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PROGRAM NAME: WOLRD MENTAL HEALTH DAY PROGRAM ORGANISED BY AHSANIA 

MISSION DRUG ADDICTION TREATMENT AND REHABILITATION CENTER GAZIPUR, JESSORE 

MEN’S CENTER AND WOMEN’S CENTER IN DHAKA.  

PROGRAM DATE, DAY: 10 OCTOBER, 2020, SATURDAY.  
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Ahsania Mission Drug Addiction Treatment and Rehabilitation Center, Gazipur organised a discussion titled "Improving the Mental Health 
of Drug Addicts" marking the World Mental Health Day on Saturday. 

Abu Hassan Mandal, Counsellor, read out the main article highlighting the significance of the day and the importance of mental health, said 

a press release. 
The meeting was attended by Mizanur Rahman, Center Manager, Medical Center, Counselor, Case Manager, Programmer and others. 

At the end of the meeting, friendly football matches and cultural programs were organized with the participation of the patients of the 

center. 

 

https://www.observerbd.com/news.php?id=279182  
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World Mental Health Day observed 

Update Time : Saturday, October 10, 2020 

0 Time View 

World Mental Health Day was held yesterday with the slogan-`Mental Health for All-Greater Investment and Greater Success’’. 

To celebrate the day, various programs were organized at Ahsania Mission Drug Addiction Treatment and Rehabilitation Center Gazipur, 
Jessore Men’s Center and Women’s Center in Dhaka, said a press release. 

Ahsania Mission Drug Addiction Treatment and Rehabilitation Center Gazipur organized a special discussion meeting on “Improving the 

Mental Health of Drug Addicts” with the patients receiving treatment at the center. Abu Hassan Mandal, Counsellor, read out the main article 
highlighting the significance of the day and the importance of mental health. The meeting was attended by Mizanur Rahman, Center Manager, 

Medical Center, Counselor, Case Manager, Programmer and others. At the end of the meeting, friendly football matches and cultural programs 
were organized with the participation of the patients of the center. 

Ahsania Mission Drug Addiction Treatment and Rehabilitation Center Jessore organized a discussion meeting with the family members of 
the patients and are undergoing treatment at the centre at 11 am, a human chain and rally in front of Jessore Daratana and Sadar Hospital at 4 

pm. Md. Amiruzzaman, the manager of the Jessore center, highlighted the significance of the day and the importance of mental health. Dr 

Md. Abdus Salam (Selim), Psychiatrist, Assistant Professor Kushtia Medical College Hospital, Kushtia was present as the chief guest in the 
meeting. Also present was News Editor HR Tuhin Pratidiner Kotha, Jessore, Chief Reporter Mr Tabibar Rahman, Samajer Kotha, Jessore 

Press Club, Jessore, Innovation for Wellbeing Foundation Officer Parul Akter Jessore. Also present at the meeting were the Case Manager, 

Programmer and others. The entire program was conducted by the Masud Rana, Counselor of Jessore Center, Representatives of various 
government and non-government organizations participated in the rally. Innovation for Wellbeing Foundation Jessore jointly participated in 
the rally and human chain with Jessore Center. 

A sharing meeting was also held at the Ahsania Mission Female Drug Treatment and Rehabilitation Center in Dhaka to celebrate the day. The 

program was attended by family members who came to the centre for recovery and treatment, and professionals involved in the service. The 
meeting was organized online through zoom. Umme Jannat, Program Officer of the Center, delivered the welcome address at the beginning 

of the meeting. In this meeting female centre psychiatrist Akhtaruzzaman Selim, Counselor, Farzana Akhter Sweety, and Case Manager, 

Mamtaz Khatun gave a speech regarding the Mental Health Day. At the end of the meeting, Md. Amir Hossain, Clinical Psychologist, 
Coordinator of Dam IRSOP Project gave the concluding speech. The meeting was moderated by Firose Jihan, Counselor, Ahsania Mission 
Female Drug Treatment and Rehabilitation Center. 

Participants in all programs recommended increasing the government’s financial investment in mental health care. This will create 

opportunities for those who need treatment and many families are unable to afford the long-term treatment. In the last one year, Ahsania 

Mission Drug Treatment and Rehabilitation Centre provided treatment to 198 patients including 62 female and 140 male patients who were 
suffering from mental health problems from the three treatment centers of Dhaka Ahsania Mission.  

