
 

 

April-28 

DAM organized training for Drug Addiction Treatment Professionals 

  

PUBLISH DATE - APRIL 28, 2019, 09:59 PM 

  

Photo: Courtesy 

Dhaka, Apr 28 (UNB)- A five-day 

long training campaign was 

arranged by the Dhaka Ahsania 

Mission (DAM) for the drug 

addiction treatment professionals 

 in Dhaka. The campaign was 

arranged for doctors, counselors, 

managers and other professionals 

from different hospitals, and drug 

treatment and rehabilitation centers. 

The training was held on Universal 

Treatment Curriculum-3 “Common 

Co-Occurring Mental and Medical Disorders - an Overview for Addiction Professionals” and 

Curriculum-5 “Crisis Intervention for Addiction Professionals”. Starting from 23 April, the 

specialized trainers provided training on various topics of those two curriculums. Md. Amir 

Hossain, International Addiction Professional (ICAP-1) and Clinical Psychologist- conducted the 

whole training. The participants were awarded with certificates at the closing ceremony which 

took place at the Dhaka Ahsania Mission (DAM)’s Health Sector Training room on 28 April 
2019, Sunday. 

 https://unb.com.bd/category/bangladesh/dam-organized-training-for-drug-addiction-treatment-

professionals/17381  
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ভাদক ননবভযীর ফযনিদদয নিনকৎাদফা প্রদানকানযদদয প্রনক্ষণ ভাপ্ত 

 যনফফায, ২৮ এনপ্রর, ২০১৯ 

ভাদক ননবভযীর ফযনিদদয নিনকৎাদফা প্রদানকানযদদয 

নিতীয় ফযাদিয ইউননবাভার নিটদভন্ট কানযকুরাভ ৩ ও ৭ 

নফলয়ক প্রনক্ষণ ম্পাত্ত দরা। ভাদক ননবভযীর 

ফযনিদদয নিনকৎা ও ুনফভান কাদে ননদয়ানেত ডািায , 

কাউদেরয, ভযাদনোয এফ१ १নিষ্ট অনযানয 

পােীফীদদয েনয ‘কভন পকা -অকানয१ পভন্টার এন্ড 

পভনডদকর নডেঅডভায -এন অবাযনবউ পয এনডকন 

প্রদপনার‛ এফ१ ‚ক্রাইন ইন্টাযদবনন পয 

এনডকন প্রদপনার ’ -এয ওয া०ি নদনফযাী 

প্রনক্ষণনট গত ২৩ এনপ্রর পথদক শুরু দয় আে ২৮ 

এনপ্রর, ২০১৯ যনফফায মভন্ত যােধানীয যাভরীদত ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন , পল্থ পক্টদযয ননেস্ব বফদনয প্রনক্ষণ 

কদক্ষ নযিানরত য়। ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রদডন্টনয়ানর१ এন্ড এডুদকন অফ এনডকন প্রদপনার (আইননই)-পিনন१ 

এন্ড পক্রদডন্টনয়ানর१ পপ্রাগ্রাদভয ভাধযদভ ভাদকািদদয নিনকৎা ও ুনফভাদন ননদয়ানেত পােীফীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয েনয 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন এই প্রনক্ষদণয আদয়ােন কদয। १নিষ্ট অনবজ্ঞ প্রনক্ষকগণ নফনবন্ন নফলদয় প্রনক্ষণ প্রদান কদযন এফ१ া०ি 

নদনফযাী প্র নক্ষণনট নযিারনা কদযন ইন্টাযনযানার অযানডকন প্রদপনার (আইকযা-১) এফ१ নিননকার াইদকারনেস্ট পভা : 

আনভয পাদন। ভানী অনষু্ঠাদন অ१গ্রণকাযীদদয াদত ানটভনপদকট তুদর পদওয়া য়। উদেখ্য , ভাদকাি ফযানিয নিনকৎা ও 

ুনফভাদন ননদয়ানেত পােীফীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয েনয করদবা প্লাদনয ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রদডন্টনয়ানর१ এন্ড 

এডুদকন অফ এনডকন প্রদপনার (আইননই) কততভক ফা१রাদদদ এপ্রুভ্ড এডুদকন প্রবাইডায নদদফ  ¦ীীকতনত ায় ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন। এ পপ্রনক্ষদত াফভেনীন নিনকৎায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন প্রনক্ষদণয এই ধাযা অফযাত যাখ্দফ। 

https://www.nobobarta.com/article/স্বাস্থ্য-বার্ত া/101539/মাদক-নির্ত রশীল-বযনিদদ/ 

https://www.nobobarta.com/article/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE/101539/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2-%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/
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 ২৮ এনপ্রর ২০১৯, ০৪:৩৯ নএভ | আদডট: ২৯ এনপ্রর ২০১৯, ০৮:৪১ এএভ 

१ফাদ নফজ্ঞনপ্ত ॥ 

ভাদক ননবভযীর ফযনিদদয নিনকৎাদফা প্রদানকানযদদয নিতীয় ফযাদিয ইউননবাভার নিটদভন্ট কানযকুরাভ ৩ ও ৭ নফলয়ক প্রনক্ষণ 

প্রদান কযা দয়দছ । 

ভাদক ননবভযীর ফযনিদদয নিনকৎা ও ুনফভান কাদে ননদয়ানেত ডািায , কাউদেরয, ভযাদনোয এফ१ १নিষ্ট অনযানয 

