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১৫ সেিরুয়াচর (শচ িার) আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকনের 
আনয়াজন  মন াচিচকৎসকনদর চ নয় “িততমা  সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি চিচকৎসায় 
মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” শীষ তক সসচম ার রাজধা ী লালমাটেয়া োইমস স্কয়ার 
সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত সসন্টানর অ ুটিত হয়। 
অ ুিান  মূল েিন্ধ উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ ক্তজহা  
জা া , িাাংলানদশ জাতীয় মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ পচরসাংখ্যান  সদখ্া যায় োয় ১৭% 
(োয় সসায়া দুই সকাটে) োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬%  ারী) মা চসক সরানে 
আক্রান্ত এিাং চশশু চকনশারনদর মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার মা চসক সমসযায় ভুেনছ। 
চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে কতত তক 
একটে জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ জ   ারী সরােীর মানে ১৭৪ জ   ারী দীর্ ত 
চদন র মাদক চ ভতরশীলতার কারন  মা চসক সরানে আক্রান্ত হনয় পনর এিাং ২৪ জ   ারী 
মা চসক সরানের কারন  মাদক চ ভতরশীল হনয় পনেনছ। শুধুমাত্র মাদকাসক্তি সমসযার কারন  
চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ জ   ারী এিাং শুধুমাত্র মা চসক সরানের কারন  ৬০ জ   ারী 
চিচকৎসা চ নয়নছ। এিাং ৩৭৭  জ   ারীর মানে ৪৭ জ   ারী পূনি ত মা চসক সরানের চিচকৎসা 
চ নয়নছ। 
জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহনযােী অধযাপক ড. সহলাল উক্তি  আহনমদ 
সভাপচতর িিনিয  িনল  চশশুর শশশি সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় কাজ করনত হনি, 
তনিই সস তার সকল ভাল খ্ারাপ চিষয়গুনলা সযম   মাদনকর মনতা ভায়ািহ চিষয়গুনলা সক 
েচতনরাধ চ নজ সেনকই করনত চশখ্নি। এছাোও মা চসক সমসযার ওষুধ খ্াওয়া চ নয় 
অচভভািকনদর মানে সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ করনত হনি 
মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত 
সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম  উপচস্থত চছনল ।  অ ুিান  স্বােত িিিয 
েদা  কনর  ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক ইকিাল মাসুদ। সসচম ানর 
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িিিয েদা  কনর  জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী অধযাপক ডা. সাইেু  
 াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুক্তজি সমচডনকল চিশ্বচিদযালয় এর ক সালনেন্ট ডা এস এম 
আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের  
সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল ইসলাম। এছাোও চিচভন্ন েচতিান র 
মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের স েওয় তাক সাংনযানের সাধারণ সম্পাদক 
সমাোঃ শাহািুক্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য েচতচ চধে   উপচস্থত চছনল । সূত্র: সাংিাদ চিজ্ঞচপ্ত 
http://www.natun-

barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E

0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E

%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-

%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0 

 

Feb-15 

 

“মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” চিষয়ক সসচম ার অ ুটিত 
Published : Saturday, 15 February, 2020 at 8:03 PM 

http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.natun-barta.com/52571/102/%E2%80%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E2%80%9D-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0


 
স্টাে চরনপােতার: ১৫ সেিরুয়াচর (শচ িার) আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  
সকনের আনয়াজন  মন াচিচকৎসকনদর চ নয় “িততমা  সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর 
ভূচমকা ও করণীয়” শীষ তক সসচম ার রাজধা ী লালমাটেয়া োইমস স্কয়ার সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত সসন্টানর 
অ ুটিত হয়। 
অ ুিান  মূল েিন্ধ উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ ক্তজহা  জা া , 

িাাংলানদশ জাতীয় মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ 
পচরসাংখ্যান  সদখ্া যায় োয় ১৭% (োয় সসায়া দুই 
সকাটে) োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬% 
 ারী) মা চসক সরানে আক্রান্ত এিাং চশশু চকনশারনদর 
মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার মা চসক সমসযায় 
ভুেনছ। 
 
চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ   ারী 
মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে কতত তক একটে 
জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ জ   ারী সরােীর 
মানে ১৭৪ জ   ারী দীর্ ত চদন র মাদক চ ভতরশীলতার 

