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মাদক সেবন করে গাড়ি চাড়িরে েিক দুর্ ঘটনা না র্টারে চািকরদে 

প্রড়ে আহ্বান জাড়নরেরে ড়িক্ষাথীো। ঢাকাে ড়বড়িন্ন প্রড়েষ্ঠারন আজ 

সোমবাে এক েম্মিড়িে প্রচাোড়িযারন এ দাড়ব ওরে। এে আরোজক 

ড়েি ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন। 

ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক এ 

প্রচাোড়িযারনে সিষ ড়দন ড়েি আজ। এরে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষাপ্রড়েষ্ঠারনে 

ড়িক্ষাথীো অংি সনে। প্রচাোড়িযারন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি 

চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট প্রচারেে 

মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানাে ড়িক্ষাথীো। 

এক েংবাদ ড়বজ্ঞড়প্তরে ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন এ েথয জানাে। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী ওই বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মৃেয য হে ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে ৭১ 

জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬২৫ জন এবং মদযপারন ১ িাখ্ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যান। 

সনিাজােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দেূপাল্লাে িােী যানবাহরনে 

চািরকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন। 

এ োিা েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে দ্রেুগড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো 

গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে 

অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে 

অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। 
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https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/capital/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0#aoh=16569410603352&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s
https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/capital/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0#aoh=16569410603352&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s
https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/capital/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0#aoh=16569410603352&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s
https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/capital/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0#aoh=16569410603352&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s


 

 

Accidents & Fires 

“Don't drive under influence; don't hit me”: Students on 
Anti-drug Day 

Mon Jul 4, 2022 08:42 PM Last update on: Mon Jul 4, 2022 08:45 PM 

In a campaign organized by Dhaka Ahsania Mission, the students 
have demanded not to drive under the influence of drugs or alcohol 
and cause road accidents. 

Students from various schools of Dhaka City took part in the last day 
of the week-long awareness campaign,"Avoid drugs and walk safely 
on the road" today (July 4) organized by the Road Safety Project 
implemented by Dhaka Ahsania Mission, Health Sector, said a press 
release. 

The students called on drivers to be aware of the campaign by spreading the slogan -- "Don't drive under the 
influence of drugs; don't hit me in road accidents". 

According to the statistics of the World Health Organization in 2013, a total of 1252071 people died in road 
accidents in the world. Of these, 39,625 died due to drug use and 1,08,151 died due to the use of alcohol. 

Bangladesh is not lagging behind in road accidents due to the consumption of intoxicants. Especially at night, 
the drivers of long-route heavy vehicles drive under the influence of drugs and become victims of road 
accidents. 

Other causes of road accidents include over-speeding, competition among drivers and reckless driving, daily 
contract driving, unlicensed drivers, lack of awareness among pedestrians, violating traffic laws, driving 
without fitness, not using standard helmets in motor vehicles, the inadequacy of seatbelts, lack of safe seats 
for children in vehicles, among others. 

It is to be noted that Dhaka Ahsania Mission has been implementing anti-drug activities since 1990. The 
Health Sector-Road Safety Project organized the campaign through social media throughout the week as part 
of its anti-drug activities. 

Link: https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/accidents-fires/news/dont-drive-under-influence-
dont-hit-me-students-anti-drug-day-3063836 

 

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/accidents-fires
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/accidents-fires/news/dont-drive-under-influence-dont-hit-me-students-anti-drug-day-3063836
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/accidents-fires/news/dont-drive-under-influence-dont-hit-me-students-anti-drug-day-3063836


 

মাদক সেবন করর গাড়ি না চালারনার দাড়ব ড়িক্ষার্থীরদর 
স্টাফ ড়রর াটঘ ার 

প্রকাড়িে: ২০:০৩, ৪ জিুাই ২০২২ 

 

