
 

মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত করদত হদব্ 

প্রকাশ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, ২১:২০ 

সেদেম্বর মােদক োরা ণব্দে ণরকভাণর মাে ণহদেদব্ উদযাপন করা হয়। 

মাদক গ্রহিকারী ব্যক্তক্তর প্রণত পণরব্ার ও োমাদের সনণতব্াচক মদনাভাব্ 

সপাষি পনুব্ বােন ও ণচণকৎোয় প্রক্তিয়ায় প্রণতব্ন্ধকতা েৃষ্টি কদর। 

 

এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারিত করা  যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর 

জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদরপ্টক একা ো ভাপ্টব, তারা  তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা 

েংপ্টকাচ সবাধ  ো  কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভাররপ্টদর 

অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র 

রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব 

কো বপ্টলে। এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয ‘এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি’। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব 

উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব 

উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় 

মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়া আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত 

রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েৃটি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা 

রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 
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েমােদক মাদকমুক্ত করদত নীণতণনর্ বারক অংশীেনদদর দাণয়ত্ব 

ণনদত হদব্ 

ণনেস্ব প্রণতদব্দক    

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ২২:৪৯ | পড়া যাপ্টব ২ রমরেপ্টি 

েমাজপ্টক মাদক মুক্ত করপ্টত হপ্টব। মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি মােুপ্টষর 

শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। তপ্টব যারা 

এরই মপ্টধয মাদকােক্ত হপ্টয় পপ্টড়প্টছ, রচরকত্োর মাধযপ্টম তাপ্টদর েুস্থ কপ্টর 

তুলপ্টত হপ্টব। এপ্টদর স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে 

েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন অংশীজেপ্টদর দারয়ে রেপ্টত হপ্টব। এপ্টত তাপ্টদর 

েম্পকৃ্ত হওয়া উরচৎ। 

আজ মিলবার দুপুপ্টর রাজধােীর ধােমক্রির ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে 

কায তালয় রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থ হওয়া রশোেীেহ রবরভন্ন  সেিী সপশার মােুপ্টষর পুেরম তলেী উপলপ্টে এক 

আপ্টলাচো েভার প্রধাে অরতরে আবদুল ওয়াহাব বক্তপ্টবয এেব কো বপ্টলে। এ রবষপ্টয় এ মাপ্টের প্ররতপাদয রবষয় হপ্টলা, 

‘এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি। ' 

অেুষ্ঠাপ্টে অেযােযপ্টদর বক্তপ্টবয, েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর মাধযপ্টম মাদক সেপ্টক 

েুস্থতা পাওয়ার রবষপ্টয় অেপু্রারিত করার রবষপ্টয় উপ্টে এপ্টেপ্টছ। এ েময় যারা মাদক সেপ্টক রফ্প্টর েতুে জীবপ্টের স্বপ্ন 

সদেপ্টত তাপ্টদর অেুপ্রারিত করা হয়। 

এছাড়া, এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদরপ্টক একা ো সভপ্টব োমপ্টে রকভাপ্টব েসু্থ েুন্দর জীবে গড়া যায় সেরবষপ্টয় 

আপ্টলাচো করা হয়। রবপ্টশষ কপ্টর তারা এর সেপ্টক সবর হপ্টয় েমাপ্টজ স্বাভারবকভাপ্টব চলাপ্টফ্রা করপ্টত পাপ্টর, সে রবষপ্টয় 

লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো করার রবষপ্টয় পরামশ ত সদওয়া হয়। 

অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়মু দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে প্রধাে অরতরে 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, রবপ্টশষ অরতরে 

রহপ্টেপ্টব মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকত্ো ও পেুব তােে) সমা. মােুদ সহাপ্টেে। 

এছাড়া আপ্টরা উপরস্থত রছপ্টলে- জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে 

রঞ্জে রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকত্ো সকপ্টে প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম 

কুমার উপরস্থত রছপ্টলে। আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক 

মপ্টোরচরকত্েক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

েংরিি েূপ্টে জাো সগপ্টছ, সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে মাদক ‘ররকভারর’ মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। 

