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ুন:ভাদক ননবভযীরদদয ৫২.১ তাাং কাযাফন্দী ন 

 ানরাাআন ডেস্ক ১৯:৩৯, ০৬ ডভ, ২০১৯ 

 

 

াঅহ্ছাননয়া নভদনয প্রধান কামভারদয় ভাদকানিয ুন:ননবভযীরতা গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা কযা য়। ছনফ: াআদেপাক 

ভাদকাি ডথদক স্বাবানফক জীফদন নপদয াঅায য ুনযায় ভাদকাি ফযনিদদয ৫২.১ তাাং কাযাফন্দী ন। এদদয ভদধয ৪৩ 

তাাং একফায, ৪১.৯ তাাং দুাআ-াাঁচফায এফাং ১৫.১ তাাং াাঁচফাদযয ডফন 

াঅাআনগত কাযদণ ডেপতায ন। 

ডাভফায যাজধানীয ধানভনিয 

াঅহ্ছাননয়া নভদনয প্রধান 

কামভারদয় এক গদফলণা প্রনতদফদন 

এভন তথয ওদে াঅদ।  প্রনতদফদদন 

জানাদনা য় , ৬২.৭ তাাং ুন : 

ননবভযীর ভাদক েণকাযীযা ১৮ 

ফছয ফা াঅযও ডছাট ফয় ডথদক ভাদক ফযফায শুরু কদয। ৭০ তাাং ডযাগী াদথভয উৎ তাদদয ানববাফক এফাং ননজস্ব ডকৌতূর 

ডথদক ভাদক েণ কদযন ৭০.৬ তাাং। ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য ডক্টদযয নযচারক াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন 

উস্থ্ানকাদর াঅযও জানান , ৯০.৬ তাাং ফযনি ভাদক ধভূাদনয ভাধযদভ েণ কদযন , ৮২ তাাং ভাদক গরাঃধকযণ কদযন , 

২৬.২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন।  াাং েণ কাযীদদয ভদধয ৯৮.৯ তাাং এাআ নযাংখ্যাদনয জনয তথয াংেদয 

াঅদগ ভাদক ননবভযীরতায জনয  াঅফানক নচনকৎা েণ কদযন। ডমখ্াদন ৬৫.৮ তাাং নননফভলকযণ ও ুনফভাদনয জনয ৩১-৯০ 

নদনফযাী কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন। ৪২.৪ তাাং কাউদেনরাং ডফা েণ কদযন ও ৪২ তাাং নচনকৎা কামভক্রভ ডল ফায য 

ডকদেয পদরাাঅ কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন।  প্রনতদফদন ানষু্ঠাদন প্রধান ানতনথ নদদফ উনস্থ্ত নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ 

ানধদপ্তদযয ভানযচারক ডভা. জাভার উদ্দীন াঅদভদ। নফদল ানতনথ নছদরন ভানদয প্রনতষ্ঠাতা ডচয়াযভযান াধযাক ো . ারূ 

যতন ডচৌধযুী। বায় বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয বানত কাজী যনপকুর াঅরভ।  ানষু্ঠাদন ানযদদয ভদধয উনস্থ্ত 

নছদরন নথভ াউথ াআউননবানভনটয াফনরক ডরথ নফবাদগয নননয়য ডরকচাযায ো . ায়াতুন নফী এফাং জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য 

াআেনটনটউট এফাং াাতাদরয দমাগী াধযাক ো. ডরার উনদ্দন াঅদভদ। 

উদেখ্য, ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভন ভাদক ুনযানিয ওয একনট ক্র ডকনার ফণভনাভূরক গদফলণা কামভক্রভ নযচারনা কদয। 

ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপ্তদযয রাাআদে প্রাপ্ত ১৭৭নট ভাদক নচনকৎা ডকদেয ভদধয ডদদয ডভাট ১৩৮নট ডকদে নচনকৎা েণযত 

৯১১ জন ভাদক ননবভযীর ফযনি , মাযা াঅদগ ান্ততদে একফায ভাদক ফযফাযজনন ত কাযদণ নচনকৎা ডনওয়ায য াঅফায 