 

https://futurebangladesh.net/world-mental-health-day-

observed/?fbclid=IwAR1eUud30Ozs7iSbGDzVpZoJPuG9BU58IEaSNQQ9973jPOBNke8bTSmQS3s  
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3)  

 

11 October, 2020. 

২. সারাদেশ 

আহ্ছানিয়া নিশি িাদকাসক্তি নিনকৎসা ও পুির্ বাসি ককন্দ্রে নর্শ্ব িািনসক স্বাস্থ্য নদর্স উদযাপি 

 অনলাইন ডেস্ক :: online-desk 

২০:৪৭, ১১ অদটাবর, ২০২০ 

    

 

“সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য “অসিক সবসনদ াগ-অবাি সদু াগ” এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদে সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস। এই সেবস উে াপন ডক 

ডকন্দ্র কদর আজ ১০ই অদটাবর ২০২০ ইং তাসরদে আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপরু,  দশার পুরুষ ডকন্দ্র এবং 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র সবসিন্ন ডরাগ্রাম আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুদরর উদেযাদগ উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  “মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন” এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব¡ 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক 

সমজানরু রাহমান, কাউক্তেলর,ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামার সহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদন রীসত ফুিবল মযাি ও 

সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র  দশাদরর উদেযাদগ মােকাসক্তি সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের পসরবাদরর সেসযদের 

সনদ  ডকদন্দ্র সকাল ১১ িা  আদলািনা সিা, সবকাল ৪ িা   দশার েড়ািানা ও সের হাসপাতাদলর সামদন একটি মানববন্ধন ও রয্াসল অনুটিত হ । 

আদলািনা সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমাোঃ আসমরুজ্জামান। সিা  রিান 

আদলািক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন োোঃ ডমাোঃ আব্দসু সালাম (ডসসলম), মদনাদরাগ সবদশষজ্ঞ, সহকারী অিযাপক কুটি া ডমসেদকল কদলজ 

হাসপাতাল, কুটি া। আরও উপসস্থ্ত সছদলন বাতবা সম্পােক এইি আর তুসহন রসতসেদনর কথা,  দশার, িীপ সরদপািার জনাব তসববর রহমান, 

সমাদজর কথা,  দশার ডরস ক্লাব,  দশার, ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন এর কম বকতবা পারুল আিার  দশার। এছাড়াও সিা  আর উপসস্থ্ত 

সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। সমগ্র অনুিান সঞ্চালনা কদরন ডকদন্দ্রর কাউদেলর মাসুে রানা। রয্াসলদত 

সবসিন্ন সরকারী ও ডবসরকারী রসতিাদনর রসতসনসিরা অংশগ্রহন কদরন। রয্ালী ও মানব বন্ধদন  দশার ডকদন্দ্রর সাদথ ড ৌথিাদব অংশগ্রহণ কদরন 

ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন  দশার। 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র উি সেবস উে াপদন ডশ াসরং সমটিং এর আদ াজন করা হ । উি ডরাগ্রাদম সরকিারী এবং ডকদন্দ্র সিসকৎসা সনদত আসা 

পসরবাদরর সেসযেগন এবং এই ডসবার সাদথ সমৃ্পি ডপশাজীসবগন সিা  অংশগ্রহণ কদরন। সিাটি অনলাইদন আদ াজন করা হ । সিার শুরুদত 

স্বাগত বিবয রোন কদরন ডকদন্দ্রর ডরাগ্রাম অসফসার উদে জান্নাত। উি সিা  সবদশষজ্ঞ আদলািক সছদলন ো. আিারুজ্জামান ডসসলম, 

মদনাসিসকৎসক,নারী ডকদন্দ্রর কাউদেলর ফারজানা আিার সইুটি এবং ডকস সযাদনজার মমতাজ োতুন। সিার ডশদষ সমাপনী বিবয রোন কদরন 

োম আইআরএসওসপ রকদের সমন্ব কারী সক্লসনকযাল সাইদকালক্তজস্ট ডমাোঃ আসমর ডহাদসন। সিাটি সঞ্চালনা কদরন আহছ্াসন া সমশন নারী 

মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্রর কাউদেলর কাউদেলর ফাইদরাজ জীহান। 
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সকল ডরাগ্রাদম অংশগ্রহণকারীগন মানসসক স্বাস্থ্য ডসবা  সরকাদরর আসথ বক সবসনদ াগ বৃক্তি করার সবষদ  সপুাসরশ কদরন। এর মািযদম  াদের 

সিসকৎসা গ্রহদণর রদ াজনী তা রদ দছ এবং েীর্ ব ডম ােী সিসকৎসা করাদত অদনক পসরবারই অক্ষম তাদের জনয সহা ক সুদ াগ ততসর হদব। উদেেয 

গত এক বছদর ঢাকা আহছ্াসন া সমশদনর সতনটি মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র ডথদক মানসসক স্বাস্থ্য সমসযার জনয ৬২ জন নারী এবং 