পােীফীদদয েনয ‘কভন পকা -অকানয१ পভন্টার এন্ড পভনডদকর নডেঅডভায -এন অবাযনবউ পয এনডকন প্রদপনার ‛ এফ१ 

‚ক্রাইন ইন্টাযদবনন পয এনডকন প্রদপনার’ -এয উয া०ি নদনফযাী প্রনক্ষণ পদয়া য়। গত ২৩ এনপ্রর পথদক শুরু দয় 

২৮ এনপ্রর যনফফায মভন্ত যােধানীয যাভরীদত ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন , পল্থ পক্টদযয ননেস্ব বফদনয প্রনক্ষণ কদক্ষ এ প্রনক্ষণ 

নযিানরত য়। 

ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রদডন্টনয়ানর१ এন্ড এডুদকন অফ এনডকন প্রদপনার (আইননই)-পিনন१ এন্ড পক্রদডন্টনয়ানর१ 

পপ্রাগ্রাদভয ভাধযদভ ভাদকািদদয নিনকৎা ও ুনফভাদন ননদয়ানেত পােীফীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয েনয ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন 

এই প্রনক্ষদণয আদয়ােন কদয । १নিষ্ট অনবজ্ঞ প্রনক্ষকগণ নফনবন্ন নফলদয় প্রনক্ষণ প্রদান কদযন এফ१ া०ি নদনফযাী প্রনক্ষণনট 

নযিারনা কদযন ইন্টাযনযানার অযানডকন প্রদপনার এফ१ নিননকার াইদকারনেস্ট পভা : আনভয পাদন। ভানী অনষু্ঠাদন 

অ१গ্রণকাযীদদয াদত ানটভনপদকট তুদর পদওয়া য়। 

উদেখ্য, ভাদকাি ফযানিয নিনকৎা ও ুনফভাদন ননদয়ানেত পােীফীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয েনয করদবা প্লাদনয ইন্টাযনযানার 

পন্টায পয পক্রদডন্টনয়ানর१ এন্ড এডুদকন অফ এনডকন প্রদপনার (আইননই) কততভক ফা१রাদদদ এপ্রুভ্ড এডুদকন 

প্রবাইডায নদদফ স্বীকতনত ায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন। এ পপ্রনক্ষদত াফভেনীন নিনকৎায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন প্রনক্ষদণয এই 

ধাযা অফযাত যাখ্দফ। 

https://www.narsingditimes.com/lifestyle/career-and-advice/3916 

https://www.narsingditimes.com/lifestyle/career-and-advice/3916
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পডস্ক নযদাটভ : 

 

ভাদক ননবভযীর ফযনিদদয নিনকৎাদফা প্রদানকানযদদয নিতীয় ফযাদিয ইউননবাভার নিটদভন্ট কানযকুরাভ ৩ ও ৭ নফলয়ক প্রনক্ষণ 

ম্পাত্ত  দরা । ভাদক ননবভযীর ফযনিদদয  নিনকৎা ও ুনফভান কাদে ননদয়ানেত ডািায, কাউদেরয, ভযাদনোয এফ१ १নিষ্ট 

অনযানয পােীফীদদয েনয ‘কভন পকা-অকানয१ পভন্টার এন্ড পভনডদকর নডেঅডভায-এন অবাযনবউ পয এনডকন প্রদপনার‛ 

এফ१ ‚ক্রাইন ইন্টাযদবনন পয এনডকন  প্রদপনার’ -এয ওয া०ি নদনফযাী প্রনক্ষণনট গত ২৩ এনপ্রর পথদক শুরু দয় 

আে ২৮ এনপ্রর, ২০১৯ যনফফায মভন্ত যােধানীয যাভরীদত ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন, পল্থ পক্টদযয ননেস্ব বফদনয প্রনক্ষণ কদক্ষ 

নযিানরত য়।   ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রদডন্টনয়ানর१ এন্ড এডুদকন অফ এনডকন প্রদপনার (আইননই)-পিনন१ এন্ড 

পক্রদডন্টনয়ানর१ পপ্রাগ্রাদভয ভাধযদভ ভাদকািদদয নিনকৎা ও ুনফভাদন ননদয়ানেত পােীফীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয েনয ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন এই প্রনক্ষদণয আদয়ােন কদয। १নিষ্ট অনবজ্ঞ প্রনক্ষকগণ নফনবন্ন নফলদয় প্রনক্ষণ প্রদান কদযন এফ१ া०ি 

নদনফযাী প্রনক্ষণনট নযিারনা কদযন ইন্টাযনযানার অযানডকন প্রদপনার (আইকযা-১) এফ१ নিননকার াইদকারনেস্ট পভা: 

আনভয পাদন।  ভানী অনষু্ঠাদন অ१গ্রণকাযীদদয াদত ানটভনপদকট তুদর পদওয়া য়। উদেখ্য, ভাদকাি ফযানিয  নিনকৎা ও 

ুনফভাদন ননদয়ানেত পােীফীদদয দক্ষতা উন্নয়দনয েনয  করদবা প্লাদনয ইন্টাযনযানার পন্টায পয পক্রদডন্টনয়ানর१ এন্ড 

এডুদকন অফ এনডকন প্রদপনার (আইননই)  কততভক ফা१রাদদদ এপ্রুভ্ড এডুদকন প্রবাইডায নদদফ স্বীকতনত ায় ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন। এ পপ্রনক্ষদত  াফভেনীন নিনকৎায় ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন প্রনক্ষদণয এই ধাযা অফযাত যাখ্দফ।  

 

http://dailysokalersomoy.com/details.php?id=48643 
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