কারন  মা চসক সরানে আক্রান্ত হনয় পনর এিাং ২৪ জ   ারী মা চসক সরানের কারন  মাদক চ ভতরশীল 
হনয় পনেনছ। শুধুমাত্র মাদকাসক্তি সমসযার কারন  চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ জ   ারী এিাং শুধুমাত্র 
মা চসক সরানের কারন  ৬০ জ   ারী চিচকৎসা চ নয়নছ। এিাং ৩৭৭  জ   ারীর মানে ৪৭ জ   ারী 
পূ তনি মা চসক সরানের চিচকৎসা চ নয়নছ। 
জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহনযােী অধযাপক ড. সহলাল উক্তি  আহনমদ সভাপচতর িিনিয  
িনল  চশশুর শশশি সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় কাজ করনত হনি, তনিই সস তার সকল ভাল 
খ্ারাপ চিষয়গুনলা সযম   মাদনকর মনতা ভায়ািহ চিষয়গুনলা সক েচতনরাধ চ নজ সেনকই করনত চশখ্নি। 
এছাোও মা চসক সমসযার ওষুধ খ্াওয়া চ নয় অচভভািকনদর মানে সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ 
করনত হনি 
 
মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত সরচসনডক্তেয়াল 
সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম  উপচস্থত চছনল ।  অ ুিান  স্বােত িিিয েদা  কনর  ঢাকা 
আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক ইকিাল মাসুদ। সসচম ানর িিিয েদা  কনর  জাতীয় 
মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী অধযাপক ডা. সাইেু   াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুক্তজি সমচডনকল 
চিশ্বচিদযালয় এর ক সালনেন্ট ডা এস এম আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় 
মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের  সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল ইসলাম। এছাোও চিচভন্ন 
েচতিান র মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের স েওয় তাক সাংনযানের সাধারণ সম্পাদক 
সমাোঃ শাহািুক্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য েচতচ চধে   উপচস্থত চছনল ।  
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মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” চিষয়ক সসচম ার 
 

 
লাস্টচ উজচিচড, ১৫ সেিরুয়াচর: আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  
সকনের আনয়াজন  মন াচিচকৎসকনদর চ নয় “িততমা  সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি চিচকৎসায় 
মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” শীষ তক সসচম ার রাজধা ী লালমাটেয়া োইমস স্কয়ার 
সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত সসন্টানর অ ুটিত হয়। মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি 
চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম উপচস্থত 
চছনল । অ ুিান  স্বােত িিিয েদা  কনর  ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক 
ইকিাল মাসুদ। সসচম ানর িিিয েদা  কনর  জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী 
অধযাপক ডা. সাইেু   াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুক্তজি সমচডনকল চিশ্বচিদযালয় এর ক সালনেন্ট ডা 
এস এম আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের 
সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল ইসলাম। এছাোও চিচভন্ন েচতিান র 
মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের স েওয় তাক সাংনযানের সাধারণ সম্পাদক 
সমাোঃ শাহািুক্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য েচতচ চধে  উপচস্থত চছনল । অ ুিান  মূল েিন্ধ 
উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ ক্তজহা  জা া , িাাংলানদশ জাতীয় 
মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ পচরসাংখ্যান  সদখ্া যায় োয় ১৭% (োয় সসায়া দুই সকাটে) 
োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬%  ারী) মা চসক সরানে আক্রান্ত এিাং চশশু চকনশারনদর 
মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার মা চসক সমসযায় ভুেনছ। চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ  
 ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে কতত তক একটে জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ 



জ   ারী সরােীর মানে ১৭৪ জ   ারী দীর্ ত চদন র মাদক চ ভতরশীলতার কারন  মা চসক সরানে 
আক্রান্ত হনয় পনর এিাং ২৪ জ   ারী মা চসক সরানের কারন  মাদক চ ভতরশীল হনয় পনেনছ। 
শুধুমাত্র মাদকাসক্তি সমসযার কারন  চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ জ   ারী এিাং শুধুমাত্র মা চসক 
সরানের কারন  ৬০ জ   ারী চিচকৎসা চ নয়নছ। এিাং ৩৭৭ জ   ারীর মানে ৪৭ জ   ারী পূ তনি 
মা সচক সরােনর িচকচৎসা  চয়নছ। জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহনযােী অধযাপক ড. 
সহলাল উক্তি  আহনমদ সভাপচতর িিনিয িনল  চশশুর শশশি সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় 
কাজ করনত হনি, তনিই সস তার সকল ভাল খ্ারাপ চিষয়গুনলা সযম  মাদনকর মনতা ভায়ািহ 
চিষয়গুনলা সক েচতনরাধ চ নজ সেনকই করনত চশখ্নি। এছাোও মা চসক সমসযার ওষুধ খ্াওয়া 
চ নয় অচভভািকনদর মানে সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ করনত হনি। 
লাস্টচ উজচিচড/জচহর 
http://www.lastnewsbd.com/2020/02/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%

e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-

%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9f-

%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%9a/ 

http://www.lastnewsbd.com/2020/02/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%9a/
http://www.lastnewsbd.com/2020/02/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%9a/
http://www.lastnewsbd.com/2020/02/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%9a/
http://www.lastnewsbd.com/2020/02/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8b%e0%a6%9a/