১৪০ জন পুরুষ ডরাগীসহ সব বদমাি ১৯৭ জন ডরাগীদক সিসকৎসা ডসবা রোন করা হ । 

 

https://www.alokitobangladesh.com/country-

news/17428/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%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%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%A6%93-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%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%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8?fbclid=IwAR0ARVAeqjb_-

scWRMgSKkIPrHayahyjRcSGWQDp1NMQszmshP5tw3jqyyc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alokitobangladesh.com/country-news/17428/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%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%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%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%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%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8?fbclid=IwAR0ARVAeqjb_-scWRMgSKkIPrHayahyjRcSGWQDp1NMQszmshP5tw3jqyyc
https://www.alokitobangladesh.com/country-news/17428/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%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%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%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%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%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8?fbclid=IwAR0ARVAeqjb_-scWRMgSKkIPrHayahyjRcSGWQDp1NMQszmshP5tw3jqyyc
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4) 

 

10 October, 2020.  

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্র সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

 

টিসবটি 

সনউজ ডেস্ক 

 রকাসশত: ৯:০১ অপরাহ্ণ, অদটাবর ১০, ২০২০ |  আপদেি: ৯:০১:অপরাহ্ণ, অদটাবর ১০, ২০২০ 

 

“সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য “অসিক সবসনদ াগ-অবাি সদু াগ” এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদে সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস। এই সেবস উে াপন 

ডক ডকন্দ্র কদর আজ ১০ই অদটাবর ২০২০ ইং তাসরদে আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপরু,  দশার পুরুষ ডকন্দ্র 

এবং ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র সবসিন্ন ডরাগ্রাম আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুদরর উদেযাদগ উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  “মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন” এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব¡ 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক 

সমজানরু রাহমান, কাউক্তেলর,ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামার সহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদন রীসত ফুিবল মযাি 

ও সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র  দশাদরর উদেযাদগ মােকাসক্তি সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের পসরবাদরর সেসযদের 

সনদ  ডকদন্দ্র সকাল ১১ িা  আদলািনা সিা, সবকাল ৪ িা   দশার েড়ািানা ও সের হাসপাতাদলর সামদন একটি মানববন্ধন ও রয্াসল অনুটিত হ । 

আদলািনা সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমাোঃ আসমরুজ্জামান। সিা  রিান 

আদলািক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন োোঃ ডমাোঃ আব্দসু সালাম (ডসসলম), মদনাদরাগ সবদশষজ্ঞ, সহকারী অিযাপক কুটি া ডমসেদকল কদলজ 

হাসপাতাল, কুটি া। আরও উপসস্থ্ত সছদলন বাতবা সম্পােক এইি আর তুসহন রসতসেদনর কথা,  দশার, িীপ সরদপািার জনাব তসববর রহমান, 

সমাদজর কথা,  দশার ডরস ক্লাব,  দশার, ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন এর কম বকতবা পারুল আিার  দশার। এছাড়াও সিা  আর 

উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। সমগ্র অনুিান সঞ্চালনা কদরন ডকদন্দ্রর কাউদেলর মাসুে রানা। 

রয্াসলদত সবসিন্ন সরকারী ও ডবসরকারী রসতিাদনর রসতসনসিরা অংশগ্রহন কদরন। রয্ালী ও মানব বন্ধদন  দশার ডকদন্দ্রর সাদথ ড ৌথিাদব 

অংশগ্রহণ কদরন ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন  দশার। 

https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
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ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র উি সেবস উে াপদন ডশ াসরং সমটিং এর আদ াজন করা হ । উি ডরাগ্রাদম সরকিারী এবং ডকদন্দ্র সিসকৎসা সনদত আসা 

পসরবাদরর সেসযেগন এবং এই ডসবার সাদথ সমৃ্পি ডপশাজীসবগন সিা  অংশগ্রহণ কদরন। সিাটি অনলাইদন আদ াজন করা হ । সিার 

শুরুদত স্বাগত বিবয রোন কদরন ডকদন্দ্রর ডরাগ্রাম অসফসার উদে জান্নাত। উি সিা  সবদশষজ্ঞ আদলািক সছদলন ো. আিারুজ্জামান 

ডসসলম, মদনাসিসকৎসক,নারী ডকদন্দ্রর কাউদেলর ফারজানা আিার সইুটি এবং ডকস সযাদনজার মমতাজ োতুন। সিার ডশদষ সমাপনী বিবয 

রোন কদরন োম আইআরএসওসপ রকদের সমন্ব কারী সক্লসনকযাল সাইদকালক্তজস্ট ডমাোঃ আসমর ডহাদসন। সিাটি সঞ্চালনা কদরন আহছ্াসন া 

সমশন নারী মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পনুব বাসন ডকদন্দ্রর কাউদেলর কাউদেলর ফাইদরাজ জীহান। 

সকল ডরাগ্রাদম অংশগ্রহণকারীগন মানসসক স্বাস্থ্য ডসবা  সরকাদরর আসথ বক সবসনদ াগ বকৃ্তি করার সবষদ  সপুাসরশ কদরন। এর মািযদম  াদের 

