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Therap িক ?

Therap হে  িতব ী ব ি েদর সবা দানকারী িত ােনর জন  একিট অনলাইন স টওয় ার সমাধান।

Therap Global বাংলােদশ, আেমিরকা, ইে ােনিশয়া, নপাল, িফিলিপনসহ পৃিথবীর িবিভ  দেশর

িতব ী ব ি েদর সবা দানকারী িত ান েলােক একিট িনরাপদ, ওেয়ব িভি ক ডকুেমে শন এবং

যাগােযাগ পিরেসবা িদেয় আসেছ। Therap স টওয় ার িট িতব ী ব ি েদর সবা দানকারী িত ােনর

িশ কগণ, থরািপ গণ, এডিমিনে শন এ কমরত ব াি বগ ছাড়াও িতব ী ব াি র মাতািপতা

স টওয় ারিট ব াবহার করেত পােরন।

Therap স টওয় ার এর সবািধক ব ব ত মিডউল েলা

IDF বা ব ি গত তেথ র ফম

T-Log বা দনি ন অ গিতর রকড

ISP বা ব ি  কি ক পিরক না

Health Tracking বা া গত তেথ র ািকং

Medication Administration Record বা
িচিক�সা সং া  তথ

Incident Reporting বা অনাখাি ত ঘটনার
িতেবদন

Therap Global িতিনিধগণ এর উ র ব  মণ ও রংপুর ওয়াকশপ

https://www.therapglobal.net/
https://www.therapglobal.net/health-records/
https://www.therapglobal.net/person-centered-service-planning/


Therap Global িতিনিধগণ স িত উ র ব  মণ কেরেছ । সখােন Therap Global িতিনিধগণ

িতব ী ব ি েদর সবা দানকারী িবিভ  ু ল পিরদশন ছাড়াও রংপুের Therap াহকেদর িনেয় িদনব াপী

একিট ওয়াকশপ আেয়াজন কের। ওয়াকশপিটেত উ র বে র িবিভ  া  থেক আগত Therap

াহকগণ অংশ হণ কেরন। ওয়াকশেপ উপি ত িছেলন িতব ীেদর সবা দানকারী িবিভ  িত ােনর

িশ কবৃ , থরািপ গণ, িনবাহী কমকতাগণ সহ আেরা অেনেক। িদনব াপী এই ওয়াকশেপর মূল ল  িছল

Therap িবষয়ক িশ ণ এবং কীভােব Therap স টওয় ার ব বহােরর মাধ েম িতব ী ব ি েদর সবার

মান িনি ত করা যায়।

Therap স টওয় ার এর সুিবধাসমূহ

সহেজ িতেবদন তরী

যেকােনা জায়গা থেক ব বহারেযাগ

যেকােনা ই ারেনট সংযু  িডভাইস থেক
ব বহারেযাগ

সহেজ তথ  খুেঁজ পাওয়া

সময় সংর ণ

অিভভাবক এবং দাতা সং া েলা ক ণগত তথ
দান

Therap Global াহকেসবা

Therap Global িতিনিধগণ Therap াহকেদর সবায় সবদা িনেয়ািজত।

Therap Global এর াহকেসবা সমূহ

অনলাইন িশ ণ

অনসাইট িশ ণ

ব বহারিবিধ গাইড

িশ ণ িভিডও

লাইভ প সশন

Therap Global এর আস  কায ম এবং Therap Global স েক আেরা িব ািরত জানেত িভিজট

ক ন আমােদর ওেয়বসাইট www.TherapGlobal.net এবং আমােদর ফইসবুক পেজ লাইক িদেয়

সােথ থাকুন। আপনার িত ােন Therap স টওয় ার ব বহার করেত চাইেল আমােদরেক িন িলিখত

তথ সহ ইেমইল পাঠােত পােরন support@therapglobal.net এ।

আপনার নাম

আপনার পদবী

মাবাইল না ার

আপনার িত ােনর নাম

ইেমইল আইিড

অথবা ি ক ক ন এই িলংক এ।

http://www.therapglobal.net/
https://www.facebook.com/therapglobal
https://www.therapglobal.net/contact-us/
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