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Ahsiania Mision observes Month of recovery of drug patients 
10 hours ago in Press Release Leave a comment 

“We have to build up our confidence to overcome the daily challenges” – says a patient on 

recovery at the celebration of Recovery Month. 

September has been known as Recovery Month, which is known as such in order to celebrate the 

achievement of recovering from drug use. Dhaka Ahsania Mission has also observed the 

Recovery Month on 22 September 2019 at Ahsnia Mission Female Drug Treatment Center 

(FDTC) with the title “The Story of the Winners”, where in-house patients, center staff and 

patient on their recovery journey participated. 

During the event, Dhaka Ahsania Mission Health Sector Director, Mr Iqbal Masud welcomed 

and congratulated the individuals who are on their recovery journey. Senior Counselor cum 

Project Coordinator of DAM’s IRSOP project, Mr Amir Hossain also spoke during the occasion. 

On behalf 

of the treatment center, recovery patients were honored with presents as symbols of appreciation. 

At the end of the event, Program Officer for FDTC, Ms Umme Jannat thanked the audience and 

reminded everyone to strongly adhere to the good virtues of life. The event was presented by 

center Counselor, Ms Farzana Akter Sweety. Current occupants of the center also organized a 

cultural show on the occasion. 

Ahsania Mission FDTC has been contributing to the treatment and rehabilitation of drug 

dependent female patients since 2014. A total of 330 patients have received services from the 

center since its 

establishment.  
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ঢাকা আহছানিয়া নিশনির আনয়াজনি ‘নিজয়ীনের গল্প’ 

নিউজ ডেস্ক | িাাংলানিউজন ান নিন ার.কি 

আপনে : ২০১৯-০৯-২৩ ৩:৫২:৪৪ নপএি 

   

 

নরকভানর  ডশয়ানরাং  ডরাগ্রাি ,  ছনি :  সাংগৃহীত  

ঢাকা: িােক ডেনক সুস্থতা রাপ্তনের নিনয় ‘নিজয়ীনের গল্প’ নশনরািানি নরকভানর ডশয়ানরাং ডরাগ্রাি আনয়াজি কনরনছ ডিসরকানর 

উন্নয়ি রনতষ্ঠাি ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি। নরকভানর িাস উে াপি উপলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও 

পুিিবাসি ডকনের উনেযানগ ডরািিার (২২ ডসনেম্বর) নিনকৎসা নিনয় সুস্থ িারী নরকভানরনের নিনয় এ ডশয়ানরাং ডরাগ্রানির আনয়াজি 

করা হয়। অিষু্ঠানি স্বাগত িিিয ডেি ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির স্বাস্থয ডসক্টনরর পনরিালক ইকিাল িাসুে। এসিয় উপনস্থত নছনলি 

নিশনির আইআরএসওনপ রকল্প সিন্ব কারী ডিা. আনির ডহানসি। এছাড়া নিনকৎসারত সি ডরাগী এিাং স্টা রা অাংশ ডিি। অিষু্ঠানি 

িােনকর নিরুনে নকভানি জয়ী হনলি, তানের নিনভন্ন রনতিন্ধকতা, পনরিানরর সেসযনের ভূনিকা সি নিষয় ডশয়ার কনরি 

নরকভানররা। এরপর আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের ডরাগ্রাি অন সার উনে জান্নানতর সিাপিী 

িিনিযর িনযযনেনয় অিষু্ঠাি ডশষ করা হয়। অিষু্ঠাি সঞ্চালিা কনরি ডকনের  ারজািা আিার সুইন । ঢাকা আহছানিয়া নিশি িারী 

িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকে ২০১৪ সাল ডেনক িারীনের জিয িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি কা বক্রি পনরিালিা 

করনছ। এ প বন্ত এই ডকে ডেনক ৩৩০ জি ডরাগী নিনকৎসা নিনয়নছি। 

িাাংলানেশ সিয়: ১৫৪৪ ঘণ্টা, ডসনেম্বর ২৩, ২০১৯ 
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রনতনেনির িযানলঞ্জ ডিাকানিলায় নিনজনক আত্মনিশ্বাসী করা 