ুনযাি দয় দেদছন , এফাং মাদদয ডকান ভাযাত্মক ভাননক ফা াযীনযক ডযাগ ডনাআ তাদদয ান্তবুভি কদয াআন -ডেথ 

াোৎকাদযয ভাধযদভ তথযানদ াংে কদয এাআ গদফলণা কামভক্রভনট নযচারনা কযা দয়দছ। 
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ুনাঃভাদক ননবভযীরদদয ৫২ দনভক ১ তাাং কাযাফন্দী ন ৬২ দনভক ৭ তাাং ুনাঃভাদকাি ১৮ ফছদযয 

কভ ফয়দ ভাদক ফযফায শুরু কদয 

গদফলণা প্রনতদফদন  

স্টাপ নযদাটভায | প্রকাদয ভম : ৬ ডভ, ২০১৯, ৬:০৯ নএভ 

ভাদকাি ডথদক স্বাবানফক জীফদন নপদয াঅায য 

ুনযায় ভাদকাি ফযনিদদয ৫২ দনভক ১ তাাং 

কাযাফন্দী ন। এদদয ভদধয ৪৩ তাাং একফায, ৪১ 

দনভক ৯ তাাং দুাআ-াাঁচফায এফাং ১৫ দনভক ১ 

তাাং াাঁচফাদযয ডফন াঅাআনগত কাযদণ ডেপ্তায ন। 

গতকার যাজধানীয ধানভনিস্থ্ াঅহ্ছাননয়া নভদনয প্রধান 

কামভারদয় এক গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা ানষু্ঠাদন এ 

তথয উদে াঅদ। প্রনতদফদদন জানাদনা য়, ৬২ দনভক ৭ 

তাাং, ুনাঃননবভযীর ভাদক েণকাযীযা ১৮ ফছয ফা 

াঅদযাও ডছাট ফয় ডথদক ভাদক ফযফায শুরু কদয; ৭০ 

তাাং ডযাগী াদথভয উৎ তাদদয ানববাফক এফাং ননজস্ব 

ডকৌতূর ডথদক ভাদক েণ কদযন ৭০ দনভক ৬ 

তাাং। ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য ডক্টদযয 

নযচারক াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন উস্থ্ানকাদর াঅদযা জানান, ৯০ দনভক ৬ তাাং ফযনি ভাদক ধূভাদনয ভাধযদভ েণ 

কদযন, ৮২ তাাং ভাদক গরাঃধকযণ কদযন, ২৬ দনভক ২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন। াাংেণকাযীদদয ভাদঝ 

৯৮ দনভক ৯ তাাং এাআ নযাংখ্যাদনয জনয তথয াংেদয াঅদগ ভাদকননবভযীরতায জনয াঅফানক নচনকৎা েণ কদযন, 

ডমখ্াদন ৬৫ দনভক ৮ তাাং নননফভলকযণ ও ুনফভাদনয জনয ৩১ ডথদক ৯০ নদনফযাী কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন, ৪২ দনভক ৪ 

তাাং কাউদেনরাং ডফা েণ কদযন ও ৪২ তাাং নচনকৎা কামভক্রভ ডল ফায য ডকদেয পদরাাঅ কামভক্রদভ ান্তবুভি 

নছদরন। ানষু্ঠাদন প্রধান ানতনথ নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপ্তদযয ভানযচারক ডভা. জাভার উদ্দীন াঅদভদ। নফদল ানতনথ 

নছদরন ভানদয প্রনতষ্ঠাতা ডচয়াযভযান প্রদপয ো. ারূ যতন ডচৌধযুী। বায় বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয বানত 

কাজী যনপকরু াঅরভ। ানষু্ঠাদন াঅদযা উনস্থ্ত নছদরন জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য াআেনটনটউট এফাং াাতাদরয দমাগী াধযাক ো. 

