
IOF donates freezer van to Quantum 
Foundation 
The organisation also participates in various community development activities as part of its 

social responsibility 

 

Top officials of IGW Operators Forum (IOF) hand over keys to a freezer ambulance 

to the Quantum Foundation during a ceremony on Sunday, July 26, 2020. 

The IGW (international gateway) Operators Forum (IOF) has donated a freezer 
van to the Quantum Foundation -- a voluntary organization -- to help to carry dead 
bodies during the prevailing Covid-19 pandemic. 

Brigadier General Md Abdul Hannan (Retd), member of the executive committee, 
and Mushfique Manzoor, chief operating officer of the IOF, handed over the freezer 
van to Nurul Kabir Siddiqui, adviser to Quantum Foundation, at a ceremony in 
Dhaka, reads a press release. 

The IOF has donated the freezer van as part of its social development work amid 
Covid-19, according to the press release. The organisation also participates in 
various community development activities as part of its social responsibility, it 
added. 

At the programme, officials of the IOF said the endeavor towards social 
development for the country and its people will continue in future.   

Md Mokhlesur Rahman, head of finance and accounting, Santu Talukder, deputy 
executive director of the IOF and Dr Moniruzzaman, Coordinator of Quantum 
Foundation and its organiser Anwar Hossain were also present on the occasion. 

https://tbsnews.net/bangladesh/iof-donates-freezer-van-quantum-foundation-111844 
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Top officials of IGW Operators Forum (IOF) hand over keys to a freezer ambulance to the Quantum 

Foundation during a ceremony on Sunday, July 26, 2020 Courtesy 

IOF participates in various community development activities as 

part of its social responsibility 

The IGW Operators Forum (IOF) on Sunday provided a freezer ambulance to the 

Quantum Foundation, a voluntary organization to facilitate the transportation of 

dead bodies during the prevailing Covid-19 pandemic in Bangladesh. 

Brig Gen Md Abdul Hannan (Retd), member of executive committee and Mushfique 

Manzoor, chief operating officer of IGW Operators Forum (IOF) handed over the 

freezer van to Nurul Kabir Siddiqui, adviser to Quantum Foundation at a ceremony 

in the capital, said a press release. 

IOF participates in various community development activities as part of its social 

responsibility. 

 

https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Desk


As part of its social development work in the current Covid-19 pandemic, the 

organization has provided the Quantum Foundation with a freezer van to help carry 

dead bodies. 

Officials of IOF present at the program said: “We are delighted to be able to hand 

over the freezer van to the Quantum Foundation during the prevailing Covid-19 

pandemic in the country.” 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/07/26/iof-donates-freezer-ambulance-to-quantum-

foundation?fbclid=IwAR1vHvHlDy4eCxW3fJb7e_TES1hOw91aNFkL-uocfGPFbaJhOa8C2_PXnWo 
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The International Gateway Operators Forum has provided a freezer van to the Quantum 

Foundation, a voluntary organisation to facilitate the transportation of bodies during the COVID-

19 outbreak in Bangladesh. 

IGW Operators Forum executive committee member retired brigadier general Md Abdul Hannan, 

and its chief operating officer Mushfique Manzoor handed over the freezer van to former 

additional secretary Nurul Kabir Siddiqui, adviser to Quantum Foundation, at a brief ceremony 

held on Sunday. 

IOF participates in various community development activities as part of its social responsibility. 

As part of its social development work in the current COVID-19 pandemic, the organisation has 

provided the Quantum Foundation with a freezer van to help carry dead bodies. 

Md Mokhlesur Rahman, IOF head of finance and accounting and Santu Talukder, deputy 

executive director of IOF, Moniruzzaman, co-ordinator and Quantum Foundation organiser 

Anwar Hossain were also present on the occasion, said a press release. 
 

https://www.newagebd.net/article/112220/iof-donates-freezer-van-to-quantum-

foundation?fbclid=IwAR25Wq3ce_taWTPWysl9noy8YQwyQcQInj1OYTbNuSldvXGHF1IeY9mH4kQ 
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কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী গোড়ি ড়িল আইওএফ  

নিজস্ব প্রনিবেদক  

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক একটি লোশেোহী নিক্তজিং গোনি 

নদবয়বে আইক্তজডনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। গিকোল দুপুব  গুলশোবি আইওএফ কোর্ যোলবয় 

