয বু তভকো যো দ্ফ।
এই রযোফটি ঢোকো কতভউতনটি োোিোর ট্রোস্ট
অাংীদোযদ্দয একটি াংিোয বোযো আদ্েোতজি।

( ফোাংরোদ্দী কতভউতনটি োোিোর এফাং খভতিদ্কর কদ্রজ ) এফাং

প্রদ্পয, িঃ কোজী কোভরুজ্জোভোন, খচেোযভযোন, ঢোকো কতভউতনটি োোিোর ট্রোস্ট , ফদ্রন “বফতযকবোদ্ফ খম জনদ্গোষ্ঠী
অযতিিবোদ্ফ তচতিি িোদ্দযদ্ক তনদ্েই রযোফ কোজ কযদ্ফ। দতিন এতেোয খদগুদ্রোয দুদ্মযোগ খভোকোদ্ফরোয প্রস্তুতি
এফাং ঝুোঁ তকহ্রোদ্য জনয এটি একটি ম্পুনয নুিন তচন্তোধোযো। আভযো তফশ্বো কতয, দুদ্মযোগ খভোকোদ্ফরোয জনয এই
অঞ্চদ্রয মদ্েষ্ট দিিো যদ্েদ্ি এফাং এই দিিোদ্ক তচতিি কদ্য িো ুতযকতিিবোদ্ফ ফযফোয ও উন্নেদ্নয প্রদ্চষ্টো
অফযোি যো দ্ি দ্ফ। এই নুিন ধোযো িোনীে জনদ্গোষ্ঠীদ্ক শুধু ভোত্র োোমযই কযদ্ফ নো, এটি তফদ্শ্বয অনযোনয
খদগুদ্রোদ্িও প্রফিয ন কদ্য িোদ্দয ভযোয ভোধোদ্ন বু তভকো যো দ্ফ।“
দুদ্মযোগ আক্রোন্ত এরোকোে দুদ্মযোগ খভোকোদ্ফরোয জনয ভোনুদ্লয ভদ্ধয ভতভযিো জোতগদ্ে িু রদ্ি রযোফ গুরুত্তুনয বু তভকো
যো দ্ফ। এই কভযূচী ফোস্তফোেদ্ন “ইউ খক এইি” আতেযক োেিো প্রদোন কযদ্ি। এই কভযূচীয ফয
ফিোনোয
দোতেদ্ত্ব আদ্ি “ত.তি.এ.ত.” এফাং “স্টোটয খনটওেোকয ”।
DEPP Innovation Program Manager, নীর টোউদ্েন্ড ভন্তফয কদ্যন খম, তযফিয ন আনোয জনয এটি একটি োেযক
কভযূচী। িোনীে জনদ্গোষ্ঠীয বোযো িোদ্দয ভযো খভোকোদ্ফরোয জনয এটি োেযক দদ্ি তদ্দ্ফ তফদ্ফতচি দ্ফ।
তফস্তোতযি জোনদ্ি অনুগ্রুফক
য খমোগোদ্মোগ করুনঃ খভোঃ খগোরোভ খভোস্তপো, তযচোরক, প্রদ্জট ও তযোচয,
কতভউতনটি োোিোর ট্রোস্ট। ইদ্ভইরঃ dcht87@gmail.com; mostofa07@gmail.com

ঢোকো