ডরার উনদ্দন াঅদভদ এফাং নথভ াউথ াআউননবভাননটয াফনরক ডরথ নফবাদগয নননয়য ডরকচাযায ো. ায়াতুন নফী। 

https://www.dailyinqilab.com/article/204466/ুনঃমাদক-ননর্ভ রশীলদদর-৫২-দশনমক-১-শতাাংশ-

কারাবন্দী-হন-৬২-দশনমক-৭-শতাাংশ-ুনঃমাদকাসক্ত-১৮-বছদরর-কম-বয়দস-মাদক-বযবহার-শুরু-কদর 

https://www.dailyinqilab.com/article/204466/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A7%A7-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A7%AC%E0%A7%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A7%AD-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%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%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.dailyinqilab.com/article/204466/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A7%A7-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A7%AC%E0%A7%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A7%AD-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%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%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87
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৭০ তাাং ভাদকাদিয াদথভয উৎ ানববাফক 

ননজস্ব প্রনতদফদক  

৭ ডভ ২০১৯ ০০:০০ | াঅদেট: ৭ ডভ ২০১৯ ০১:২৩ 

 ভাদকািদদয ৭০ দনভক ৬ তাাংাআ ডকৌতূর ডথদক ভাদক েণ কদয এ ফভনাদয দথ জনেদয় মান। াঅয ৭০ তাাং 

ভাদকাি ভাদদকয জনয াথভ াংে কদযন তাদদয 

ানববাফকদদয কাছ ডথদক। গতকার ডাভফায 

যাজধানীয ধানভ-ন দত াঅহ্ছাননয়া নভদনয কামভারদয় 

এক গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা ানষু্ঠাদন এ তথয 

জানাদনা য়। ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য 

ডক্টদযয নযচারক াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন 

উস্থ্ানকাদর জানান, ১৮ ফছয ফা াঅযও ডছাট 

ফয় ডথদক ভাদক েণকাযীদদয ৬২ দনভক ৭ 

তাাং ুনযায় ভাদকাি দয় দে। ভাদকাি 

ডথদক স্বাবানফক জীফদন নপদয াঅায য ুনযায় 

ভাদকাি ওয়া ফযনিদদয ৫২ দনভক ১ তাাং 

কাযাফনন্দ ন। তাদদয ভদধয ৪৩ তাাং একফায, ৪১ 

দনভক ৯ তাাং দুাআ-াাঁচফায এফাং ১৫ দনভক ১ তাাং াাঁচফাদযয ডফন ডেপ্তায ন। াআকফার ভাুদ জানান, ৯০ দনভক ৬ 

তাাং ফযনি ধভূাদনয ভাধযদভ, ৮২ তাাং গরাধাঃকযণ, ২৬ দনভক ২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন। প্রনতদফদন 

প্রকা ানষু্ঠাদন প্রধান ানতনথ নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপ্তদযয ভানযচারক ডভা. জাভার উদ্দীন াঅদভদ, নফদল ানতনথ 

নছদরন ভাদক ননযাভয় াংগেন ভানদয প্রনতষ্ঠাতা ডচয়াযভযান াধযাক ো. ারূ যতন ডচৌধযুী, জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য াআননস্টনটউট ও 

াাতাদরয দমাগী াধযাক ো. ডরার উনদ্দন াঅদভদ। বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয বানত কাজী যনপকরু 

াঅরভ। 

   

https://www.dainikamadershomoy.com/post/195778 

https://www.dainikamadershomoy.com/post/195778
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ুনযায় ভাদকানিদদয ৫২.১ তাাং কাযাফনন্দ ন 

নফদল াংফাদদাতা  

 প্রকানত: ০৮:৪৬ নএভ, ০৬ ডভ ২০১৯ 

 

ভাদকাি ডথদক স্বাবানফক জীফদন ডপযায য ুনযায় 

ভাদকানিদদয ৫২.১ তাাং কাযাফনন্দ ন। তাদদয ভদধয 

৪৩ তাাং একফায, ৪১.৯ তাাং দুাআ ডথদক াাঁচফায এফাং 

১৫.১ তাাং াাঁচফাদযয ডফন াঅাআনগত কাযদণ ডেপতায 

ন। ডাভফায (৬ ডভ) যাজধানীয ধানভনিস্থ্ াঅহ্ছাননয়া 

নভদনয প্রধান কামভারদয় এক গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা 