ককোয়োন্টোম প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএবফ  নিে যোহী কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  

কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং প্রিোি পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। গোনি  চোনে 

গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি 

ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি কোর্ যক্রম চোনলবয় আসবে ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশি। শনিেো  পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী ১৬ শিোনিক মিৃবদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন 

কব বেি। 

BangladeshProtidin 27 July 2020 

https://www.bd-pratidin.com/news/2020/07/27/552088 

কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং গোড়ি ড়িল আইওএফ 

প্রেোশ: ৯ ঘণ্টো আবগ  

সমকোল প্রনিবেদক 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী 

একটি নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  

কসেোয় কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম 

প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়।  

 

গিকোল ক োেেো  দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  মোিযবম 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএবফ  

নিে যোহী কনমটি   

সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি  

পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  

উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোিোইজো  আবিোয়ো  

কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এ সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএবফ  এই সহবর্োনগিো  জিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

 

কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল শিোনিক ম বদবহ  

কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি।  

 

Somokal 27 July 2020 

 

 

https://www.bd-pratidin.com/news/2020/07/27/552088


দোফি কসেোয় ককোয়োন্টোমবক লোশেোহী নিক্তজিং গোনি নদল আইওএফ 

অিলোইি কডস্ক    

২৬ জলুোই, ২০২০ ২০:৩১ | পিো র্োবে ২ নমনিবি  

 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী 

একটি নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডোনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  

কসেোয় কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম 

প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়।  

 নেেো  দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  মোিযবম ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএফ-এ  নিে যোহী 

কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি 

পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  

উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  

কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই সহবর্োনগিো  জবিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই ২০২০ পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল 

শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি। 

Kalerkantho 26 July 2020 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/26/939549 
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িোফনকেবোয় কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং গোড়ি ড়িল আইওএফ 

নিজস্ব প্রনিবেদক, ঢোকোিোইমস 

 | প্রকোনশি : ২৬ জলুোই ২০২০, ১৯:৪৪ 

 

 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী একটি 

নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডোনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  কসেোয় 

কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম প্রনিনিনিবদ  হোবি 

গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়।  

 নেেো  ২৬ জলুোই দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  মোিযবম 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএফ-এ  

নিে যোহী কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি 

পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। 

গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. 

মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই সহবর্োনগিো  জবিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই ২০২০ পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী ১৬ শিোনিক ম বদবহ  

কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি।  

(ঢোকোিোইমস/২৬জলুোই/এবজড) 
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িোফনকেবোয় কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং গোড়ি ড়িল আইওএফ 

নিজস্ব প্রনিবেদক  

১৭:৫৯, ২৬ জলুোই, ২০২০ 

 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী 

একটি নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডোনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  

কসেোয় কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম 

প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়।  

 নেেো  (২৬ জলুোই) দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  

মোিযবম ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি 

আইওএফ’  নিে যোহী কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং 

সিংগঠিটি  প্রিোি পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। 

গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  

ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই সহবর্োনগিো  জবিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই ২০২০ পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল 

শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি।  
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একুবশ কিনলনিশি  

প্রকোনশি : ১৫:৫৯ ২৬ জলুোই ২০২০ More 

 

েক োনো আক্রোন্ত মৃত বযজিকি  িোফন ও কশষেৃকতয  েোক  কেোয়োন্টোম ফোউকেশনকে 

লোশবোহী এেটি ড়িজ িং গোড়ি উপহো  ড়িকয়কে আইজ ডোড়িউ অপোক ি ে কফো োম 

(আইওএফ)। মোনবতো  কেবোয় েো  ে ো কেোয়োন্টোকম  িোফন েোর্ যক্রকম েহকর্োড়গতো  

হোত বোড়িকয় কেোয়োন্টোম প্রড়তড়নড়িকি  হোকত গোড়িটি হস্তোন্ত  ে ো হয়। 

ক োেেো  (২৬ জলুোই) দুপুব  গুলশোিস্থ আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  

মোিযবম ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি 

আইওএফ-এ  নিে যোহী কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং 

সিংগঠিটি  প্রিোি পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। এসময় গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও 

অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

নিক্তজিং লোশেোহী গোনি কপবয় িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  িুলিোয় 

লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো 

কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই সহবর্োনগিো  জবিয নিনি 

িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই পর্ যন্ত কদশেযোপী সিংস্থোটি  আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী ১৬ 

শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি।  

এিএস/ 
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লোশ বহকন কেোয়োন্টোম ফোউকেশনকে ড়ি ো  ভ্যোন ড়িকয়কে 

আইওএফ 

স্টোফ ন বপোিযো  | প্রকোবশ  সময় : ২৬ জলুোই, ২০২০, ৫:১১ নপএম  

 

েোিংলোবদবশ  েিযমোি কব োিো দুবর্ যোগ পন নস্থনিবি লোশ েহবি  সুনেিোবে য ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক 

একটি নিজো  িযোি প্রদোি ক বে আইক্তজডনিউ অপোব িস্ কফো োম (আইওএফ)। ক োেেো  (২৬ 

জলুোই) দুপুব  আবয়োক্তজি এক সিংনিপ্ত অিুষ্ঠোবি আইওএফ’  পি কেবক নিে যোহী কনমটি  সদসয 

নিবগনডয়ো  কজিোব ল কমো. আব্দলু হোন্নোি (অেস প্রোপ্ত) ও প্রিোি পন চোলি কম যকিযো মুশনফক 

মিজ ু ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো ও েোিংলোবদশ স কোব   সোবেক অনিন ি সনচে িুরুল 

কেী  নসক্তিকী  কোবে এই নিজো  িযোিটি হস্তোন্ত  কব ি। 

অিুষ্ঠোবি েলো হয়, সোমোক্তজক দোয়েদ্ধিো  অিংশ নহবসবে আইওএফ সমোবজ  নেনিন্ন উন্নয়িমূলক 

কোবজ অিংশগ্রহণ কব । েিযমোি কব োিো মহোমোন বি সোমোক্তজক উন্নয়িমূলক কোবজ  অিংশ 

নহবসবেই ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক মৃিবদহ েহবি  সহোয়ক নিজো  িযোি প্রদোি কব বে 

প্রনিষ্ঠোিটি। 

অিুষ্ঠোবি উপনস্থি আইওএফ’  কম যকিযোগণ েবলি, কদবশ  কব োিোকোলীি দুবর্ যোবগ আম ো 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক নিজো  িযোিটি হস্তোন্ত  ক বি কপব  কেশ আিক্তিি। িনেষযবি কদশ 

ও কদবশ  মোিুবষ  জিয আমোবদ  সোমোক্তজক উন্নয়মূলক কোজ অেযোহি েোকবে। 

অিুষ্ঠোবি আব ো উপনস্থি নেবলি আইওএবফ  অে য ও নহসোে নেিোবগ  প্রিোি এম কমোখ্বলসু  

 হমোি, উপ-নিে যোহী পন চোলক সন্তু িোলুকদো , ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  ককো-অনডযবিি  ডো. 

মনিরুজ্জোমোি, অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 
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https://www.dailyinqilab.com/news_original/1595761888_Photograph-1.jpeg


 

কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং গোড়ি ড়িল আইওএফ 

 

প্রোণঘোিী িবিল কব োিোিোই োবস আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশিবক লোশেোহী একটি নিক্তজিং গোনি নদবয়বে আইক্তজডোনিউ অপোব ি স কফো োম 

(আইওএফ)। 

ক োেেো  দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি এক অিুষ্ঠোবি  মোিযবম ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএফ-এ  নিে যোহী 

কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি 

পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। 

এসময় গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-

অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই সহবর্োনগিো  জবিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই ২০২০ পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল শিোনিক 

ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি। 

ফই/েোহ/ুফই 

Nagorik.com 26 July 2020 

https://nagorik.com/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%af%e0%a6%b

c%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%

a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a

6%b9%e0%a7%80-%e0%a6%ab%e0%a7%8d%e0%a6%b0/ 

https://nagorik.com/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%80-%e0%a6%ab%e0%a7%8d%e0%a6%b0/
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https://nagorik.com/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%80-%e0%a6%ab%e0%a7%8d%e0%a6%b0/
https://nagorik.com/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%80-%e0%a6%ab%e0%a7%8d%e0%a6%b0/
https://nagorik.com/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%80-%e0%a6%ab%e0%a7%8d%e0%a6%b0/


কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং গোড়ি ড়িল আইওএফ  

কজযষ্ঠ প্রনিবেদক  

প্রকোনশি: ০৬:৫৭ নপএম, ২৬ জলুোই ২০২০  

 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী 

একটি নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  

কসেোয় কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম 

প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়। 

ক োেেো  (২৬ জলুোই) দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  

মোিযবম ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি 

আইওএফ-এ  নিে যোহী কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং 

সিংগঠিটি  প্রিোি পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। গোনি  চোনে নিবয় ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  

আবিোয়ো  কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এ সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এ সহবর্োনগিো  জিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই ২০২০ পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল 

শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি। 

এইচএস/এিএফ/এমএস 

Jagonews24.com 26 July 2020 

https://www.jagonews24.com/national/news/600230 
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ককোয়োন্টোমবক লোশেোহী নিক্তজিং গোনি নদল 

আইওএফ 
 প্রেোশ: ১৪ ঘণ্টো আবগ 

েমেোল প্রড়তকবিে 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী একটি 

নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  কসেোয় কোজ ক ো 

ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনিটি হস্তোন্ত  

ক ো হয়। 

 

গিকোল ক োেেো  দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  মোিযবম ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএবফ  নিে যোহী কনমটি  

 

সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি 

 

পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল 

কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোিোইজো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এ সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  সিংখ্যো 

খু্েই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। মোিেিো  কসেোয় 

আইওএবফ  এই সহবর্োনগিো  জিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

 

কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে ককোয়োন্টোম ফোউবেশি। গি 

২৫ জলুোই পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি। 

https://samakal.com/todays-print-edition/tp-

khobor/article/200748619/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8

D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-

%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB 
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https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200748619/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200748619/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200748619/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200748619/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200748619/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB


কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং গোড়ি ড়িকলো 

আইওএফ 
একুবশ কিনলনিশি 

 প্রকোনশি : ১৫:৫৯ ২৬ জলুোই ২০২০ FacebookTwitterLinkedInMore  

 A- A A+ 

 

েক োনো আক্রোন্ত মৃত বযজিকি  িোফন ও কশষেৃকতয  েোক  কেোয়োন্টোম 

ফোউকেশনকে লোশবোহী এেটি ড়িজ িং গোড়ি উপহো  ড়িকয়কে আইজ ডোড়িউ 

অপোক ি ে কফো োম (আইওএফ)। মোনবতো  কেবোয় েো  ে ো কেোয়োন্টোকম  

িোফন েোর্ যক্রকম েহকর্োড়গতো  হোত বোড়িকয় কেোয়োন্টোম প্রড়তড়নড়িকি  হোকত 

গোড়িটি হস্তোন্ত  ে ো হয়। 

ক োেেো  (২৬ জলুোই) দুপুব  গুলশোিস্থ আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক 

অিুষ্ঠোবি  মোিযবম ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে 

হস্তোন্ত  কব ি আইওএফ-এ  নিে যোহী কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) 

কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। 

এসময় গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  

নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

নিক্তজিং লোশেোহী গোনি কপবয় িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  

িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  সিংখ্যো খ্েুই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো 



এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই 

সহবর্োনগিো  জবিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে 

ককোয়োন্টোম ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই পর্ যন্ত কদশেযোপী সিংস্থোটি  আি শিোনিক 

কস্বচ্ছোবসেী ১৬ শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি।  

https://www.ekushey-

tv.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E

0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-

%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB/107065?fbclid=IwAR2luYnnEKM6EGENcuYi1VLRB

9OjPbNiF-vLAF7tZLURBGnM2KbQOXvYSpo 

ককোয়োন্টোমবক আইওএফ  লোশেোহী গোনি 

উপহো  
কব োিোয় আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ েযেহোব   জিয ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক 

লোশেোহী একটি নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডোনেস্নউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। 

মোিেিো  কসেোয় কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম 

প্রনিনিনিবদ  হোবি এ গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়। 

 

ক োেেো  দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত অিুষ্ঠোবি  মোিযবম ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএফ-এ  নিে যোহী কনমটি  সদসয 

নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নো এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক 

মিজ ু। গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-

অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় মৃবি  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  সিংখ্যো 

