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ঘঘালণাত্র (Decl ar at i on) 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদ যোপ্রযয ভাজেরযাণ ভন্ত্রণারয়য ধীন ফাংরাদ জাতীয় ভাজেরযাণ তযলদ েতৃৃে 

২০২১-২২ থৃফছয গৃীত (ূত্রঃ ৪১.০৩.০০০০.০৮৪.০২.০০৬ (১).২১-১৫৮৯, তাতযখঃ ০৯-১১-২০২১) গফলণায 

ং তফ ‚নতুন নতুন ভাদেয উৎ, যফযা, ফযফাযোযী, াভাতজে প্রবাফ এফং উত্তযণয উায়ঃ এেতি 

গফলণা‛ নাভ তরতফদ্ধ এআ গফলণাতি ম্পন্ন েযা য়ছ। এতি এেতি প্রভৌতরে গফলণা। এআ গফলণাতি ফা এয 

প্রোন ং তফল প্রোন তডতি ফা নয প্রোন উেয নয প্রোন এোডতভে প্রততষ্ঠান উস্থান েযা য়তন। 

এআ গফলণায ের োমৃক্রভ প্রধান গফলে, মাগী গফলে এফং নযানয গফলণা েভৃীদয দ্বাযা ম্পাতদত 

য়ছ।  

এআ গফলণায ের োমৃক্রভ ফাংরাদ জাতীয়  ভাজেরযাণ তযলদয থৃায়ন তযচাতরত য়ছ। এআ 

প্রততফদনতিত নতুন নতুন ভাদেয উৎ, যফযা, ফযফাযোযী, াভাতজে প্রবাফ ম্পর্কে তথয অযণ েযা 

য়ছ। অভযা প্রতযাা েযতছ এআ প্রততফদনতি ফাংরাদ চরভান তবপ্ত ভাদোতি ম্পেৃ ফস্থান জানত 

এফং ফয ম্ভাফী উত্তযণ প্রনপ্রিত কযর্ত ফাংরাদ যোযয োমৃক্রভে ত্বযাতিত েযত উেখমাগয বূতভো 

যাখফ। 
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                              গর্ফলণা াযংর্ে 

“নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা, ব্যফাযকাযী, াভাপ্রজক িবাফ এফং উত্তযর্ণয উায়ঃ একটি গর্ফলণা”  

ীল েক গর্ফলণা ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ। ভা`K ª̀e¨ Ggb GKwU †flR ª̀e¨ hv MÖn‡Y gvby‡li kvixwiK I gvbwmK 

¯v̂fvweKZv e¨vnZ nq Ges hv Avmw³| gvbwmK Av”QbœZv, Z› ª̀v”QbœZv m„wó K‡i| gvbyl ঘনায Rb¨ hv MÖnY 

K‡i ZvB gv`K ª̀e¨| †h e¨w³ MÖnY K‡i Zv‡K e‡j gv`Kvm³| Bb‡RKkb, a~gcvb, Bb‡nj, U¨ve‡jU, 

wmivc †h †Kvb gva¨‡g gvbyl gv`K ª̀e¨ MÖnY Ki‡Z cv‡i| ª̀‡e¨i Dci GB wbf©ikxjZv e¨w³i kix‡i I 

g‡b ‡bwZevPK cÖfve we Í̄vi K‡i| gvbyl ỳB Dcv‡q gv`K ª̀e¨ MÖnb K‡i: (1) cÖvK…wZK Dcv‡q •Zwi 

gv`K ª̀e¨: Zvwo, Avwdg, MuvRv, fvs, Pim, nvwmm, gvwiRyqvbv BZ¨vw`, (2) ivmvqwbK Dcv‡q •Zwi 

gv`K ª̀e¨: †n‡ivBb, giwdb, †Kv‡Kb, mÄxebx myiv I wewfbœ cÖKvi A¨vj‡Kvnj| gv`K MÖn‡Y gw¯Í‡®‥i wKQz 

RvqMvq †Wvcvwgb bvgK wbD‡ivUªvÝwgUvi e„w× e¨w³‡K Avb›` w`Z wKš‘ cieZ©x‡Z †Wvcvwgb ax‡i ax‡i Zvi 

Kvh©KvwiZv nvwi‡q †d‡j| G‡Z K‡i e¨w³ Zvi Avb›` †LuvRvi †bkv †_‡K gv`K MÖnY  Af¨v‡m cwibZ 

nq| e¨w³ c‡i PvB‡jI Avi GB Ae ’̄v †_‡K †ei n‡Z cv‡ib bv,  †m wbqš¿Y ÿgZv nvwi‡q †d‡j| †ewk 

cwigv‡b kix‡i ÿwZKi cÖfve †dj‡Z cv‡i| hvi cwibwZ ïiæ nq wKWwb RwUjZv, wjfv‡ii RwUjZv, 

K¨vÝvi, ü`‡ivM, „̀wókw³ K‡g hvIqv, ÿzavg›`v, eÜ¨vZ¡ w`‡q †kl nq  g„Zz¨i gva¨‡g| we‡k¦ gv`Kvmw³ I 

gv`K ª̀‡e¨i µgea©gvb we Í̄…wZ cÖwZ‡iv‡ai j‡ÿ¨ RvwZmsN wesk kZvãxi †kl `kK A_©vr 1991 †_‡K 

2000 mvj ch©šÍ gv`Kwe‡ivax `kK iƒ‡c wPwýZ K‡i Ges cÖwZ eQi 26 Ryb ZvwiL †_‡K gv`K we‡ivax 

w`em wn‡m‡e †NvlYv K‡i| •`wbK gvbeKÉ Gi 26 Ryb, 2021 cÖwZ‡e`b Abyqvhx, evsjv‡`kmn we‡k¦i 

wewfbœ †`‡k AvšÍR©vwZK gv`K we‡ivax w`em cvjb nIqv m‡Ë¡I RvZxq I AvšÍR©vwZK Dfq ch©v‡q 

gv`Kvmw³ evo‡Q, evo‡Q gv`K †PvivKvievi| GKwU cwimsL¨v‡b †`Lv hvq, Dbœqbkxj †`k¸‡jv‡Z MZ 

10 eQ‡i gv`Kvm‡³i msL¨v 6 ¸Y †e‡o‡Q| ফত েভার্ন ঘদর্ ভাদর্কয নানা উৎ প্রফদ্যভান। বাং, অপ্রপভ গাাঁজা 

আতোপ্রদ িাচীনকার্র প্রছর প্রকন্তু প্রফজ্ঞার্নয উন্নপ্রতয পর্র ও ফত েভান ভর্য় এয মর্থষ্ট উন্নপ্রত র্য়র্ছ। ফত েভান কার্রয 

ভাদকদ্রব্য প্রর্র্ফ ঘপনপ্রপ্রডর, ঘর্যাআন, ভাপ্রযজুয়ানা, আয়াফা আতোপ্রদ উর্িখর্মাগ্য। এছাড়াও নতুন ভাদক প্রর্র্ফ 

ঘমাগ র্য়র্ছ এর এ প্রড, ঘকক, এভপ্রডএভএ, অআ, এভপ্রপটাপ্রভন াউডায ককর্টর ফা ঝাপ্রি, খাত, ব্যথানাক 

টোফর্রট আতোপ্রদ। ফাংরাদ প্রায় ৭.৫ তভতরয়ন ভানুল ভাদোি। প্রদয প্রফোয জনংখযাযও প্রফ ফড় ং 

ভাদোি। প্রভাি ভাদোিদয ৪৮ তাং ততক্ষত এফং ৪০ তাং ততক্ষত। ভাদোিদয প্রায় ৫৭ 



4 
 

তাং প্রমৌন যাধী, মাদয ৭ তাং রা এআচঅআতব বাআযা দ্বাযা ংক্রাতভত। প্রিেআ ভাদে তনয়ন্ত্রণ 

রক্ষযভাত্রা জৃন অন্তজৃাততে ড্রাগ েনবননগুরা মথামথবাফ নুযণ েযা এফং ভাদে তনয়ন্ত্রণ জনস্বাস্থয, 

ভানফাতধোয জাততংঘয োমৃতযেল্পনা নুায বযন্তযীণ ভাদে তরত প্রফতৃন েযা প্রয়াজন। ুরুলদয 

তদয় শুরু রও নাযী ভাদোিয ংখযাও অঙ্কাজনে ায ফাড়ছ প্রদ। ফরছন, াধাযণত ১৬ প্রথে ৩৫ 

ফছয ফয়ী নাযীযা ভাদে িণ েয থােন। তফফাততদয ফড় ংআ তক্ষাথৃী। অন্তজৃাততে ংগঠন ভূ 

প্রমভন জাততংঘ, ওয়ার্ল্ৃ প্রল্থ  গৃানাআজন (W H O) এআ ফস্থাে উদ্বগজনে অখযা তদয়ছ। তফতবন্ন 

গফলণা প্রথে জানা মাে অজোর তেযা ১০ জন প্রযাগী াাঁাতারগুরাত তবড় েযছ মাযা প্রোন না প্রোন 

ভাদে অি। তোয এফং তরুণদয ভধয ভাদে অিয তযভান তযতধে, মাদয ফয় ১৫ প্রথে ৩০ 

এয ভাঝ (গড় ফয় ২২)।ভাজয ের স্তয প্রথে এদয উতস্থতত। ছাত্র-ছাত্রীযা খুফ জআ ভাদোতিয 

বয়ার প্রছাফরয তোয ে, মায পরশ্রুততত তক্ষাথৃীদয ভান েভ মাে এফং সু্কর েরজগুরাত উতস্থততও 

েভছ। ভাদোি ফযাতিয াযীতযে ও ভানতে ফস্থায ক্ষততাধন েয তাে তযফায ও ভাজয োছ প্রয় 

েয। াভাতজে জীফন  নতুন ভাদেয উৎ, যফযা, ফযফাযোযী, এয ধ্বংাত্মে প্রনততফাচে প্রবাফ এফং 

ক্রভািয় উত্তযণ তফলয় এ গফলণা েযা তযন্ত জরুযী। Gd Gb ingvb, Gg Avn‡g`, Gg Avjxi ÒSocio 

Economic Status of Drug Addicted young people in Dhaka City”, 2016 াততয ভীক্ষা 

েযা য়ছ। এখার্ন ফরা র্য়র্ছ gv`Kvmw³ eZ©gvb AwaK RbmsL¨vi evsjv‡`‡k we‡kl K‡i ZiæY cÖR‡b¥i 

Rb¨ ZxeªZi  mgm¨v wn‡m‡e cwiMwYZ n‡q‡Q| gv`‡Ki AZ¨vwaK e¨env‡ii we Í̄…wZ Avgv‡`i e¨w³MZ, A_© 

msµvšÍ,  mvgvwRK Rxe‡bi mvgwMÖK Ae ’̄v‡K †bwZevwPKfv‡e cÖ‡KvwcZ Kযর্ছ। cvkvcvwk ¯̂v¯’¨MZ 

Ae ’̄v‡K ỳe©j K‡i w`‡q‡Q| AcÖZ¨vwkZ SzuwKc~Y© AvPiY I AcivacÖeYZv †e‡o ‡M‡Q| াাাপ্র, gywbm 

Kzgvi, Kziæ‡ÿÎ wek¦we`¨vj‡qi mgvRKg© wefv‡M wcGBPwW M‡elঘকয “Impact on drug abuse on 

the relationship with families in India”-, ধ্যয়ন কযা র্য়র্ছ ঘমখার্ন ফরা র্য়র্ছ fvi‡Z hye 

mgv‡Ri g‡a¨ gv`Kvmw³ mgm¨v cÖPÛ ûgwK¯̂iƒc| Gi cÖfv‡e mvs¯‥…wZK g~j¨‡ev‡ai g‡a¨ cwieZ©b N‡U‡Q, 

A_©‣bwZK ỳ ©̀kv †e‡o‡Q, cvwievwiK mg_©b I eÜb ỳe©j n‡q c‡o‡Q, cvwievwiK AkvwšÍ I wewfbœ 

Acivag~jK Kvh©µ‡gi Rb¨ w`‡”Q| cvwievwiK m¤ú‡K© gv`Kvmw³ KZUv fqven cÖfve †dj‡Z cv‡i ZvB 

ejv n‡q‡Q| evsjv‡`k msev` ms ’̄v (evmm) Ryb 20, 2021 GKwU cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i gv`Kvmw³ g~jZ 
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we‡bv`bMZ D‡Ï‡k¨ ev ỳwðšÍv ~̀i Kivi ZvwM‡` ïiæ Kiv nq| mg‡qi Kv‡ji cwiµgvq GB nvi evo‡Z 

_v‡K| ivwdRv Lvbg (28) bv‡g GKRb bvix‡K gv`K MÖn‡Y Zvi ¯̂vgx eva¨ K‡iwQj| ivwdRv †g‡qwUB 

we‡qi Av‡M hLb Zvi fwel¨Z ¯̂vgx GKRb †bkvMÖ ’̄ Zv Rvb‡Zv Ges †f‡ewQ‡jv †m Zvi ¯̂vgx‡K ‡bkvi 

RMZ †_‡K mwi‡q wb‡q Avm‡e| ivwdRvi g‡Zv Ggb A‡bK †g‡q B”QvK…Z ev Awb”QvK…Z gv`K MÖnY 

Ki‡Q hv Avgv‡`i mvwe©K ¯v̂¯’̈ ‡K webó Ki‡Q| gwnjv ev †g‡qiv g~jZ Bqvev, †n‡ivBb, Ny‡gi Jla I 

wmMv‡i‡U †ewk Avm³| XvKv wek¦we`¨vj‡qi Kw¤úDUvi †m›Uvi wefv‡Mi weÁvb ms¯‥…wZ cwil` Av‡qvwRZ 