ানষু্ঠাদন এফ তথয ওদে াঅদ। প্রনতদফদদন জানাদনা য়, 

৬২.৭ তাাং ুনাঃননবভযীর ভাদক েণকাযীযা ১৮ ফছয ফা 

াঅযও কভ ফয় ডথদক ভাদক ফযফায শুরু কদয। ৭০ তাাং 

ডযাগীয াদথভয উৎ তাদদয ানববাফক এফাং ৭০.৬ তাাং ফযনি ননজস্ব ডকৌতূর ডথদক ভাদক েণ কদযন। ঢাকা াঅহ্ছাননয়া 

নভদনয স্বাস্থ্য ডক্টদযয নযচারক াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন উস্থ্ানকাদর জানান, ৯০.৬ তাাং ফযনি ধভূাদনয ভাধযদভ ভাদক 

েণ শুরু কদযন, ৮২ তাাং ভাদক গরাঃধকযণ কদযন, ২৬.২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন। াাংেণকাযীদদয ভাদঝ 

৯৮.৯ তাাং এাআ নযাংখ্যাদনয জনয তথয াংেদয াঅদগ ভাদকননবভযীরতায জনয াঅফানক নচনকৎা েণ কদযন, ডমখ্াদন ৬৫.৮ 

তাাং নননফভলকযণ ও ুনফভাদনয জনয ৩১ ডথদক ৯০ নদনফযাী কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন, ৪২.৪ তাাং কাউদেনরাং ডফা েণ 

কদযন এফাং ৪২ তাাং নচনকৎা কামভক্রভ ডল ফায য ডকদেয পদরাাঅ কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন। প্রনতদফদন ানষু্ঠাদন প্রধান 

ানতনথ নদডফ উনস্থ্ত নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপতদযয ভানযচারক ডভা. জাভার উদ্দীন াঅদভদ। নফদল ানতনথ নছদরন 

ভানদয প্রনতষ্ঠাতা ডচয়াযভযান াধযাক ো. ারূ যতন ডচৌধযুী। বায় বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয বানত কাজী 

যনপকরু াঅরভ। এছাো ানষু্ঠাদন নথভ াউথ াআউননবভাননটয াফনরক ডরথ নফবাদগয নননয়য ডরকচাযায ো. ায়াতুন নফী এফাং 

জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য াআননস্টনটউট এফাং াাতাদরয দমাগী াধযাক ো. ডরার উনদ্দন াঅদভদ উনস্থ্ত নছদরন। ঢাকা 

াঅহ্ছাননয়া নভন ভাদক ুনযানিয ওয একনট ক্র ডকনার ফণভনাভূরক গদফলণা কামভক্রভ নযচারনা কদয। ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ 

ানধদপতদযয রাাআদেপ্রাপ্ত ১৭৭নট ভাদক নচনকৎা ডকদেয ভদধয ডদদয ডভাট ১৩৮নট ডকদে নচনকৎা েণযত ৯১১ জন ভাদক 

ননবভযীর ফযনি, মাযা াঅদগ ান্ততদে একফায ভাদক ফযফায জননত কাযদণ নচনকৎা ডনয়ায য াঅফায ুনযায় াঅি দয়ডছন 

এফাং মাদদয ডকাদনা ভাযাত্মক ভাননক ফা াযীনযক ডযাগ ডনাআ তাদদয ান্তভবুি কদয াআন-ডেথ াোৎকাদযয ভাধযদভ তথযানদ াংে 

কদয এাআ গদফলণা কামভক্রভনট নযচারনা কযা দয়দছ। 

এপএাআচএ/াঅযএ/নাঅয 

https://www.jagonews24.com/national/news/498471 

https://www.jagonews24.com/author/special-correspondent
https://www.jagonews24.com/national/news/498471
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ুন: ভাদক ননবভযীরদদয ৫২.১ তাাং কাযাফন্দী ন 