 

link: https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/27/1187802 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/27/1187802


 

‘ববষময করমপ্টয় মাদকমকু্ত বযক্রক্তপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব’ 
ণনেস্ব ব্াতবা পণরদব্শক: মিলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ 

েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর মাধযপ্টম 

মাদক সেপ্টক েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভাররপ্টদর অেপু্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উপলপ্টে আপ্টয়াক্রজত এক আপ্টলাচো েভায় 

বক্তারা এ কো বপ্টলে। 

মিলবার ধােমক্রির ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে কায তালয় রমলোয়তপ্টে 

মাদক সেপ্টক েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভাররপ্টদর পুেরম তলেী উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভার আপ্টয়াজে করা হয়। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয ‘এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি’। 

অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়মু দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে প্রধাে অরতরে 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, রবপ্টশষ অরতরে 

রহপ্টেপ্টব মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক 

স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার উপরস্থত রছপ্টলে। আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব 

উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

অেুষ্ঠাপ্টে বক্তারা বপ্টলে, সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। মাদক গ্রহিকারী 

বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও েমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব পেুব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। এ 

মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারিত করা যাপ্টত তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের 

এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদরপ্টক একা ো ভাপ্টবে। তারা ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টরে। 

েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভাররপ্টদর অেপু্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও 

োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে 

েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত 

রচরকৎো ও পেুব তােে সকে গাজীপরু ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ম সকে সেপ্টক েুস্থ হওয়া বযক্রক্ত, 

পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

link: https://sangbad.net.bd/news/national/76794/ 

https://sangbad.net.bd/news/national/76794/


 

সেরতবাচক দৃটিভরি এবং ববষযময করমপ্টয় মাদকমুক্ত বযক্রক্তপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব 
স্টাফ ণরদপার্বার | প্রকাদশর েময় : ২৭ সেদেম্বর, ২০২২, ৬:৫৩ ণপএম 

সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। মাদক গ্রহিকারী 

বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব সপাষি পেুব তােে ও রচরকৎোয় 

প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েটৃি কপ্টর। এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর 

করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারেত করা যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে 

প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর সক একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা 

েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর 

মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে 

মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব 

উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত 

রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা: মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয 

ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো 

সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত 

রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও 

োমাক্রজক েমেযা েৃটি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন 

সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও 

পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ 

সেে। 

link: 

https://m.dailyinqilab.com/article/521555/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%95-

%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF-

%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87 
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'মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্তপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব' 

 অেলাইে সডস্ক 

েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময 

কমাপ্টোর মাধযপ্টম মাদক সেপ্টক েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভাররপ্টদর 

অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। আন্তজতারতক ররকভারর মাে 

উপলপ্টে আপ্টয়াক্রজত এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এ কো 

বপ্টলে। 

মিলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুপ্টর ধােমক্রির ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে কায তালয় রমলোয়তপ্টে মাদক 

সেপ্টক েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভাররপ্টদর পুেরম তলেী উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভার আপ্টয়াজে করা হয়। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয ‘এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি’। 

অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব 

ভূঞা, রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. মােুদ 

সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় 

সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম 

কুমার উপরস্থত রছপ্টলে। আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের 

আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা 

েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পকৃ্ত করা উরচত। 

Link: https://www.bd-pratidin.com/city-news/2022/09/27/813313 
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সেরতবাচক দৃটিভরি করমপ্টয় মাদকােক্তপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব 

স্টাফ ণরদপার্বার 

(৪ রদে আপ্টগ) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, মিলবার, ৬:৪৬ অপরাহ্ন 

োরারবপ্টে বছপ্টরর সেপ্টেম্বর ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযারপত 