সিসকৎসা গ্রহদণর রদ াজনী তা রদ দছ এবং েীর্ ব ডম ােী সিসকৎসা করাদত অদনক পসরবারই অক্ষম তাদের জনয সহা ক সদু াগ ততসর হদব। 

উদেেয গত এক বছদর ঢাকা আহছ্াসন া সমশদনর সতনটি মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র ডথদক মানসসক স্বাস্থ্য সমসযার জনয ৬২ জন 

নারী এবং ১৪০ জন পুরুষ ডরাগীসহ সব বদমাি ১৯৭ জন ডরাগীদক সিসকৎসা ডসবা রোন করা হ । 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%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%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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%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%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/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%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%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/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%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%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/


7 
 

5)  

 

12 October, 2020.  

 

 

 

সফিার  

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্র সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস উে াপন 

 October 12, 2020 bdmetronews 

নর্নিন্দ্রিন্দ্ররানিউজ কিস্ক ॥ “সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য “অসিক সবসনদ াগ-অবাি সদু াগ” এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদ দছ সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য 

সেবস। এ উপলদক্ষ ১০ অদটাবর আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপরু,  দশার পুরুষ ডকন্দ্র এবং ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র 

সবসিন্ন ডরাগ্রাম আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুদরর উদেযাদগ উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  “মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন” এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। 

সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক সমজানুর রাহমান, কাউক্তেলর,ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামার সহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা 

ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদন রীসত ফুিবল মযাি ও সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র  দশাদরর উদেযাদগ মােকাসক্তি সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের পসরবাদরর সেসযদের 

সনদ  ডকদন্দ্র সকাল ১১ িা  আদলািনা সিা, সবকাল ৪ িা   দশার েড়ািানা ও সের হাসপাতাদলর সামদন একটি মানববন্ধন ও রয্াসল অনুটিত হ । 

আদলািনা সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমাোঃ আসমরুজ্জামান। 

সিা  রিান আদলািক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন োোঃ ডমাোঃ আব্দসু সালাম (ডসসলম), মদনাদরাগ সবদশষজ্ঞ, সহকারী অিযাপক কুটি া ডমসেদকল 

কদলজ হাসপাতাল, কুটি া। আরও উপসস্থ্ত সছদলন বাতবা সম্পােক এইি আর তুসহন রসতসেদনর কথা,  দশার, সিফ সরদপািার তসববর রহমান, 

সমাদজর কথা,  দশার ডরস ক্লাব,  দশার, ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন এর কম বকতবা পারুল আিার  দশার। 

এছাড়াও সিা  আর উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। সমগ্র অনুিান সঞ্চালনা কদরন ডকদন্দ্রর 

কাউদেলর মাসেু রানা। রয্াসলদত সবসিন্ন সরকারী ও ডবসরকারী রসতিাদনর রসতসনসিরা অংশগ্রহন কদরন। রয্ালী ও মানব বন্ধদন  দশার ডকদন্দ্রর 

সাদথ ড ৌথিাদব অংশগ্রহণ কদরন ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন  দশার। 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র উি সেবস উে াপদন ডশ াসরং সমটিং এর আদ াজন করা হ । উি ডরাগ্রাদম সরকিারী এবং ডকদন্দ্র সিসকৎসা সনদত আসা 

পসরবাদরর সেসযেগন এবং এই ডসবার সাদথ সমৃ্পি ডপশাজীসবগণ সিা  অংশগ্রহণ কদরন। সিাটি অনলাইদন আদ াজন করা হ । সিার শুরুদত 

স্বাগত বিবয রোন কদরন ডকদন্দ্রর ডরাগ্রাম অসফসার উদে জান্নাত। 

সিা  সবদশষজ্ঞ আদলািক সছদলন ো. আিারুজ্জামান ডসসলম, মদনাসিসকৎসক,নারী ডকদন্দ্রর কাউদেলর ফারজানা আিার সইুটি এবং ডকস 

সযাদনজার মমতাজ োতুন। সিার ডশদষ সমাপনী বিবয রোন কদরন োম আইআরএসওসপ রকদের সমন্ব কারী সক্লসনকযাল সাইদকালক্তজস্ট ডমাোঃ 

আসমর ডহাদসন। সিাটি সঞ্চালনা কদরন আহছ্াসন া সমশন নারী মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্রর কাউদেলর কাউদেলর ফাইদরাজ 

জীহান। 

সকল ডরাগ্রাদম অংশগ্রহণকারীগন মানসসক স্বাস্থ্য ডসবা  সরকাদরর আসথ বক সবসনদ াগ বৃক্তি করার সবষদ  সপুাসরশ কদরন। এর মািযদম  াদের 