 

রাস্টননউজনফনে,৬াআ ডভ: ভাদকাি ডথদক স্বাবানফক জীফদন 

নপদয াঅায য ুনযায় ভাদকাি ফযনিদদয ৫২.১ 

তাাং কাযাফন্দী ন। এদদয ভদধয ৪৩ তাাং একফায, 

৪১.৯ তাাং দুাআ-াাঁচফায এফাং ১৫.১ তাাং াাঁচফাদযয 

ডফন াঅাআনগত কাযদণ ডেপ্তায ন। 

ডাভফায যাজধানীয ধানভনিস্থ্ াঅহ্ছাননয়া নভদনয প্রধান 

কামভারদয় এক গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা ানষু্ঠাদন এতথয 

ওদে াঅদ।  প্রনতদফদন ানষু্ঠাদন প্রধান ানতনথ নদদফ 

উনস্থ্ত নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপ্তদযয ভানযচারক ডভা: জাভার উদ্দীন াঅদভদ। নফদল ানতনথ নছদরন ভানদয প্রনতষ্ঠাতা 

ডচয়াযভযান াধযাক ো : ারূ যতন ডচৌধযুী। বায়  বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅছাননয়া নভদনয বানত কাজী যনপকুর াঅরভ। 

ানষু্ঠাদন াঅদযা উনস্থ্ত নছদরন নথভ াউথ াআউননবভাননটয াফনরক ডরথ নফবাদগয নননয়য ডরকচাযায ো . ায়াতুন নফী এফাং 

জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য াআেনটনটউট এফাং াাতাদরয দমাগী াধযাক ো . ডরার উনদ্দন াঅদভদ।  প্রনতদফদদন জানাদনা য় , 

৬২.৭% ুন: ননবভযীর ভাদক েণকাযীযা ১৮ ফছয ফা াঅদযাও ডছাট ফয় ডথদক ভাদক ফযফায শুরু কদয ; ৭০% ডযাগী াদথভয 

উৎ তাদদয ানববাফক এফাং ননজস্ব ডকৌতূর ডথদক ভাদক েণ কদযন ৭০.৬%। ঢাকা াঅছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য ডক্টদযয 

নযচারক াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন উস্থ্ানকাদর াঅদযা জানান, ৯০.৬ তাাং ফযনি ভাদক ধভূাদনয ভাধযদভ েণ কদযন , ৮২ 

তাাং ভাদক গরাঃধকযণ কদযন , ২৬.২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন। াাংেণকাযীদদয ভাদঝ ৯৮.৯ তাাং এাআ 

নযাংখ্যাদনয জনয তথয াংেদয াঅদগ ভাদকননবভযীরতায জনয াঅফানক নচনক ৎা েণ কদযন , ডমখ্াদন ৬৫.৮ তাাং 

নননফভলকযণ ও ুনফভাদনয জনয ৩১-৯০ নদনফযাী কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন , ৪২.৪ তাাং কাউদেনরাং ডফা েণ কদযন ও ৪২ 

তাাং নচনকৎা কামভক্রভ ডল ফায য ডকদেয পদরাাঅ কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন।  উদেখ্য, ঢাকা াঅছাননয়া নভন ভাদক 

ুনযানিয ওয একনট ক্র ডকনার ফণভনাভূরক গদফলণা কামভক্রভ নযচারনা কদয। ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপ্তদযয 

রাাআদেপ্রাপ্ত ১৭৭নট ভাদক নচনকৎা ডকদেয ভদধয ডদদয ডভাট ১৩৮নট ডকদে নচনকৎা েণযত ৯১১ জন ভাদক ননবভযীর ফযনি, 

মাযা াঅদগ ান্ততদে একফায ভাদক ফযফাযজননত কাযদণ নচনকৎা ডনয়ায য াঅফায ুনযাি দয় দেদছন, এফাং মাদদয ডকান 