Ògv`Kvmw³ mgm¨v evsjv‡`k ‡cªÿvc‡U kxl©K GK †mwgbv‡i ejv nq †h, ¯‥zj- K‡jR ch©v‡q kZKiv 6 

fvM QvÎ gv`Kvm³ Ges wK‡kvi eq‡mi †Q‡j-‡g‡q‡`i g‡a¨I gv`Kvmw³i িফণতা †e‡o P‡j‡Q| Gg Gb 

mv¾v` Zvi ÒDrug Addiction in Bangladesh and it‟s Effects” 2013, 25 (02) 84- (9) 

Aby‡”Q` †_‡K Rvb‡Z cvwi, gv`Kvm³ Avgv‡`i †`‡ki Avbv‡P Kvbv‡P e¨vwai iƒc jvf K‡i‡Q| e¨w³i 

kvixwiK I gb Í̄vwË¡K ÿwZ †_‡K gyw³i R‡b¨ kvixwiK I Avw_©K  ¯v̂‡¯’̈ i ÿwZi  gy‡L co‡Q| hLb GKRb 

e¨w³ †bkvMÖš’ nq Zvi ci †_‡K µgvš̂‡q gv`‡Ki †WvR evov‡Z _v‡K Gfv‡e †m wgZvPvix ÿgZv nvwi‡q 

†d‡j| G‡Z Avgv‡`i A_©bxwZ, cwievi, mgvR BZ¨vw`i mvwe©K Dbœqb e¨vnZ n‡”Q| eZ©gv‡b, gv`Kvm³ 

e¨w³‡K cwievi I mgv‡Ri †evSv Qvov Ab¨ wKQz fvev nq bv| XvKv Avn&mvwbqv wgk‡bi Addiction 

management Integrated care Abymv‡i, Avgv‡`i mvgvwRK Aaxb cÖ_gZ cyiæliv I cieZ©x‡Z bvixiv 

gv`Kvm³ hv cy‡ivcywi ûgwK ¯îƒc| MZ 3 eQi a‡i 250 Rb gv`Kvm³ bvix wPwKrmv wb‡”Qb| hv‡`i 

43% bvix cvwievwiK AkvwšÍÍi Kvi‡b g~jZ Bqvev MÖnY K‡i| AvBwmwWwWAvi, we Ges  Journal of 

Health population and Nutrition Gi GKwU Aa¨qb cÖwZ‡e`‡b ejv n‡q‡Q †m, Avgv‡`i ivRavbx 

kn‡ii cÖvq 79.4% gv`K e¨enviKvix cyiæl Ges †hKv‡b 20.6% n‡jv bvix| cwiev‡ii m`m¨‡`i A‡bK 

†ewk m‡PZb n‡Z n‡e, A‡bK †ewk hZœevb n‡Z n‡e gv`Kvm³ e¨w³i cÖwZ Zv‡`i‡K †R‡j bv w`‡q 

Dchy³ wPwKrmv w`‡q ¯̂vfvweK Rxe‡b wdwi‡q Avb‡Z র্ফ। ফাংরার্দ যকায Ògv`K ª̀e¨ wbqš¿Y AvBb 

1990Ó †m ms‡kvab K‡i gv`K ª̀e¨ wbqš¿Y AvBb& 2018 cÖwZôv K‡i‡Q| gv`K`ª‡e¨i wbqš¿Y, mieivn, 

Pvwn`v n«vm, Ace¨envi I †PvivPvjvb †iv‡a Ges gv`Kvm³‡`i wPwKrmv I cybe©vmb K‡í weavb cÖYq‡bi 

Rb¨ cÖbxZ AvBb; John Hopkins Medicine এয  Institute for Basic Biomedical Sciences 

“Drug Abuse and Addiction Research-এ ঘদখার্না র্য়র্ছ ঘম প্রকবার্ফ দীঘ েস্থায়ী ওষুর্ধয ব্যফায 

ভপ্রির্ে স্থায়ী প্রযফত েন ঘটায় মা অপ্রিয প্রদর্ক প্রনর্য় মায়।তার্দয নুন্ধানগুপ্রর অপ্রিয জন্য অর্যা কাম েকযী 
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প্রচপ্রকৎায প্রফকার্ ায়তা কযর্ত ার্য। ফত েভান অপ্রিয প্রচপ্রকৎায় কাউর্ন্পপ্ররং এফং ম্পূণ ে প্রফযত থাকার্ক 

গ্রাপ্রধকায ঘদয়া র্য় থার্ক।  উর্য েি াততয ভীক্ষা েযা য়ছ। গফ লণায প্রধান উেয ে ফাংরাদ 

নতুন নতুন ভাদেয উৎ, যফযা, ফযফাযোযী, এয প্রনততফাচে াভাতজে প্রবাফ এফং উত্তযণয উায়ভূ 

ম্পে ৃ জানা। গফলণায তফল উেযভূ ে ে ) ভাদে ফযফাযোযীয ভাদে ফযফাযোযীয জনতভততে , 

অথৃ-াভাতজে ও াংসৃ্কততে ফস্থা ম্পেৃ জানা, খ) ভাদে ফযফাযোযী নতুন এফং ুযাতন প্রোন প্রোন ধযণয 

এফং প্রেন ভাদে িণ েয প্র ম্পেৃ তথযানুন্ধান েযা, গ ) ভাদে াভিীয উৎ ও যফযাোযী ম্পেৃ 

তথয অযণ েযা , ঘ) ভাদেয অথৃ-াভাতজে, াতযফাতযে, াযীতযে ও ভানতে প্রনততফাচে প্রবাফ ম্পেৃ 

ফগত ওয়া এফং  ঙ) ভাদে ফযফায ও যফযা হ্রােযণয রক্ষয তা প্রথে উত্তযণয উায় ম্পেৃ তথয 

প্রখাাঁজ প্রফয েযা। চট্টিাভ ততিেৃাযনয ন্তবুৃি ফন্দয, রূা, তভযযাআ, প্রোতায়াতর, ডফরভুতযং থানা এফং 

খুরনা ততিেৃাযনয ন্তবুৃি প্রানাডাঙ্গা , খাতরুয, প্রদৌরতুয , পুরুয এফং ডুভুতযয়া থানা এআ গফলণায 

প্রক্ষত্র ফর তফফতচত য়ছ । প্রথভত গফলণাতি এেতি তথয উদঘািনভূরে গফলণা । এয ভূর দ্ধতত ে তভশ্র 

দ্ধতত থৃাৎ গুণফাচে ও ংখযাফাচে দ্ধতত নুযণ েযা য়ছ । ংখযাফাচে গফলণায জনয জতয দ্ধতত 

এফং গুণফাচে গফলণায জনয প্রেিাতড  ও প্রপাোদর অরাচনা নুযণ েযা য়ছ। চট্টিাভ 

ততিেৃাযন এফং খুরনা ততিেৃাযনয ন্তবুৃি ের এরাোয ভাদে িণোযী এফং জনগণ রা 

ভিে এফং প্রতততি ভাদেফী  প্রে তফেলণয এেে। গফলণােভৃয প্রক্ষত্র প্রধানত চট্টিাভ ও খুরনা  প্রজরায 

তফতবন্ন থানাে উেযভূরে বাফ ফাছাআ েযা য়ছ এফং ভাদেফী ও তযফাযয দয , ভাজয জনগাষ্ঠী 

প্রঙযনায়নয ন্তবুৃি য়ছ। চট্টিাভ ততিেৃাযনয ন্তবুৃি ফন্দয, তভযযাআ, প্রোতায়াতর, ডফরভুতযং থানায 

প্রতততি প্রথে  ১০ জন েয প্রভাি  ৫০ জন জনগাষ্ঠী জতযয ন্তবুৃি য়ছ এফং খুরনা ততিেৃাযনয 

ন্তবুৃি প্রানাডাঙ্গা , খাতরুয, প্রদৌরতুয, পুরুয এফং ডুভুতযয়া থানায প্রতততি প্রথে  ১০ জন েয প্রভাি  ৫০ 

জন ভাজয জনগাষ্ঠীয জতযয অওতাবুি । চট্টিাভ ততিেৃাযন প্রথে উেযভূরেবাফ ৫তি  প্রেিাতড 

এফং খুরনা ততিেৃাযনয ফাতন্দাদয ভধয প্রথে উেযভূরেবাফ ৫তি  প্রভাি ১০তি প্রেিাতড তযচারনা 

েযা য়ছ । চট্টিাভ ততিেৃাযনয ফন্দয ও প্রোতায়াতর থানায প্রতততি প্রথে ১তি েয প্রভাি দুিা প্রপাো 

দর অরাচনা েযা য়ছ। নুরূবাফ খুরনা ততিেৃাযনয খাতরুয ও প্রদৌরতুয থানায ১তি েয প্রভাি 
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২িা প্রপাো  দর অরাচনা েযা য়ছ । প্রতততি দর  ১০ দয তফতষ্ট। স্থানীয় যোয প্রতততনতধ , তচতেৎে, 

এনতজও েভৃী, ভাজেভৃী, াংফাতদে, ুীর ভাজয দয ও ভাদেফী তযফাযয দয। উাত্তয উৎ র 

চট্টিাভ ও খুরনা প্রজরায  ভাদে িণোযী  এফং জনগণ । গুণাত্মে দ্ধততয জনয প্রাথতভে উৎ প্রথে উাত্ত 

ংি েযা য়ছ । াক্ষাৎোয নুূচীত  উনু্মি (Open ended) এফং অফদ্ধ (Close ended) এবাফ প্রশ্ন 

তন্নফতত েযা য়ছ । গুণাত্মে গফলণায প্রক্ষত্র াক্ষাৎোয এফং মৃফক্ষণ দ্ধতত প্রয়াগ েযা 

য়ছ।ংখযাফাচে উাত্তয জনয াক্ষাৎোয নুূচী ফযফায েযা য়ছ। গুণফাচে দ্ধততয প্রক্ষত্র তফল েয 

প্রেিাতডয জনয প্রশ্ন তনদৃতো প্রস্তুত েয ধাযাফাতেবাফ ম্পন্ন েযা য়ছ । FGD এয জনয দর গঠন েযা 

য়ছ এফং তডও ও তবতডও এয ভাধযভ ফিফয তরতফদ্ধ েযা য়ছ এফং যফতৃীত তা মথামথ প্রতক্রয়ায় 

তনয়ভ নুমায়ী তরতফদ্ধ েযা য়ছ । ংখযাফাচে তথয উস্থানয জনয প্রশ্রণীফদ্ধেযণ ও াযতণফদ্ধেযণ েযা 

য়ছ। Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm³ e¨w³‡`i g‡a¨ m‡e©v”P 56% gv`Kvm‡³i eqm 15-25 eQi 

eq‡mi g‡a¨, Ab¨w`‡K PÆMÖv‡gi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 42% 26-35 eQi eq‡mi g‡a¨| 

Lyjbv wefv‡Mi 36% gv`Kvm‡³i eqm 26-35 eQi eq‡mi g‡a¨; 6% Gi eqm 36-45 eQi eqm Ges 

2% Gi eqm 46-55 Gi g‡a¨| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 30% Gi eqm 15-25 Gi g‡a¨; 12% Gi 

eqm 36-45 Gi g‡a¨; 14% Gi eqm 46-55 eQi Gi g‡a¨; 55 eQ‡ivaŸ© 2% gv`Kvm³| mvgwMÖKfv‡e 

39% Gi eqm 26-35 Gi g‡a¨, 33% Gi eqm 15-25 eQi eq‡mi g‡a¨ i‡q‡Q| †hLv‡b Lyjbv 

wefv‡Mi †gvU 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡eŸv©P 50% gva¨wgK †cwi‡q‡Q Ges Acic‡ÿ PÆMÖvg wefv‡Mi 

50 R‡bi g‡a¨ m‡eŸ©vP 34% gva¨wgK cvk K‡i‡Q| Lyjbv wefv‡M 6% gv`Kvm³ wbiÿi; 6% cÖv_wgK 

cvk K‡i‡Q; 26% D”P gva¨wg‡Ki MwÛ †cwi‡q‡Q, 12% ¯œvZK cvk K‡i‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 8% 

gv`Kvm³ wbiÿi; 16% cÖv_wgK †cwi‡q‡Q; 24%D”P gva¨wgK cvk; 12% ¯œvZK cvk Ges 6% 

¯œvZ‡KvËi cvk K‡i‡Q| mvwe©Kfv‡e, m‡eŸv©P 42% gv`Kvm³ gva¨wgK cvk Ges 25% D”P gva¨wgK cvk 

K‡i‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 92% gv`Kvm³ †eKvi Ges 8% gv`Kvm³ e¨emvi 

mv‡_ RwoZ| Acic‡ÿ, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 22% QvÎ; 14% †eKvi; 20% 

e¨emvqx; 6% PvKzixRxwe; 14% MvwoPvjK; 20% Ab¨vb¨ ‡ckvi mv‡_ RwoZ| mvwe©Kfv‡e, 53% 

gv`Kvm³ †eKvi Ges 24% gv`evm³ e¨emvqx| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 48% 
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gv`Kvm‡³i gvwmK Avq 31,000 - 40,000 UvKvi g‡a¨, Acic‡ÿ PÆMÖvg wefv‡Mi m‡e©v”P 24% 

gv`Kvm‡³i cwiev‡ii Avq 10,000 - 20,000 UvKvi g‡a¨| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

m‡e©v”P 70% Bqvevq Avm³; 6% Avwd‡g Avm³; 30% †nv‡ivBb; 6% nvwm‡m; 20% †Kv‡KB‡b Avm³; 

68% MuvRvq Avm³; 14% GjGmwW‡Z Ges 6% Ab¨vb¨ gv`‡K Avm³| cvkvcvwk PÆMÖvg wefv‡Mi 50 

Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 66% Bqvevq Avm³; 4% Avwd‡g; 12% †n‡ivB‡b Avm³; 64% MuvRvq; 6% 

gvwiRyqvbvq; GjGmwW‡Z 2% Ges Ab¨vb¨ gv`‡K 6% Avm³| mwVKfv‡e me‡_‡K †ewk A_©vr 68% 

