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Closing Ceremony of Training for Addiction Professionals 

Dhaka Ahsania Mission has completed the training of the third (3rd) batch by completing the last 

two curriculum of International Centre for Credentialing and Education of Addiction 

Professionals (ICCE) -Training. The five day long training was organized for the addiction 

professionals, including doctors, counselors, managers and other staff from the country’s 

different drug treatment and rehabilitation centres. The training was held on “Case Management 

for Addiction Professionals” and “Ethics for Addiction Professionals”. The training was started 

on 22 September, Sunday and closing ceremony was held on 26 September 2019, Thursday at 

Dhaka Ahsania Mission, Health Sector Training room. Head of Health Sector, Dhaka Ahsania 

Mission (DAM) and Global Master Trainer Mr. Iqbal Masud and Mr. Md. Amir Hossain, Project 

Officer and Master Trainer of the Sector, along with other internationally recognized Master 

Trainers presided over the training. International Center for Credentialing and Education of 

Addiction Professionals (ICCE)) of Colombo Plan has recognized Dhaka Ahsania Mission 

(DAM) for enhancing the capacity of professionals in drug treatment. It aims to enhance the 

knowledge, skills and competency level of addiction and professionals by providing them with a 

solid foundational understanding of the science of addiction and latest information on evidence-

based practices in treatment and interventions for clients and families. The experiential activities 

aim to enhance the skills and build up the confidence of Treatment Practitioners in the delivery 

of quality care and services that could be help to improve treatment outcomes. 

http://greenwatchbd.com/closing-ceremony-of-training-for-addiction-professionals/ 
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শল লরো ভোদকোক্ত চিচকৎোয় চনলয়োচিত শোিীচফলদয ৩য় ফযোলিয প্রচক্ষণ 

 চনফোয, শলেম্বয ২৮, ২০১৯ - ১৪:২৮ 

F a c e b o o k T w i t t e r S h a r e 1  

ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন 

প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१-এ্য ফবলল দু ’চি কোচযকুরোলভয ভোচিয 

ভোধযলভ তৃতীয় প্রচক্ষণ কোমবেভ শল কযলরো ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। ভোদক 

চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিতলদয িনয “শক 

ভযোলনিলভন্ট পয এ্যোচেকন প্রলপনোর ” ও “এ্চথক পয এ্যোচেকন 

প্রলপনোর” চফলয়ক প্রচক্ষণচি গত ২২ শলেম্বয শথলক ২৬ শলেম্বয ২০১৯ 

ই१ তো চযখ মবন্ত অফযোত চছর। ো०ি চদলনয এ্ই প্রচক্ষণচি ঢোকো আহ্ছোচনয়ো 

চভন, স্বোস্থ্য শক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়। উক্ত প্রচক্ষণচি চযিোরনো কযলছন ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয স্বোস্থ্য শক্টলযয 

চযিোরক ইকফোর ভোুদ এ্ফ१ স্বোস্থ্য শক্টলযয প্রকল্প কভবকতবো ও ভো স্টোয শেইনোয শভো : আচভয শোলন অনযোনয আন্তবিোচতক 

স্বীকচৃত প্রোি ভোস্টোয শেনোয প্রভুখ। ভোদকোচক্ত চিচকৎোয শক্ষলে মথোমথ দক্ষতোয অবোফলক চনরূণ কলযই দক্ষতো ফৃচিয রলক্ষয 

ভোদকোক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিত েোক্তোয , কোউলেরয, ভযোলনিোয এ্ফ१ এ্ই চিচকৎো १চিষ্ট অনযোনয শোিীফীলদয 

িনয ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেন্টচয়োচর१ এ্ন্ড এ্েুলকন অফ এ্চেকন 

প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१ এ্য ভোধযলভ প্রচক্ষলণয আলয়োিন কযলছ মোয কতৃবক ফো१রোলদল এ্যোপ্র æবে এ্েুলকন প্রবোইেোয 

চললফ স্বীকচৃত োয় ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। উলেখয, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন দীঘবচদন ধলয ফো१রোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয 

চিচকৎো শফো প্রদোন কলয আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও শফোয গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত 

স্বোস্থ্যগত োভোচিক এ্ফ१ অথবননচতক ক্ষচত কচভলয় এ্লন এ্ ভযো ভোধোলনয িনযই করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয 

শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এ্ই শমৌথ উলদযোগ। 

প্রচক্ষলণয আিচি কোচযকুরোলভয এ্চিই চছর ফব শল দুচি কোচযকুরোভ। মোয ভোধযলভ শল লরো ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয 

শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য তৃতীয় লফবয প্রচক্ষণ। 
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শরথ  

শল লরো ভোদকোক্ত চিচকৎোম শোিীচফলদয ৩ম ফযোলিয প্রচক্ষণ 

 September 27, 2019 bdmetronews 
চফচেলভলেোচনউি শেস্ক ॥ ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচমোচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন 

অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१-এ্য ফবলল দু’চি কোচযকুরোলভয 

ভোচিয ভোধযলভ তৃতীম প্রচক্ষণ কোমবেভ শল কযলরো ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন। 

ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলমোচিতলদয িনয “শক 

ভযোলনিলভন্ট পয এ্যোচেকন প্রলপনোর” ও “এ্চথক পয এ্যোচেকন প্রলপনোর” 

চফলমক প্রচক্ষণচি গত ২২ শলেম্বয শথলক ২৬ শলেম্বয মবন্ত অফযোত চছর। ো०ি 

চদলনয এ্ই প্রচক্ষণচি ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন, স্বোস্থ্য শক্টলযয চনিস্ব বফলন আলমোিন 

কযো ম। উক্ত প্রচক্ষণচি চযিোরনো কযলছন ঢোকো আহ্ছোচনমো চভলনয স্বোস্থ্য শক্টলযয 

চযিোরক ইকফোর ভোুদ এ্ফ१ স্বোস্থ্য শক্টলযয প্রকল্প কভবকতবো ও ভোস্টোয শেইনোয শভো: 

আচভয শোলন অনযোনয আন্তবিোচতক স্বীকৃচত প্রোি ভোস্টোয শেনোয প্রভুখ। ভোদকোচক্ত 

চিচকৎোয শক্ষলে মথোমথ দক্ষতোয অবোফলক চনরূণ কলযই দক্ষতো ফৃচিয রলক্ষয ভোদকোক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলমোচিত েোক্তোয, কোউলেরয, 

ভযোলনিোয এ্ফ१ এ্ই চিচকৎো १চিষ্ট অনযোনয শোিীফীলদয িনয ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেন্টচমোচর१ এ্ন্ড 

এ্েুলকন অফ এ্চেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१ এ্য ভোধযলভ প্রচক্ষলণয আলমোিন কযলছ মোয কতৃবক ফো१রোলদল এ্যোপ্রুবে এ্েুলকন প্রবোইেোয 

চললফ স্বীকৃচত োম ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন। উলেখয, ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন দীঘবচদন ধলয ফো१রোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো শফো প্রদোন কলয 

আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও শফোয গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এ্ফ१ অথবননচতক ক্ষচত কচভলম এ্লন এ্ 

ভযো ভোধোলনয িনযই করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচমোচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য োলথ 

ঢোকো আহ্ছোচনমো চভলনয এ্ই শমৌথ উলদযোগ। প্রচক্ষলণয আিচি কোচযকুরোলভয এ্চিই চছর ফবলল দুচি কোচযকুরোভ। মোয ভোধযলভ শল লরো ইন্টোযনযোনোর 

শন্টোয পয শেলেনচমোচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য তৃতীম লফবয প্রচক্ষণ। 

 

http://bdmetronews24.com/archives/56029 

  

https://bdmetronews24.com/wp-content/uploads/2019/09/UTC-closing.jpg
http://bdmetronews24.com/archives/category/health
http://bdmetronews24.com/archives/56029
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
http://bdmetronews24.com/archives/56029


 

Sep-27 

শল লরো ভোদকোক্ত চিচকৎোয় চনলয়োচিত শোিীচফলদয ৩য় ফযোলিয 

প্রচক্ষণ 

নতুন ফোতবো, ঢোকো: 
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ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१-এ্য ফবলল দু’চি 

কোচযকুরোলভয ভোচিয ভোধযলভ তৃতীয় প্রচক্ষণ কোমবেভ শল কযলরো ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। ভোদক চনববযীর ফযচক্তশদয চিচকৎো ও 

ুনফবোলন চনলয়োচিতলদয িনয “শক ভযোলনিলভন্ট পয এ্যোচেকন প্রলপনোর” ও “এ্চথক পয এ্যোচেকন প্রলপনোর”  চফলয়ক 