ড়নোপদ েিরকে দাড়বরে ড়িক্ষাথীো 

ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন ‘মাদক 

সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে 

আমারক মােরবন না’ দাড়ব জাড়নরেরে ড়িক্ষাথীো। 

ঢাকা আহোড়নো ড়মিনরে সোড সেিটট প্রকল্প কেৃঘক 

আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক 

কযারেইরনে সিষ ড়দরন সোমবাে ( ৪ জিুাই) অংি 

সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। 

এই কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ 

সলাগানটট প্রচারেে মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানাে ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী, ওই বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মেৃয য 

হে ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন 

এবং মদযপারন ১ িাখ্ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যাে। 

সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদরিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে 

দেূ পাল্লাে িােী যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে 

হন। 

এোিাও েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে, দ্রæে গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে 

মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, 

িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, 

ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে 

অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

Link: https://www.dailyjanakantha.com/national/news/658211 

 

https://www.dailyjanakantha.com/writers/staff-reporter
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‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক 

দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ 
েমকাি প্রড়েরবদক 

 প্রকাি: ০৪ জিুাই ২২ । ১৯:৩৭ | আপরডট: ০৪ জিুাই ২২ । ২২:১৭ 

 

মাদক সেবন করে গাড়ি চাড়িরে েিক দুর্ ঘটনা না র্টারে 

চািকরদে প্রড়ে আহ্বান জাড়নরেরে ড়িক্ষাথীো। ঢাকা আহোড়নো 

ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টরেে মাধ্যরম বাস্তবাড়েে সোড সেিটট প্রকল্প আরোম্মজে 

েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক কযারেইরনে সিষ ড়দন সোমবাে অংি সনে 

ড়বড়িন্ন ড়িক্ষাপ্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। ‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন 

না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট প্রচারেে 

মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানাে 

ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী,  ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে 

সমাট ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে মৃেয য হে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে 

কােরে ৩৯ হাজাে েে ি’ ২৫ জন এবং মদযপারন এক িাখ্ ৮৮ হাজাে ১৫১ 

জন মাো যান। সনিাজােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদরিও 

ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরে িাড়ে যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে 

গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘটনাে ড়িকাে হন। 

এোিাও দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে- দ্রেুগড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক 

গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে 

না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো ও যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

ঢাকা আহোড়নো ড়মিন মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগমাধ্যরম এই কযারেইরনে আরোজন করে। 

ড়বষে : ড়িক্ষাথীো ঢাকা আহোড়নো ড়মিন সোড সেিটট প্রকল্প েরচেনোমূিক কযারেইন 

Link: https://samakal.com/bangladesh/article/2207120421/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-

%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-

%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE 

https://samakal.com/tag/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/tag/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE+%E0%A6%86%E0%A6%B9%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
https://samakal.com/tag/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1+%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A6%BF+%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA
https://samakal.com/tag/%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95+%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
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বাাংলারদি 

‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় আমারক মাররবন না’ 
সোমবাে, জিুাই ৪, ২০২২ ০৮:৩১ অপোহ্ন 
 

েড়ব: েংগহৃীে 

'মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক 

দুর্ ঘটনায় আমারক মাররবন না' সলাগারনর মাধযরম 

েিরক চালকরদর েরচিন র্থাকার আহ্বান 

জাড়নরয়রে ড়িক্ষার্থীরা। 

ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে বাস্তবাড়েে সোড সেিটট 

প্রকল্প আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক কযারেইরনে 

সিষ ড়দন ড়েি আজ সোমবাে। কযারেইরনে সিষ ড়দরন ড়বড়িন্ন 

ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো অংি সনন। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী, সে বেে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মৃেয য হে ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে 

৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন এবং মদযপারন ১ িাখ্ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো 

যান। সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদরিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দূেপাল্লাে িােী 

যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘটনাে ড়িকাে হন। 

এ োিাও, েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য আরে- দ্রুে গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও 

সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য 

েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, 

ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা ইেযাড়দ। 

ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্ররমে 

অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগমাধ্যরম এই কযারেইরনে আরোজন 