Bqvevq Ges 56% MuvRvq Avm³| GLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 78% Bb‡nj ev bvK 

†kvKvi gva¨‡g gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡Kb; 95% a~gcv‡bi gva¨‡g; 54% Bb‡RKk‡bi gva¨‡g MÖnY K‡i 

_v‡Kb| PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 14% Bb‡nj ev bv‡K †kvKvi gva¨‡g; 80% a~gcv‡bi 

gva¨‡g; 6% Bb‡RKk‡bi gva¨‡g; 33% U¨ve‡j‡Ui gva¨‡g; 34% wmiv‡ci gva¨‡g Ges 4% Ab¨vb¨ 

gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡Kb| mwVKfv‡e 95% a~gcv‡bi gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡K; 46% Bb‡nj ev bv‡K 

†kvKvi gva¨‡g MÖnY K‡i _v‡K| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 74% gv`Kvm³ eÜz ev 

mncvVx‡`i Pv‡c c‡o gv`‡K Avm³ n‡”Q| Lyjbvq 38% gvbwmK mgm¨vMÖ¯Í n‡q; 38% †K․Z~njx n‡q; 

44% wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© cÖgvY Ki‡Z; 4% cvwievwiK fv½‡bi Kvi‡Y; 6% nZvkvMÖ Í̄ n‡q; 6% evwK 

Ab¨vb¨ Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡q‡Q| Avevi, PÆMÖv‡g 36% eÜz ev mncvVx‡`i Pv‡c c‡o, 18% gvbwmK 

mgm¨vMÖ Í̄ n‡q, 40% wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© cÖgvY Ki‡Z, 14% cvwievwiK fv½‡bi Kvi‡Y; 14% 

nZvkvMÖ¯Í nIqvi Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡”Q| mvwe©Kfv‡e, 62% gv`Kvm³ e¨w³ †K․Z~njx n‡q gv`‡Ki cÖwZ 

S~‡K co‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% Gi g‡a¨ ÿz`vg›`v cwijwÿZ n‡q‡Q; 78% 

Gi g‡a¨ Acywó; 76% Gi g‡a¨ „̀wó kw³ K‡g hvIqv; 70% Gi g‡a¨ IRb K‡g hvIqv, 6% Gi g‡a¨ 

wKWwb †ivM; 8% Gi g‡a¨ eÜvZ¡; 42% Gi g‡a¨ M¨vw÷ªK ev Avjmv‡ii g‡Zv kvixwiK mgm¨v †`Lv 

†M‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 62% gv`Kvm‡³i g‡a¨ ÿz`vg›`v hv m‡e©v”P; 36% Gi g‡a¨ „̀wókw³ K‡g 

hvIqv; 36% Gi g‡a¨ IRb K‡g hvIqv, 46% Gi g‡a¨ M¨vw÷ªK ev Avjmvi, 16% Gi g‡a¨ ü`‡ivM, 

8% Gi g‡a¨ dzmdz‡m cvwb Rgv, 8% Gi g‡a¨ cywónxbZv, 6% Gi g‡a¨ wKWwb †ivM; 14% Gi g‡a¨ 

wjfv‡ii RwUjZv BZ¨vw` cwijwÿZ n‡q‡Q| mvwe©Kfv‡e, 72% gv`‡Ki g‡a¨ ÿz`vg›`v cwijwÿZ n‡q‡Q| 

Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`K`ª‡e¨i g‡a¨ kZKiv 50% †b․-c‡_i gva¨‡g Ges 50% ’̄j c‡_ gv`K ª̀e¨ 

µq K‡i _v‡K| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 56% †b․-c‡_ Ges 64% ¯’j c‡_i 
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gva¨‡g gv`K`ªe¨ µq K‡i _v‡K| †hLv‡b mvwe©Kfv‡e, ¯’jc‡_ 57% gvbyl gv`K ª̀e¨ µq K‡i _v‡K Ges 

53% gvbyl †b․-c‡_ ev Rj c‡_ gv`K µq K‡i _v‡K| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 100% gvbyl 

MYcÖwZ‡iv‡ai Av‡›`vjb Kvh©Kix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| Lyjbv wefv‡Mi 98% gvbyl gv`K cÖwZ‡iva 

I wbivg‡q AvB‡bi mwVK ev¯Íevqb n‡”Q e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb; 2% gvbyl mwVK ev Í̄evqb n‡”Q bv 

e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 100% gvbyl gv`K cÖwZ‡iva I wbivg‡q AvB‡bi 

mwVK ev¯Íevqb n‡”Q e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| †Z gv`Kvmw³ †Q‡o my¯’-¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Q 

e‡j Z_¨ cvIqv †M‡Q| †hLv‡b, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 30% gv`K †Q‡o my¯’fv‡e 

Rxeb hvcb Ki‡Qb Avi Aewkó 70% my¯’ ¯v̂fvweK Rxeb aviY Ki‡Z e¨_© n‡q‡Qb| Avevi, PÆMÖvg 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% my¯’ ¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Qb Avi 28% gv`K †Q‡o my¯’ 

¯v̂fvweK Rxeb wbe©v‡n e¨_© n‡q‡Qb| gv`Kvm³ e¨w³ mgvR‡K aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q m¤úwK©Z Z_¨ 

Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| ‡hLv‡b, Lyjbv তফfv‡Mi I PÆMÖvg wefv‡Mi Avjv`v Avjv`v 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

100% Gi gZvgZ n‡”Q gv`Kvmw³ mgvR‡K cy‡ivcywi aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q| প্রপাো দর অরাচনা  

ওয়াডৃ KvDwÝji; mgvRKgx©; Wv³vi| †gvU `kRb mv‡_ wb‡q †dvKvm MÖæc আপ্ররাচনা m¤úbœ Kiv n‡q‡Q। 

M‡elYvi mKj mywbw ©̀ó `k©b, bxwZ Ges wbqg AbymiY K‡i GB M‡elYv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| তফুও তেছু 

ীভাফদ্ধতা তফদযভান।GB M‡elYvwU mgMÖ †`ke¨vcx Kiv m¤¢e nqwb| Avgiv Rvwb, evsjv‡`kmn mvivwফ‡k¦ 

gv`Kvmw³i nvi µgvš̂‡q A‡bK †ewk| GLv‡b evsjv‡`‡ki mgMÖ gv`Kvm³‡`i ev mKj KwgDwbwUi KvQ 

†_‡K Z_¨ msMÖn Kiv nqwb| GB M‡elYvi mgqmxgv mswÿß| GB M‡elYvq mivmwi gv`Kvm³‡`i KvQ 

†_‡K Z_¨ msMÖn bv K‡i KwgDwbwUi gvby‡li KvQ †_‡K Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| Z‡_¨i D”Pgvb iÿv Kiv 

cy‡ivcywi nq‡Zv m¤¢e nqwb| GB M‡elYvq DËi`vZv Zvi gv`Kvm³ AvZ¥xq ev cÖwZ‡ekxi h_v_© উত্তয 

cÖ`vb য়ত কর্যনপ্রন| যোয, তববাফে, প্রান, ুীর ভাজ েরয বূতভোয় ভাজ ও ফৃাতয প্রদ 

প্রথে ভাদে তনযাভয় েযা ম্ভফ ফর ভন েতয।যোযয েযনীয় তফ ভা `K e¨emvqx‡`i m‡e©v”P kvw Í̄ I 

duvwmi e¨e¯’v Kiv; Mbm‡PZbZv e„w× Kiv; mgv‡Ri me© Í̄‡ii my¯’ we‡bv`b wbwðZ Ki‡j gv`‡Ki Pvwn`v 

Kg‡e; gv`K e¨enviKvix‡`i †RjLvbvq GBPAvBwf cÖwZ‡iva Kg©m~Px MÖnY, cywjk I gv`K wbqš¿YKvix 

ms ’̄v‡`i gv`K MÖnY I GBP-AvBwf GBWm cÖwZ‡iv‡a m‡PZbZvi e¨e¯’v Kiv; †eKvi‡`i R‡b¨ e¨vcK 

Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv| gv`K wbivg‡q gv`K wbqš¿Y Awa`ßi, ¯v̂¯’̈  gš¿Yvjq Ges mgvRKj¨vY 
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gš¿Yvjq‡K mgwš̂Zfv‡e KvR Ki‡Z n‡e; প্রানয বূতভো তফ  gv`K ª̀e¨ MÖnY‡K Aciva wn‡m‡e bv 

†`‡L GwU‡K ¯̂v¯’¨MZ Bmy¨ wn‡m‡e fve‡j gv`Kvm³iv mgv‡R MÖnY‡hvM¨Zv †cZ Ges cieZ©x‡Z mgv‡R I 

cwievi †_‡KB wb‡R‡K my¯’ wn‡m‡e Avevi AvZ¥cÖKvk Ki‡Z cvi‡Zv; we`¨gvb Ges bZzb gv`‡Ki †`kxq 

Drcv`b Ges •e‡`wkK Drm †Luv‡R †ei K‡i cÖwZ‡iv‡ai hveZxq e¨e ’̄v MÖnY; gv`K cÖ‡qvM, †meb, enb 

Ges Drcv`‡bi I e¨emvi †ÿ‡Î AvB‡bi K‡Vvi cÖ‡qvM; gv`K wbqš¿Y Awa`ßi, AvBb k„•Ljv evwnbxi 

Kv‡Ri ev MwZwewai ev AvPi‡Yi wbqš¿Y mvab; cybivq wR‡iv Ujv‡iÝ bxwZ RvMÖZ Ki‡Z D‡`¨vMx n‡Z n‡e 

hv LyeB Kvh©Ki f~wgKv ivL‡e Avkv Kwi| ভাদর্কয নীর থাফা অজ অভার্দয ভি িজন্ প্রফর্ল কর্য তরুণ 

িজন্র্ক ধ্বং কর্য প্রদর্ে। ঘর্য ঘর্য সৃপ্রষ্ট র্ে তাা। ফাপ্রিত অনন্দ, রার্বয ফানা, নতুন প্রবজ্ঞতা 

ঞ্চর্য়য িয়া, ঙ্গর্দাল, াপ্রযফাপ্রযক প্রযভণ্ডর্র ভাদক, ঘফকাযত্ব, ভাদর্কয জরবেতা, ননপ্রতক প্রোয বাফ 

আতোপ্রদ ভাদর্কয ন্যতভ কাযন। প্রফপ্রবন্ন াযীপ্রযক ও ভানপ্রক েপ্রতকাযক িবাফ প্রযরপ্রেত মা ব্যপ্রি ত্ত্বার্ক 

ধ্বং কর্য ঘদয়। ভাদকাপ্রি ঘথর্ক ঘদ ও জাপ্রতর্ক যো কযায দাপ্রয়ত্ব দর ও ভত প্রনপ্রফ ের্র্ল ফ ভর্রয সুীর 

ভাজ, যকায, ঘফযকাপ্রয িপ্রতষ্ঠান, প্রববাফক, র্চতন নাগপ্রযক কর্রয। ঘবৌগপ্ররকবার্ফআ ফাংরার্দ একটি 

ভাদকিফণ ঘদ। ঘগার্েন ট্রায়ার্ঙ্গর, ঘগার্েন প্রির্ন্ট, ঘগার্েন ওর্য়র্জয ভধ্যফতী ভাদর্কয উৎ, যফযা ঘযাধ 

কযর্ত র্ফ। 
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১.২ গফলণা ভযায ফণৃনা 

gv`K ª̀e¨ Ggb GKwU †flR ª̀e¨ hv MÖn‡Y gvby‡li kvixwiK I gvbwmK ¯̂vfvweKZv e¨vnZ nq Ges hv 

Avmw³| gvbwmK Av”QbœZv, Z› ª̀v”QbœZv m„wó K‡i| gvbyl ঘনায Rb¨ hv MÖnY K‡i ZvB gv`K`ªe¨| †h e¨w³ 

MÖnY K‡i Zv‡K e‡j gv`Kvm³| Bb‡RKkb, a~gcvb, Bb‡nj, U¨ve‡jU, wmivc †h †Kvb gva¨‡g gvbyl 

gv`K ª̀e¨ MÖnY Ki‡Z cv‡i| ª̀‡e¨i Dci GB wbf©ikxjZv e¨w³i kix‡i I g‡b ‡bwZevPK cÖfve we Í̄vi 

K‡i| gvbyl ỳB Dcv‡q gv`K`ªe¨ MÖnb K‡i: (1) cÖvK…wZK Dcv‡q •Zwi gv`K ª̀e¨: Zvwo, Avwdg, MuvRv, 

fvs, Pim, nvwmm, gvwiRyqvbv BZ¨vw`| (2) ivmvqwbK Dcv‡q •Zwi gv`K ª̀e¨: †n‡ivBb, giwdb, †Kv‡Kb, 

mÄxebx myiv I wewfbœ cÖKvi A¨vj‡Kvnj|  

gv`K MÖn‡Y gw Í̄‡®‥i wKQz RvqMvq †Wvcvwgb bvgK wbD‡ivUªvÝwgUvi e„w× e¨w³‡K Avb›` w`Z wKš‘ 

cieZ©x‡Z †Wvcvwgb ax‡i ax‡i Zvi Kvh©KvwiZv nvwi‡q †d‡j| G‡Z K‡i e¨w³ Zvi Avb›` †LuvRvi †bkv 

†_‡K gv`K MÖnY  Af¨v‡m cwibZ nq| e¨w³ c‡i PvB‡jI Avi GB Ae ’̄v †_‡K †ei n‡Z cv‡ib bv,  †m 

wbqš¿Y ÿgZv nvwi‡q †d‡j| †ewk cwigv‡b kix‡i ÿwZKi cÖfve †dj‡Z cv‡i| hvi cwibwZ ïiæ nq 

wKWwb RwUjZv, wjfv‡ii RwUjZv, K¨vÝvi, ü`‡ivM, „̀wókw³ K‡g hvIqv, ÿzavg›`v, eÜ¨vZ¡ w`‡q †kl nq  

g„Zz¨i gva¨‡g| 

Ògv`K ª̀e¨ wbqš¿Y AvBb 2018Ó †Z ejv n‡q‡Q, gv`Kvm³ ej‡Z, kvixwiK ev gvbwmKfv‡e gv`K`ª‡e¨i 

