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‘মাদক থেকক বিরত োবক সড়কক বিরাপকদ 

চবি’ 
 

 

লাস্টনিউজনিনি, ৩০ জিু, নিজস্ব প্রনিনিনি: ‘মাদক সেিি 

স াি কন , েুস্থ েুন্দ  জীিি গনি’ প্রনিপাদযকক োমকি স কে 

২৬ জিু ‘মাদকদ্রকিয  অপিযিহা  ও অবিিপাচা  নিক ািী 

আন্তজজানিক নদিে ২০২২’ উদযানপি হকেকে। 

ঢাকা আহোনিো নমশি স্বাস্থয সেক্ট  কিত জক িাস্তিানেি স াি 

সেফটি প্রকল্প কিত জক আকোজজি েপ্তাহিযাপী 

েকচিিিামূলক কযাকেইকি িতহস্পনিিা  (৩০ জিু) অংশ 

সিে নেএিজজ চালক া। এই কযাকেউকি ‘মাদক সেকক নি ি 

োনক েিকক নি াপকদ চনল’ সলাগািটি প্রচাক   মািযকম অিয 

চালককদ  েকচিি ক া  পাশাপানশ নিকজ াও েকচিি 

োককি িকল প্রনিজ্ঞািদ্ধ হে। 

নিশ্ব স্বাস্থয েংস্থা  পন েংেযাি অিযুােী িাংলাকদকশ প্রনিিে  প্রাে ২৫ হাজা  মািুষ েিক দরু্ জিিাে মা া যাকে। 

েিক দরু্ জিিা  একানিক কা ণ  কেকে, সযমি-দ্রিু গনিকি গানি চালাকিা, চালককদ  মকিয প্রনিকযানগিা ও 

সিপক াো গানি চালাকিা  প্রিণিা, দদনিক চুজিনিনিক গানি চালাকিা, লাইকেন্স োিা চালক নিকোগ, পেচা ীকদ  

মকিয েকচিিিা  অিাি, ট্রানফক আইি িঙ্গ, নফিকিেনিহীি গানি চালাকিা, সমাি যাকি মািেম্মি সহলকমি 

িযিহা  িা ক া, নেিকিকে  অপয জাপ্তিা, যািিাহকি নশশুকদ  জিয নি াপদ আেি িা োকা এিং মদযপাি িা সিশা 

জািীে 

দ্রিয সেিি কক  যািিাহি চালাকিা প্রিত নি। 

উকেেয, ঢাকা আহোনিো নমশি ১৯৯০ োল সেকক মাদকনিক ািী কাযক্রম িাস্তিােি কক  আেকে। মাদকনিক ািী 

কায জক্রকম  অংশ নহকেকি স্বাস্থয সেক্টক   স াি সেইফটি প্রকল্প েপ্তাহিযাপী োমাজজক সযাগাকযাগ মািযকম এই 

কযাকেইকি  আকোজি কক । 

লাস্টনিউজনিনি/নপ 

Link: https://www.lastnewsbd.com/news/457278 

 

https://www.lastnewsbd.com/news/457278
https://www.lastnewsbd.com/news/457278


 

https://deshtimes24.news/post/30350/ 

https://deshtimes24.news/post/30350/


 

মাদক থেকক বিরত োবক সড়কক বিরাপকদ চবি 
তবরকুি ইসিাম : 

সময় : 2022-06-30 20:38:23 

 

নিজস্ব প্রনিনিনি: ‘মাদক সেিি স াি কন , েুস্থ েুন্দ  জীিি 

গনি’ 

প্রনিপাদযকক োমকি স কে ২৬ জিু ‘মাদকদ্রকিয  

অপিযিহা  ও অবিিপাচা  

নিক ািী আন্তজজানিক নদিে ২০২২’ উদযানপি হকেকে। 

ঢাকা আহোনিো নমশি স্বাস্থয সেক্ট  কিত জক িাস্তিানেি স াি 

সেফটি প্রকল্প 

কিত জক আকোজজি েপ্তাহিযাপী েকচিিিামূলক কযাকেইকি িতহস্পনিিা  (৩০ জিু) 