করে। 

Link: 
https://bangla.thedailystar.net/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E
0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95
-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-
%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-
%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-
%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
367486?fbclid=IwAR0TcHSAAYerdqkl4cawNi-1BobSeTNHyeSJvDe729wPfrHt8DVAxSgD6o4 
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মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, দাড়ব ড়িক্ষাথীরদে 
ড়নজস্ব প্রড়েরবদক 

০৪ জিুাই ২০২২, ০৯:০৬ ড়পএম 

‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় 

আমারক মাররবন না’, এমন দাড়ব জাড়নরয়রেন ড়বড়িন্ন 

ড়িক্ষাপ্রড়িষ্ঠারনর ড়িক্ষার্থীরা। 

সোমবাে (৪ জিুাই) ঢাকা আহোড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে 

বাস্তবাড়েে সোড সেিটট প্রকল্প আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী 

েরচেনোমূিক কযারেইরনে সিষ ড়দরন অংি সনে ড়বড়িন্ন 

ড়িক্ষাপ্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। 

এই কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দরু্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট প্রচারেে মাধ্যরম 

েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানান ড়িক্ষাথীো। 

ঢাকা আহোড়নো ড়মিন জানাে, ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনযুােী ওই বেে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট 

মৃেয য হে ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ি ২৫ জন এবং মদযপারন ১ িাখ্ 

৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যাে। সনিাজােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরে 

দেূপাল্লাে িােী যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন।  

আেও জানাে, েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে দ্রেুগড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও 

সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য 

েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, 

ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। মাদকড়বরোধ্ী 

কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগ মাধ্যরম এই 

কযারেইরনে আরোজন করে। 

এমএড়ে/সজডএে 

Link: https://www.dhakapost.com/national/126918 
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েিক দরু্ ঘটনায় আমারক মাররবন না, দাড়ব 

ড়িক্ষার্থীরদর 

দদড়নকড়িক্ষা সডস্ক | ০৪ জিুাই, ২০২২ 
 

মাদক সেবন করে গাড়ি চাড়িরে েিক দুর্ ঘটনা না র্টারে চািকরদে প্রড়ে আহ্বান 

জাড়নরেরে ড়িক্ষাথীো। ঢাকাে ড়বড়িন্ন প্রড়েষ্ঠারন আজ সোমবাে এক েম্মিড়িে 

প্রচাোড়িযারন এ দাড়ব ওরে। এে আরোজক ড়েি ঢাকা আহ্োড়নো ড়মিন। 

সোমবাে (৪ জিুাই) প্রথম আরিা পম্মিকাে প্রকাড়িে এক প্রড়েরবদরন এেথয 

জানা যাে। 

প্রড়েরবদরন আেও জানা যাে, ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিন আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী 

েরচেনোমূিক এ প্রচাোড়িযারনে সিষ ড়দন ড়েি আজ। এরে ড়বড়িন্ন 

ড়িক্ষাপ্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো অংি সনে। প্রচাোড়িযারন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি 

চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট প্রচারেে মাধ্যরম 

েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানাে ড়িক্ষাথীো। এক েংবাদ ড়বজ্ঞড়প্তরে ঢাকা আহ্োড়নো ড়মিন এ েথয জানাে।  

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ ড়িষ্টারেে পড়েেংখ্যান অনুযােী ওই বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মৃেয য হে ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য 

মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬২৫ জন এবং মদযপারন ১ িাখ্ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যান। সনিাজােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে 

বাংিারদিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দূেপাল্লাে িােী যানবাহরনে চািরকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘনাে 

ড়িকাে হন। 

েড়ব : প্রর্থম আরলা 

এ োিা েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে দ্রেুগড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো গাড়ি চািারনাে 

প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, 

ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ 

আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

ঢাকা আহ্োড়নো ড়মিন ১৯৯০ ড়িষ্টাে সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। 

Link: https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-

%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80

%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/ 

 

 

 

https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/
https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/
https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/
https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/
https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/
https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/
https://m.dainikshiksha.com/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0/233435/