Dci wbf©ikxj e¨w³ ev Af¨vme‡k gv`K ª̀e¨ e¨enviKvix‡K †evSv‡bv nq| তফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) এবাফ 

ভাদোতিয ংজ্ঞা তদয়ছ— Intoxication is detrimental to the individual and the society 

produced by the repeated consumption of a drug (Natural and Synthetic.) 

we‡k¦ gv`Kvmw³ I gv`K`ª‡e¨i µgea©gvb we Í̄…wZ cÖwZ‡iv‡ai j‡ÿ¨ RvwZmsN wesk kZvãxi †kl `kK 

A_©vr 1991 †_‡K 200 mvj ch©šÍ gv`Kwe‡ivax `kK iƒ‡c wPwýZ K‡i Ges cÖwZ eQi 26 Ryb ZvwiL 

†_‡K gv`K we‡ivax w`em wn‡m‡e †NvlYv K‡i| •`wbK gvbeKÉ Gi 26 Ryb, 2021 cÖwZ‡e`b Abyqvhx, 

evsjv‡`kmn we‡k¦i wewfbœ †`‡k AvšÍR©vwZK gv`K we‡ivax w`em cvjb nIqv m‡Ë¡I RvZxq I AvšÍR©vwZK 

Dfq ch©v‡q gv`Kvmw³ evo‡Q, evo‡Q gv`K †PvivKvievi| GKwU cwimsL¨v‡b †`Lv hvq, Dbœqbkxj 

†`k¸‡jv‡Z MZ 10 eQ‡i gv`Kvm‡³i msL¨v 6 ¸Y †e‡o‡Q| 
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ফতৃভান প্রদ ভাদেয নানা উৎ তফদযভান। বাং, অতপভ গাাঁজা আতযাতদ প্রাচীনোর তছর তেন্তু তফজ্ঞানয উন্নততয 

পর ও ফতৃভান ভয় এয মথষ্ট উন্নতত য়ছ। ফতৃভান োরয ভাদেদ্রফয তফ প্রপনততডর, প্রযাআন, 

ভাতযজুয়ানা, আয়াফা আতযাতদ উেখমাগয। এছাড়াও নতুন ভাদে তফ প্রমাগ য়ছ এর এ তড, প্রেে, 

এভতডএভএ, অআ, এভতপিাতভন াউডায েেির ফা ঝাতি, খাত, ফযথানাে িযাফরি আতযাতদ। ২০০৯-২০২০ 

এআ ১২ ফছয প্রচতরত এআ ভাদে গুতর অনুভাতনে ১৪ াজায ৩১৩ প্রোতি ৭৯ রাখ ৬২ াজায ১৩০ িাো। এফ 

ভাদে তফতবন্ন প্রািার াতবৃয ভাধযভ ংি ও যফযা েযা য় এফং ংিোযীযা তনজ িণ ও তফতক্র 

েয। ল্পফয়ী প্রছর-প্রভয়দয োছ ২০০০ ারয য প্রথে আয়াফা জনতপ্রয় ত থাে। ভানুলে 

ভাদোতিয তদে তযচাতরত েযায োযণগুরায ভধয নযতভ রা স্বাবাতফে প্রততমাতগতা, াভাতজে 

তস্থযতা, উত্তজনা, এেঘয়তভ, এোতেত্ব এফং াতযফাতযে োঠাভা তযফতৃনয তযফ ফযথৃতায ঙ্গ রড়াআ 

েযত ক্ষভতা। তফ ভাদোিদয ংখযা ফৃতদ্ধয ভূর োযণ রা ভাদেয জরবযতা।দ্রুত নগযায়ণ, 

জনংখযা ফৃতদ্ধ, ফযাে উন্নয়ন এফং আন্টাযনি ও তথয-প্রমুতিয ফযফায, াভাতজে চতনতায বাফ আতযাতদও 

ভাদেয ভযা ফৃতদ্ধয জনয দায়ী। াতযফাতযে ের, তডবাৃয োযণ প্রবঙ মাওয়া তযফায, প্রপ্রভ ও চােতযত 

ফযথৃতা প্রথে তাায োযণও ভাদোিয ায ফাড়ছ। প্রফতয বাগ ভাদে ফযফাযোযী ‘তয়ায প্রপ্রায’ ফা 

ফনু্ধফান্ধফয াোয় ড়াে প্রধান ‘ুর পযাক্টয’ তফ প্রদালাযা েযছন। প্রথভফাযয ভতা ভাদে িণয 

জনয প্রেৌতূর নে প্রক্ষত্রআ গুরুত্বূণ ৃোযণ তফ োজ েয। 

ফাংরাদ প্রায় ৭.৫ তভতরয়ন ভানুল ভাদোি। প্রদয প্রফোয জনংখযাযও প্রফ ফড় ং ভাদোি। প্রভাি 

ভাদোিদয ৪৮ তাং ততক্ষত এফং ৪০ তাং ততক্ষত। ভাদোিদয প্রায় ৫৭ তাং প্রমৌন যাধী, 

মাদয ৭ তাং রা এআচঅআতব বাআযা দ্বাযা ংক্রাতভত। াযা প্রদ প্রায় এে রাখ ৬০ াজায ভাদে 

ফযফায়ী তাাঁদয ফযফা তযচারনা েযছন, মাাঁদয ভধয ২৭ াজায ৩০০ জন ভতরা। ২০১৯ ার গড় প্রতততদন 

১১৪ জন প্রযাগী যোতয ও প্রফযোতয ুনফৃান প্রেন্দ্র তচতেৎা তনতেরন। ২০১৮ ার এআ ংখযা তছর ১০৪ 

এফং ২০১৭ ার ৬৯। এিাও ফাে েযায ভতা তফলয় প্রম ২০১৯ ার ভতরা ভাদেফীদয ংখযা চায গুণ 

প্রফড়ছ। ২০১৮ ার ৯১ জন ভতরা যোতয ুমাগ-ুতফধায় তচতেৎা প্রয়তছরন। এআ ংখযা প্রফড় ২০১৯ 

ার ৩৬০ য়ছ। (১৩ জানুয়াতয, ২০২০-এ দয তপনযানতয়ার এক্সপ্র প্রোতত)। 
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ভাদে ফযফাযোযীযা এোতধে উৎ প্রথে ভাদে ংি েয। তাদয প্রফতয বাগেআ ফনু্ধফান্ধফ-াঠী ভাদে 

যফযা েয। প্রেউ প্রেউ ভাদে ফযফায়ী-প্রচাযাচারানোযীদযআ উৎ তফ ফযফায েয। ল্পংখযে 

থতশু-প্রিাোআয়য ভাধযভ ভাদে ংি েয এফং নে ডভতিে প্রল্পয (াবৃন্ট, ততেউতযতি গাডৃ 

আতযাতদ) ভাধযভ ও ভাদে প্রয় থাে। ভাদেয াতছাতন াযা প্রদ। শুধু যআ নয়, িাভও ছতড়য় ড়ছ 

ভাদে। তায তফলাি প্রছাফর প্রল েয তদে তারুণযয তি ও ম্ভাফনা। ফৃনাা ভাদে ধ্বং েয এেতি 

ভানুলয যীয, ভন, জ্ঞান, তফফে ও ভাদোতিয ফচয় ফড় ক্ষতত ে াতযফাতযে ও াভাতজে প্রক্ষত্র। 

োযণ প্রম তযফায ভাদোি ফযতিয নুপ্রফ ঘিছ, প্র তযফায প্রোনা ুখ-াতন্ত থাে না। প্রনািস্ত ফযতি 

নে প্রক্ষত্র তযফাযয দযদয রংোয ও িাো-য়া চুতয েয অয প্রিা না াযর অত্মীয়-স্বজনদয 

োছ প্রথে প্রজায েয স্ত্র প্রদতখয় থৃ তনয় তায চাতদা প্রভিায়। ভাজ চর চযভ তফৃঙ্খরা ও াতন্ত এফং 

াধাযণ ভানুলয ভধয ৃতষ্ট য় অতঙ্ক। ফতৃভান প্রদয য প্রথে শুরু েয প্রতযন্ত িাভগেও এয ফযােতা 

ফৃতদ্ধ প্রয়ছ।এবাফ চরত থাের তযফায ও ভাজফযফস্থা প্রবঙ ড়ায উক্রভ ফ।াশ্বৃফতৃী প্রদগুরা প্রথে 

ীভান্ত থ আয়াফা তফতবন্ন ভাদে প্রদ ঢুেছ তবনফ দ্ধততত। প্রাঁয়াজয প্রবতয আয়াফায চারান অনা ে 

েুতভো প্রথে। দীঘৃতদন ধযআ ীভান্ত প্রভৌুতভ পর ফনোযী তযফন প্রপনততডর, আয়াফা ভাদেদ্রফয 

প্রচাযাচারানয ভাধযভ তফ ফযফহৃত ে। 

নতুন এে উদ্বগয তফলয় রা, ভাদেয ফযফায ও প্রচাযাচারানয ভাধযভ উাতজৃত থৃ ফযফায ে 

অন্তজৃাততে জতঙ্গ ন্ত্রায প্রায। ফাংরাদয াশ্বৃফতৃী প্রদ তভয়ানভায ীভান্ত প্রছাি-ফড় োযখানা গড় 

উঠছ। পান্ড ংি এখন জতঙ্গযা ভাদে ফযফা, তছনতাআ, ডাোতত আতযাতদত জতড়য় ড়ছ।ফতৃভান 

প্রপ্রতক্রন ড্রাগ এেতি ফড় জনস্বাস্থয ভযা য় উঠছ। প্রপ্রতক্রন ড্রাগ এেতি পাভৃাতউতিেযার ড্রাগ, মা 

অআতনবাফ এেতি প্রভতডেযার প্রপ্রতক্রনয ভাধযভ তফতযণ েযায তনয়ভ। প্রপ্রতক্রন ড্রাগগুরা ভদযান এফং 

গাাঁজায য (প্রোেআন, প্রযাআন এফং প্রভথাভপিাতভনয অগ) তৃতীয় ফচয় প্রফত ফযফূত ভাদে। এআ 

ওলুধয ফযফায েয জআ প্রম প্রেউ অি য় উঠত ায। নেআ নযজনয প্রপ্রতক্রন ফযফায 

েয ফা তনধৃাতযত প্রডাজয প্রফত িণ েয এত অি য় ড়। 

ভাদেয তফস্তায নাযী ও তশুদয ফযফায ক্রভাগত ফাড়ছ। ভাদে ফযফায়ীযা আয়াফায অভদাতন, যফযা ও 

প্রফচােনায জনয তনযাদ তফ নাযী ও তশুদয প্রফছ তনেন। নে প্রক্ষত্র ুরুলযা ফযথৃ ওয়ায় তাদয 

তযফাযয বাড়া েযা নাযী ও তশুদয নাভাে এ ফযফায়। তফল েয তনম্ন অয়য তযফাযয নাযী ও তশুযা 

থৃনততে েরতায Rb¨ জড়াে ভাদে ফযফায়। ফতৃভান প্রদ আয়াফায প্রবাফ প্রফড় মাওয়ায় নাযী ভাদে 

ফযফায়ীয ংখযা তদন তদন ফাড়ছ। এয নযতভ এেতি োযণ ে নাযীযা এেঙ্গ নে আয়াফা তাদয প্রদয 

তফতবন্ন স্পৃোতয ং জআ ফন েযত ায। তেছুতদন ধয নাযীযা আয়াফায তফল ধযনয থর প্রিয 
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ভধয ফন েযছ ফরও তবমাগ উঠছ। তশুদয সু্করফযাগ েযও াচায েযা ে ভযণনা আয়াফায 

চারান।  

ভাদে তনভূৃর াধাযণত ততনতি দ্ধততত ভাদেতফযাধী োমৃক্রভ তযচারনা েযা য়—চাতদা হ্রা, যফযা হ্রা 

ও ক্ষতত হ্রা। চাতদা হ্রা প্রেৌরয ং তফ ভাদেতফযাধী তডতজিার প্রচাযয নতুন ংমাজন এরআতড 

তেওস্ক তডে তডবাআ, মা প্রতততি প্রজরায গুরুত্বূণ ৃস্থানগুরাত চতনতা ফৃতদ্ধয জনয ততনতি েয স্থান েযা 

ে। ভাদেদ্রফযতফযাধী যোতয ফা প্রফযোতয মাফতীয় োজয ভিয় াধন, তত্ত্বাফধান, যাভ ৃ প্রদান ও 

ভাদেতফযাধী জনচতনতা ৃতষ্টয জনয জাতীয় প্রজরা-উজরা মৃায় ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ ও প্রচায েতভতিয 

যয়ছ। ফ েতভতিয োমৃক্রভ জাতীয় ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ প্রফাড ৃ ফীতফক্ষণ ও ভূরযায়ন েয থাে। জাতীয় 

ভাদেতফযাধী েতভতিয প্রজরা প্রােয বাততত্ব প্রজরা মৃায় প্রজরা ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ প্রচাযণা েতভতি 

যয়ছ। উজরা তনফৃাী েভৃেতৃায বাততত্ব উজরা ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ তধদপ্তযয োমৃক্রভ মৃারাচনা 

ভিয় াধনয জনয প্রতত ততন ভা য য ভাঠ মৃায়য েভৃেতৃাদয তনয় প্রধান োমৃারয় অরাচনা বা 

নুতষ্ঠত য়। 

যফযা হ্রায ং তফ েক্সফাজাযয প্রিেনাপ আয়াফা াচাযতফযাধী িাস্কপা ৃ গতঠত য়ছ। ভাদে 

তনয়ন্ত্রণ তধদপ্তযয স্থায়ী স্বয়ংমূ্পণৃ োমৃারয় চারু য়ছ। এ তধদপ্তযে তিারী েযায রক্ষয তফশ্বভানয 