িতুি িাতবা, ঢাকা: 

Published : Sunday, 22 September, 2019 at 5:58 PM 
 

রনতনেনির িযানলঞ্জ ডিাকানিলায় নিনজনক আত্মনিশ্বাসী করা, 

নিয়িতানিকভানি নিনজর জীিিনক পনরিালিা করা এিাং পনিিানরর 

সকনলর ভূনিকা োকনি উনেখন াগয। িােক ডেনক সুস্থতা রাপ্তনের 

অিরুানিত করনত ডসনেম্বর িানস নরকভারী িাস উেযাপি উপলনে ঢাকা 

আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের উনেযানগ 

এই ডকে ডেনক ড  সিস্ত িােকনিভবরশীল িারীগি নিনকৎসা নিনয় সুস্থ 

আনছি ডসই সকল িারী নরকভারীনের অাংশগ্রহনি রনিিার, ২২ ডসনেম্বর 

‚নিজয়ীনের গল্প‛ নশনরািানি নরকভারী ডশয়ানরাং ডরাগ্রানি নরকভারীরা 

একো িনলি। ডরাগ্রানি স্বাগত িিিয রোি কনরি ঢাকা আহ্ছানিয়া 

নিশনির স্বাস্থয ডসক্টনরর পনরিালক ইকিাল িাসুে, আনরা উপনস্থত নছনলি নিশনির আইআরএসওনপ রকনল্পর সম্বিয়কারী ডিাোঃ 

আনির ডহানসি। নরকভারী িাস উেযাপিনক ডকে কনর আনয়ানজত এই ডরাগ্রানি ইিহাউনজ নিনকৎসারত সকল ডরাগী এিাং স্টা গি 

অাংশগ্রহি কনরি। অিষু্ঠানি উপনস্থত নরকভারীগি িােনকর নিরুনে নকভানি তারা জয়ী হনলি তানের িলার পনের নিনভন্ন রনতিন্ধকতা 

তানের পনরিানরর ভুনিকা এই সকল নিষনয় ডশয়ার কনরি। আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি  ডকনের 

ডরাগ্রাি অন সার উনে জান্নাত এর সিাপিী িিনিযর িনযয নেনয় ডরাগাি ডশষ করা হয়। উনেখয, ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি িারী 

িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকে ২০১৪ সাল ডেনক িারীনের জিয িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি কা বক্রি পনরিালিা 

করনছ। এ প বন্ত এই ডকে ডেনক ৩৩০ জি ডরাগী নিনকৎসা নিনয়নছি। সূত্র: সাংিাে নিজ্ঞনপ্ত 
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http://www.natun-barta.com/49420/102/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE
http://www.natun-barta.com/49420/102/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE
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ঢাকা আহছানিয়া নিশনির আনয়াজনি ‘নিজয়ীনের গল্প’ 

 রনিিার, ডসনেম্বর ২২, ২০১৯ - ১৭:৩২  

 

আজনকর পনত্রকা ডেস্ক 

 

ঢাকা আহছানিয়া নিশনি আনয়ানজত 'নিজয়ীর গল্প' অিষু্ঠানি 

অনতনেরা। ছনি: সাংগৃহীত। 

রনতনেনির িযানলঞ্জ ডিাকানিলায় নিনজনক আত্মনিশ্বাসী করা , 

নিয়িতানিকভানি নিনজর জীিিনক পনরিালিা করা এিাং 

পনিিানরর সকনলর ভূনিকা োকনি উনেখন াগয। 

িােক ডেনক সুস্থতা রাপ্তনের অিরুানিত করনত ডসনেম্বর িানস 

নরকভারী িাস উেযাপি উপলনে ঢাকা আহছানিয়া  নিশি িারী 

িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের উনেযানগ এই ডকে ডেনক ড  সিস্ত িােকনিভবরশীল িারীগি নিনকৎসা নিনয় সুস্থ আনছি 