 

‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় আমারক 

মাররবন না’ 
 সোমবাে, ৪ জিুাই ২০২২, ১৮:৫৮ 

 

 

 

ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন 

‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক 

দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ দাড়ব জানান 

ড়িক্ষাথীো। ঢাকা আহোড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে 

কেৃঘক বাস্তবাড়েে সোড সেিটট প্রকল্প কেৃঘক 

আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক 

কযারেইরন সিষ ড়দরন সোমবাে (৪ জিুাই) অংি 

সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। 

এই কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি 

চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ 

সলাগানটট প্রচারেে মাধ্যরম েিরক চািকরদে 

েরচেন থাকাে আহ্বান জানান ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনযুােী ঐ বেরে ড়বরশ্ব েিক দরু্ ঘটনাে সমাট মৃেয য হে ১২ িক্ষ ৫২ 

হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন এবং মদযপারন ১ িক্ষ ৮৮ হাজাে 

১৫১ জন মাো যাে। সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দরু্ ঘটনাে বাংিারদরিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে 

সবিাে দেু পাল্লাে িাড়ে যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান। এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন। এোিাও 

েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে, দ্রেু গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও 

সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে 

মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট 

বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা 

প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। মাদকড়বরোধ্ী 

কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগ মাধ্যরম এই 

কযারেইরনে আরোজন করে। 

Link: https://www.jubokantho.com/?p=121175 
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‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় আমারক মাররবন না’ দাড়ব 

ড়িক্ষার্থীরদর 
July 4, 2022 by ড়নউজ সডস্ক 

 

ড়নজস্ব প্রড়েড়নড়ধ্: ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন 

‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে 

আমারক মােরবন না’ দাড়ব জানান ড়িক্ষাথীো। 

ঢাকা আহোড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে কেৃঘক বাস্তবাড়েে সোড 

সেিটট প্রকল্প কেৃঘক আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী 

েরচেনোমূিক কযারেইরন সিষ ড়দরন সোমবাে (৪ জিুাই) অংি সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে 

ড়িক্ষাথীো। এই কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক 

মােরবন না’ সলাগানটট প্রচারেে মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানান 

ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী ঐ বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মেৃয য 

হে ১২ িক্ষ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন 

এবং মদযপারন ১ িক্ষ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যাে। সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে 

বাংিারদরিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দুে পাল্লাে িাড়ে যানবাহন চািকো 

সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান। এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন। এোিাও েিক দুর্ ঘটনাে 

অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে, দ্রেু গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও 

সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক 

ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি 

চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন 

ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে 

আেরে। মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প 

েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগ মাধ্যরম এই কযারেইরনে আরোজন করে। 

Link: https://shimantobarta.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-

%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-

%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ac/ 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ac/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ac/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ac/


 

‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় 

আমারক মাররবন না’  
 ২০২২ জিুাই ০৪ ১৭:৪৩:৫১ 
 

স্টাফ ড়রর াটঘার : ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন 

না’ দাড়ব জানান ড়িক্ষাথীো। ঢাকা আহোড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে কেৃঘক বাস্তবাড়েে সোড সেিটট প্রকল্প কেৃঘক আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী 

েরচেনোমূিক কযারেইরন সিষ ড়দরন সোমবাে (৪ জুিাই) অংি সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। 

এই কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট প্রচারেে মাধ্যরম েিরক 

চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানান ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী ঐ 

বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মেৃয য হে ১২ িক্ষ ৫২ হাজাে ৭১ 

জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে 

২৫ জন এবং মদযপারন ১ িক্ষ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যাে। 

সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদরিও 

ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দুে পাল্লাে িাড়ে 

যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান। এবং েিক 

দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন। এোিাও েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে 

