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ঢাকা আহ্ছাতন া তমশন ও লাইট হাউস কনরসার্টব  াম-য ৌথ অংশীদাত রে  তিতিরি ‘ড্রাগ এতর্উজ য তসসরটন্ট অযান্ড 

আন্ডা স্ট্যাতন্ডং (দাড়াও)’ প্রকরে  আর াজরন ২১ জানু াত  ২০২১ মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   সিাকরে 

এডরিারকতস সিা আর াজন ক া হ । এডরিারকতস সিা  প্রোন অতিতথ তহরসরর্ উপতিি তছরলন মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ 

অতেদপ্তর   মহাপত োলক জনার্ যমাহাম্মদ আহসানুল জব্বা  এর্ং সিা  সিাপতিে কর ন মাদকদ্রর্য তন ন্্ত ণ 

অতেদপ্তর   তনর াে তশো,গরর্ষণা ও প্রকাশনা  পত োলক জনার্ মু. নুুুরুজ্জামান শ ীফ।  মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্ত  

কিৃব ক লাইরেস প্রাপ্ত মাদকাসতি তেতকৎসা যকরে  পত োলকগন এর্ং মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   সাির্ট তর্িারগ  

অতিত ি পত োলক, তর্তিন্ন তর্িারগ  পত োলক, উপ-পত োলকগন সহকা ী পত োলকগন সিা  উপতিি তছরলন। 

ইউএসএইড এর্ং ইউরকএইড-এ  আতথবক সহা িা  কাউন্টা পাটব  ইন্টা নযাশনাল কিৃব ক র্াস্তর্া নােীন যপ্রারমার্টং 

অযাডরিারকতস অযান্ড  াইটস (পা ) কমবসূতে  আওিা   াজশাহী ও নারটা  যজলা  দাড়াও  প্রকের্ট মাঠ প বার  

র্াস্তর্া র্াত ি হরে। সিা  স্বাগি র্ির্য প্রদান কর ন লাইট হাউরজ  তনর্বাহী প্রোন জনার্ যমা. হারুন-অ - তশদ। 



এ প  সিা  মূল উপিাপনা কর ন ঢাকা আহছাতন া তমশরন  স্বািয ও ও াশ যসক্টর   পত োলক জনার্ ইকর্াল মাসুদ 

স্বাগি র্ির্য প্রদান কর ন। সিা  কাউন্টা  পার্ট ইন্টা নযাশনারল  তসতন   যপ্রাগ্রাম যেশাতলট সস দ সুলিান োাঁ দ, 

দাড়াও প্রকরে  র্যর্িাপক এস এম মরনা া  যহারসন, উৎস, তডর্টতস, আতম, সৃতি ,গ্রীন লাইফ, অজব ন,িাও াল, প্র াস 

এর্ং িু াগ মাদকাসতি তেকৎসা যকরে  পত োলকগন উপতিি তছরলন। সিা  সকরলই মাদক প্রতির ারে তেতকৎসা 

প র্িী ফরলাআপ, সর্বস্তর  সরেিনিা রৃ্তি মাদকাসতি তেতকৎসা যকরে তর্জ্ঞানতিতিক তেতকৎসা কা বক্রম, না ী 

মাদকতনিব  শীলরদ  জনয তেতকৎসা র্যর্িা,কতমউতনর্ট প বার  সরেিনিামূলক কা বক্রম ক া  তর্ষর  িাতগদ প্রদান কর ন। 

তেতকৎসা যকরে  উপতিি প্রোনগন যশ া  কর ন িা া তর্তিন্ন তদর্স উদ াপরন  মােযরম িা া সরেিনিামূলক কা বক্রম 

র্াস্তর্া ন কর ন। 

সিা  প্রোন অতিতথ  র্িরর্য মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   মহাপত োলক জনার্ যমাহাম্মদ আহসানুল জব্বা  র্রলন 

মাদক প্রতির ারে সর্বস্তর  সরেিনিা রৃ্তি ক রি হরর্। তিতন আর া র্রলন এজনয প্রতির্ট যজলা  িানী  স কা রক 

সমৃ্পি ক রি হরর্। সিা  সিাপতি  র্িরর্য মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   তনর াে তশো,গরর্ষণা ও প্রকাশনা  

পত োলক জনার্ মু. নুুুরুজ্জামান শ ীফ র্রলন আজরক  সিা  মােযরম মাদক প্রতির ারে সরেিনিামূলক কা বক্রম 

র্াস্তর্া রন য  সমস্ত প ামশব এরসরছ মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্ত  যথরক যস সমস্ত প ামশবগুরলা র্াির্া রন কাজ ক া 

