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আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে  িরেকাভারী ড আউট া াম 

23/03/2019 
 

ডইিল গাজীপরু িতেবদক: “একিট িমি  হািস, একিট উ ল িদন” (                ,               ) 

এই াগােন ২২ মাচ ২০১৯ আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও 

পনুবাসন ক  থেক িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীেদর 

অনু ািণত করেত আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন 

কে র উেদ েগ িরেকাভারী, িরেকাভারীেদর অিভভাবক এবং াফেদর 

অংশ হেণ িদনব াপী িরেকাভারী ড আউট া াম আেয়াজন করা হয়। উ  

া ামিট ফ া ািস িকংডম এ আেয়াজন করা হয়। এই া ােমর যা াপেথর 

িবরিতেত সকােল জাতীয় িৃতেসৗেধর গেটর সামেন “আসুন দশেক 

ভােলাবািস, মাদক ক না বিল” এই াগােন মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা 

বিৃ েত মানবব ন করা হয়। এরপর ফ া ািস িকংডম এর আ িলয়া 

র েুরে  আেলাচনা, শয়ািরং ও সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। 

শয়ািরং া ােম থেম াগত ব ব  দান কেরন আ ছািনয়া িমশন নারী 

মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে র ফাকাল পাসন উে  জা াত। এরপর এই ক  থেক িচিকৎসা িনেয় দীঘিদন যাবৎ সু  

আেছন এ রকম ’জন িরেকাভারী তােদর সু  জীবেনর অিভ তা এবং একজন জন াফ তার কােজর শয়ার অিভ তা কেরন। 

এরপর সাং ৃিতক অনু ান অনুি ত হয়। া ামিট পিরচালনা কেরন কস ম ােনজার মমতাজ খাতনু। এছাড়াও সকেলর অংশ হেণ 

ইিট খলার আেয়াজন করা হয়। এবং পেুরর খাবােরর িবরিতর পের অন তম আকষণীয় পব র ােফল  পিরচালনা করা হয়। এবং 

সবেশেষ র ােফল  ও খলার িবজয়ীেদর মােঝ পু ার িবতরণ করার মাধ েম িরেকাভারী ড আউট া ােমর থম পব শষ করা 

হয়। এরপর সকেল ফ া ািস িকংডেমর িবিভ  রাইডস উপেভাগ কেরন। 

উে খ  সরকার মাদেকর িব ে  িজেরা টলাের  ঘাষনা কেরেছ এবং এর িব ে  িবিভ  কায ম পিরচালনা করেছ ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন সব সময় জনকল ােণ সরকারেক সহায়তা কের। ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর িত ান আ ছািনয়া 

িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন ক  নারী মাদক িনভরশীলেদর জন  িচিকৎসা সবা দােনর পাশাপািশ িবিভ  সমেয় 

মাদক িবেরাধী িবিভ  সেচতনতামলূক কমসূিচ আেয়াজন কের। 
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িরেকাভারী ড আউট া াম 

২০১৯ মাচ ২৩ ১৭:৫৯:৫৯ 

 

াফ িরেপাটার : “               ,               ” এই াগােন শিনবার (২২ মাচ) আহছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন ক  থেক 

িচিকৎসা িনেয় সু  আেছন এমন িরেকাভারীেদর অনু ািণত করেত আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে র 

উেদ েগ িরেকাভারী, িরেকাভারীেদর অিভভাবক এবং াফেদর অংশ হেণ িদনব াপী িরেকাভারী ড আউট া াম আেয়াজন করা 

হয়।ে া ামিট ফ া ািস িকংডম এ আেয়াজন করা হয়। এই া ােমর যা াপেথর িবরিতেত সকােল জাতীয় িৃতেসৗেধর গেটর 

সামেন “আসুন দশেক ভােলাবািস, মাদক ক না বিল” এই াগােন মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা বৃি েত মানবব ন করা হয়। 

এরপর ফ া ািস িকংডম এর আ িলয়া র ুেরে  আেলাচনা, শয়ািরং ও সাং িৃতক অনু ান আেয়াজন করা হয়। শয়ািরং া ােম 

থেম াগত ব ব  দান কেরন আ ছািনয়া িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন কে র ফাকাল পাসন উে  জা াত। 

এরপর এই ক  থেক িচিকৎসা িনেয় দীঘিদন যাবৎ সু  আেছন এ রকম ’জন িরেকাভারী তােদর সু  জীবেনর অিভ তা এবং 

একজন জন াফ তার কােজর শয়ার অিভ তা কেরন। এরপর সাং িৃতক অনু ান অনুি ত হয়। া ামিট পিরচালনা কেরন কস 

ম ােনজার মমতাজ খাতনু।এছাড়াও সকেলর অংশ হেণ ইিট খলার আেয়াজন করা হয়। এবং পেুরর খাবােরর িবরিতর পের 

অন তম আকষণীয় পব র ােফল  পিরচালনা করা হয়। এবং সবেশেষ র ােফল  ও খলার িবজয়ীেদর মােঝ পু ার িবতরণ 

করার মাধ েম িরেকাভারী ড আউট া ােমর থম পব শষ করা হয়। এরপর সকেল ফ া ািস িকংডেমর িবিভ  রাইডস উপেভাগ 

কেরন।উে খ  সরকার মাদেকর িব ে  িজেরা টলাের  ঘাষনা কেরেছ এবং এর িব ে  িবিভ  কায ম পিরচালনা করেছ ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন সব সময় জনকল ােণ সরকারেক সহায়তা কের। ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর িত ান আ ছািনয়া 

িমশন নারী মাদকাসি  িচিকৎসা ও পনুবাসন ক  নারী মাদক িনভরশীলেদর জন  িচিকৎসা সবা দােনর পাশাপািশ িবিভ  সমেয় 

মাদক িবেরাধী িবিভ  সেচতনতামলূক কমসূিচ আেয়াজন কের। 

(িপআর/এসিপ/মাচ ২৩, ২০১৯) 

http://m.u71news.com/article/130708/index.html 

 