মরধ্য েরেরে, দ্রেু গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য 

প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক 

চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, 

পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না 

কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্ররমে অংি 

ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগ মাধ্যরম এই কযারেইরনে 

আরোজন করে। 

(ড়পআে/এেড়প/জুিাই ০৪, ২০২২) 

Link: http://www.u71news.com/?page=details&article=67.212400 
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‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় আমারক 

মাররবন না’ দাড়ব ড়িক্ষার্থীরদর 
 

ড়নজস্ব প্রড়েড়নড়ধ্: ঢাকা আহ্োড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে 

গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ দাড়ব জানান ড়িক্ষাথীো। 

ঢাকা আহোড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে কেৃ ঘক বাস্তবাড়েে সোড সেিটট প্রকল্প কেৃ ঘক 

আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক কযারেইরন সিষ ড়দরন সোমবাে (৪ 

জিুাই) অংি সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। এই কযারেইরন ‘মাদক 

সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট 

প্রচারেে মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানান ড়িক্ষাথীো। ড়বশ্ব 

স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী ঐ বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে 

সমাট মৃেয য হে ১২ িক্ষ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে। 

এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন এবং মদযপারন ১ িক্ষ 

৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যাে। সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে 

বাংিারদরিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দুে পাল্লাে িাড়ে যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান। এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে 

হন। 

এোিাও েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে, দ্রেু গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো গাড়ি চািারনাে 

প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন 

গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য 

সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগ মাধ্যরম এই কযারেইরনে আরোজন করে। 

Link: https://www.voicebd24.com/2022/07/05/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-
%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-
%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-
%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ac/ 
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https://www.voicebd24.com/2022/07/05/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%ac/


 

‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ 

দাড়ব ড়িক্ষাথীরদে 

Published by: Prothom-alo 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী ওই বেরে 

ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মেৃয য হে ১২ িাখ্ ৫২ হাজাে ৭১ 

জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬২৫ জন 

এবং মদযপারন ১ িাখ্ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যান। 

সনিাজােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদিও ড়পড়েরে 

সনই। ড়বরিষ করে োরেে সবিাে দেূপাল্লাে িােী যানবাহরনে 

চািরকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন। 

Link: http://www.banginews.com/web-

news?id=b729431849d0dfe2f095ac9c1e70a2f8d1f52ea6 
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‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় আমারক 

মাররবন না’ দাড়ব ড়িক্ষার্থীরদর 

 | ড়নউজ রুম এড়ডটে  ৮:০১ অপোহ্ণ | জিুাই ৪, ২০২২  োোরদি 

 

ড়নজস্ব প্রড়েড়নড়ধ্: ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন 

‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক 

মােরবন না’ দাড়ব জানান ড়িক্ষাথীো। ঢাকা আহোড়নো ড়মিন 

স্বাস্থ্য সেক্টে কেৃঘক বাস্তবাড়েে সোড সেিটট প্রকল্প কেৃঘক 

আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক কযারেইরন সিষ 

ড়দরন সোমবাে (৪ জিুাই) অংি সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে 

ড়িক্ষাথীো। এই কযারেইরন‘মাদক সেবন করে গাড়ি চািারবন 

না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট 

প্রচারেে মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানান ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনযুােী ঐ বেরে ড়বরশ্ব েিক দরু্ ঘটনাে সমাট মৃেয য হে ১২ িক্ষ ৫২ 

হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন এবং মদযপারন ১ িক্ষ ৮৮ হাজাে 

১৫১ জন মাো যাে। সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দরু্ ঘটনাে বাংিারদরিও ড়পড়েরে সনই। ড়বরিষ করে োরেে 

সবিাে দেু পাল্লাে িাড়ে যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান। এবং েিক দুর্ ঘনাে ড়িকাে হন। এোিাও 

েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে, দ্রেু গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য প্রড়েরযাড়গো ও 

সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে 

মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, সমাটেযারন মানেিে সহিরমট 

বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। মাদকড়বরোধ্ী 

কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক সযাগারযাগ মাধ্যরম এই 

কযারেইরনে আরোজন করে। 

Link: https://peoplesnews24.com/archives/216314 

 