হয়। এ মাে উদযাপপ্টের অেযতম লেয ররকভারর 

করমউরেটিপ্টক অেপু্রারিত করা। কারি মাদকােক্ত বযক্রক্তর 

প্ররত পররবার  এবং োমাপ্টজর  সেরতবাচক মপ্টোভাব সপাষি 

তার পেুব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েটৃি কপ্টর। 

তাই মাদকােক্তরা যাপ্টত ররকভারর জীবপ্টের এ চলমাে 

প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর একা ো ভাপ্টব এবং তারা তাপ্টদর ররকভারর 

হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর 

মাধযপ্টম ররকভাররপ্টদর অেুপ্রারিত করাও এর অেযতম লেয। মিলবার আন্তজতারতক ররকভারর মাে 

উদযাপে উপলপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক 

েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেষু্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব 

ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. 

মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে 

রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা 

সপ্রম কুমার। এছাড়াও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের 

আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত 

জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত।  

স্বাগত বক্তবয সদে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। ঢাকা 

আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত 

রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাজীপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থয হওয়া 

বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে অেুষ্ঠাপ্টে অংশগ্রহে কপ্টরে। 

link: https://mzamin.com/news.php?news=22665 

 

 

https://mzamin.com/news.php?news=22665


 

সনণতব্াচক দৃষ্টিভণি কণমদয় মাদকােক্তদদর অনুপ্রাণিত করদত হদব্ 

স্টাফ ণরদপার্ব ার 

প্রকারশত: ১৯:১৭, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ 

োরারবপ্টে বছপ্টরর সেপ্টেম্বর ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযারপত 

হয়। এ মাে উদযাপপ্টের অেযতম লেয ররকভারর 

করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারিত করা। কারি মাদকােক্ত বযক্রক্তর প্ররত 

পররবার এবং োমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব সপাষি তার 

পুেব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েটৃি কপ্টর। তাই 

মাদকােক্তরা যাপ্টত ররকভারর জীবপ্টের এ চলমাে প্রক্রিয়ায় 

রেপ্টজপ্টদর একা ো ভাপ্টব এবং তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার 

রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর মাধযপ্টম 

ররকভাররপ্টদর অেুপ্রারিত করাও এর অেযতম লেয।  

মিলবার আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি 

প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে 

এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমাোঃ োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে 

অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক 

সমাোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক 

(রচরকৎো ও পুেব তােে) সমাোঃ মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক 

পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো 

সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়াও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত 

রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, 

মােরেক, অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও 

রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পকৃ্ত করা 

উরচত।  

স্বাগত বক্তবয সদে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাজীপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযতœ সকে 

সেপ্টক েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে অেুষ্ঠাপ্টে অংশগ্রহে কপ্টরে। 

link: https://www.dailyjanakantha.com/national/news/665237 
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সনণতব্াচক দৃষ্টিভণি কণমদয় মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত করদত হদব্ 

 
কাগজ প্ররতপ্টবদক 

 
প্রকারশত: সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২২ , ৭:১৫ অপরাহ্ণ আপপ্টডি: সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২২ , ৭:১৫ অপরাহ্ণ 

সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। মাদক গ্রহিকারী 

বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব সপাষি পেুব তােে ও রচরকৎোয় 

প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর 

করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারেত করা যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে 

প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর সক একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা 

েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত 

হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে 

মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব 

উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত 

রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা: মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয 

ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো 

সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত 

রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও 

োমাক্রজক েমেযা েৃটি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন 

সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও 

পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ 

সেে। 

link: 

https://www.bhorerkagoj.com/2022/09/27/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a

%e0%a6%95-

%e0%a6%a6%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0

%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf/ 

https://www.bhorerkagoj.com/author/leonmir/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/09/27/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/09/27/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/09/27/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/09/27/%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf/


 

বব্ষময কণমদয় মাদকমুক্তদদর অনুপ্রাণিত করার আহ্বান 

 

েমাপ্টজ সেরতবাচক দৃটিভরি ও ববষময করমপ্টয় মাদকমুক্ত 

বযক্রক্তপ্টদর অেুপ্রারিত করার আহ্বাে জারেপ্টয়প্টছে 

রবপ্টিষজ্ঞরা। মিলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) আন্তজতারতক 

ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া 

রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র ‘মাদক সেপ্টক েুস্থতা 

প্রাপ্ত ররকভাররর পুেরম তলেী’ অেষু্ঠাপ্টে বক্তারা এ আহ্বাে 

জাোে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয- ‘এভরর পারেে, এভরর 

ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি’। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে 

রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় 

মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা এবং প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এ ছাড়া আপ্টলাচক 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল 

ইেলাম। 

সেপ্টেম্বরপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম 

উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারিত করা, যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে 

প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর একা ো ভাপ্টব। তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচপ্টবাধ ো কপ্টর। 

েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভাররপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত 

হপ্টব। 

প্রধাে অরতরে আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও 

োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা-েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে 

েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টক েম্পৃক্ত করা উরচত। অেুষ্ঠাপ্টে আপ্টরা উপরস্থত রছপ্টলে ঢাকা 

আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত 

রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাজীপরু ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থ হওয়া বযক্রক্ত, 

পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা। 

Link: https://www.protidinersangbad.com/national/355758 

 

 

https://www.protidinersangbad.com/national/355758


 

 

link: https://www.observerbd.com/details.php?id=385905 

 

https://www.observerbd.com/details.php?id=385905


 

 



 

‘ইণতব্াচক দৃষ্টিভণিদত মাদকমুক্তদদর অনুপ্রাণিত 

করদত হদব্’ 
 রেজস্ব প্ররতপ্টবদক 

 প্রকারশত: ০৪:৪৮ রপএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ 

োরারবপ্টে সেপ্টেম্বর ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযারপত হয়। এ 

মাে উদযাপপ্টের অেযতম লেয ররকভারর করমউরেটিপ্টক 

অেুপ্রারিত করা। যাপ্টত তারা ররকভারর জীবপ্টের এ চলমাে 

প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর একা ো ভাপ্টব এবং তারা তাপ্টদর ররকভারর 

হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ ো কপ্টর। েমাপ্টজর 

সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষময কমাপ্টোর মাধযপ্টম 

ররকভাররপ্টদর অেুপ্রারিত করাও এর অেযতম লেয। 

মিলবার আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে 

কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভারর পেুরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো 

েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব 

ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. 

মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় 

সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম 

কুমার। 

এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক 

মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত 

জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয সদে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পেুব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাজীপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক 

েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

https://www.jagonews24.com/national/news/797783 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
https://www.jagonews24.com/national/news/797783


 

বব্ষময কণমদয় মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত করদত হদব্ 
রেজস্ব প্ররতপ্টবদক 

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, ০৫:৫৫ রপএম 

েমাদের সনণতব্াচক দৃষ্টিভণির পণরব্তবন ও 

বব্ষময কমাদনার মার্যদম মাদক সেদক েসু্থতাপ্রাপ্ত 

ণরকভাণরদদর অনুপ্রাণিত করদত হদব্। 

আন্তেবাণতক ণরকভাণর মাে উপলদে আদয়াক্তেত 

এক আদলাচনা েভায় ব্ক্তারা এ কো ব্দলন। 

মিলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুপ্টর ধােমক্রির ঢাকা 

আহছ্ারেয়া রমশে কায তালয় রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক 

েুস্থতাপ্রাপ্ত ররকভাররপ্টদর পুেরম তলেী উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভার আপ্টয়াজে করা হয়। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয ‘এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি’। 

অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর 

েভাপরতপ্টে প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর 

মহাপররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি 

অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয 

ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালপ্টয়রশয়ার 

সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার উপরস্থত 

রছপ্টলে। আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক 

মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

অেুষ্ঠাপ্টে বক্তারা বপ্টলে, সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। 

মাদক গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও েমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব পুেব তােে ও রচরকৎোয় 

প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েটৃি কপ্টর। এ মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক 