ডসই সকল িারী নরকভারীনের অাংশগ্রহনি রনিিার , ২২ ডসনেম্বর ‚নিজয়ীনের গল্প ‛ নশনরািানি নরকভারী ডশয়ানরাং ডরাগ্রানি 

নরকভারীরা একো িনলি। 

ডরাগ্রানি স্বাগত িিিয রোি কনরি ঢাকা আহছানিয়া নিশনির স্বাস্থয ডসক্টনরর পনরিালক ইকিাল িাসুে , আনরা উপনস্থত নছনলি 

নিশনির আইআরএসওনপ রকনল্পর সম্বিয়কারী ডিাোঃ আনির ডহানসি। নরকভারী িাস উেযাপিনক ডকে কনর আনয়ানজত এই ডরাগ্রানি 

ইিহাউনজ নিনকৎসারত সকল ডরাগী এিাং স্টা গি অাংশগ্রহি কনরি। অিষু্ঠানি উপনস্থত নরকভারীগি িােনকর নিরুনে নকভানি তারা 

জয়ী হনলি তানের িলার পনের নিনভন্ন রনতিন্ধকতা তানের পনরিানরর ভুনিকা এই সকল নিষনয় ডশয়ার কনরি। আহছানিয়া নিশি 

িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের ডরাগ্রাি অন সার উনে জান্নাত এর সিাপিী িিনিযর িনযয নেনয় ডরাগাি ডশষ করা 

হয়। 

উনেখয, ঢাকা আহছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকে ২০১৪ সাল ডেনক িারীনের জিয িােকাসনি নিনকৎসা 

ও পুিিবাসি কা বক্রি পনরিালিা করনছ। এ প বন্ত এই ডকে ডেনক ৩৩০ জি ডরাগী নিনকৎসা নিনয়নছি। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B/ 

https://www.ajkerpatrika.com/author/ajkerpatrikadeskajkerpatrika-com/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B/
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নরকভারী িাস উেযাপনি নরকভারীরা : রনতনেনির িযানলঞ্জ ডিাকানিলায় নিনজনক 

আত্মনিশ্বাসী করা 

 রকানশতোঃ ৫:২৭ অপরাহ্ণ, ডসনেম্বর ২২, ২০১৯ 

 

সাংিাে নিজ্ঞনপ্ত : রনতনেনির িযানলঞ্জ ডিাকানিলায় নিনজনক আত্মনিশ্বাসী করা , নিয়িতানিকভানি নিনজর জীিিনক পনরিালিা করা 

এিাং পনিিানরর সকনলর ভূনিকা োকনি উনেখন াগয।  

িােক ডেনক সুস্থতা রাপ্তনের অিরুানিত করনত ডসনেম্বর িানস নরকভারী িাস উেযাপি উপলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি িারী 

িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের উনেযানগ এই ডকে ডেনক ড  সিস্ত িােকনিভবরশীল িারীগি নিনকৎ সা নিনয় সুস্থ আনছি 

ডসই সকল িারী নরকভারীনের অাংশগ্রহনি রনিিার , ২২ ডসনেম্বর ‚নিজয়ীনের গল্প ‛ নশনরািানি নরকভারী ডশয়ানরাং ডরাগ্রানি 

নরকভারীরা একো িনলি। ডরাগ্রানি স্বাগত িিিয রোি কনরি ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির স্বাস্থয ডসক্টনরর পনরিালক ইকিাল িাসুে , 

আনরা উপনস্থত নছনলি নিশনির আইআরএসওনপ রকনল্পর সম্বিয়কারী ডিাোঃ আনির ডহানসি। নরকভারী িাস উেযাপিনক ডকে কনর 

আনয়ানজত এই ডরাগ্রানি ইিহাউনজ নিনকৎসারত সকল ডরাগী এিাং স্টা গি অাংশগ্রহি কনরি। অিষু্ঠানি উপনস্থত নরকভারীগি 