হরর্। সিার্ট সঞ্চালনা কর ন দাড়াও প্রকরে  এডরিারকতস অতফসা  উরম্ম জান্নাি।  

উরেখ্য লাইট হাউস কনরসার্টব  াম এ  আওিা  দাড়াও প্রকে র্াস্তর্া ন ক রছ ঢাকা আহ্ছাতন া তমশন ও লাইট হাউস 

এ  সারথ আসি পুনর্বাসন সংিা (আপস)- াজশাহী এর্ং না ী ও তশশু কলযাণ যসাসাইর্ট নারটা  এ কা বক্রম পত োলনা 

ক রছ। সূত্র: সংর্াদ তর্জ্ঞতপ্ত 
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মাদক প্রতির ারে প্রর াজন সর্বস্তর  সরেিনিা রৃ্তি 

 

 

 

ঢাকা আহ্ছাতন া তমশন ও লাইট হাউস কনরসার্টব  াম-য ৌথ অংশীদাত রে  তিতিরি ‘ড্রাগ এতর্উজ য তসসরটন্ট অযান্ড 

আন্ডা স্ট্যাতন্ডং (দাড়াও)’ প্রকরে  আর াজরন ২১ জানু াত  ২০২১ মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   সিাকরে 

এডরিারকতস সিা আয াজন ক া হ । এডরিারকতস সিা  প্রোন অতিতথ তহরসরর্ উপতিি তছরলন মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ 

অতেদপ্তর   মহাপত োলক জনার্ যমাহাম্মদ আহসানুল জব্বা  এর্ং সিা  সিাপতিে কর ন মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ 

অতেদপ্তর   তনর াে তশো,গরর্ষণা ও প্রকাশনা  পত োলক জনার্ মু. নুুুরুজ্জামান শ ীফ।  মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্ত  



কিৃব ক লাইরেস প্রাপ্ত মাদকাসতি তেতকৎসা যকরে  পত োলকগন এর্ং মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   সাির্ট তর্িারগ  

অতিত ি পত োলক, তর্তিন্ন তর্িারগ  পত োলক, উপ-পত োলকগন সহকা ী পত োলকগন সিা  উপতিি তছরলন। 

 

ইউএসএইড এর্ং ইউরকএইড-এ  আতথবক সহা িা  কাউন্টা পাটব  ইন্টা নযাশনাল কিৃব ক র্াস্তর্া নােীন যপ্রারমার্টং 

অযাডরিারকতস অযান্ড  াইটস (পা ) কমবসূতে  আওিা   াজশাহী ও নারটা  যজলা  দাড়াও  প্রকের্ট মাঠ প বার  

র্াস্তর্া র্াত ি হরে। সিা  স্বাগি র্ির্য প্রদান কর ন লাইট হাউরজ  তনর্বাহী প্রোন জনার্ যমা. হারুন-অ - তশদ। 

এ প  সিা  মূল উপিাপনা কর ন ঢাকা আহছাতন া তমশরন  স্বািয ও ও াশ যসক্টর   পত োলক জনার্ ইকর্াল মাসুদ 

স্বাগি র্ির্য প্রদান কর ন। সিা  কাউন্টা  পাটব  ইন্টা নযাশনারল  তসতন   যপ্রাগ্রাম যেশাতলট সস দ সুলিান োাঁ দ, 

দাড়াও প্রকরে  র্যর্িাপক এস এম মরনা া  যহারসন, উৎস, তডর্টতস, আতম, সৃতি ,গ্রীন লাইফ, অজব ন,িাও াল, প্র াস 

এর্ং িু াগ মাদকাসতি তেকৎসা যকরে  পত োলকগন উপতিি তছরলন। সিা  সকরলই মাদক প্রতির ারে তেতকৎসা 

প র্িী ফরলাআপ, সর্বস্তর  সরেিনিা রৃ্তি মাদকাসতি তেতকৎসা যকরে তর্জ্ঞানতিতিক তেতকৎসা কা বক্রম, না ী 

মাদকতনিব  শীলরদ  জনয তেতকৎসা র্যর্িা,কতমউতনর্ট প বার  সরেিনিামূলক কা বক্রম ক া  তর্ষর  িাতগদ প্রদান কর ন। 

তেতকৎসা যকরে  উপতিি প্রোনগন যশ া  কর ন িা া তর্তিন্ন তদর্স উদ াপরন  মােযরম িা া সরেিনিামূলক কা বক্রম 

র্াস্তর্া ন কর ন। 

 