অংশ সিে নেএিজজ চালক া। এই কযাকেউকি ‘মাদক সেকক নি ি োনক েিকক নি াপকদ 

চনল’ সলাগািটি প্রচাক   মািযকম অিয চালককদ  েকচিি ক া  পাশাপানশ নিকজ াও 

েকচিি োককি িকল প্রনিজ্ঞািদ্ধ হে। 

নিশ্ব স্বাস্থয েংস্থা  পন েংেযাি অিুযােী িাংলাকদকশ প্রনিিে  প্রাে ২৫ 

হাজা  মািুষ েিক দুর্ জিিাে মা া যাকে। েিক দুর্ জিিা  একানিক কা ণ  কেকে, 

সযমি-দ্রিু গনিকি গানি চালাকিা, চালককদ  মকিয প্রনিকযানগিা ও সিপক াো গানি 

চালাকিা  প্রিণিা, দদনিক চুজিনিনিক গানি চালাকিা, লাইকেন্স োিা চালক 

নিকোগ, পেচা ীকদ  মকিয েকচিিিা  অিাি, ট্রানফক আইি িঙ্গ, নফিকিেনিহীি গানি 

চালাকিা, সমাি যাকি মািেম্মি সহলকমি িযিহা  িা ক া, নেিকিকে  অপয জাপ্তিা, 

যািিাহকি নশশুকদ  জিয নি াপদ আেি িা োকা এিং মদযপাি িা সিশা জািীে 

দ্রিয সেিি কক  যািিাহি চালাকিা প্রিত নি। 

উকেেয, ঢাকা আহোনিো নমশি ১৯৯০ োল সেকক মাদকনিক ািী কাযক্রম িাস্তিােি 

কক  আেকে। মাদকনিক ািী কায জক্রকম  অংশ নহকেকি স্বাস্থয সেক্টক   স াি 

সেইফটি প্রকল্প েপ্তাহিযাপী োমাজজক সযাগাকযাগ মািযকম এই কযাকেইকি  

আকোজি কক । 

Link: https://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/46705/31 
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‘মাদক থেকক বিরত োবক সড়কক বিরাপকদ চবি’ 

সিইনল িিিািজা সিস্ক 

  আপকিি েমে : িতহস্পনিিা , ৩০ জিু, ২০২২  

 Tags: মাদক  

  Shar 

‘মাদক সেিি স াি কন , েুস্থ েুন্দ  জীিি গনি’ প্রনিপাদযকক 

োমকি স কে ২৬ জুি ‘মাদকদ্রকিয  অপিযিহা  ও 

অবিিপাচা  নিক ািী আন্তজজানিক নদিে ২০২২’ উদযানপি 

হকেকে। 

সিইনল িিিািজা অিলাইি পজিকা  েি জকশষ েি  সপকি গুগল 

নিউজ (Google News) নফিটি অিুে ণ করুি 

ঢাকা আহোনিো নমশি স্বাস্থয সেক্ট  কিত জক িাস্তিানেি স াি 

সেফটি প্রকল্প কিত জক আকোজজি েপ্তাহিযাপী েকচিিিামূলক 

কযাকেইকি িতহস্পনিিা  (৩০ জুি) অংশ সিে নেএিজজ 

চালক া। 

এই কযাকেউকি ‘মাদক সেকক নি ি োনক েিকক নি াপকদ 

চনল’ সলাগািটি প্রচাক   মািযকম অিয চালককদ  েকচিি ক া  

পাশাপানশ নিকজ াও েকচিি োককি িকল প্রনিজ্ঞািদ্ধ হে। 

নিশ্ব স্বাস্থয েংস্থা  পন েংেযাি অিুযােী িাংলাকদকশ প্রনিিে  প্রাে ২৫ হাজা  মািুষ েিক দুর্ জিিাে মা া যাকে। েিক দুর্ জিিা  