ভাযাত্মক ভাননক ফা াযীনযক ডযাগ ডনাআ তাদদয ান্তভব‚ি কদয াআন-ডেথ াোৎকাদযয ভাধযদভ তথযানদ াংে কদয এাআ গদফলণা 

কামভক্রভনট নযচারনা কযা দয়দছ। ডপ্র নফজ্ঞনপ্ত। 

রাস্টননউজনফনে/াঅননছ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/05/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0

%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8/ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/05/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8/
http://www.lastnewsbd.com/2019/05/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8/
http://www.lastnewsbd.com/2019/05/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8/
http://www.lastnewsbd.com/2019/05/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB%E0%A7%A8/
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ুনযায় ভাদকানিদদয ৫২.১ তাাং কাযাফনন্দ ন 

 ঢাকা , ০৬ এনপ্রর , (ডোআনর টাাআভ২৪): 
ভাদকাি ডথদক স্বাবানফক জীফদন ডপযায য ুনযায় 

ভাদকানিদদয ৫২.১ তাাং কাযাফনন্দ ন। তাদদয ভদধয 

৪৩ তাাং একফায, ৪১.৯ তাাং দুাআ ডথদক াাঁচফায এফাং 

১৫.১ তাাং াাঁচফাদযয ডফন াঅাআনগত কাযদণ ডেপতায 

ন। ডাভফায (৬ ডভ) যাজধানীয ধানভনিস্থ্ াঅহ্ছাননয়া 

নভদনয প্রধান কামভারদয় এক গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা 

ানষু্ঠাদন এফ তথয ওদে াঅদ। প্রনতদফদদন জানাদনা য়, 

৬২.৭ তাাং ুনাঃননবভযীর ভাদক েণকাযীযা ১৮ ফছয 

ফা াঅযও কভ ফয় ডথদক ভাদক ফযফায শুরু কদয। ৭০ 

তাাং ডযাগীয াদথভয উৎ তাদদয ানববাফক এফাং ৭০.৬ 

তাাং ফযনি ননজস্ব ডকৌতূর ডথদক ভাদক েণ কদযন। 

ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য ডক্টদযয নযচারক াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন উস্থ্ানকাদর জানান, ৯০.৬ তাাং ফযনি ধভূাদনয ভাধযদভ 

ভাদক েণ শুরু কদযন, ৮২ তাাং ভাদক গরাঃধকযণ কদযন, ২৬.২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন। াাংেণকাযীদদয ভাদঝ 

৯৮.৯ তাাং এাআ নযাংখ্যাদনয জনয তথয াংেদয াঅদগ ভাদকননবভযীরতায জনয াঅফানক নচনকৎা েণ কদযন, ডমখ্াদন ৬৫.৮ তাাং 

নননফভলকযণ ও ুনফভাদনয জনয ৩১ ডথদক ৯০ নদনফযাী কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন, ৪২.৪ তাাং কাউদেনরাং ডফা েণ কদযন এফাং ৪২ 

তাাং নচনকৎা কামভক্রভ ডল ফায য ডকদেয পদরাাঅ কামভক্রদভ ান্তবুভি নছদরন। প্রনতদফদন ানষু্ঠাদন প্রধান ানতনথ নদদফ উনস্থ্ত 

নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপতদযয ভানযচারক ডভা. জাভার উদ্দীন াঅদভদ। নফদল ানতনথ নছদরন ভানদয প্রনতষ্ঠাতা ডচয়াযভযান 

াধযাক ো. ারূ যতন ডচৌধযুী। বায় বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয বানত কাজী যনপকুর াঅরভ। এছাো ানষু্ঠাদন নথভ 

াউথ াআউননবভাননটয াফনরক ডরথ নফবাদগয নননয়য ডরকচাযায ো. ায়াতুন নফী এফাং জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য াআননস্টনটউট এফাং াাতাদরয 

দমাগী াধযাক ো. ডরার উনদ্দন াঅদভদ উনস্থ্ত নছদরন। ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভন ভাদক ুনযানিয ওয একনট ক্র ডকনার 

