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েদেশ েকৗতূহলী হেয় মাদেক জড়ায় 81 ভাগ 
গেবষণা িতেবদন 
িরেপাট র্ 

মাদকাস  েথেক সব্াভািবক জীবেন িফের আসার পর পুনরায় মাদকাস  ি েদর 63 দশিমক eক শতাংশ কারাবি  হন। eেদর 
মে  54 শতাংশ eকবার, 52 দশিমক ৯ শতাংশ দুi েথেক পাঁচবার eবং 26 দশিমক eক শতাংশ পাঁচবােরর েবিশ আiনগত কারেণ 
ে ফতার হন। গতকাল েসামবার ধানমি  আহ্ছািনয়া িমশেনর ধান কায র্ালেয় eক গেবষণা িতেবদন কাশ aনু ােন e ত  
uেঠ আেস। ঢাকা আহ্ছািনয়া িমশন ei aনু ােনর আেয়াজন কের। 

িতেবদেন জানােনা হয়, 73 দশিমক সাত শতাংশ পুনঃিনভ র্রশীল মাদক হণকারীরা 29 বছর বা আেরা েছাট বয়স েথেক মাদক 
বহার শুরু কের। 81 শতাংশ েরাগীর aেথ র্র uত্স তােদর aিভভাবক eবং িনজসব্ েকৗতূহল েথেক মাদক হণ কেরন 81 দশিমক 

ছয় শতাংশ। 

ঢাকা আহ্ছািনয়া িমশেনর সব্া য্ েস েরর পিরচালক iকবাল মাসুদ িতেবদন uপ াপনকােল আেরা জানান, ৯1 দশিমক ছয় শতাংশ 
ি  মাদক ধূমপােনর মা েম হণ কেরন, 93 শতাংশ মাদক গলাধঃকরণ কেরন, 37 দশিমক দুi শতাংশ শব্ােসর মা েম মাদক 
হণ কেরন। aংশ হণকারীেদর মােঝ ৯9 দশিমক ৯ শতাংশ ei পিরসংখয্ােনর জ  ত  সং েহর আেগ মাদক িনভ র্রশীলতার 

জ  আবািসক িচিকত্সা হণ কেরন। েযখােন 76 দশিমক আট শতাংশ িনিব র্ষকরণ o পুনব র্াসেনর জ  42 েথেক ৯1 িদন াপী 
কায র্ েম a ভুর্  িছেলন, 53 দশিমক চার শতাংশ কাuে িলং েসবা হণ কেরন o 53 শতাংশ িচিকত্সা কায র্ ম েশষ হবার পর 
েকে র ফেলাআপ কায র্ েম a ভুর্  িছেলন। 

aনু ােন ধান aিতিথ িহেসেব uপি ত িছেলন মাদক  িনয় ণ aিধদ েরর মহাপিরচালক েমা. জামাল u ীন আহেমদ। িবেশষ 
aিতিথ িছেলন মানেসর িত াতা েচয়ার ান a াপক ডা. aরূপ রতন েচৗধুরী। সভায় সভাপিততব্ কেরন ঢাকা আহ্ছািনয়া িমশেনর 
সভাপিত কাজী রিফকুল আলম। aনু ােন আেরা uপি ত িছেলন নথ র্-সাuথ iuিনভািস র্িটর পাবিলক েহলথ িবভােগর িসিনয়র 
েলকচারার ডা. হায়াতুন নবী eবং জাতীয় মানিসক সব্া য্ i িটিটuট eবং হাসপাতােলর সহেযাগী a াপক ডা. েহলাল uি ন 
আহেমদ। 

  