 

Feb-15 

“মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” চিষয়ক সসচম ার অ ুটিতস্বাস্থযনসিা /  
২০২০-০২-১৬ ০৯:৩১:১০ 

 
শচ িার (১৫ সেিরুয়াচর) আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকনের আনয়াজন  
মন াচিচকৎসকনদর চ নয় “িততমা  সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” 
শীষ তক সসচম ার রাজধা ী লালমাটেয়া োইমস স্কয়ার সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত সসন্টানর অ ুটিত হয়।  
অ ুিান  মূল েিন্ধ উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ ক্তজহা  জা া , 
িাাংলানদশ জাতীয় মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ পচরসাংখ্যান  সদখ্া যায় োয় ১৭% (োয় সসায়া দুই 
সকাটে) োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬%  ারী) মা চসক সরানে আক্রান্ত এিাং চশশু চকনশারনদর 
মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার মা চসক সমসযায় ভুেনছ। চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ   ারী 
মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে কতত তক একটে জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ জ   ারী সরােীর 
মানে ১৭৪ জ   ারী দীর্ ত চদন র মাদক চ ভতরশীলতার কারন  মা চসক সরানে আক্রান্ত হনয় পনর এিাং ২৪ 
জ   ারী মা চসক সরানের কারন  মাদক চ ভতরশীল হনয় পনেনছ। শুধুমাত্র মাদকাসক্তি সমসযার কারন  
চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ জ   ারী এিাং শুধুমাত্র মা চসক সরানের কারন  ৬০ জ   ারী চিচকৎসা চ নয়নছ। 
এিাং ৩৭৭  জ   ারীর মানে ৪৭ জ   ারী পূনি ত মা চসক সরােনর চিচকৎসা চ নয়নছ। 
জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহনযােী অধযাপক ড. সহলাল উক্তি  আহনমদ সভাপচতর িিনিয  
িনল  চশশুর শশশি সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় কাজ করনত হনি, তনিই সস তার সকল ভাল খ্ারাপ 
চিষয়গুনলা সযম   মাদনকর মনতা ভায়ািহ চিষয়গুনলা সক েচতনরাধ চ নজ সেনকই করনত চশখ্নি। এছাোও 
মা চসক সমসযার ওষুধ খ্াওয়া চ নয় অচভভািকনদর মানে সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ করনত হনি  
মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত সরচসনডক্তেয়াল 
সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম  উপচস্থত চছনল ।  অ ুিান  স্বােত িিিয েদা  কনর  ঢাকা 
আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক ইকিাল মাসুদ। সসচম ানর িিিয েদা  কনর  জাতীয় 
মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী অধযাপক ডা. সাইেু   াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুক্তজি সমচডনকল 
চিশ্বচিদযালয় এর ক সালনেন্ট ডা এস এম আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় 
মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের  সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল ইসলাম। এছাোও চিচভন্ন 
েচতিান র মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের স েওয় তাক সাংনযানের সাধারণ সম্পাদক 
সমাোঃ শাহািুক্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য েচতচ চধে   উপচস্থত চছনল । 

http://timetouchnews.com/news/news-list/7
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“মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” চিষয়ক 
সসচম ার 

  
  
১৫ সেব্রæয়াচর (শচ িার) 
আহরছাচ য়া চমশ   ারী 
মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও 
পু ি তাস  সকনের আনয়াজন  
মন াচিচকৎসকনদর চ নয় 
“িততমা  সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি 
চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর 
ভূচমকা ও করণীয়” শীষ তক 
সসচম ার রাজধা ী লালমাটেয়া 