অেুপ্রারিত করা যাপ্টত তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদরপ্টক একা 

ো ভাপ্টবে। তারা ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টরে। েমাপ্টজর সেরতবাচক 

দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভাররপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টি শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা 

েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পকৃ্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক 

ইকবাল মােুদ। অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে 

সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাজীপুর ও আহছ্ারেয়া সহো 

আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থ হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

 

link: https://www.dhakapost.com/national/144181 

https://www.dhakapost.com/national/144181


 

সেরতবাচক দৃটিভরি ও ববষময করমপ্টয় মাদকমুক্ত বযক্রক্তপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব 

রেজস্ব প্ররতপ্টবদক, ঢাকািাইমে 

 | প্রকারশত : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, ১৬:৩৭ 
েমাপ্টজ সেরতবাচক দৃটিভরি ও ববষময করমপ্টয় মাদকমুক্ত বযক্রক্তপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত 

হপ্টব বপ্টল মত প্রকাশ কপ্টরপ্টছে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাপ্টে 

আপ্টলাচকরা। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের 

ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভাররর পুেরম তলেী 

অেুটষ্ঠত হয়। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয ‘এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি’। 

অেুষ্ঠাপ্টে আপ্টলাচোয় অংশ সেে ঢাকা আহ্ছারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা. োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। 

রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা. মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক 

স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা. রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের 

প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। 

এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা. রাহােুল ইেলাম। 

সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। মাদক গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব 

সপাষি পুেব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। 

এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারেত করা যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় 

রেপ্টজপ্টদরপ্টক একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও 

ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েৃটি 

হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েমৃ্পক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহ্ছারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহ্ছারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে 

গাক্রজপুর ও আহ্ছারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

link: https://www.dhakatimes24.com/2022/09/27/280657 
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সনণতব্াচক দৃষ্টিভণি এব্ং বব্ষযময কণমদয় মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত 

করদত হদব্ 
September 27, 2022 by রেউজ সডস্ক 

রেজস্ব প্ররতরেরধ: সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব 

উদযাপে করা হয়। মাদক গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর 

সেরতবাচক মপ্টোভাব সপাষি পেুব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় 

প্ররতবন্ধকতা েটৃি কপ্টর। এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর 

করমউরেটিপ্টক অেপু্রারেত করা যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর 

জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর সক একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা 

বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম 

ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে 

কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেষু্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো 

েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেষু্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব 

ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও 

পুেব তােে) সমা: মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা: 

রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে 

রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় 

সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত 

জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পেুব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক 

েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 
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সেরতবাচক দৃটিভরি এবং ববষযময করমপ্টয় মাদকমুক্ত বযক্রক্তপ্টদর 

অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব 
 সদশান্তর .কম 

োরহদ সহাপ্টেে : সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে 

করা হয়। মাদক গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর সেরতবাচক 

মপ্টোভাব সপাষি পুেব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। এই 

মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেপু্রারেত করা 

যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর সক 

একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো 

কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার সবলা ১১ িায় ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে 

কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভায় 

বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়মু দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেষু্ঠাপ্টে প্রধাে অরতরে 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা: মােুদ সহাপ্টেে, 

জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও 

মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়ও 

আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােুল 

ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা 

রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পেুব তােে সকে গাক্রজপরু ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েসু্থয হওয়া 

বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

link: 
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সনণতব্াচক দৃষ্টিভণি এব্ং বব্ষযময কণমদয় মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত 

করদত হদব্ 

 মিলবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ / 

ণনেস্ব প্রণতদব্দক, ব্াঙলা প্রণতণদন : সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে 

ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। মাদক গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত 

পররবার ও োমাপ্টজর সেরতবাচক মপ্টোভাব সপাষি পুেব তােে ও রচরকৎোয় 

প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। 

এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারেত 

করা যাপ্টত কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় 

রেপ্টজপ্টদর সক একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। েমাপ্টজর 

সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে 

কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো 

েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। 

রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা: 

মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে রঞ্জে রায় 

সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম 

কুমার। এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক 

মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েৃটি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা 

রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পকৃ্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থয 

হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

link: 
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সনণতব্াচক দৃষ্টিভণি এব্ং বব্ষযময কণমদয় মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত 

করদত হদব্ 
তণরকুল ইেলাম : 

েময় : 2022-09-27 18:17:10 

েংবাদ রবজ্ঞরপ্ত: সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব 

উদযাপে 

করা হয়। মাদক গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর  সেরতবাচক 

মপ্টোভাব 

সপাষি পুেব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। এই মাে 

উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারেত 

করা  যাপ্টত  কপ্টর  

তারা  তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর সক একা ো 

ভাপ্টব, 

তারা  তাপ্টদর ররকভারর  হওয়ার  রবষপ্টয়  লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ  ো  কপ্টর। েমাপ্টজর 

সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর 

অেুপ্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা 

আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা 

প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব 

কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর 

করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদলু কাইয়মু দুলাপ্টলর 

েভাপরতপ্টে অেষু্ঠাপ্টে প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয 

রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও 

পুেব তােে) সমা: মােদু সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক 

পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা 

সপ্রম কুমার। এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত 

রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােলু ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদলু ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে 

শারীররক, মােরেক, অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েৃটি হয়। মাদক রেভতরশীলতা 

রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ 

রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েমৃ্পক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ 

সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেষু্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে 

সকে, আহছ্ারেয়া রমশে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও 

আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর 

েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 



link: https://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/48309/31 
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হদব্:ণরকভাণর সের্-রু্দেদাদর ব্ক্তারা 

লািরেউজরবরড, ২৭ সেপ্টেম্বর: সেপ্টেম্বর মােপ্টক োরা 

রবপ্টে ররকভারর মাে রহপ্টেপ্টব উদযাপে করা হয়। মাদক 

গ্রহিকারী বযক্রক্তর প্ররত পররবার ও োমাপ্টজর সেরতবাচক 

মপ্টোভাব সপাষি পুেব তােে ও রচরকৎোয় প্রক্রিয়ায় 

প্ররতবন্ধকতা েৃটি কপ্টর। এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম 

উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক অেুপ্রারেত করা যাপ্টত 

কপ্টর তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় 

রেপ্টজপ্টদর সক একা ো ভাপ্টব, তারা তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। 

েমাপ্টজর সেরতবাচক দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেুপ্রারিত 

করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের ধােমক্রি প্রধাে 

কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পুেরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে এক 

আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়ুম দলুাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেুষ্ঠাপ্টে 

প্রধাে অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদলু 

ওয়াহাব ভূঞা। রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক 

(রচরকৎো ও পুেব তােে) সমা: মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক 

পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী কম তকততা সপ্রম কুমার। এছাড়ও আপ্টলাচক 

রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক মপ্টোরচরকৎেক ডা: 

রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, 

মােরেক, অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েৃটি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও 

রেরাপত্তা েংিান্ত জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল 

মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে, আহছ্ারেয়া 

রমশে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন 

সকে সেপ্টক েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 
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‘সনণতব্াচক দৃষ্টিভণি এব্ং বব্ষযময কণমদয় মাদকমুক্ত ব্যক্তক্তদদর অনুপ্রাণিত 

করদত হদব্’ 

রেপ্টলিরভউ সডস্ক 

সেদেম্বর মােদক োরা ণব্দে ণরকভাণর মাে ণহদেদব্ 

উদযাপন করা হয়। মাদক গ্রহিকারী ব্যক্তক্তর প্রণত পণরব্ার 

ও োমাদের সনণতব্াচক মদনাভাব্ সপাষি পুনব্ বােন ও 

ণচণকৎোয় প্রক্তিয়ায় প্রণতব্ন্ধকতা েৃষ্টি কদর। 

এই মাে উদযাপপ্টের অেযতম উপ্টেশয ররকভারর করমউরেটিপ্টক 

অেুপ্রারেত করা যাপ্টত কপ্টর  তারা তাপ্টদর ররকভারর জীবপ্টের এই চলমাে প্রক্রিয়ায় রেপ্টজপ্টদর সক একা ো 

