ALL MEDIA COVERAGES OF ONLINE ECHO TRAINING ON CHILD CURRICULUM IN BANGLADESH:
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Drug abuse is a tremendous menace in the society with grave biological, social, financial, psychological and security effect on the individuals,
families and the community. In our country context, especially children drug abuse number is increasing day by day. To providing proper services
to living drug free the childDhaka Ahsania Mission (DAM) has organized a fifteen days long training for the addiction professionals including
Psychologist, Physiatrist, doctors and other treatment professionals from the country’s different drug treatment and rehabilitation centers.

The training was start from 26 October, Monday at online through Zoom. The training willhold on three curriculums “Interventions for Children
with Substance Use Disorders”, “Treating Children with Substance Use Disorders: Special Considerations and Counseling with Children” and
“Motivational Interviewing for Children with Substance Use Disorders”. Total 43 participants registered for three Curriculum of Living Drug Free
(Child) Echo Training.

Director (Preventive Education and Treatment & Rehabilitation), Department of Narcotics Control in Bangladesh (DNC) Md. Nuruzzaman Sharif
was present as the Chief Guest to inaugurate the training program. The training will be conducted by the Director of Health and WASH Sector of
DhakaAhsania Mission and Global Master Trainer of Colombo Plan Mr. Iqbal Masud.

As an approved education provider of the Drug Advisory Programme(DAP) of Colombo Plan, Dhaka Ahsania Mission (DAM) has took these
initiatives to enhancing the capacity of addiction professionals in in Bangladesh.

https://thebangladeshtoday.com/?p=25690
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31 October, 2020.
1. জাতীয়
শিশু মাদকাসক্তদদর শিশকৎসা ও পুনর্াসদন
ব
অনলাইন প্রশিক্ষণ
অনলাইন ডেস্ক : online-desk
১৪:৪২, ৩১ অক্টাবর, ২০২০

মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাক্তিে ও সুরক্ষার
ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল।

বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে। বেশুক্দর মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার
সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ,
মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয ১৫বদন বযাপী এে প্রবেক্ষণ োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।

গত ২৬ অক্টাবর অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার”,
টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং “ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং
ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি (চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত
ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।

উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, মু. নুরূজ্জামান
েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষণটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার ইেবাল মাসুদ।

সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স্বীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।

https://www.alokitobangladesh.com/national/20588/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%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%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%
A3?fbclid=IwAR2Eit2mjxTfjIyh219XdU5AM52coRWGO8lJfbbGIrQq-L4vOqwBgd5Br_s
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27 October, 2020.
ডদক্ের সাংবাদ
শিশু মাদকাসক্তদদর শিশকৎসা ও পুনর্াসদন
ব
শনদ াজিত পপিািীর্ীদদর িনয অনলাইন প্রশিক্ষণ
সকাদলর আদলা প্রশতদর্দক :
সম : 2020-10-27 20:39:01

মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাবি¡ে ও সুরক্ষার
ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে। বেশুক্দর
মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী এে প্রবেক্ষণ
োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।
গত ২৬ অক্টাবর ২০২০ ইাং তাবরক্খ অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স
ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং
“ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি
(চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।
উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, জনাব মু.
নুরূজ্জামান েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো
আহ্োবনয়া বমেন এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার জনাব ইেবাল মাসুদ।
সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স¦ীীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ
বাাংলাক্দক্ে
মাদোসিক্দর
বচবেৎসা
ডসবা
প্রদান
েক্র
আসক্ে।
বমবেয়া মযাক্নজার|

http://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/33856/3
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প্রেদ
বমবেয়া
ববস্তাবরত
শিশু মাদকাসক্তদদর শিশকৎসা ও পুনর্াসদন
ব
পপিািীর্ীদদর অনলাই প্রশিক্ষণ

ডপ্রস ববজ্ঞবপ্ত
মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাক্তিে ও সুরক্ষার
ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে। বেশুক্দর
মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী এে প্রবেক্ষণ
োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।গত ২৬ অক্টাবর অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে।
প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল
েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং “ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি
পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি (চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।
উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, মু. নুরূজ্জামান
েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন।প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার ইেবাল মাসুদ।
সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স্বীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন।
উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।
https://www.womeneye24.com/details/article/10000549/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%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%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%
A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%
A3/
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বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ

বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ
• মঙ্গলবার, ২৭ অক্টাবর ২০২০, ১৬:৪৯

• ৩৫
Print
FacebookMessengerTwitterWhatsAppViberGoogle Bookmark
বনজস্ব

বেশু

প্রবতক্বদেঃ

মাদোসিক্দর

বচবেৎসা

ও

পুনবাসক্ন
ি

বনক্য়াক্তজত

ডপোজীবীক্দর

জনয

অনলাইন

প্রবেক্ষণ

মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাবি¡ে ও সুরক্ষার
ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে। বেশুক্দর
মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী এে প্রবেক্ষণ
োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।
গত ২৬ অক্টাবর ২০২০ ইাং তাবরক্খ অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স
ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং
“ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি
(চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।

উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, জনাব মু.
নুরূজ্জামান েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো
আহ্োবনয়া বমেন এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার জনাব ইেবাল মাসুদ।

সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স¦ীীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।

https://www.bojrokontho.com/50417
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বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ
প্রকাশিত: অক্টাবর ২৭, ২০২০; সময়: ৬:৪৬ pm |
খবর > জাতীয়

বনজস্ব প্রবতক্বদে : মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি
মনস্তাক্তিে ও সুরক্ষার ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে
চক্লক্ে।

বেশুক্দর মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও
পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী
এে প্রবেক্ষণ োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।

গত ২৬ অক্টাবর ২০২০ ইাং তাবরক্খ অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স
ইউস বেসঅেিার, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন এবাং ডমাটিক্ভেনাল
ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি (চাইল্ড) োবরেুলাম
প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।

উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, জনাব মু.
নুরূজ্জামান েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো
আহ্োবনয়া বমেন এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার জনাব ইেবাল মাসুদ।

সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স¦ীীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।

https://www.padmatimes24.com/national/308919/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%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
%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8/
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সাতক্ষীরা সদক্রর খবর

মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাক্তিে ও সুরক্ষার
ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে।
বেশুক্দর মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও
পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবে¬ষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী
এে প্রবেক্ষণ োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।
ডসামবার অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং
বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং “ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের
বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি (চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি
৪৩
জন
আগ্রহী
প্রাথী
অাংে
গ্রহণ
েক্রন।
উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর মু. নুরূজ্জামান েরীে
উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন এবাং
ডগ¬ীাবাল মাস্টার ডিইনার জনাব ইেবাল মাসুদ। ডপ্রস ববজ্ঞবপ্ত|

https://patradoot.net/2020/10/28/327833.html
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Print

বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ

অদটার্র ২৭ ২০২০, ১৭:০৯

পপ্রস শরশলি:
মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাবি¡ে ও সুরক্ষার
ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে। বেশুক্দর
মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী এে প্রবেক্ষণ
োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।
গত ২৬ অক্টাবর ২০২০ ইাং তাবরক্খ অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স
ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং
“ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি
(চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।
উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, জনাব মু.
নুরূজ্জামান েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো
আহ্োবনয়া বমেন এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার জনাব ইেবাল মাসুদ।
সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স¦ীীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।

https://barisalreport.com/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%81%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%
a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf/
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বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ
প্রোবেতঃ ৫:৩১ অপরাহ্ণ, অক্টাবর ২৭, ২০২০

ডপ্রস বরবলজ:মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে, আবথে,
ি মনস্তাবি¡ে
ও সুরক্ষার ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে।
বেশুক্দর মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও
পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর জনয পক্নক্রা বদন বযাপী
এে প্রবেক্ষণ োযক্রম
ি
শুরু েক্রক্ে।
গত ২৬ অক্টাবর ২০২০ ইাং তাবরক্খ অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স
ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং
“ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি
(চাইল্ড) োবরেুলাম প্রবেক্ষণটিক্ত ডমাি ৪৩ জন আগ্রহী প্রাথী অাংে গ্রহণ েক্রন।
উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, জনাব মু.
নুরূজ্জামান েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো
আহ্োবনয়া বমেন এবাং ডলাবাল মাস্টার ডিইনার জনাব ইেবাল মাসুদ।
সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স¦ীীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।
বমবেয়া মযাক্নজার
ঢাো আহ্োবনয়া বমেন স্বািয ডসটর|
ডমাবাইল: ০১৭৩২৭২৮৯৬১।

http://www.bdallbanglanewspaper.com/teknaf-today/
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Home রাজধ্ানী বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ

•

রাজধ্ানী

বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর জনয অনলাইন প্রবেক্ষণ
By
dailygazipuronline
অক্টাবর ২৭, ২০২০
0
2

ডেইবল গাজীপুর ( সাংবাদ ববজ্ঞবপ্ত ): মাদক্ের অপবযবহার সমাক্জর এেটি ভয়াবহ ববপদ যা বযক্তি, পবরবার ও সম্প্রদাক্য়র উপর জজববে, সামাক্তজে,
আবথে,
ি মনস্তাবি¡ে ও সুরক্ষার ডক্ষক্ে ডনবতবাচে প্রভাব ডেক্ল। বাাংলাক্দক্ের ডক্ষক্ে, ববক্েষ েক্র বেশুক্দর মাদে অপবযবহার আেঙ্কাজনে
হাক্র ডবক্ে চক্লক্ে। বেশুক্দর মাদক্ের অপবযবহার জবনত সমসযার সটিে ও মানসম্মত বচবেৎসা প্রদাক্নর লক্ক্ষ ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত মক্নাক্রাগ ববক্েষজ্ঞ, মক্নাববজ্ঞানী, বচবেৎসে এবাং এই বচবেৎসা সাংবিষ্ট অনযানয ডপোজীববক্দর
জনয

পক্নক্রা

বদন

বযাপী

এে

প্রবেক্ষণ

োযক্রম
ি

শুরু

েক্রক্ে।

গত ২৬ অক্টাবর ২০২০ ইাং তাবরক্খ অনলাইক্ন জুক্মর মাধ্যক্ম প্রবেক্ষণটি শুরু হক্য়ক্ে। প্রবেক্ষণটি “ইন্টারক্ভনেন ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স
ইউস বেসঅেিার”, টিটিাং বচলক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার: ডেোল েনবসোক্রেন এযান্ড োউক্ন্সবলাং উইথ বচলক্েন” এবাং
“ডমাটিক্ভেনাল ইন্টারবভউইাং ের বচল্ক্েন উইথ সাবসক্িন্স ইউস বেসঅেিার” এই বতনটি পািযক্রক্মর ওপর অনুটিত হক্ে। বলবভাং োগ বি
(চাইল্ড)

োবরেুলাম

প্রবেক্ষণটিক্ত

ডমাি

৪৩

জন

আগ্রহী

প্রাথী

অাংে

গ্রহণ

েক্রন।

উক্বাধ্নী অনুিাক্ন প্রধ্ান অবতবথ বহক্সক্ব পবরচালে (বনক্রাধ্ বেক্ষা, গক্বষণা ও প্রোেনা অবধ্োখা), মাদে বনয়ন্ত্রণ অবধ্দপ্তর, জনাব মু.
নুরূজ্জামান েরীে উপবিত বেক্লন এবাং বতবন প্রবেক্ষনটি উক্বাধ্ন েক্রন। প্রবেক্ষণটি সঞ্চালনা েক্রন পবরচালে, স্বািয ও ওয়াস ডসটর, ঢাো
আহ্োবনয়া

বমেন

এবাং

ডলাবাল

মাস্টার

ডিইনার

জনাব

ইেবাল

মাসুদ।

সম্প্রবত বেশু মাদোসিক্দর বচবেৎসা ও পুনবাসক্ন
ি
বনক্য়াক্তজত ডপোজীবীক্দর দক্ষতা উন্নয়ক্নর জনয েলক্বা প্লাক্নর োগ এযােভাইসবর ডপ্রাগ্রাম
(েযাপ) েততে
ি বাাংলাক্দক্ে এক্প্রাভে এেু ক্েেন প্রভাইোর বহক্সক্ব স¦ীীেতবত প্রাপ্ত হয় ঢাো আহ্োবনয়া বমেন। উক্েখয, ঢাো আহ্োবনয়া বমেন
দীর্বদন
ি
যাবৎ বাাংলাক্দক্ে মাদোসিক্দর বচবেৎসা ডসবা প্রদান েক্র আসক্ে।

https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%81%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%
a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8/
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