োইমস স্কয়ার সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত সসন্টানর অ ুটিত হয়। 
অ ুিান  মূল েিন্ধ উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ 
ক্তজহা  জা া , িাাংলানদশ জাতীয় মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ পচরসাংখ্যান  সদখ্া যায় 
োয় ১৭% (োয় সসায়া দুই সকাটে) োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬%  ারী) 
মা চসক সরানে আক্রান্ত এিাং চশশু চকনশারনদর মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার মা চসক 
সমসযায় ভুেনছ। 
চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে 
কতত তক একটে জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ জ   ারী সরােীর মানে ১৭৪ জ   ারী 
দীর্ ত চদন র মাদক চ ভতরশীলতার কারন  মা চসক সরানে আক্রান্ত হনয় পনর এিাং ২৪ জ  
 ারী মা চসক সরানের কারন  মাদক চ ভতরশীল হনয় পনেনছ। শুধুমাত্র মাদকাসক্তি 
সমসযার কারন  চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ জ   ারী এিাং শুধমুাত্র মা চসক সরানের কারন  
৬০ জ   ারী চিচকৎসা চ নয়নছ। এিাং ৩৭৭  জ   ারীর মানে ৪৭ জ   ারী পূ তনি 
মা সচক সরােনর িচকচৎসা  চয়নছ।স  
জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহনযােী অধযাপক ড. সহলাল উক্তি  আহনমদ 
সভাপচতর িিনিয  িনল  চশশুর শশশি সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় কাজ করনত 
হনি, তনিই সস তার সকল ভাল খ্ারাপ চিষয়গুনলা সযম   মাদনকর মনতা ভায়ািহ 



চিষয়গুনলা সক েচতনরাধ চ নজ সেনকই করনত চশখ্নি। এছাোও মা চসক সমসযার ওষুধ 
খ্াওয়া চ নয় অচভভািকনদর মানে সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ করনত হনি 
মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত 
সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম  উপচস্থত চছনল ।  অ ুিান  স্বােত 
িিিয েদা  কনর  ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক ইকিাল মাসুদ। 
সসচম ানর িিিয েদা  কনর  জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী অধযাপক 
ডা. সাইেু   াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুক্তজি সমচডনকল চিশ্বচিদযালয় এর ক সালনেন্ট ডা 
এস এম আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় 
সকনের  সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল ইসলাম। এছাোও চিচভন্ন 
েচতিান র মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের স েওয় তাক সাংনযানের 
সাধারণ সম্পাদক সমাোঃ শাহািুক্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য েচতচ চধে   উপচস্থত চছনল । 
https://dailykhaboreralo.com/archives/50203 
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“মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” চিষয়ক 
সসচম ার 
 

 
সডইচল োজীপুর েচতনিদক :১৫ 
সেিরুয়াচর (শচ িার) আহরছাচ য়া 
চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা 
ও পু ি তাস  সকনের আনয়াজন  
মন াচিচকৎসকনদর চ নয় “িততমা  
সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি চিচকৎসায় 
মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও 
করণীয়” শীষ তক সসচম ার 

রাজধা ী লালমাটেয়া োইমস স্কয়ার সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত সসন্টানর অ ুটিত হয়। 
অ ুিান  মূল েিন্ধ উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ 
ক্তজহা  জা া , িাাংলানদশ জাতীয় মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ পচরসাংখ্যান  সদখ্া 
যায় োয় ১৭% (োয় সসায়া দুই সকাটে) োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬%  ারী) 
মা চসক সরানে আক্রান্ত এিাং চশশু চকনশারনদর মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার 
মা চসক সমসযায় ভুেনছ। 
চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে 
কতত তক একটে জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ জ   ারী সরােীর মানে ১৭৪ জ  
 ারী দীর্ ত চদন র মাদক চ ভতরশীলতার কারন  মা চসক সরানে আক্রান্ত হনয় পনর এিাং 
২৪ জ   ারী মা চসক সরানের কারন  মাদক চ ভতরশীল হনয় পনেনছ। শুধুমাত্র 
মাদকাসক্তি সমসযার কারন  চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ জ   ারী এিাং শুধুমাত্র মা চসক 
সরানের কারন  ৬০ জ   ারী চিচকৎসা চ নয়নছ।জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের 
সহনযােী অধযাপক ড. সহলাল উক্তি  আহনমদ সভাপচতর িিনিয িনল  চশশুর শশশি 
সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় কাজ করনত হনি, তনিই সস তার সকল ভাল খ্ারাপ 
চিষয়গুনলা সযম  মাদনকর মনতা ভায়ািহ চিষয়গুনলা সক েচতনরাধ চ নজ সেনকই 
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করনত চশখ্নি। এছাোও মা চসক সমসযার ওষুধ খ্াওয়া চ নয় অচভভািকনদর মানে 
সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ করনত হনি 
মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত 
সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম উপচস্থত চছনল । অ ুিান  স্বােত 
িিিয েদা  কনর  ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক ইকিাল 
মাসুদ। সসচম ানর িিিয েদা  কনর  জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী 
অধযাপক ডা. সাইেু   াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুক্তজি সমচডনকল চিশ্বচিদযালয় এর 
ক সালনেন্ট ডা এস এম আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় 
মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল ইসলাম। 
এছাোও চিচভন্ন েচতিান র মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের 
স েওয় তাক সাংনযানের সাধারণ সম্পাদক সমাোঃ শাহািুক্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য 
েচতচ চধে  উপচস্থত চছনল । 
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“মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর ভূচমকা ও করণীয়” চিষয়ক সসচম ার 