একানিক কা ণ  কেকে, সযমি-দ্রুি গনিকি গানি চালাকিা, চালককদ  মকিয প্রনিকযানগিা ও সিপক াো গানি 

চালাকিা  প্রিণিা, দদনিক চুজিনিনিক গানি চালাকিা, লাইকেন্স োিা চালক নিকোগ, পেচা ীকদ  মকিয েকচিিিা  অিাি, ট্রানফক 

আইি িঙ্গ, নফিকিেনিহীি গানি চালাকিা, সমাি যাকি মািেম্মি সহলকমি িযিহা  িা ক া, নেিকিকে  অপয জাপ্তিা, যািিাহকি নশশুকদ  

জিয নি াপদ আেি িা োকা এিং মদযপাি িা সিশা জািীে দ্রিয সেিি কক  যািিাহি চালাকিা প্রিত নি। 

উকেেয, ঢাকা আহোনিো নমশি ১৯৯০ োল সেকক মাদকনিক ািী কাযক্রম িাস্তিােি কক  আেকে। মাদকনিক ািী কায জক্রকম  অংশ 

নহকেকি স্বাস্থয সেক্টক   স াি সেইফটি প্রকল্প েপ্তাহিযাপী োমাজজক সযাগাকযাগ মািযকম এই কযাকেইকি  

আকোজি কক । 

Link: https://www.dailynobobarta.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-

%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A4-

%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-

%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8/ 
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https://www.dailynobobarta.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8/
https://www.dailynobobarta.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8/
https://www.dailynobobarta.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8/


সিকিাফ িুকি 

ঢাকম  কযাকেইকি গণমািযম কমীকদ  আহ্বাি-‘েিকক 

মাদক সেিি িা কক  গানি চালাি নি াপকদ র্ক  সপ ৌঁোি’ 

ByHumayun Rashid 

 

সপ্রে নিজ্ঞনপ্ত : নিশ্ব স্বাস্থয েংস্থা  পন েংেযাি 

অিুযােী িাংলাকদকশ প্রনিিে  প্রাে ২৫ 

হাজা  মািুষ েিক দুর্ জিিাে মা া যাকে। 

েিক দুর্ জিিা  একানিক কা ণ  কেকে, 

সযমি-দ্রিু গনিকি গানি চালাকিা, চালককদ  

মকিয প্রনিকযানগিা ও সিপক াো গানি 

চালাকিা  প্রিণিা, দদনিক চুজিনিনিক গানি 

চালাকিা, লাইকেন্স োিা চালক নিকোগ, 

পেচা ীকদ  মকিয েকচিিিা  অিাি, 

ট্রানফক আইি িঙ্গ, নফিকিেনিহীি গানি 

চালাকিা, সমাি যাকি মািেম্মি সহলকমি িযিহা  িা ক া, নেিকিকে  অপয জাপ্তিা, যািিাহকি 

নশশুকদ  জিয নি াপদ আেি িা োকা এিং মদযপাি িা সিশা জািীে দ্রিয সেিি কক  যািিাহি 

চালাকিা প্রিত নি। েিক দুর্ জিিা এিাকি এিং চালককদ  মাদক সেিি সেকক নি ি  ােকি মাদকদ্রকিয  

অপিযিহা  ও অবিিপাচা  নিক ািী আন্তজজানিক নদিে ২০২২ সক লক্ষ্য কক  ঢাকা আহোনিো নমশি 

স্বাস্থয সেক্ট  কিত জক িাস্তিানেি স াি সেফটি প্রকল্প কিত জক আকোজজি েকচিিিামূলক কযাকেইি 

সপ্রাগ্রাকম নিনিন্ন েংিাদ মািযকম  কমী া অংশ সিে। পন িহি চালককদ  েকচিিিা িতজদ্ধকি “েিকক 

মাদক সেিি িা কক  গানি চালাি নি াপকদ র্ক  সপ ৌঁোি” সলাগািটি োমাজজক গণমািযকম প্রচা  

কক ি। 

উকেেয, ২৬ জিু ‘মাদকদ্রকিয  অপিযিহা  ও অবিিপাচা  নিক ািী আন্তজজানিক নদিে ২০২২’ 