িােনকর নিরুনে নকভানি তারা জয়ী হনলি তানের িলার পনের নি নভন্ন রনতিন্ধকতা তানের পনরিানরর ভুনিকা এই সকল নিষনয় 

ডশয়ার কনরি। আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের ডরাগ্রাি অন সার উনে জান্নাত এর সিাপিী 

িিনিযর িনযয নেনয় ডরাগাি ডশষ করা হয়।  উনেখয, ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নি নকৎসা ও পুিিবাসি ডকে ২০১৪ 

সাল ডেনক িারীনের জিয িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি কা বক্রি পনরিালিা করনছ। এ প বন্ত এই ডকে ডেনক ৩৩০ জি ডরাগী 

নিনকৎসা নিনয়নছি। 

https://teknaftoday.com/2019/09/22/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e

0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8-

%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a8%e0%a7%87-

%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95/ 

https://teknaftoday.com/2019/09/22/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95/
https://teknaftoday.com/2019/09/22/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95/
https://teknaftoday.com/2019/09/22/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95/
https://teknaftoday.com/2019/09/22/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95/
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নরকভারী িাস উেযাপনি নরকভারীরা িনলি রনতনেনির িযানলঞ্জ ডিাকানিলায় নিনজনক আত্মনিশ্বাসী করা 

ডসনেম্বর ২২, ২০১৯ 

ডেইনল গাজীপুর রনতনিেক: রনতনেনির িযানলঞ্জ 

ডিাকানিলায় নিনজনক আত্মনিশ্বাসী করা, 

নিয়িতানিকভানি নিনজর জীিিনক পনরিালিা করা এিাং 

পনিিানরর সকনলর ভূনিকা োকনি উনেখন াগয। 

িােক ডেনক সুস্থতা রাপ্তনের অিরুানিত করনত ডসনেম্বর 

িানস নরকভারী িাস উেযাপি উপলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া 

নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের 

উনেযানগ এই ডকে ডেনক ড  সিস্ত িােকনিভবরশীল 

িারীগি নিনকৎসা নিনয় সুস্থ আনছি ডসই সকল িারী 

নরকভারীনের অাংশগ্রহনি রনিিার, ২২ ডসনেম্বর 

‚নিজয়ীনের গল্প‛ নশনরািানি নরকভারী ডশয়ানরাং 

ডরাগ্রানি নরকভারীরা একো িনলি। 

ডরাগ্রানি স্বাগত িিিয রোি কনরি ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির স্বাস্থয ডসক্টনরর পনরিালক ইকিাল িাসুে, আনরা উপনস্থত নছনলি 

নিশনির আইআরএসওনপ রকনল্পর সম্বিয়কারী ডিাোঃ আনির ডহানসি। নরকভারী িাস উেযাপিনক ডকে কনর আনয়ানজত এই ডরাগ্রানি 

ইিহাউনজ নিনকৎসারত সকল ডরাগী এিাং স্টা গি অাংশগ্রহি কনরি। অিষু্ঠানি উপনস্থত নরকভারীগি িােনকর নিরুনে নকভানি তারা 

জয়ী হনলি তানের িলার পনের নিনভন্ন রনতিন্ধকতা তানের পনরিানরর ভুনিকা এই সকল নিষনয় ডশয়ার কনরি। আহ্ছানিয়া নিশি 

িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকনের ডরাগ্রাি অন সার উনে জান্নাত এর সিাপিী িিনিযর িনযয নেনয় ডরাগাি ডশষ করা 

হয়। 

উনেখয, ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি িারী িােকাসনি নিনকৎসা ও পুিিবাসি ডকে ২০১৪ সাল ডেনক িারীনের জিয িােকাসনি নিনকৎসা 

ও পুিিবাসি কা বক্রি পনরিালিা করনছ। এ প বন্ত এই ডকে ডেনক ৩৩০ জি ডরাগী নিনকৎসা নিনয়নছি। 
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