আন্টাযাগন আউতনি স্থান, তক্রতভনার ডািা ভযানজভন্ট তিভ চারুেযণ, উন্নত প্রগায়ন্দা মন্ত্রাতত ক্রয় এফং 

প্রভাফাআর ট্র্যাোয স্থানয ভতা গুরুত্বূণ ৃ তযেল্পনা াত প্রনওয়া য়ছ। ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ ফাংরাদ-

বাযতয ভধয এ মৃন্ত ভাতযচারে মৃায় ছয়তি পরপ্রূ তদ্বক্ষীয় বফঠে নুতষ্ঠত য়ছ। াাাত আয়াফা 

াচায প্রযাধেল্প ফাংরাদ ও তভয়ানভাযয ভধয এ মৃন্ত ততনতি তদ্বক্ষীয় বফঠে নুতষ্ঠত য়ছ। ক্ষভতায ফৃতদ্ধ 

অধুতনে প্রমুতি ও প্রতক্ষণ িণয পর ভাদে প্রচাযাচারান ও ভাদেয ফযফায তথয অদান-প্রদান েযা 

উেখমাগয। 

ক্ষতত হ্রায ং তফ প্রদয প্রতততি প্রজরায় মৃায়ক্রভ যোতয ভাদোতি তনযাভয়েন্দ্র তনভৃাণ েযায 

তযেল্পনা িণ েযা য়ছ। ভাদোিদয ুস্থ জীফন তপতযয় অনায জনয যোতযবাফ প্রদয চাযতি 

তনযাভয়েন্দ্র অছ। এ ছাড়া ২০১৯ ারয প্রভ মৃন্ত প্রফযোতয মৃায় ৩০৪তি ভাদোতি তচতেৎা ও ুনফৃান 

প্রেন্দ্র তযচারনায রাআন্স প্রদওয়া য়ছ, মাত ততন াজায ৭৯০তি প্রফড যয়ছ।প্রিেআ ভাদে তনয়ন্ত্রণ 

রক্ষযভাত্রা জৃন অন্তজৃাততে ড্রাগ েনবননগুরা মথামথবাফ নুযণ েযা এফং ভাদে তনয়ন্ত্রণ জনস্বাস্থয, 

ভানফাতধোয জাততংঘয োমৃতযেল্পনা নুায বযন্তযীণ ভাদে তরত প্রফতৃন েযা প্রয়াজন। এ প্রক্ষত্র 

অঞ্চতরে ও অন্তজৃাততে প্রদ ও ংস্থায ঙ্গ প্রফত প্রফত অরাচনা ও মাতগতায ভাধযভ প্রিেআ দক্ষ 

িণ পরপ্রূ ত ায। প্রদয ীভান্ত ভাদে প্রফয মত রুি যয়ছ তা মূ্পণৃবাফ ফন্ধ েযত ফ। 
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ফাংরাদয উদযাগ বাযত-তভয়ানভায-ফাংরাদে তনয় তত্রক্ষীয় ভাদে তনয়ন্ত্রণ অঞ্চতরে োঠাভা েযা ভাদে 

তনয়ন্ত্রণ গুরুত্বূণৃ বূতভো যাখত ায।নতুন েয প্রমন প্রোনা তশু-তোয তেংফা উদ্বতরত তরুণ-তরুণী 

ভাদেয জার জড়াত না ায, তাযা প্রমন প্রেৌতূর তেংফা এক্সতযভন্টন তনয়ন্ত্রণ েযত ায, প্রততেূর 

তযতস্থতত প্রভাোফরা েযত ায এফং ফনু্ধফান্ধফ তনফৃাচন প্রমন জাগ থাে, এ জনয ভাদেয তযণতত ম্পে ৃ

অগআ প্রখারাভরা অরাচনা েযত ফ। এ ছাড়া প্রখরাধুরা াযীতযে ও ভানতে তফোয জনয থানা ও 

ওয়াডৃ মৃায় ৃজনীর তফতবন্ন েভৃোেয প্রততমাতগতায ফযফস্থা েযত ফ। বতফলযত্ প্রজন্মে যক্ষা েযত 

এখন প্রথেআ ফ তববাফে তথা অভাদয ফাআে িণী বূতভো তনত ফ। 

১.৩ গফলণায গুরুত্ব ফা প্রমৌতিেতা 

ফাংরাদ ভাদেয নীর দংন ফহু ভানুলয জীফন তফন্ন। িভাগত নতুন নতুন বয়ংকয ভাদর্কয অগভন 

অভাদয ভাজ তনতয হুভতেয ভুখ ড়ছ।  ুরুলদয তদয় শুরু রও নাযী ভাদোিয ংখযাও অঙ্কাজনে 

ায ফাড়ছ প্রদ। াধাযণত তযফাযয প্রোনা দয ভাদোি য় থাের বুিবাগী নাযীয ভাদে িণয 

ঝুাঁতে প্রফড় মায়। াতযফাতযে ঙ্কিভয় তযতস্থততত াভতয়ে প্রাতন্ত খুাঁজত ফহু নাযী ভাদোি য় ড়ছন। 

তফশ্বায়নয এআ ভয় াভাতজে প্রমাগামাগভাধযভ তরুণদয ভাদোতিয ায ফাতড়য় তদে। প্রমফ প্রছরভয়য 

তববাফে ন্তানে বারাবাফ রারন-ারন াযদৃী নন, তাদয ন্তানদয ভাদোি ওয়ায ঝুাঁতে প্রফত 

থাে। অয প্রমফ তযফায াতযফাতযে াতন্ত থাে, প্রফ তযফায তশুয স্বাবাতফে তফো ফাধািস্ত য়। 

তাযা তঠেভতা প্রফড় উঠত ায না। এফ তযফাযয েনযাতশুদযও ভাদোি ওয়ায ঝুাঁতে প্রফত। এেতি 

প্রছর ভাদে িণয যও ভাজ প্রমবাফ তভ প্রমত ায; এেতি প্রভয়য ক্ষ তধোং ভয়আ প্রবাফ 

ম্ভফ য় না। তাে প্রবাফ প্রেউ াামযও েয না। রক্ষণীয় তফলয়, প্রমফ প্রভয় ভাদে িণ েয, তাযা থৃ 

ংি েযত নেভয় ভাদে তফতক্রয াথ জতড়য় ড়। তেছু প্রক্ষত্র ভাদে িণ প্রভয়দয নাোতক্সক্ষত 

গবৃধাযণ েযতও প্রদখা মায়। ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ তধদপতযয তথয মৃারাচনা েযর তউয উঠত য়। 

যোতয এ ংস্থা ফরছ, ুরুলয াথ াো তদয় গত াাঁচ ফছয প্রদ নাযীদয ভাদে িণয ায প্রফড়ছ 

প্রায় ৯ গুণ (৮ দতভে ৯২)। অআততডতডঅযতফয জানৃার ফ প্ররথ ুরন যান্ড তনউতট্র্নয জতয 

নুমায়ী, যাজধানীয ৭৯ দতভে ৪ তাং ভাদোি ুরুল অয ২০ দতভে ৬ তাং নাযী। ঢাো অছাতনয়া 

তভনয যাতডেন ভযানজভন্ট আনতট্র্িিড প্রেয়াযয (এএভঅআত) তথয ফরা ে, গত ততন ফছয এআ 

প্রততষ্ঠান তচতেৎা প্রনয়া ভাদোি নাযীয ভধয ৪৩ তাংআ াতযফাতযে ের প্রথে ৃষ্ট োযণ আয়াফায় 

অি য় ড়ছন। তফলজ্ঞযা ফরছন, াধাযণত ১৬ প্রথে ৩৫ ফছয ফয়ী নাযীযা ভাদে িণ েয 

থােন। তফফাততদয ফড় ংআ তক্ষাথৃী। তত্রাধ্বৃ ভাদোি নাযীযা াধাযণত তফফাতত। প্রদখা প্রগছ, নাযী 

ভাদেফীদয তধোং আয়াফা, গাাঁজা ও তিতং তরয ভাধযভ প্রনা েয থােন। াাাত, প্রযাআন ও 
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তগাযিও ভাদে তফ ফযফায েযন। ভূরত তযফাযয াথ ফতনফনা না ওয়া, তততযি দুতিন্তা এফং 

তযফাযয নয ভাদোিয উৎা নাযীযা ভাদে অি য় ড়ছন। গফলণায় প্রদখা প্রগছ, ভাদে িণয 

পর ুরুলয তুরনায় নাযীয ক্ষতত প্রফত য়। প্রমতু নাযীয াযীতযে ঝুাঁতে ুরুলয প্রচয় প্রফত অফায 

ফাংরাদ নাযীদয প্রযাগ-প্রততযাধ ক্ষভতাও খুফ দুফৃর, এ জনয তাদয নে ুতষ্টত প্রবাগন। অফায ভাদে 

িণয োযণ ভানতেবাফও খুফ তফলণ্ন য় ড়ন। এ ছাড়া নে নাযী ভাদেফী জতির প্রযাগ দ্রুত 

অক্রান্ত য় ড়ছন। ুরুলয াাাত নাযীদয ভাদোিয ায প্রফড় মাওয়ায প্রছন নে োযণয 

ভধয াতযফাতযে ও াভাতজে ঙ্কি উেখমাগয রও ভাদেয জরবযতাও এয জনয েভ দায়ী নয়। ায 

বাযত ও তভয়ানভায প্রথে ীভানা প্রতযয় ফাধ প্রদ ভাদেদ্রফয ঢুেছ। তা প্রততত েযত না াযর 

অভাদয প্রদ ভাদেফীয ংখযা েভানা মাফ ফর ভন য় না। 

অভযা ভন েতয, প্রদে ভাদেয েযারিা প্রথে ভুি েযত ফৃপ্রথভ দযোয ভাদেয উৎভুখ ফন্ধ েযা। 

প্র জনয ‘ূনয নীরতা’য় দরতনযক্ষবাফ াযা প্রদ ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ াাঁড়াত তবমান চারাত ফ। 

এেআ াথ জনচতনতাভূরে েভৃূতচ প্রজাযারা েযত ফ। তফআ অা েযা মায়, ভাদেয ফযফায েভ 

অফ। তাআ াতযফাতযে জীফনয ভাদোতিয েুপর ম্পে ৃতঠে ধাযণা প্রত এআ তফলয় গফলণা েযা 

জরুতয।  

াম্প্রততে ফছযগুরাত ভাদোতি অততঙ্কত ায ৄতথফীজুড় ফৄতদ্ধ প্রয়ছ, তফল েয দতক্ষণ এীয় প্রদভূ 

প্রমভন বাযত, াতেস্তান, ফাংরাদ এআ ফৄতদ্ধ ভাভাযী অোয ধাযন েযছ।ফাংরাদ ভাদোতি ভাজয 

প্রতত স্তয ছতড়য় যছ । অন্তজৃাততে ংগঠন ভূ প্রমভন জাততংঘ, ওয়ার্ল্ৃ প্রল্থ  গৃানাআজন (W H O) 

এআ ফস্থাে উদ্বগজনে অখযা তদয়ছ। তফতবন্ন গফলণা প্রথে জানা মাে অজোর তেযা ১০ জন প্রযাগী 

াাঁাতারগুরাত তবড় েযছ মাযা প্রোন না প্রোন ভাদে অি। তোয এফং তরুণদয ভধয ভাদে 

অিয তযভান তযতধে, মাদয ফয় ১৫ প্রথে ৩০ এয ভাঝ (গড় ফয় ২২)।ভাজয ের স্তয প্রথে 

এদয উতস্থতত।ছাত্র-ছাত্রীযা খুফ জআ ভাদোতিয বয়ার প্রছাফরয তোয ে, মায পরশ্রুততত 

তক্ষাথৃীদয ভান েভ মাে এফং সু্কর েরজগুরাত উতস্থততও েভছ। ভাদোি ফযাতিয াযীতযে ও 

ভানতে ফস্থায ক্ষততাধন েয তাে তযফায ও ভাজয োছ প্রয় েয। াভাতজে জীফন নতুন ভাদেয 

উৎ, যফযা, ফযফাযোযী, এয ধ্বংাত্মে প্রনততফাচে প্রবাফ এফং ক্রভািয় উত্তযণ  তফলয় এ  গফলণা েযা 

তযন্ত জরুযী।  

১.৪ াপ্রতে ভীো 

Gd Gb ingvb, Gg Avn‡g`, Gg Avjxi ÒSocio Economic Status of Drug Addicti young 

people in Dhaka City”, 2016 gv`Kvmw³ eZ©gvb AwaK RbmsL¨vi evsjv‡`‡k we‡kl K‡i ZiæY 
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cÖR‡b¥i Rb¨ ZxeªZi  mgm¨v wn‡m‡e cwiMwYZ n‡q‡Q| gv`‡Ki AZ¨vwaK e¨env‡ii we Í̄…wZ Avgv‡`i 

e¨w³MZ, A_© msµvšÍ,  mvgvwRK Rxe‡bi mvgwMÖK Ae ’̄v‡K †bwZevwPKfv‡e cÖ‡KvwcZ K‡iwQ| cvkvcvwk 

¯v̂¯’̈ MZ Ae ’̄v‡K ỳe©j K‡i w`‡q‡Q| AcÖZ¨vwkZ SzuwKc~Y© AvPiY I AcivacÖeYZv †e‡o ‡M‡Q| GLv‡b 

ejv n‡q‡Q, 78.95% gv`Kvm³ ZiæY  Ges †hLv‡b Ziæbxi msL¨v 21.05% hv‡`i eqm 18-17 eQi| 

G‡`i g‡a¨ 80.71% n‡jv gymwjg, gv`Kvm³ Ziæ‡Yi g‡a¨ A_©vr 24.56% n‡jv QvÎ, 21% B G‡`i 

g‡a¨ wkwÿZ †eKvi, w`bgRyi 15.79%, 61.40% hviv webv cwiev‡ii GKgvÎ DcvR©bKvix e¨w³, 