সিসকৎসা গ্রহদণর রদ াজনী তা রদ দছ এবং েীর্ ব ডম ােী সিসকৎসা করাদত অদনক পসরবারই অক্ষম তাদের জনয সহা ক সদু াগ ততসর হদব। 

উদেেয গত এক বছদর ঢাকা আহছ্াসন া সমশদনর সতনটি মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র ডথদক মানসসক স্বাস্থ্য সমসযার জনয ৬২ জন নারী 

এবং ১৪০ জন পুরুষ ডরাগীসহ সব বদমাি ১৯৭ জন ডরাগীদক সিসকৎসা ডসবা রোন করা হ । 

 

http://bdmetronews24.com/archives/69187   

 

http://bdmetronews24.com/archives/category/feature
http://bdmetronews24.com/archives/69187
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
http://bdmetronews24.com/archives/69187
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6)  

BOJROKONTHO 

10 October, 2020. 

• ডহাম 

  

• ঢাকা 

  

• আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্র সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্র সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

• শসনবার, ১০ অদটাবর ২০২০, ২০:৫৭ 

  

• ২২ 

 

Print 

FacebookMessenger 

 

 

 

“সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য “অসিক সবসনদ াগ-অবাি সদু াগ” এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদে সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস। এই সেবস উে াপন ডক 

ডকন্দ্র কদর আজ ১০ই অদটাবর ২০২০ ইং তাসরদে আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপরু,  দশার পুরুষ ডকন্দ্র এবং 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র সবসিন্ন ডরাগ্রাম আদ াজন করা হ ।  

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন  ডকন্দ্র গাজীপদুরর  উদেযাদগ  উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  “মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন” এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর  তাৎপ ব  ও মানসসক স্বাদস্থ্যর  গুরুত্ব¡ 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক 

সমজানরু রাহমান, কাউক্তেলর,ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামার সহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদন রীসত ফুিবল মযাি 

ও সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা  ও পুনব বাসন  ডকন্দ্র  দশাদরর  উদেযাদগ  মােকাসক্তি  সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের পসরবাদরর সেসযদের 

সনদ  ডকদন্দ্র সকাল ১১ িা  আদলািনা সিা, সবকাল ৪ িা   দশার েড়ািানা ও  সের হাসপাতাদলর সামদন একটি মানববন্ধন ও রয্াসল অনুটিত হ । 

আদলািনা সিা  সেবদসর  তাৎপ ব  ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমাোঃ আসমরুজ্জামান। সিা  রিান 

আদলািক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন োোঃ ডমাোঃ আব্দসু সালাম (ডসসলম), মদনাদরাগ সবদশষজ্ঞ, সহকারী অিযাপক কুটি া ডমসেদকল কদলজ 

হাসপাতাল, কুটি া। আরও উপসস্থ্ত সছদলন বাতবা সম্পােক এইি আর তুসহন রসতসেদনর কথা,  দশার, িীপ সরদপািার জনাব তসববর রহমান, 

সমাদজর কথা,  দশার ডরস ক্লাব,  দশার, ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন এর কম বকতবা পারুল আিার  দশার। এছাড়াও সিা  আর 

উপসস্থ্ত সছদলন  সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। সমগ্র অনুিান সঞ্চালনা কদরন ডকদন্দ্রর  কাউদেলর মাসুে রানা।  

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/48476?q=print
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রয্াসলদত সবসিন্ন সরকারী ও ডবসরকারী রসতিাদনর রসতসনসিরা অংশগ্রহন কদরন। রয্ালী ও মানব বন্ধদন  দশার ডকদন্দ্রর সাদথ ড ৌথিাদব 

অংশগ্রহণ কদরন ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন  দশার। 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র উি সেবস উে াপদন ডশ াসরং সমটিং এর আদ াজন করা হ । উি ডরাগ্রাদম সরকিারী এবং ডকদন্দ্র সিসকৎসা সনদত আসা 

পসরবাদরর সেসযেগন এবং এই ডসবার সাদথ সমৃ্পি ডপশাজীসবগন সিা  অংশগ্রহণ কদরন। সিাটি অনলাইদন আদ াজন করা হ । সিার 

শুরুদত স্বাগত বিবয রোন কদরন ডকদন্দ্রর ডরাগ্রাম অসফসার উদে জান্নাত। উি সিা  সবদশষজ্ঞ আদলািক সছদলন ো. আিারুজ্জামান 

ডসসলম, মদনাসিসকৎসক,নারী ডকদন্দ্রর কাউদেলর ফারজানা আিার সইুটি এবং ডকস সযাদনজার মমতাজ োতুন। সিার ডশদষ সমাপনী  বিবয 