 

 

 

 

https://peoplesnews24.com/archives/author/admin21
https://peoplesnews24.com/archives/category/mooseball
https://peoplesnews24.com/archives/216314


 

‘মাদক সেবন করর গাড়ি চালারবন না, েিক দরু্ ঘটনায় আমারক মাররবন না’ 

দাড়ব ড়িক্ষার্থীরদর 

By 

োনিীে খ্ারিক 

July 4, 2022 

ড়নজস্ব প্রড়েড়নড়ধ্: ঢাকা আহে্াড়নো ড়মিরনে এক কযারেইরন ‘মাদক 

সেবন করে গাড়ি চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ 

দাড়ব জানান ড়িক্ষাথীো। 

ঢাকা আহোড়নো ড়মিন স্বাস্থ্য সেক্টে কেৃঘক বাস্তবাড়েে সোড সেিটট 

প্রকল্প কেৃঘক আরোম্মজে েপ্তাহবযাপী েরচেনোমূিক কযারেইরন সিষ 

ড়দরন সোমবাে (৪ 

জিুাই) অংি সনে ড়বড়িন্ন ড়িক্ষা প্রড়েষ্ঠারনে ড়িক্ষাথীো। এই কযারেইরন ‘মাদক সেবন করে গাড়ি 

চািারবন না, েিক দুর্ ঘটনাে আমারক মােরবন না’ সলাগানটট 

প্রচারেে মাধ্যরম েিরক চািকরদে েরচেন থাকাে আহ্বান জানান ড়িক্ষাথীো। 

ড়বশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্াে ২০১৩ োরিে পড়েেংখ্যান অনুযােী ঐ বেরে ড়বরশ্ব েিক দুর্ ঘটনাে সমাট মেৃয য হে ১২ 

িক্ষ ৫২ হাজাে ৭১ জরনে। এে মরধ্য মাদক সেবরনে কােরে ৩৯ হাজাে ৬ িে ২৫ জন এবং মদযপারন 

১ িক্ষ ৮৮ হাজাে ১৫১ জন মাো যাে। সনিা জােীে দ্রবয সেবরন েিক দুর্ ঘটনাে বাংিারদরিও ড়পড়েরে 

সনই। ড়বরিষ করে 

োরেে সবিাে দুে পাল্লাে িাড়ে যানবাহন চািকো সনিাগ্রস্ত অবস্থ্াে গাড়ি চািান। এবং েিক দুর্ ঘনাে 

ড়িকাে হন।  

এোিাও েিক দুর্ ঘটনাে অনযানয কােরেে মরধ্য েরেরে, দ্রেু গড়েরে গাড়ি চািারনা, চািকরদে মরধ্য 

প্রড়েরযাড়গো ও সবপরোো গাড়ি চািারনাে প্রবেো, দদড়নক চয ম্মিড়িড়িক গাড়ি চািারনা, িাইরেন্স োিা 

চািক ড়নরোগ, পথচােীরদে মরধ্য েরচেনোে অিাব, ট্রাড়িক আইন িঙ্গ, ড়িটরনেড়বহীন গাড়ি চািারনা, 

সমাটেযারন মানেিে সহিরমট বযবহাে না কো, ড়েটরবরেে অপয ঘাপ্তো, যানবাহরন ড়িশুরদে জনয 

ড়নোপদ আেন না থাকা প্রিৃড়ে। 

উরল্লখ্য, ঢাকা আহোড়নো ড়মিন ১৯৯০ োি সথরক মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্রম বাস্তবােন করে আেরে। 

মাদকড়বরোধ্ী কায ঘক্ররমে অংি ড়হরেরব স্বাস্থ্য সেক্টরেে সোড সেইিটট প্রকল্প েপ্তাহবযাপী োমাম্মজক 

সযাগারযাগ মাধ্যরম এই কযারেইরনে আরোজন করে। 

Link: https://currentnews.com.bd/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-

%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE/ 
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