21.05% hv‡`i gvwmK Avq 10,000 UvKvi wb‡P| 75.51% gv`Kvm³ e¨w³ gv`K µ‡qi R‡b¨ cwiev‡ii 

m`‡m¨i KvQ †_‡K UvKv MÖnY K‡i 53.06% wewfbœ Acivag~jK KvR †hgb- Pzwi K‡i A_© †hvMvb †`q| 

GB Aa¨vq‡b ejv n‡q‡Q †h, †eKvi‡Z¡i Kvi‡Y 21.05% eÜz‡`i Pv‡c 15.79% cvðvZ¨ ms¯‥…wZi cÖfv‡e 

14.03% e¨w³ gv`Kvm³ n‡q _v‡K| 

‡Wwbm wm. Wvwj, Zvi ÒFamily and Social aspects of substance use disorders and 

treatment 2010 Aa¨q‡b gv`K ev A¨vj‡KvnwjK ª̀‡e¨i wPwKrmv msµvšÍ, g‡bvwPwKrmv msµvšÍ, 

g‡bvweÁvb m¤§Z, Ava¨vwZ¥K, A_©‣bwZK, mgvwRK, cvwievwiK Ges AvBbMZ wewfbœ A¯̂vfvweK ûgwKi 

K_v Zz‡j a‡i‡Qb| wZwb cwievi Ges mgv‡R Gme ª̀‡e¨i †bwZevPK cÖfve Zz‡j a‡i‡Qb Ges g‡°j †hb 

Zv‡`i Pjgvb Ae ’̄v †_‡K gyw³ wb‡Z cv‡i Zvi Rb¨ wPwKrmvi w`‡K bRi w`‡Z e‡j‡Qb| 

gywbm Kzgvi, Kziæ‡ÿÎ wek¦we`¨vj‡qi mgvRKg© wefv‡M wcGBPwW M‡elK Zvi “Impact on drug abuse 

on the relationship with families in India”- ‡Z e‡j‡Qb, fvi‡Z hye mgv‡Ri g‡a¨ gv`Kvmw³ 

mgm¨v cÖPÛ ûgwK¯̂iƒc| Gi cÖfv‡e mvs¯‥…wZK g~j¨‡ev‡ai g‡a¨ cwieZ©b N‡U‡Q, A_©‣bwZK ỳ ©̀kv †e‡o‡Q, 

cvwievwiK mg_©b I eÜb ỳe©j n‡q c‡o‡Q, cvwievwiK AkvwšÍ I wewfbœ Acivag~jK Kvh©µ‡gi Rb¨ 

w`‡”Q| cvwievwiK m¤ú‡K© gv`Kvmw³ KZUv fqven cÖfve †dj‡Z cv‡i, ZvB ejv n‡q‡Q| evsjv‡`k 

msev` ms ’̄v (evmm) Ryb 20, 2021 GKwU cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i gv`Kvmw³ g~jZ we‡bv`bMZ D‡Ï‡k¨ ev 

ỳwðšÍv ~̀i Kivi ZvwM‡` ïiæ Kiv nq| mg‡qi Kv‡ji cwiµgvq GB nvi evo‡Z _v‡K| ivwdRv Lvbg 

(28) bv‡g GKRb bvix‡K gv`K MÖn‡Y Zvi ¯v̂gx eva¨ K‡iwQj| ivwdRv †g‡qwUB we‡qi Av‡M hLb Zvi 

fwel¨Z ¯v̂gx GKRb †bkvMÖ¯’ Zv Rvb‡Zv Ges †f‡ewQ‡jv †m Zvi ¯v̂gx‡K ‡bkvi RMZ †_‡K mwi‡q wb‡q 
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Avm‡e| ivwdRvi g‡Zv Ggb A‡bK †g‡q B”QvK…Z ev Awb”QvK…Z gv`K MÖnY Ki‡Q hv Avgv‡`i mvwe©K 

¯v̂¯’̈ ‡K webó Ki‡Q| gwnjv ev †g‡qiv g~jZ Bqvev, †n‡ivBb, Ny‡gi Jla I wmMv‡i‡U †ewk Avm³| 

XvKv wek¦we`¨vj‡qi Kw¤úDUvi †m›Uvi wefv‡Mi weÁvb ms¯‥…wZ cwil` Av‡qvwRZ Ògv`Kvmw³ mgm¨v 

evsjv‡`k ‡cªÿvc‡U kxl©K GK †mwgbv‡i ejv nq †h, ¯‥zj- K‡jR ch©v‡q kZKiv 6 fvM QvÎ gv`Kvm-³ 

Ges wK‡kvi eq‡mi †Q‡j-‡g‡q‡`i g‡a¨I gv`Kvmw³i cÖebZv †e‡o P‡j‡Q| 

Gg Gb mv¾v` Zvi ÒDrug Addiction in Bangladesh and it‟s Effects” 2013, 25 (02) 84- 

(9) Aby‡”Q` †_‡K Rvb‡Z cvwi, gv`Kvm³ Avgv‡`i †`‡ki Avbv‡P Kvbv‡P e¨vwai iƒc jvf K‡i‡Q| 

e¨w³i kvixwiK I gb¯ÍvwË¡K ÿwZ †_‡K gyw³i R‡b¨ kvixwiK I Avw_©K  ¯v̂‡ ’̄¨i ÿwZi  gy‡L co‡Q| hLb 

GKRb e¨w³ †bkvMÖš’ nq Zvi ci †_‡K µgvš̂‡q gv`‡Ki †WvR evov‡Z _v‡K Gfv‡e †m wgZvPvix ÿgZv 

nvwi‡q †d‡j| G‡Z Avgv‡`i A_©bxwZ, cwievi, mgvR BZ¨vw`i mvwe©K Dbœqb e¨vnZ n‡”Q| eZ©gv‡b, 

gv`Kvm³ e¨w³‡K cwievi I mgv‡Ri †evSv Qvov Ab¨ wKQz fvev nq bv| 

XvKv Avn&mvwbqv wgk‡bi Addiction management Integrated care Abymv‡i, Avgv‡`i mvgvwRK 

Aaxb cÖ_gZ cyiæliv I cieZ©x‡Z bvixiv gv`Kvm³ hv cy‡ivcywi ûgwK ¯îƒc| MZ 3 eQi a‡i 250 Rb 

gv`Kvm³ bvix wPwKrmv wb‡”Qb| hv‡`i 43%bvix cvwievwiK AkvwšÍÍi Kvi‡b g~jZ Bqvev MÖnY K‡i|   

AvBwmwWwWAvi, we Ges  Journal of Health population and Nutrition Gi GKwU Aa¨qb 

cÖwZ‡e`‡b ejv n‡q‡Q †m, Avgv‡`i ivRavbx kn‡ii cÖvq 79.4% gv`K e¨enviKvix cyiæl Ges †hKv‡b 

20.6% n‡jv bvix| cwiev‡ii m`m¨‡`i A‡bK †ewk m‡PZb n‡Z n‡e, A‡bK †ewk hZœevb n‡Z n‡e 

gv`Kvm³ e¨w³i cÖwZ Zv‡`i‡K †R‡j bv w`‡q Dchy³ wPwKrmv w`‡q ¯̂vfvweK Rxe‡b wdwi‡q Avb‡Z n‡e 

†Kbbv cieZ©x Rxe‡b gibe¨vwa bvbv †ivM †hgb GBP AvB wf, wjfvi, ü`hš¿msµvšÍ †ivM Ges wewfbœ 

gb¯ÍvwË¡K mgm¨vi DËiY NU‡e| 

Avgv‡`i miKvi Ògv`K`ªe¨ wbqš¿Y AvBb 1990Ó †m ms‡kvab K‡i gv`K ª̀e¨ wbqš¿Y AvBb& 2018 cÖwZôv 

K‡i‡Q| gv`K ª̀‡e¨i wbqš¿Y, mieivn, Pvwn`v n«vm, Ace¨envi I †PvivPvjvb †iva Ges gv`Kvm³‡`i 

wPwKrmv I cybe©vmb K‡í weavb cÖYq‡bi Rb¨ cÖbxZ AvBb| 
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Avgv‡`i †`‡k gv`Kvm³ e¨w³‡`i cybe©vm‡b eZ©gv‡b miKvwifv‡e cwiPvwjZ 4wU i‡q‡Q, cvkvcvwk 140 

wU †emiKvwifv‡e cwiPvwjZ I jvB‡mÝK…Z cybe©vmb †K› ª̀ we`¨gvb i‡q‡Q †hLvb †_‡K gv`Kvm³ e¨w³ 

†mev wb‡”Q|¯̂ivóªgš¿x Avmv ỳ¾vgvb Lvb XvKv Gwkqv wbD‡R e‡j‡Qb, evsjv‡`‡k eZ©gv‡b 8 wgwjqb gvbym 

gv`Kvm³| evsjv‡`k cywjk Kj¨vY Uªv÷ gv`Kvm³ cybe©vm‡b •`wbK 24 N›Uv †mev w`‡”Q ‡hLvb †_‡K 

•`wbK 60 Rb e¨w³ •`wbK †mev MÖnY Ki‡Z cv‡i, gvbwmK ¯̂v‡¯’̈ i cÖwZ AwaK m‡PZbZv e„w×‡Z †Rvi 

cÖ`vb Ki‡Q| 

John Hopkins Medicine এয Institute for Basic Biomedical Sciences “Drug Abuse 

and Addiction Research-এ ঘদখার্না র্য়র্ছ ঘম প্রকবার্ফ দীঘ েস্থায়ী ওষুর্ধয ব্যফায ভপ্রির্ে স্থায়ী 

প্রযফত েন ঘটায় মা অপ্রিয প্রদর্ক প্রনর্য় মায়।তার্দয নুন্ধানগুপ্রর অপ্রিয জন্য অর্যা কাম েকযী প্রচপ্রকৎায 

প্রফকার্ ায়তা কযর্ত ার্য। ফত েভান অপ্রিয প্রচপ্রকৎায় কাউর্ন্পপ্ররং এফং ম্পূণ ে প্রফযত থাকার্ক গ্রাপ্রধকায 

ঘদয়া র্য় থার্ক। 

১.৫ গর্ফলণায উর্েশ্যমূ 

িধান উর্েশ্য 

ফাংরার্দর্ নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা, ব্যফাযকাযী, এয ঘনপ্রতফাচক াভাপ্রজক িবাফ এফং উত্তযর্ণয 

উায়মূ ম্পর্কে জানা 

প্রফর্ল উর্েশ্যমূ 

ক) ভাদক ব্যফাযকাযীয ভাদক ব্যফাযকাযীয জনপ্রভপ্রতক, অথ ে-াভাপ্রজক ও াংস্কৃপ্রতক ফস্থা ম্পর্কে জানা।  

খ) ভাদক ব্যফাযকাযী নতুন এফং পুযাতন ঘকান ঘকান ধযর্ণয এফং ঘকন ভাদক গ্রণ কর্য ঘ ম্পর্কে 

তথ্যানুন্ধান কযা। 

গ) ভাদক াভগ্রীয উৎ ও যফযাকাযী ম্পর্ক ে তথ্য অযণ কযা। 

ঘ) ভাদর্কয অথ ে-াভাপ্রজক, াপ্রযফাপ্রযক, াযীপ্রযক ও ভানপ্রক ঘনপ্রতফাচক িবাফ ম্পর্কে ফগত ওয়া। 

ঙ) ভাদক ব্যফায ও যফযা হ্রাকযর্ণয রর্েে তা ঘথর্ক উত্তযর্ণয উায় ম্পর্কে তথ্য ঘখাাঁর্জ ঘফয কযা।  
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                                      তদ্বতীয় ধযায়   

                     গফলণা দ্ধতত (Research Methodology)  
২.১ মূর দ্ধপ্রতঃ িথভত গর্ফলণাটি একটি তথ্য উদঘাটনমূরক গর্ফলণা । এয মূর দ্ধপ্রত র্ে প্রভশ্র দ্ধপ্রত থ োৎ 

গুণফাচক ও ংখ্যাফাচক দ্ধপ্রত নুযণ কযা র্য়র্ছ। ংখ্যাফাচক গর্ফলণায জন্য জপ্রয দ্ধপ্রত এফং গুণফাচক 

গর্ফলণায জন্য ঘকস্টাপ্রড ও ঘপাকাদর অর্রাচনা নুযণ কযা র্য়র্ছ। 

২.২ ভগ্রক ও প্রফর্েলর্ণয এককঃ  

চট্টগ্রাভ প্রটিকর্ োর্যন এফং খুরনা প্রটিকর্ োর্যর্নয ন্তর্ভেি কর এরাকায ভাদক গ্রণকাযী এফং জনগণ 

র্রা ভগ্রক এফং িপ্রতটি ভাদকর্ফী ঘে প্রফর্েলঘণয একক। 

২.৩ নমুনায়নঃ  

গর্ফলণাকর্ভ েয ঘের্ত্র িধানত চট্টগ্রাভ ও খুরনা ঘজরায প্রফপ্রবন্ন থানার্ক উর্েশ্যমূরক বার্ফ ফাছাআ কযা র্য়র্ছ এফং 

ভাদকর্ফী ও প্রযফার্যয দস্য , ভার্জয জনর্গাষ্ঠী নমুনায়র্নয ন্তর্ভেি র্য়র্ছ। চট্টগ্রাভ প্রটিকর্ োর্যর্নয 

ন্তর্ভেি ফন্দয , প্রভযযাআ , ঘকার্তায়াপ্রর, ডফরমুপ্রযং থানায িপ্রতটি ঘথর্ক  ১০ জন কর্য ঘভাট  ৫০ জন জনর্গাষ্ঠী 