প্রচক্ষণচি গত ২২ শলেম্বয শথলক ২৬  শলেম্বয ২০১৯ ই१ তোচযখ মবন্ত অফযোত চছর। ো०ি চদলনয এ্ই প্রচক্ষণচি ঢোকো আহ্ছোচনয়ো 

চভন, স্বোস্থ্য শক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়। উক্ত প্রচক্ষণচি চযিোরনো কযলছন ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয স্বোস্থ্য শক্টলযয 

চযিোরক ইকফোর ভোুদ এ্ফ१ স্বোস্থ্য শক্টলযয প্রকল্প কভবকতবো ও ভোস্টোয শেইনোয শভো: আচভয শোলন অনযোনয আন্তবিোচতক স্বীকৃচত প্রোি 

ভোস্টোয শেনোয প্রভুখ। ভোদকোচক্ত চিচকৎোয শক্ষলে মথোমথ দক্ষতোয অবোফলক চনরূণ কলযই দক্ষতো ফৃচিয রলক্ষয 

ভোদকোক্তলদয  চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিত েোক্তোয, কোউলেরয, ভযোলনিোয এ্ফ१ এ্ই চিচকৎো १চিষ্ট অনযোনয শোিীফীলদয িনয 

ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেন্টচয়োচর१ এ্ন্ড এ্েুলকন অফ এ্চেকন প্রলপনোর 

(আইচচই)-শেচন१ এ্য ভোধযলভ প্রচক্ষলণয আলয়োিন কযলছ মোয কতৃবক ফো१রোলদল এ্যোপ্রæবে এ্েুলকন প্রবোইেোয চললফ স্বীকৃচত 

োয় ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। উলেখয, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন দীঘবচদন ধলয ফো१রোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো শফো প্রদোন 

কলয আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও শফোয গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এ্ফ१ 

অথবননচতক ক্ষচত কচভলয় এ্লন এ্ ভযো ভোধোলনয িনযই করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন 

অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এ্ই শমৌথ উলদযোগ। প্রচক্ষলণয আিচি কোচযকুরোলভয এ্চিই 

চছর ফবলল দুচি কোচযকুরোভ। মোয ভোধযলভ শল লরো ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেশেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন 

প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য তৃতীয় লফবয প্রচক্ষণ। ূে: १ফোদ চফজ্ঞচি 
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শেইচর গোিীুয প্রচতলফদক: ইন্টোযনযোনোর 

শন্টোয পয শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ 

এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१-এ্য 

ফবলল দু’চি কোচযকুরোলভয ভোচিয ভোধযলভ 

তৃতীয় প্রচক্ষণ কোমবেভ শল কযলরো ঢোকো 

আহ্ছোচনয়ো চভন। ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয 

চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিতলদয িনয “শক 

ভযোলনিলভন্ট পয এ্যোচেকন প্রলপনোর” ও 

“এ্চথক পয এ্যোচেকন প্রলপনোর” চফলয়ক 

প্রচক্ষণচি গত ২২ শলেম্বয শথলক ২৬ শলেম্বয 

২০১৯ ই१ তোচযখ মবন্ত অফযোত চছর। ো०ি 

চদলনয এ্ই প্রচক্ষণচি ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন, স্বোস্থ্য শক্টলযয চনিস্ব বফলন আলয়োিন কযো য়। উক্ত প্রচক্ষণচি চযিোরনো কযলছন ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয 

স্বোস্থ্য শক্টলযয চযিোরক ইকফোর ভোুদ এ্ফ१ স্বোস্থ্য শক্টলযয প্রকল্প কভবকতবো ও ভোস্টোয শেইনোয শভো: আচভয শোলন অনযোনয আন্তবিোচতক স্বীকৃচত প্রোি 

ভোস্টোয শেনোয প্রভুখ। 

ভোদকোচক্ত চিচকৎোয শক্ষলে মথোমথ দক্ষতোয অবোফলক চনরূণ কলযই দক্ষতো ফৃচিয রলক্ষয ভোদকোক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলয়োচিত েোক্তোয, 

কোউলেরয, ভযোলনিোয এ্ফ१ এ্ই চিচকৎো १চিষ্ট অনযোনয শোিীফীলদয িনয ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয 

শেলেন্টচয়োচর१ এ্ন্ড এ্েুলকন অফ এ্চেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१ এ্য ভোধযলভ প্রচক্ষলণয আলয়োিন কযলছ মোয কতৃবক ফো१রোলদল এ্যোপ্রæবে 

এ্েুলকন প্রবোইেোয চললফ স্বীকচৃত োয় ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন। 