ফণভনাভূরক গদফলণা কামভক্রভ নযচারনা কদয। ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ ানধদপতদযয রাাআদেপ্রাপ্ত ১৭৭নট ভাদক নচনকৎা ডকদেয ভদধয ডদদয 

ডভাট ১৩৮নট ডকদে নচনকৎা েণযত ৯১১ জন ভাদক ননবভযীর ফযনি, মাযা াঅদগ ান্ততদে একফায ভাদক ফযফায জননত কাযদণ নচনকৎা 

ডনয়ায য াঅফায ুনযায় াঅি দয়দছন এফাং মাদদয ডকাদনা ভাযাত্মক ভাননক ফা াযীনযক ডযাগ ডনাআ তাদদয ান্তভবুি কদয াআন-ডেথ 

াোৎকাদযয ভাধযদভ তথযানদ াংে কদয এাআ গদফলণা কামভক্রভনট নযচারনা কযা দয়দছ। 

 

https://www.dailytimes24.com/2019/05/06/national/127527.html 
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৭০ তাাং ভাদকাি ভাদদকয াদথভয উৎ ানববাফক 

 

ভাদকািদদয ৭০ দনভক ৬ তাাংাআ ডকৌতূর ডথদক ভাদক েণ কদয এ ফভনাদয দথ জনেদয় মান। াঅয ৭০ তাাং 

ভাদকাি ভাদদকয জনয াথভ াংে কদযন তাদদয ানববাফকদদয কাছ ডথদক। গতকার ডাভফায যাজধানীয ধানভ-ন দত াঅহ্ছাননয়া 

নভদনয কামভারদয় এক গদফলণা প্রনতদফদন প্রকা ানষু্ঠাদন এ তথয জানাদনা য়। ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য ডক্টদযয নযচারক 

াআকফার ভাুদ প্রনতদফদন উস্থ্ানকাদর জানান, ১৮ ফছয ফা াঅযও ডছাট ফয় ডথদক ভাদক েণকাযীদদয ৬২ দনভক ৭ তাাং 

ুনযায় ভাদকাি দয় দে। ভাদকাি ডথদক স্বাবানফক জীফদন নপদয াঅায য ুনযায় ভাদকাি ওয়া ফযনিদদয ৫২ 

দনভক ১ তাাং কাযাফনন্দ ন। তাদদয ভদধয ৪৩ তাাং একফায, ৪১ দনভক ৯ তাাং দুাআ-াাঁচফায এফাং ১৫ দনভক ১ তাাং 

াাঁচফাদযয ডফন ডেপ্তায ন। াআকফার ভাুদ জানান, ৯০ দনভক ৬ তাাং ফযনি ধভূাদনয ভাধযদভ, ৮২ তাাং গরাধাঃকযণ, ২৬ 

দনভক ২ তাাং শ্বাদয ভাধযদভ ভাদক েণ কদযন। প্রনতদফদন প্রকা ানষু্ঠাদন প্রধান ানতনথ নছদরন ভাদকদ্রফয ননয়ন্ত্রণ 

ানধদপ্তদযয ভানযচারক ডভা. জাভার উদ্দীন াঅদভদ, নফদল ানতনথ নছদরন ভাদক ননযাভয় াংগেন ভানদয প্রনতষ্ঠাতা ডচয়াযভযান 

াধযাক ো. ারূ যতন ডচৌধযুী, জাতীয় ভাননক স্বাস্থ্য াআননস্টনটউট ও াাতাদরয দমাগী াধযাক ো. ডরার উনদ্দন 

াঅদভদ। বানতত্ব কদযন ঢাকা াঅহ্ছাননয়া নভদনয বানত কাজী যনপকুর াঅরভ। 

http://anentertainmentnews.com/অরাধ/৭০-শতাাংশ-মাদকাসক্ত-

মাদদক/?fbclid=IwAR34amVbe8hivuG404im9v7VMAVFCHdSRwfjIr6DN9AqZJW2DzKE8MRI0XY 
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