 
১৫ সেিরুয়াচর (শচ িার) আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও প ুি তাস  সকনের 
আনয়াজন  মন াচিচকৎসকনদর চ নয় “িততমা  সেক্ষাপনে মাদকাসক্তি চিচকৎসায় মন াচিচকৎসনকর 
ভূচমকা ও করণীয়” শীষ তক সসচম ার রাজধা ী লালমাটেয়া োইমস স্কয়ার সরসরেুনরন্ট এন্ড পাটেত 
সসন্টানর অ ুটিত হয়। 
অ ুিান  মূল েিন্ধ উপস্থাপ কানল ঢাকা আহরছাচ য়া চমশন র কাউনেলর োইনরাজ ক্তজহা  
জা া , িাাংলানদশ জাতীয় মা চসক স্বাস্থয জচরপ ২০১৮-১৯ পচরসাংখ্যান  সদখ্া যায় োয় ১৭% 
(োয় সসায়া দইু সকাটে) োপ্তিয়স্ক মা ুষ (১৬.৭% পুুষ ও ১৬%  ারী) মা চসক সরানে আক্রান্ত 
এিাং চশশু চকনশারনদর মনধয োয় ১৪% চশশু চকনশার মা চসক সমসযায় ভুেনছ। 
চতচ  আনরা জা া , আহরছাচ য়া চমশ   ারী মাদকাসক্তি চিচকৎসা ও পু ি তাস  সকে কতত তক একটে 
জচরনপ পাওয়া সেনছ িততমান  ৩৭৭ জ   ারী সরােীর মানে ১৭৪ জ   ারী দীর্ ত চদন র মাদক 
চ ভতরশীলতার কারন  মা চসক সরানে আক্রান্ত হনয় পনর এিাং ২৪ জ   ারী মা চসক সরানের 
কারন  মাদক চ ভতরশীল হনয় পনেনছ। শুধুমাত্র মাদকাসক্তি সমসযার কারন  চিচকৎসা চ নয়নছ ৫৪ 
জ   ারী এিাং শুধুমাত্র মা চসক সরানের কারন  ৬০ জ   ারী চিচকৎসা চ নয়নছ। এিাং ৩৭৭ জ  
 ারীর মানে ৪৭ জ   ারী পূ তনি মা সচক সরােনর িচকচৎসা  চয়নছ। 
জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহনযােী অধযাপক ড. সহলাল উক্তি  আহনমদ সভাপচতর 
িিনিয িনল  চশশুর শশশি সেনকই তার মা চসক স্বাস্থয চ নয় কাজ করনত হনি, তনিই সস তার 
সকল ভাল খ্ারাপ চিষয়গুনলা সযম  মাদনকর মনতা ভায়ািহ চিষয়গুনলা সক েচতনরাধ চ নজ 
সেনকই করনত চশখ্নি। এছাোও মা চসক সমসযার ওষুধ খ্াওয়া চ নয় অচভভািকনদর মানে 
সনিত তা শতচর করনত হনি কাজ করনত হনি 
মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের অিসরোপ্ত সরচসনডক্তেয়াল 
সাইক্তক্রয়াটেস আিাুজ্জামা  সসচলম উপচস্থত চছনল । অ ুিান  স্বােত িিিয েদা  কনর  ঢাকা 
আহরছাচ য়া চমশন র স্বাস্থয সসক্টনরর পচরিালক ইকিাল মাসুদ। সসচম ানর িিিয েদা  কনর  
জাতীয় মা চসক স্বাস্থয ইক্তেটেটেউনের সহকারী অধযাপক ডা. সাইেু   াহার সুচম,িঙ্গিনু্ধ সশখ্ 
মুক্তজি সমচডনকল চিশ্বচিদযালয় এর ক সালনেন্ট ডা এস এম আচতকুর রহমা , মাদকদ্রিয চ য়ন্ত্রণ 
অচধদপ্তনরর সকেীয় মাদকাসক্তি চ রাময় সকনের সরচসনডক্তেয়াল সাইক্তক্রয়াটেস ডা সমাোঃ রাহা ুল 



ইসলাম। এছাোও চিচভন্ন েচতিান র মন াচিচকৎসকেণ এিাং মাদকাসক্তি চিচকৎসা সকনের 
স েওয় তাক সাংনযানের সাধারণ সম্পাদক সমাোঃ শাহািকু্তি  সিৌধুরীসহ অ যা য েচতচ চধে  উপচস্থত 
চছনল । 
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