রোন কদরন োম আইআরএসওসপ রকদের সমন্ব কারী সক্লসনকযাল সাইদকালক্তজস্ট ডমাোঃ আসমর ডহাদসন। সিাটি সঞ্চালনা কদরন আহছ্াসন া 

সমশন নারী মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পনুব বাসন ডকদন্দ্রর কাউদেলর কাউদেলর ফাইদরাজ জীহান। 

সকল ডরাগ্রাদম অংশগ্রহণকারীগন মানসসক স্বাস্থ্য ডসবা  সরকাদরর আসথ বক সবসনদ াগ বকৃ্তি করার সবষদ  সপুাসরশ কদরন। এর মািযদম  াদের 

সিসকৎসা গ্রহদণর রদ াজনী তা রদ দছ এবং েীর্ ব ডম ােী সিসকৎসা করাদত অদনক পসরবারই অক্ষম তাদের জনয সহা ক সদু াগ ততসর হদব। 

উদেেয গত এক বছদর ঢাকা আহছ্াসন া সমশদনর সতনটি মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র ডথদক মানসসক স্বাস্থ্য সমসযার জনয ৬২ জন 

নারী এবং ১৪০ জন পুরুষ ডরাগীসহ সব বদমাি ১৯৭ জন ডরাগীদক সিসকৎসা ডসবা রোন করা হ । 

https://www.bojrokontho.com/48476  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bojrokontho.com/48476


10 
 

7)  

 

10 October, 2020. 

 

Home  রাজিানী  সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

• রাজিানী 

• স্বাস্থ্য 

সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

By 

 dailygazipuronline 

 - 

অদটাবর ১০, ২০২০ 

0 

3 

 

 

ডেইসল গাজীপুর ( সংবাে সবজ্ঞসি ): “সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য “অসিক সবসনদ াগ-অবাি সুদ াগ” এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদে সবশ্ব 

মানসসক স্বাস্থ্য সেবস। এই সেবস উে াপন ডক ডকন্দ্র কদর আজ ১০ অদটাবর ২০২০ ইং তাসরদে আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও 

পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুর,  দশার পুরুষ ডকন্দ্র এবং ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র সবসিন্ন ডরাগ্রাম আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুদরর উদেযাদগ উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  “মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন” এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব¡ 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক 

সমজানরু রাহমান, কাউক্তেলর,ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামার সহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদন রীসত ফুিবল মযাি 

ও সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র  দশাদরর উদেযাদগ মােকাসক্তি সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের পসরবাদরর সেসযদের 

সনদ  ডকদন্দ্র সকাল ১১ িা  আদলািনা সিা, সবকাল ৪ িা   দশার েড়ািানা ও সের হাসপাতাদলর সামদন একটি মানববন্ধন ও রয্াসল অনুটিত হ । 

আদলািনা সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমাোঃ আসমরুজ্জামান। সিা  রিান 

আদলািক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন োোঃ ডমাোঃ আব্দসু সালাম (ডসসলম), মদনাদরাগ সবদশষজ্ঞ, সহকারী অিযাপক কুটি া ডমসেদকল কদলজ 

হাসপাতাল, কুটি া। আরও উপসস্থ্ত সছদলন বাতবা সম্পােক এইি আর তুসহন রসতসেদনর কথা,  দশার, িীপ সরদপািার জনাব তসববর রহমান, 

সমাদজর কথা,  দশার ডরস ক্লাব,  দশার, ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন এর কম বকতবা পারুল আিার  দশার। এছাড়াও সিা  আর 

উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। সমগ্র অনুিান সঞ্চালনা কদরন ডকদন্দ্রর কাউদেলর মাসুে রানা। 

https://www.dailygazipuronline.com/
https://www.dailygazipuronline.com/category/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80/
https://www.dailygazipuronline.com/category/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80/
https://www.dailygazipuronline.com/category/%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/
https://www.dailygazipuronline.com/author/dailygazipuronline/
https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%95-%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%a6-2/#respond
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রয্াসলদত সবসিন্ন সরকারী ও ডবসরকারী রসতিাদনর রসতসনসিরা অংশগ্রহন কদরন। রয্ালী ও মানব বন্ধদন  দশার ডকদন্দ্রর সাদথ ড ৌথিাদব 

অংশগ্রহণ কদরন ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন  দশার। 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র উি সেবস উে াপদন ডশ াসরং সমটিং এর আদ াজন করা হ । উি ডরাগ্রাদম সরকিারী এবং ডকদন্দ্র সিসকৎসা সনদত আসা 

পসরবাদরর সেসযেগন এবং এই ডসবার সাদথ সমৃ্পি ডপশাজীসবগন সিা  অংশগ্রহণ কদরন। সিাটি অনলাইদন আদ াজন করা হ । সিার 