জপ্রযর্য ন্তর্ভেি র্য়র্ছ এফং খুরনা প্রটিকর্ োর্যর্নয ন্তর্ভেি ঘানাডাঙ্গা, খাপ্ররপুয, ঘদৌরতপুয, ফুরপুয এফং 

ডুমুপ্রযয়া থানায িপ্রতটি ঘথর্ক  ১০ জন কর্য ঘভাট  ৫০ জন ভার্জয জনর্গাষ্ঠীয জপ্রযর্য অওতার্ভি । চট্টগ্রাভ 

প্রটিকর্ োর্যর্নয ভাদকাপ্রি প্রনযাভয় ঘকর্ন্দ্রয  ২০১৯ ঘথর্ক  ২০২১ ার্র প্রচপ্রকৎা গ্রণকাযীর্দয ভধ্য ঘথর্ক 

উর্েশ্যমূরকবার্ফ ৫টি ঘকস্টাপ্রড প্রযচারনা কযা র্য়র্ছ। খুরনা প্রটিকর্ োর্যর্নয ভাদকাপ্রি প্রনযাভয় ঘকর্ন্দ্রয 

২০১৯ ঘথর্ক  ২০২১ ার্র প্রচপ্রকৎা গ্রণকাযীর্দয ভধ্য ঘথর্ক উর্েশ্যমূরকবার্ফ ৫টি  ঘকস্টাপ্রড প্রযচারনা কযা 

ঘয়র্ছ। চট্টগ্রাভ প্রটিকর্ োর্যর্নয ফন্দয  ও ঘকার্তায়াপ্রর থানায িপ্রতটি ঘথর্ক ১টি  কর্য ঘভাট দুর্টা  ঘপাকা দর 

অর্রাচনা কযা ঘয়র্ছ। নুরূবার্ফ খুরনা প্রটিকর্ োর্যর্নয খাপ্ররপুয ও ঘদৌরতপুয থানায ১টি কর্য ঘভাট ২টা 

ঘপাকা দর অর্রাচনা কযা ঘয়র্ছ। িপ্রতটি দর ১০ দস্য প্রফপ্রষ্ট। স্থানীয় যকায িপ্রতপ্রনপ্রধ (১ জন), প্রচপ্রকৎক 

(১ জন), এনপ্রজও কভী (২ জন), ভাজকভী (২ জন), সুীর ভার্জয দস্য  (২ জন) ও ভাদকর্ফী প্রযফার্যয 

দস্য (২ জন) । 

২.৪ উার্ত্তয উৎ ও ংগ্র দ্ধপ্রত 

উাত্তয উৎ র চট্টিাভ ও খুরনা প্রজরায ভাদে িণোযী এফং জনগণ। গুণাত্মে দ্ধততয জনয প্রাথতভে উৎ 

প্রথে উাত্ত ংি েযা ঘয়র্ছ। তাআ গফলণা এরাোয নভুনায় ন্তবুৃি ভাদে িণোযী এফং জনগণয তনেি 

প্রথে তথয ফা যাতয াক্ষাৎোয িণ েযা ঘয়র্ছ। ফাংরা বালায় তরতখত ভানম্মত াক্ষাৎোয ফযফায েয 

উত্তযদাতায তনেি প্রথে উাত্ত ংি েযা ঘয়র্ছ। াক্ষাৎোয নুূচী ফযফায েয ভানম্মত উাত্ত ংিয 

রক্ষয াক্ষাৎোয নুূচী তধে উমাগী েযায জনয ূফৃযীক্ষণয ফযফস্থা েযা ঘয়র্ছ । াক্ষাৎোয নুূচীপ্রত 

উনু্মি (Open ended) এফং অফদ্ধ (Closed ended) এবাফ প্রশ্ন তন্নফতত েযা ঘয়র্ছ।  গুণাত্মে গফলণায 
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প্রক্ষত্র াক্ষাৎোয এফং মৃফক্ষণ দ্ধতত প্রয়াগ েযা ঘয়র্ছ।  তফল েয প্রপাোদর অরাচনায প্রক্ষত্র দরীয় 

বফঠে েযা ঘয়র্ছ।  উবয় ধযনয গফলণায জনয আন্টাযনি এফং যোতয-প্রফযোতয প্রততষ্ঠান, গফলণাভূরে 

প্রততষ্ঠা ও রাআেযী প্রথে ডেুভন্ট ংি েযা ঘয়র্ছ। 

২.৫ উাত্ত ংিয উেযণ 

ংখযাফাচে উাত্তয জনয াক্ষাৎোয নুূচী ফযফায েযা ঘয়র্ছ।  াক্ষাৎোয নুূচী উনু্মি ও অফদ্ধ উবয় 

উায় প্রস্তুত েযা ঘয়র্ছ।  গুণফাচে দ্ধততয প্রক্ষত্র তফল েয প্রেিাতডয জনয প্রশ্ন তনদৃতো প্রস্তুত েয 

ধাযাফাতেবাফ ম্পন্ন কযা ঘয়র্ছ। FGD এয জনয দর গঠন েযা ঘয়র্ছ।  এফং তডও ও তবতডও এয ভাধযভ 

ফিফয তরতফদ্ধ েযা ঘয়র্ছ। এফং যফতৃীত তা মথামথ প্রতক্রয়ায় তনয়ভ নুমায়ী তরতফদ্ধ েযা ঘয়র্ছ। 

২.৬ উাত্ত উস্থান ও তফেলণ দ্ধতত 

ংখযাফাচে তথয উস্থানয জনয প্রশ্রণীফদ্ধেযণ ও াযতণফদ্ধেযণ েযা ঘয়র্ছ। প্রয়াজনীয় ংখযে এেভুখী, তদ্বভুখী 

ফা ফহুভুখী াযতণ প্রস্তুত েযা ঘয়র্ছ।  ংখযাফাচে তথয-উাত্ত তফেলণয জনয তযংখযাতনে দ্ধতত তফলেয 

গাতণততেগড় দ্ধতত ফযফায েযা ঘয়র্ছ। গুণফাচে দ্ধততয জনয ফণৃনাভূরে (Narrative) এফং উতিতবতত্তে 

(Thematic) তফেলণ প্রেৌর প্রয়াগ েযা ঘয়র্ছ। 

২.৭ গফলণা ম্পতেৃত তফলয়য ফযফাতযে ংজ্ঞায়ন 

ভাদেঃ ভাদে এভন এেতি দ্রফয, মা প্রখর প্রনা য়। গাাঁজা, প্রপনততডর, চয, বাং, গুর, জদৃা, প্রযাআন, 

যাথতড্রন, ভদ, আয়াফা ফআ ভাদেয ন্তবুৃি। মখন প্রেউ এফ দ্রফযাতদয ওয তনবৃযীর য় ড়, তখনআ 

তাে ভাদোি ফরা য়। ১৯৮৯ ার প্রণীত ফাংরাদ ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ অআন ভাদোি ফরত, াযীতযে 

ফা ভানতেবাফ ভাদেদ্রফযয ওয তনবৃযীর ফযতি ফা বযাফ ভাদেদ্রফয ফযফাযোযীে প্রফাঝানা য়ছ। 

তফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) এবাফ ভাদোতিয ংজ্ঞা তদয়ছ— Intoxication is detrimental to the 

individual and the society produced by the repeated consumption of a drug (Natural and 

Synthetic.) 

ভাদোতিঃ ভানুলে ভাদোতিয তদে তযচাতরত েযায োযণগুরায ভধয নযতভ রা স্বাবাতফে 

প্রততমাতগতা, াভাতজে তস্থযতা, উত্তজনা, এেঘয়তভ, এোতেত্ব এফং াতযফাতযে োঠাভা তযফতৃনয 

তযফ ফযথৃতায ঙ্গ রড়াআ েযত ক্ষভতা। তফ ভাদোিদয ংখযা ফৃতদ্ধয ভূর োযণ রা ভাদেয 

জরবযতা। দ্রুত নগযায়ণ, জনংখযা ফৃতদ্ধ, ফযাে উন্নয়ন এফং আন্টাযনি ও তথয-প্রমুতিয ফযফায, াভাতজে 

চতনতায বাফ আতযাতদও ভাদেয ভযা ফৃতদ্ধয জনয দায়ী। াতযফাতযে ের, তডবাৃয োযণ প্রবঙ মাওয়া 

তযফায, প্রপ্রভ ও চােতযত ফযথৃতা প্রথে তাায োযণও ভাদোিয ায ফাড়ছ। প্রফতয বাগ ভাদে 
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ফযফাযোযী ‘তয়ায প্রপ্রায’ ফা ফনু্ধফান্ধফয াোয় ড়াে প্রধান ‘ুর পযাক্টয’ তফ প্রদালাযা েযছন। 

প্রথভফাযয ভতা ভাদে িণয জনয প্রেৌতূর নে প্রক্ষত্রআ গুরুত্বূণৃ োযণ তফ োজ েয। 

নতুন নতুন ভাদেঃ  

ফাংরাদ ফতৃভান নতুন নতুন তফতবন্ন ধযণয তফধ্বংী ভাদেয উত্থান ঘতছ। ফচয় জনতপ্রয় আয়াফা, 

তযন্ত প্রছাি এেতি িযাফরি মা নাযীুরুল উবয়আ তাদয িাোয থর ফা যান্টয েি ফন েযত ায। 

অতয দে জনতপ্রয় ভাদে তছর প্রপনততডর, নব্বআয়য দে প্রযাআন, ম্প্রতত অরাতচত ভাদে এর এ 

তড, গাাঁজায প্রেে ফা োউতন, ভাদেয জগত অযে বয়ংেয ংমাজন তক্রিার প্রভথ ফা অআ। এছাড়াও 

এভতপিাতভন াউডায এফং ডায়ভতথর ট্র্াআেতভন ফা তডএভতি । নতুন ভাদে এস্কাপ মা প্রপনততডর জাতীয় 

তযা।এছাড়াও তফতবন্ন েযাতভের তভশ্রণ েয তফতবন্ন ধযণয ভানতে াযীতযে ক্ষততোযে ভাদে বততয েযা 

ে মাত েয অভাদয ভাজ ধ্বং য় মাে এফং জাতীয় উন্নয়ন ফযাত ে।  

উৎ ও ফযফাযোযীঃ 

প্রথভ প্রেৌতূরফত যফততৃত তনয়তভত এফং তনয়তভত উবয় বাফআ ফাংরাদয প্রছাি ফড়, নাযীুরুল 

েরআ ভাদেয প্রতত অি য় ড়ছ। ফাংরাদ ভাদেয উৎাদনোযী প্রদ না য়ও ভাদেদ্রফযয ফধ 

প্রফয পর অভাদয তরুণ ভাজ ভাদোি য় ড়ছ। তফতবন্ন গফলণায় প্রদখা প্রগছ ভাদোিয ভধয 

তেযা ৯৮ বাগআ ধুভায়ী, তায ভধয ৬০ বাগ ন্ত্রাী েভৃোে জতযত। তছনতাআ, চাদাফাতজ, খুর্নয ার্থ 

ভাদর্কয ংপ্রেষ্টতা যর্য়র্ছ।  

 

 

ভাদে যফযাোযীঃ 

ফাংরার্দর্ ভাদর্কয চাপ্রদা অর্ছ তাআ যফযা অর্ছ। প্রকন্তু যফযা ফন্ধ কযা না ঘগর্র চাপ্রদা অযও ফাড়র্ত 

থাকর্ফ। ফাংরার্দর্ক ভাদক াচার্যয রুট প্রর্র্ফ ব্যফায কযা র্ে। প্রফপ্রবন্ন ঞ্চর্রয প্রফপ্রবন্ন রুর্ট দুফ ের 

প্রনযাত্তায কাযর্ণআ য়ত ঘচাযাচারান ফাড়র্ছ।  

াভাতজে প্রবাফঃ  

তযফায যােয প্রথভ স্তয , াভতিে জীফনয প্রথভ তবতত্ত প্রস্তয  (First Foundation Stone)। তযফাযয আ-

তফেতত রূ যাে। স্বাভী-স্ত্রী, ন্তান-ন্ততত, ভাতা-ততা, বাআ-প্রফান প্রবৃতত এোন্নবুি ফযতিদয ভিয় গড় ওঠ 

তযফায। ফৃদায়তন তযফায তেংফা ফহুংখযে তযফাযয ভতিত রূ ে ভাজ । অয তফল দ্ধততত গতঠত 
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ভাজযআ য নাভ যাে । এেতি ুংগতঠত যােয ভূর তনতত যয়ছ ুংগতঠত ভাজযাে , ভাজ। ও 

তযফাযয ওতপ্রাত এফং াযস্পতযেবাফ গবীয ম্পেৃমুি । এয প্রোন এেতিে ফাদ তদয় য প্রোনা 

এেতিয েল্পনা ও ম্ভফ । ুতযাং এআ গফলণায় ভাদে প্রফনোযী এফং তায তযফাযয দযদয াতযফাতযে 

জীফন এফং াভাতজে প্রনততফাচে প্রবাফে ন্তবুৃি েযা য়ছ।  

ভাদে প্রথে উত্তযনঃ  

ভাদে এভন এেতি বয়ংেয প্রনা মা অভাদয ভাজ ও প্রদে ভূর তফনষ্ট েয তদে মা প্রথে তফরে 

উত্তযণ ফযম্ভাফী। প্রেৃত যাধীদয প্রখাাঁজ প্রফয েয তিারী অআনয অওতায় এন াতস্তয ফযফস্থা েযা। 

তায জনয ংতেষ্টদয চতন দায়ফদ্ধতা প্রয়াজন। মতদও এআ গফলণায় চট্টিাভ ও খুরনা প্রজরায তফতবন্ন থানা য 

জনগণে য জনগাষ্ঠী তফ তফফচনা েযা য়ছ, । হুয এরাো র, এেতি উচ্চ জনংখযায ঘনত্ব এফং 

তনতভৃত তযফয ফোঠাভা এেতি ভানফফতত । হুয জনগাষ্ঠী ফরত, জনংখযায উচ্চ ঘনত্ব এেতি 

এরাো, প্রভৌতরে প্রয়াজনীয়তায প্রাযতা এেতি এরাো , বার ম্পদয এেতি এরাো , এরাোয় প্রচুয 