উদযানপি হে। এিাক   প্রনিপাদয নিষে নেকলা ‘মাদক সেিি স াি কন , েুস্থ েুন্দ  জীিি গনি’। ঢাকা 

আহোনিো নমশি ১৯৯০ োল সেকক মাদকনিক ািী কাযক্রম িাস্তিােি কক  আেকে। মাদকনিক ািী 

কায জক্রকম  অংশ নহকেকি স্বাস্থয সেক্টক   স াি সেইফটি প্রকল্প েপ্তাহিযাপী সোশযাল নমনিো 

কযাকেইি-এ  আকোজি কক । 

Link: https://teknaftoday.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%87%e

0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-

%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a7%8d/ 
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https://teknaftoday.com/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a7%8d/
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 / দরূ্ জিিা, নিকশষ েংিাদ, ো াকদশ 

‘মাদক সেকক নি ি োনক েিকক নি াপকদ চনল’ 

নিজস্ব প্রনিকিদক / ৪২ Time View 

আপকিি : িতহস্পনিিা , ৩০ জিু, ২০২২ 

 

‘মাদক সেিি স াি কন , েসু্থ েুন্দ  জীিি গনি’ 

প্রনিপাদযকক োমকি স কে ২৬ জিু ‘মাদকদ্রকিয  

অপিযিহা  ও অবিিপাচা  নিক ািী আন্তজজানিক নদিে 

২০২২’ উদযানপি হকেকে। 

ঢাকা আহোনিো নমশি স্বাস্থয সেক্ট  কিত জক িাস্তিানেি 

স াি সেফটি প্রকল্প 

কিত জক আকোজজি েপ্তাহিযাপী েকচিিিামূলক 

কযাকেইকি িতহস্পনিিা  (৩০ জিু) অংশ সিে নেএিজজ 

চালক া। এই কযাকেউকি ‘মাদক সেকক নি ি োনক 

েিকক নি াপকদ চনল’ সলাগািটি প্রচাক   মািযকম অিয চালককদ  েকচিি ক া  পাশাপানশ নিকজ াও েকচিি 

োককি িকল প্রনিজ্ঞািদ্ধ হে। 

নিশ্ব স্বাস্থয েংস্থা  পন েংেযাি অিুযােী িাংলাকদকশ প্রনিিে  প্রাে ২৫ 

হাজা  মািুষ েিক দরু্ জিিাে মা া যাকে। েিক দরু্ জিিা  একানিক কা ণ  কেকে, সযমি-দ্রিু গনিকি গানি চালাকিা, 

চালককদ  মকিয প্রনিকযানগিা ও সিপক াো গানি চালাকিা  প্রিণিা, দদনিক চুজিনিনিক গানি চালাকিা, লাইকেন্স 

োিা চালক নিকোগ, পেচা ীকদ  মকিয েকচিিিা  অিাি, ট্রানফক আইি িঙ্গ, নফিকিেনিহীি গানি চালাকিা, 

সমাি যাকি মািেম্মি সহলকমি িযিহা  িা ক া, নেিকিকে  অপয জাপ্তিা, যািিাহকি নশশুকদ  জিয নি াপদ আেি 

িা োকা এিং মদযপাি িা সিশা জািীে দ্রিয সেিি কক  যািিাহি চালাকিা প্রিত নি। 

উকেেয, ঢাকা আহোনিো নমশি ১৯৯০ োল সেকক মাদকনিক ািী কাযক্রম িাস্তিােি কক  আেকে। মাদকনিক ািী 

কায জক্রকম  অংশ নহকেকি স্বাস্থয সেক্টক   স াি সেইফটি প্রকল্প েপ্তাহিযাপী োমাজজক সযাগাকযাগ মািযকম এই 

কযাকেইকি  আকোজি কক । 

Link: https://bbcekottor.com/2022/06/30/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-

%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%a4-

%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87/ 
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https://bbcekottor.com/2022/06/30/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%a4-%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87/
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