ভাপ্টব, তারা  তাপ্টদর ররকভারর হওয়ার রবষপ্টয় লজ্জা বা েংপ্টকাচ সবাধ ো কপ্টর। েমাপ্টজর সেরতবাচক 

দৃটিভরির পররবততে ও ববষযময কমাপ্টোর মাধযপ্টম ররকভারীপ্টদর অেপু্রারিত করপ্টত হপ্টব। 

আন্তজতারতক ররকভারর মাে উদযাপে উপলপ্টে মিলবার (২৭ অপ্টক্টাবর) ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের 

ধােমক্রি প্রধাে কায তালপ্টয়র রমলোয়তপ্টে মাদক সেপ্টক েুস্থতা প্রাপ্ত ররকভারর পেুরম তলেী অেুষ্ঠাে উপলপ্টে 

এক আপ্টলাচো েভায় বক্তারা এেব কো বপ্টলে। 

এবাপ্টরর ররকভারর মাপ্টের প্ররতপাদয “এভরর পাে তে, এভরর ফ্যাপ্টমরল, এভরর করমউরেটি”। 

ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের রেব তাহী পররচালক সমা: োপ্টজদুল কাইয়ুম দুলাপ্টলর েভাপরতপ্টে অেষু্ঠাপ্টে প্রধাে 

অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে- মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর মহা পররচালক সমা: আবদুল ওয়াহাব 

ভূঞা। 

রবপ্টশষ অরতরে রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে মাদকদ্রবয রেয়ন্ত্রি অরধদপ্তপ্টরর পররচালক (রচরকৎো ও পুেব তােে) 

সমা: মােুদ সহাপ্টেে, জাতীয় মােরেক স্বাস্থয ইেরিটিউপ্টির পররচালক পররচালক অধযাপক ডা: রবধাে 

রঞ্জে রায় সপাোর ও মালওপ্টয়রশয়ার সোপ্টলে মাদকােক্রক্ত রচরকৎো সকপ্টের প্ররতষ্ঠাতা ও প্রধাে রেব তাহী 

কম তকততা সপ্রম কুমার। 

এছাড়ও আপ্টলাচক রহপ্টেপ্টব উপরস্থত রছপ্টলে সকেীয় মাদকােক্রক্ত রেরাময় সকপ্টের আবারেক 

মপ্টোরচরকৎেক ডা: রাহােুল ইেলাম। 

এেময় প্রধাে অরতরের বক্তপ্টবয আবদুল ওয়াহাব বপ্টলে, মাদক রেভতরশীলতার কারপ্টে শারীররক, মােরেক, 

অে তনেরতক ও োমাক্রজক েমেযা েটৃি হয়। মাদক রেভতরশীলতা রচরকৎোয় স্বাস্থয ও রেরাপত্তা েংিান্ত 

জটিলতা রেরেপ্টে েীরতরেধ তারকেহ রবরভন্ন সিকপ্টহাল্ডারপ্টদর েম্পৃক্ত করা উরচত। 

অেুষ্ঠাপ্টে স্বাগত বক্তবয রাপ্টেে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশে স্বাস্থয ও ওয়াশ সেক্টপ্টরর পররচালক ইকবাল মােুদ। 

এই অেুষ্ঠাপ্টে ঢাকা আহছ্ারেয়া রমশপ্টের োরী মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পেুব তােে সকে, আহছ্ারেয়া রমশে 

মাদকােক্রক্ত রচরকৎো ও পুেব তােে সকে গাক্রজপুর ও আহছ্ারেয়া সহো আহপ্টমদ মপ্টোযত্ন সকে সেপ্টক 

েুস্থয হওয়া বযক্রক্ত, পররবাপ্টরর েদেয ও কমীরা অংশ সেে। 

link: https://www.sylhetview24.news/news/336971 
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