উলেখয, ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভন দীঘবচদন ধলয ফো१রোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো শফো প্রদোন কলয আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও শফোয 

গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এ্ফ१ অথবননচতক ক্ষচত কচভলয় এ্লন এ্ ভযো ভোধোলনয িনযই করলম্বো 

প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য োলথ ঢোকো আহ্ছোচনয়ো চভলনয এ্ই শমৌথ 

উলদযোগ। প্রচক্ষলণয আিচি কোচযকরুোলভয এ্চিই চছর ফবলল দুচি কোচযকুরোভ। মোয ভোধযলভ শল লরো ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচয়োচর१ এ্যোন্ড 

এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য তৃতীয় লফবয প্রচক্ষণ। 

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-

%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%8b-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8

d%e0%a6%a4-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8/ 
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ফযোলিয প্রচক্ষণ 

१ফোদ চফজ্ঞচি : ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচমোচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१-এ্য ফবলল 

দু’চি কোচযকুরোলভয ভোচিয ভোধযলভ তৃতীম প্রচক্ষণ কোমবেভ শল কয শরো ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন। ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো ও 

ুনফবোলন চনলমোচিতলদয িনয “শক ভযোলনিলভন্ট পয এ্যোচেকন প্রলপনোর ” ও “এ্চথক পয এ্যোচেকন প্রলপনোর ” চফলমক 

প্রচক্ষণচি গত ২২ শলেম্বয শথলক ২৬ শলেম্বয ২০১৯ ই१ তোচযখ মবন্ত অফযোত চছর। ো०ি চদলনয এ্ই প্রচক্ষণচি ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন , 

স্বোস্থ্য শক্টলযয চনিস্ব বফলন আলমোিন কযো ম। উক্ত প্রচক্ষণচি চযিোরনো কযলছন ঢোকো আহ্ছোচনমো চভলনয স্বোস্থ্য শক্টলযয চযিো রক ইকফোর 

ভোুদ এ্ফ१ স্বোস্থ্য শক্টলযয প্রকল্প কভবকতবো ও ভোস্টোয শেইনোয শভো: আচভয শোলন অনযোনয আন্তবিোচতক স্বীকৃচত প্রোি ভোস্টোয শেনোয প্রভুখ। 

ভোদকোচক্ত চিচকৎোয শক্ষলে মথোমথ দক্ষতোয অবোফলক চনরূণ কলযই দক্ষতো ফৃচিয রলক্ষয ভোদকোক্তলদয চিচকৎো ও ুনফবোলন চনলমোচি ত 

েোক্তোয, কোউলেরয, ভযোলনিোয এ্ফ१ এ্ই চিচকৎো १চিষ্ট অ নযোনয শোিীফীলদয িনয ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর 

শন্টোয পয শেলেন্টচমোচর१ এ্ন্ড এ্েুলকন অফ এ্চেকন প্রলপনোর (আইচচই)-শেচন१ এ্য ভোধযলভ প্রচক্ষলণয আলমোিন কযলছ মোয 

কতৃবক ফো१রোলদল এ্যোপ্রুবে এ্েুলকন প্রবোইেোয চললফ স্বীকৃচত োম ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন। 

উলেখয, ঢোকো আহ্ছোচনমো চভন দীঘবচদন ধলয ফো१রোলদল ভোদক চনববযীর ফযচক্তলদয চিচকৎো শফো প্রদোন কলয আলছ। ভোদকোচক্ত চিচকৎো ও 

শফোয গুণগত ভোন ফৃচি কলয ভোদক চনববযীর ফযচক্তয লে ম্পকৃ্ত স্বোস্থ্যগত োভোচিক এ্ফ१ অথবননচতক ক্ষচত কচভলম এ্লন এ্ ভযো ভোধোলনয 

িনযই করলম্বো প্ল্যোলনয ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচমোচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য োলথ ঢোকো 

আহ্ছোচনমো চভলনয এ্ই শমৌথ উলদযোগ। প্রচক্ষলণয আিচি কোচযকুরোলভয এ্চিই চছর ফবলল দুচি কোচযকুরোভ। মোয ভোধযলভ শল লরো 

ইন্টোযনযোনোর শন্টোয পয শেলেনচমোচর१ এ্যোন্ড এ্েুলকন অফ এ্যোচেকন প্রলপনোর (আইচচই)-এ্য তৃতীম লফবয প্রচক্ষণ।##### 
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