খু্েই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই ককোয়োন্টোম ফোউবেশি লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  

আসবে। ২৫ জলুোই পর্ যন্ত কদশেযোপী শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী ১৬ শিোনিক ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন 

কব বেি। কপ্রস নেজ্ঞনপ্ত 

http://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/last-

page/107250/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9

F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB%E0%A6%B0-

%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-

%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0 

https://www.ekushey-tv.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB/107065?fbclid=IwAR2luYnnEKM6EGENcuYi1VLRB9OjPbNiF-vLAF7tZLURBGnM2KbQOXvYSpo
https://www.ekushey-tv.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB/107065?fbclid=IwAR2luYnnEKM6EGENcuYi1VLRB9OjPbNiF-vLAF7tZLURBGnM2KbQOXvYSpo
https://www.ekushey-tv.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB/107065?fbclid=IwAR2luYnnEKM6EGENcuYi1VLRB9OjPbNiF-vLAF7tZLURBGnM2KbQOXvYSpo
https://www.ekushey-tv.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB/107065?fbclid=IwAR2luYnnEKM6EGENcuYi1VLRB9OjPbNiF-vLAF7tZLURBGnM2KbQOXvYSpo
https://www.ekushey-tv.com/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AB/107065?fbclid=IwAR2luYnnEKM6EGENcuYi1VLRB9OjPbNiF-vLAF7tZLURBGnM2KbQOXvYSpo
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িোফন কেবোয় কেোয়োন্টোমকে লোশবোহী ড়িজ িং 

গোড়ি ড়িল আইওএফ 

 

কব োিো আক্রোন্ত মৃি েযক্তিবদ  দোফি ও কশষকৃবিয  কোবজ ককোয়োন্টোম ফোউবেশিবক লোশেোহী 

একটি নিক্তজিং গোনি উপহো  নদবয়বে আইক্তজডোনিউ অপোব ি স কফো োম (আইওএফ)। মোিেিো  

কসেোয় কোজ ক ো ককোয়োন্টোবম  দোফি কোর্ যক্রবম সহবর্োনগিো  হোি েোনিবয় ককোয়োন্টোম 

প্রনিনিনিবদ  হোবি গোনিটি হস্তোন্ত  ক ো হয়। 

 নেেো  দুপুব  গুলশোি আইওএফ কোর্ যোলবয়  সোমবি সিংনিপ্ত এক অিুষ্ঠোবি  মোিযবম ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশবি  প্রনিনিনি দবল  কোবে নিক্তজিং গোনি  চোনে হস্তোন্ত  কব ি আইওএফ-এ  নিে যোহী 

কনমটি  সদসয নিবগনডয়ো  কজিোব ল (অে.) কমোহোম্মদ আেদুল হোন্নোি এেিং সিংগঠিটি  প্রিোি 

পন চোলিো কম যকিযো মুশনফক মিজ ু। গোনি  চোনে গ্রহণ কব ি ককোয়োন্টোম ফোউবেশবি  উপবদষ্টো 

িূরুল কনে  নসক্তিকী, ককো-অনডযবিি  ডো. মনিরুজ্জোমোি ও অগ যোনিয়ো  আবিোয়ো  কহোবসি। 

অিুষ্ঠোবি িূরুল কনে  নসক্তিকী েবলি, কব োিো  এই সমবয় ক োগী  িুলিোয় লোশেোহী নিক্তজিং গোনি  

সিংখ্যো খ্ুেই কম। এ অেস্থোয় সমোবজ  নেত্তেোি ো এনগবয় এবল কসেো কোর্ যক্রম আ ও সহজ হবে। 

মোিেিো  কসেোয় আইওএফ-এ  এই সহবর্োনগিো  জবিয নিনি িিযেোদ ও কৃিজ্ঞিো জোিোি। 

প্রসঙ্গি, কব োিো  শুরু কেবকই লোশ দোফি েো সৎকো  কোর্ যক্রম পন চোলিো কব  আসবে ককোয়োন্টোম 

ফোউবেশি। গি ২৫ জলুোই ২০২০ পর্ যন্ত কদশেযোপী আি শিোনিক কস্বচ্ছোবসেী কষোল শিোনিক 

ম বদবহ  কশষকৃিয সম্পন্ন কব বেি। 

https://shadhinbangla24.com.bd/news/34372 
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