শুরুদত স্বাগত বিবয রোন কদরন ডকদন্দ্রর ডরাগ্রাম অসফসার উদে জান্নাত। উি সিা  সবদশষজ্ঞ আদলািক সছদলন ো. আিারুজ্জামান 

ডসসলম, মদনাসিসকৎসক,নারী ডকদন্দ্রর কাউদেলর ফারজানা আিার সইুটি এবং ডকস সযাদনজার মমতাজ োতুন। সিার ডশদষ সমাপনী বিবয 

রোন কদরন োম আইআরএসওসপ রকদের সমন্ব কারী সক্লসনকযাল সাইদকালক্তজস্ট ডমাোঃ আসমর ডহাদসন। সিাটি সঞ্চালনা কদরন আহছ্াসন া 

সমশন নারী মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পনুব বাসন ডকদন্দ্রর কাউদেলর কাউদেলর ফাইদরাজ জীহান। 

সকল ডরাগ্রাদম অংশগ্রহণকারীগন মানসসক স্বাস্থ্য ডসবা  সরকাদরর আসথ বক সবসনদ াগ বকৃ্তি করার সবষদ  সপুাসরশ কদরন। এর মািযদম  াদের 

সিসকৎসা গ্রহদণর রদ াজনী তা রদ দছ এবং েীর্ ব ডম ােী সিসকৎসা করাদত অদনক পসরবারই অক্ষম তাদের জনয সহা ক সদু াগ ততসর হদব। 

উদেেয গত এক বছদর ঢাকা আহছ্াসন া সমশদনর সতনটি মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র ডথদক মানসসক স্বাস্থ্য সমসযার জনয ৬২ জন 

নারী এবং ১৪০ জন পুরুষ ডরাগীসহ সব বদমাি ১৯৭ জন ডরাগীদক সিসকৎসা ডসবা রোন করা হ । 

 

https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%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%A6-2  
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https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%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%A6-2
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8) 

 
 

10 October, 2020.  

  

শসনবার, ১০ই অদটাবর, ২০২০ ইং ২৫দশ আসশ্বন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ 

 

 / িপ সনউজ / আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্র সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

  

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্র সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস ২০২০ উে াপন 

 রকাসশতোঃ ৭:১৩ অপরাহ্ণ, অদটাবর ১০, ২০২০ 

 

সংবাে সবজ্ঞসি : “সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য “অসিক সবসনদ াগ-অবাি সুদ াগ” এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদে সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস। এই 

সেবস উে াপন ডক ডকন্দ্র কদর আজ ১০ই অদটাবর ২০২০ ইং তাসরদে আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুর,  দশার 

পুরুষ ডকন্দ্র এবং ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র সবসিন্ন ডরাগ্রাম আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুদরর উদেযাদগ উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  “মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন” এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব¡ 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক 

সমজানরু রাহমান, কাউক্তেলর,ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামার সহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদন রীসত ফুিবল মযাি ও 

সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র  দশাদরর উদেযাদগ মােকাসক্তি সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের পসরবাদরর সেসযদের 

সনদ  ডকদন্দ্র সকাল ১১ িা  আদলািনা সিা, সবকাল ৪ িা   দশার েড়ািানা ও সের হাসপাতাদলর সামদন একটি মানববন্ধন ও রয্াসল অনুটিত হ । 

আদলািনা সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমাোঃ আসমরুজ্জামান। সিা  রিান 

আদলািক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন োোঃ ডমাোঃ আব্দসু সালাম (ডসসলম), মদনাদরাগ সবদশষজ্ঞ, সহকারী অিযাপক কুটি া ডমসেদকল কদলজ 

হাসপাতাল, কুটি া। আরও উপসস্থ্ত সছদলন বাতবা সম্পােক এইি আর তুসহন রসতসেদনর কথা,  দশার, িীপ সরদপািার জনাব তসববর রহমান, 

সমাদজর কথা,  দশার ডরস ক্লাব,  দশার, ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন এর কম বকতবা পারুল আিার  দশার। এছাড়াও সিা  আর উপসস্থ্ত 

সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। সমগ্র অনুিান সঞ্চালনা কদরন ডকদন্দ্রর কাউদেলর মাসুে রানা। রয্াসলদত 

সবসিন্ন সরকারী ও ডবসরকারী রসতিাদনর রসতসনসিরা অংশগ্রহন কদরন। রয্ালী ও মানব বন্ধদন  দশার ডকদন্দ্রর সাদথ ড ৌথিাদব অংশগ্রহণ কদরন 

ইদনাদিশন ফর ওদ লসবং ফাউদন্ডশন  দশার। 

ঢাকাদত নারী ডকদন্দ্র উি সেবস উে াপদন ডশ াসরং সমটিং এর আদ াজন করা হ । উি ডরাগ্রাদম সরকিারী এবং ডকদন্দ্র সিসকৎসা সনদত আসা 