সিা  প্রোন অতিতথ  র্িরর্য মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   মহাপত োলক জনার্ যমাহাম্মদ আহসানুল জব্বা  র্রলন 

মাদক প্রতির ারে সর্বস্তর  সরেিনিা রৃ্তি ক রি হরর্। তিতন আর া র্রলন এজনয প্রতির্ট যজলা  িানী  স কা রক 

সমৃ্পি ক রি হরর্। সিা  সিাপতি  র্িরর্য মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্তর   তনর াে তশো,গরর্ষণা ও প্রকাশনা  

পত োলক জনার্ মু. নুুুরুজ্জামান শ ীফ র্রলন আজরক  সিা  মােযরম মাদক প্রতির ারে সরেিনিামূলক কা বক্রম 

র্াস্তর্া রন য  সমস্ত প ামশব এরসরছ মাদকদ্রর্য তন ন্ত্রণ অতেদপ্ত  যথরক যস সমস্ত প ামশবগুরলা র্াির্া রন কাজ ক া 

হরর্। সিার্ট সঞ্চালনা কর ন দাড়াও প্রকরে  এডরিারকতস অতফসা  উরম্ম জান্নাি।  

 

উরেখ্য লাইট হাউস কনরসার্টব  াম এ  আওিা  দাড়াও প্রকে র্াস্তর্া ন ক রছ ঢাকা আহ্ছাতন া তমশন ও লাইট হাউস 

এ  সারথ আসি পুনর্বাসন সংিা (আপস)- াজশাহী এর্ং না ী ও তশশু কলযাণ যসাসাইর্ট নারটা  এ কা বক্রম পত োলনা 

ক রছ। 

https://bdtype.com/artical/raise-awareness-at-all-levels-on-the-need-for-drug-

prevention?fbclid=IwAR3KWaX1HNkqDwsQcBz278OuvRO6mIcQLiZDwgjYUB2Z0hZnAKOF4Xt_tTA 
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An advocacy meeting was organized today, January 21, 2021 at the meeting hall 

of the Department of Narcotics Control under the project 'Drug Abuse Resistant 

and Understanding (DARAU)' on the basis of joint venture between Dhaka 

Ahsania Mission and Light House Consortium. Mr. Mohammad Ahsanul Jabbar, 

Director General of the Department of Narcotics Control was present as the Chief 

Guest at the Advocacy Meeting and Mr. Mohammad Ali, 

Director of Prevention Education, Research and Publication of the Department of 

Narcotics Control presided over the meeting. Nuruzzaman Sharif. Directors of 

Drug Addiction Treatment Centers licensed by the Department of Narcotics 

Control and Additional Directors of seven departments of the Department of 

Narcotics Control, Directors of various departments, Deputy Directors and 

Assistant Directors were present at the meeting. 



The DARAU project is being implemented at the field level in Rajshahi and Natore 

districts under the Promoting Advocacy and Rights (PAR) program implemented 

by Counterpart International with the financial support of USAID and UKAID. Mr. 

Md. Gave a welcome speech at the meeting. Harun-ur-Rashid. The keynote 

address was delivered by Mr. Iqbal Masood, Director, Health and Wash Sector, 

Dhaka Ahsania Mission. The meeting was attended by Syed 

Sultan Chand, Senior Program Specialist, Counterpart International, DARAU 

Project Manager SM Monwer Hossain, Uthsa, DTC, AMI, Srishti, Green Life, Arjan, 

Bhawal, Prayas and Directors of Turag Drug Addiction Treatment Center. At the 

meeting, everyone urged for post- treatment follow-up on drug prevention, 

raising awareness at all levels, conducting science-based medical activities at drug 

addiction treatment centers, medical treatment for women drug addicts, and 

conducting awareness activities at the community level. The present heads of the 

medical centers shared that they carry out awareness activities by celebrating 

different days. 

Speaking as the chief guest at the meeting, Mr. Mohammad Ahsanul Jabbar, 

Director General, Department of Narcotics Control, said that awareness should be 

raised at all levels on drug prevention. He added that the local government should 

be involved in every district for this. Speaking at the meeting, the director of the 

Department of Narcotics Control, Education, Research and Publication, Mr. 

Nuruzzaman Sharif said that all the suggestions made by the 

Department of Narcotics Control for the implementation of drug prevention 

awareness activities through today's meeting will be implemented. The meeting 

was moderated by Umme Jannat,Advocacy Officer, Darao Project. 

Note that Darao project is being implemented under Light House Consortium. 

Dhaka Ahsania Mission and Rehabilitation Agency (APS) attached to Light House-

Rajshahi and Women and Child Welfare Society Natore are conducting the 

activities. 
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