পসরবাদরর সেসযেগন এবং এই ডসবার সাদথ সমৃ্পি ডপশাজীসবগন সিা  অংশগ্রহণ কদরন। সিাটি অনলাইদন আদ াজন করা হ । সিার শুরুদত 

স্বাগত বিবয রোন কদরন ডকদন্দ্রর ডরাগ্রাম অসফসার উদে জান্নাত। উি সিা  সবদশষজ্ঞ আদলািক সছদলন ো. আিারুজ্জামান ডসসলম, 

মদনাসিসকৎসক,নারী ডকদন্দ্রর কাউদেলর ফারজানা আিার সইুটি এবং ডকস সযাদনজার মমতাজ োতুন। সিার ডশদষ সমাপনী বিবয রোন কদরন 

োম আইআরএসওসপ রকদের সমন্ব কারী সক্লসনকযাল সাইদকালক্তজস্ট ডমাোঃ আসমর ডহাদসন। সিাটি সঞ্চালনা কদরন আহছ্াসন া সমশন নারী 

মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকদন্দ্রর কাউদেলর কাউদেলর ফাইদরাজ জীহান। 

সকল ডরাগ্রাদম অংশগ্রহণকারীগন মানসসক স্বাস্থ্য ডসবা  সরকাদরর আসথ বক সবসনদ াগ বৃক্তি করার সবষদ  সপুাসরশ কদরন। এর মািযদম  াদের 

সিসকৎসা গ্রহদণর রদ াজনী তা রদ দছ এবং েীর্ ব ডম ােী সিসকৎসা করাদত অদনক পসরবারই অক্ষম তাদের জনয সহা ক সুদ াগ ততসর হদব। উদেেয 

গত এক বছদর ঢাকা আহছ্াসন া সমশদনর সতনটি মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র ডথদক মানসসক স্বাস্থ্য সমসযার জনয ৬২ জন নারী এবং 

১৪০ জন পুরুষ ডরাগীসহ সব বদমাি ১৯৭ জন ডরাগীদক সিসকৎসা ডসবা রোন করা হ । 

 

https://teknaftoday.com/2020/10/10/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E

0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-
%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/  

 

https://teknaftoday.com/category/%e0%a6%9f%e0%a6%aa-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9c/
https://teknaftoday.com/2020/10/10/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%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%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/
https://teknaftoday.com/2020/10/10/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%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%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/
https://teknaftoday.com/2020/10/10/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%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%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/
https://teknaftoday.com/
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সাতক্ষীরা সেদরর েবরsss 

‘সবার জনয মানসসক স্বাস্থ্য-অসিক সবসনদ াগ-অবাি সদু াগ’ এই ডলাগাদন এ বছর পাসলত হদে সবশ্ব মানসসক স্বাস্থ্য সেবস। এই সেবস উে াপন ডক 

ডকন্দ্র কদর ১০ অদটাবর ২০২০ ইং তাসরদে আহছ্সন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুর,  দশার পুরুষ ডকন্দ্র এবং ঢাকাদত 

নারী ডকদন্দ্র সবসিন্ন ডরাগ্রামদমর আদ াজন করা হ । 

আহছ্াসন া সমশন মােকাসক্তি সিসকৎসা ও পুনব বাসন ডকন্দ্র গাজীপুদরর উদেযাদগ উি ডকদন্দ্র সিসকৎসা গ্রহণকারী ডরাগীদের সনদ  ‘মােকাসি 

বযক্তিদের মানসসক স্বাস্থ্য উন্ন ন’ এর উপর একটি সবদশষ আদলািনা সিা অনুটিত হ । উি সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব¡ 

তুদল িদর মূল রবন্ধ পাঠ কদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর কাউদেলর আব ুহাসান মন্ডল। সিা  উপসস্থ্ত সছদলন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর ডকন্দ্র বযবস্থ্াপক 

সমজানরু রাহমান, কাউক্তেলর, ডকস মযাদনজার, ডরাগ্রামারসহ অনযানযরা। এছাড়াও সিা ডশদষ ডকদন্দ্রর ডরাগীদের অংশগ্রহদণ রীসত ফুিবল মযাি ও 

সাংসৃ্কসতক অনুিান আদ াজন করা হ । আদলািনা সিা  সেবদসর তাৎপ ব ও মানসসক স্বাদস্থ্যর গুরুত্ব তুদল িদরন সিসকৎসা ডকদন্দ্রর বযবস্থ্াপক ডমা. 

আসমরুজ্জামান। সিা  রিান আদলাsssিক সহদসদব উপসস্থ্ত সছদলন ো. ডমা. আব্দসু সালাম (ডসসলম)। ডরসসবজ্ঞসি| 

 

https://patradoot.net/2020/10/11/325206.html  
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