েভৃংস্থানয ুমাগ যয়ছ এফং এভন এেতি এরাো মা তফফচনা েযা প্রমত ায । ভানুলয ফা ফযতিয 

তফরাফহুর অোঙ্ক্ষায জনয জীফন প্রদান।  

২.৮  গফলণা প্রস্তাফ োমৃক্রভয ায়ে ফযতিফগ ৃ

তিভ তরডায ও প্রধান গফলেঃ   

 

 

মাগী গফলেঃ  

তাআয়যফা তাফাুভ 

প্রবালে (খেোরীন), ঢাো েরজ 

এভ.তপর গফলে 

ভাজেরযাণ ও গফলণা আনতিতিউি 

ঢাো তফশ্বতফদযারয়, 

ড. তাতনয়া যভান  
ধযাে 
ভাজেরযাণ ও গফলণা আনতিতিউি 
ঢাো তফশ্বতফদযারয়, ঢাো-১০০০ 

তাআয়যফাতাফাুভ 
প্রবালে(খেোরীন)  
ভনাতফজ্ঞানতফবাগ 
ঢাোেরজ, ঢাো 
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২.৯ গফলণা ম্পাদনয ভয় ফদ্ধেভৃতযেল্পনা 

ক্রতভে নং োমৃক্রভ  শুরু ওয়ায তাতযখ প্রল ওয়ায তাতযখ 

০১ Instruments/materials প্রস্তুতেযণ ০১ জানুয়াতয, ২০২২ ১৫ জানুয়াতয, ২০২২ 

০২ উাত্ত ংি (ংখযাফাচে) ১৬ জানুয়াতয, ২০২২ ১০ প্রপব্রুয়াতয, ২০২২ 

০৩ উাত্ত ংি (গুণফাচে) ১১ প্রপব্রুয়াতয, ২০২২ ২৮ প্রপব্রুয়াতয, ২০২২ 

০৪ উাত্ত তফেলণ ০১ ভাচৃ, ২০২২ ৩১ ভাচৃ, ২০২২ 

০৫ প্রতভনায ও প্রততফদন প্রস্তুতেযণ ০১ এতপ্রর, ২০২২ ২৭ জুন, ২০২২ 

০৬ খড়া প্রততফদন জভা প্রদান  ----- এতপ্রর, ২০২২ 

০৭ চূড়ান্ত প্রততফদন জভা প্রদান ----- জুন, ২০২২ 
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২.১০ ফাজি (ফযয় তফফযণ তফস্তাতযত) 

BUDGET (It covers the whole project timeline (3 month) and includes VAT/Tax) 
Code/ Head Item Name Price Total 

Human Resource Including 
Contractual Service 

PI (Principal Investigator)  1,00,000 1,00,000 
Co-PI(Principal Investigator) 50,000 50,000 

Sub-total  1,50,000 1,50,000 
Workshop/Training Related 
Cost  

Workshop 15,000 15,000 
Training 15,000 15,000 

Sub-total  30,000 30,000 

Field Expenses 
Data Collection 40,000 40,000 

Case Study,FGD,KIIs 40,000 40,000 
Sub-total  80,000 80,000 
Travel Cost  20,000 20,000 

Sub-total  20,000 20,000 
Office Stationery Stationery 15,000 15,000 
Sub-total  15,000 15,000 
 
Data Processing 

Data Editing 15,000 15,000 

Data Entry  15,000 15,000 
Data Analysis 20,000 20,000 

Sub-total  50,000 50,000 

Printing and Reproduction 
Printing 10,000 10,000 

Binding 13,000 13,000 

Sub-total  23,000 23,000 

Miscellaneous  15,000 15,000 

Sub-total   15,000 15,000 

VAT/Tax  67,000 67,000 
Sub-total  67,000 67,000 

Grand Total  4,50,000 4,50,000 

Total = (In Words: Taka Four LaksFifty Thousands only) 
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২.১১ কতৃের্েয ম্মপ্রতত্র (ির্মাজে ঘের্ত্র) 

েতৃৃক্ষয ম্মততত্র ংমাজনী-০২ এ ংমুি েযা য়ছ।  

২.১২ প্রতযাতত পরাপর কতৃের্েয ম্মপ্রতত্র (ির্মাজে ঘের্ত্র) 

ে) ভাদে ফযফাযোযীয জনতভততে , অথৃ-াভাতজে ও াংসৃ্কততে ফস্থা ম্পেৃ তঠে ও তফস্তাতযত ধাযণা 

াওয়া মাফ।  

খ) ভাদে ফযফাযোযীয নতুন এফং ুযাতন প্রোন প্রোন ধযণয ভাদে িণ েয, ভাদেদ্রফয িণ ও ংিয 

প্রেৃতত, িণয োযণ এফং প্রোন প্রোন তফলয়গুরা ভাদেফীদয প্রে ভাদে প্রফন েযত উদু্বদ্ধ েয ম্পেৃ 

তঠে ও তফস্তাতযত তথযানুন্ধান েয ধাযণা াওয়া মাফ।  

গ) ভাদে াভিীয উৎ ও যফযাোযী ম্পেৃ তঠে ধাযণা াওয়া মাফ। 

ঘ) ভাদেয অথৃ-াভাতজে, াতযফাতযে, াযীতযে ও ভানতে প্রনততফাচে প্রবাফ ম্পেৃ তফস্তাতযত ধাযণা াওয়া 

মাফ।  

ঙ) ভাদে ফযফায ও যফযা হ্রােযণয রক্ষয তা প্রথে উত্তযণয উায় ম্পেৃ প্রয়াজনীয় দক্ষ ম্পেৃ 

উত্তযদাতাদয ুাতয জানা মাফ। 

ফৃাতয ফাংরাদ যোযয তধদপ্তয ংতেষ্ট নযানয প্রততষ্ঠানভূ ফাংরাদ ভাদেফী জনগাষ্ঠীপ্রে 

ভাদে প্রফন প্রথে দূয যাখত ও তাদয জীফনভান উন্নয়ন েী েী দক্ষ িণ েযত ায এফং নযানয 

প্রফযোতয ও উন্নয়নভূরে প্রততষ্ঠান এআ জনগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়প্রন তে তে দক্ষ িণ েযত ায প্র 

ম্পেৃ তফস্তাতযত ধাযণা রাব েযা মাফ।  

২.১৩ াভাপ্রজক নীপ্রত িণয়র্নয ার্থ ম্পকেফদ্ধতা 

ফাংরাদ আয়াফা, প্রপতন্সতডর নানা ক্ষততেয ভাদে অি য় প্রতততনয়তআ ুস্ জীফন প্রথে দুয য 

মাে ফহু তরুণ, তোয-তোযী তফতবন্ন ফয়য ভানুল। যোতয তফ, প্রদ ভাদোিয ংখযা এখন 

ন্তত ৭০ রাখ। ফতৃভান ভয় নুতুন নতুন ভাদেয উত্থান বয়াফ ফস্থা বততয য়ছ । SDGs এয ১৭তি 

রক্ষযভাত্রায ভধয (রক্ষযভাত্রা-০৩) এআ গফলণায াথ ঙ্গততূণ।ৃ ওলুধ ও স্বাস্থযয উয UNODC এয োজ SDG 3-

এয এোতধে রক্ষয ভাত্রায াথ ঙ্গাঙ্গীবাফ জতড়ত। তপয তফদযভান ভযান্ডি, উদাযণস্বরূ, প্রফ েয়েতি ফ্রন্ট 
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িাগৃি 3.5-এয াথ মূ্পণৃ ঙ্গততূণৃ, মায ভধয যয়ছ: ওলুধয প্রতত ুলভ জনস্বাস্থয-তবতত্তে দ্ধততয ভথৃন 

েযা। মাযা ভাদে ফযফায েয তাদয তফরুদ্ধ বফলভযয ফান ঘিাত এফং তাদয জনয স্তক্ষ প্রচাযয ভাধযভ 

ভযা; এফং ভাদেদ্রফযয ফযফায প্রততযাধ এফং ভাদেদ্রফয ফযফাযয ফযাতধগুতরয তচতেৎায জনয ফযাে, প্রভাণ-

তবতত্তে, এফং তরঙ্গ-প্রতততক্রয়াীর তযলফাগুতরত যাক্সে তিারী েযা, প্রদালী াফযস্ত েযা ফা াতস্তয তফেল্প 

তাফ। আন্টাযনযানার ড্রাগ েরার েনবননগুতর দয যােগুতরে প্রয়াজনীয় তনয়তন্ত্রত ওলুধয যাক্স 

ফাড়াত ফাধয েয। UNODC তফল েয তফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) এফং ুীর ভাজয প্রনতৃফৃন্দয াথ রক্ষয 3.8 

এফং রক্ষয 3.b-এয এেতি ং ূযণয জনয ংীদায য় মা ফাতণজয-ম্পতেৃত তদেগুতরয চুতিত ূণৃ তফধানগুতর 

ফযফায েযায জনয উন্নয়নীর প্রদগুতরয তধোয তনতিত েয। জনস্বাস্থয যক্ষায জনয নভনীয়তা ম্পতেৃত ফুতদ্ধফৃতত্তে 

ম্পতত্ত তধোয, এফং তফল েয, েরয জনয ওলুধয প্রফাতধোয প্রদান েয। 

                     ২ক-evsjv‡`‡k gv`Kvm³ cwiw¯’wZt-  
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k msweavb 18(1)- G ejv n‡q‡Q RbM‡Yi cywói Dbœqb I Rb¯v̂‡¯’i DbœwZm mvab‡K 

iv‡óªi Ab¨Zg cªv_wgK  KZ©e¨ e‡j MY¨ Kiv nq Ges we‡klZ Av‡ivM¨ I AvB‡bi Øviv wbw ©̀ó Ab¨wea 

cÖ‡qvRb e¨ZxZ g` GeKs Ab¨vb¨ gv`K cvbxq Ges ¯v̂¯’̈ nvwbKi †fl‡Ri e¨evnvi wbwl×Ki‡Y ivóª 

Kvh©Ki e¨e¯’v MªnY Ki‡e| bZzb gv`‡K Avm³ D”Pwe‡Ëi mšÍvbiv e‡j we‡klÁ gnj g‡b Ki‡Q| XvKv 

gnvbMi †Mv‡q›`v wefv‡Mi †WcywU Kwgkbvi gwkDi ingvb e‡jb, ÒAv‡M Avgiv †dbwmwWj, MuvRv, Bqvevi 

e¨envi †ewk †`‡LwQ| GLb Bqvevi mv‡_ bZzb gv`K Avi Gm‡ei eo evRvi n‡”Q AbjvBb| GgbI †`Lv 

†M‡Q †h, GKRb miKvwi Kg©KZ©vi mšÍvb whwb BD‡iv‡ci GKwU wek¦we`¨vj‡q covïbv K‡i‡Qb wZwb XvKvq 

G‡m AvBm gv`K P‡µ Rwo‡q c‡o‡Qb| evsjv‡`‡k bZzb ai‡bi gv`K Av‡MI wQj| wKš‘ GB 

K‡ivbvKvjxb mgq Avevi Gi PP©v fqven AvKv‡i  †e‡o †M‡Q|  

gv`K ª̀e¨ wbqš¿Y Awa`ß‡ii mnKvwi cwiPvjK †g‡nw` nvmvb e‡jb, 2009 mv‡j GKevi Zviv AvBm 

gv`Kmn K‡qKRb‡K AvUK K‡iwQj| Avi GjGmwW gv`K cÖ_g 2019 mv‡j Zviv D×vi K‡ib| Gici 

Av‡iv A‡bK cvIqv †M‡Q| wgqvbgvi †_‡KI AvBm Avmv ïiæ n‡q‡Q| Avi GK MÖg AvBm 10-15 nvRvi 

UvKvq wewµ nq| gv`K‡mexiv Zv‡`i ¯̂v‡`i cwieZ©b Pvq Avi e¨emvqxivI g~j Dcv`vb wVK †i‡L bZzb 

bv‡g bZzb gv`K evRv‡i Qv‡o| gv`K ª̀e¨ I †bkv wb‡iva ms ’̄v (gvbm) Z_¨ Abyhvqx evsjv‡`‡k 
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gv`Kvm‡³i msL¨v GLb 75-80 jvL| 2 eQi Av‡MI 70 jv‡Li  Kg wQj-‡ewkifv‡Mi eqm 15-35 

eQ‡ii g‡a¨| 

gv`K ª̀e¨ wbqš¿Y Awa`ßi MZ eQi †gvU 57 nvRvi 134wU gv`K gvgjv K‡i‡Q| ‡MÖßvi K‡i‡Q 1 jvL 13 

nvRvi 543 Rb‡K| 9 ai‡Yi gv`K D×vi K‡i‡Q| AvBb-k„•Ljv evwnbx gv`‡Ki weiæ‡× †mv”Pvi| 

(www.dw.com 29.08.21) 

‡`‡k gv`K ZvwjKvq hy³ n‡”Q wbZ¨ bZzb bvg| gv`K‡mex‡`i aivi ci wewfbœ cixÿv-wbixÿvi ci AvBb 

k„•Ljv iÿvKvix evwnbx gv`‡Ki fqvenZv m¤ú‡K© Rvb‡Z cv‡”Q| MZ wZb eQ‡i 7wU bZzb gv`‡Ki Aw¯ÍZ¡ 

†Luv‡R cvIqv †M‡Q †`‡k| g„Zz¨ Qvov Zv‡`i gyw³i Dcvq †bB| gv`K wb‡q KvR Kiv miKvwi ms ’̄v G wb‡q 

wPwšÍZ| gv`K ª̀e¨ wbqš¿Y Awa`ßi I AvBb k„•Ljv iÿvKvix evwnbx m~‡Î Rvbv †M‡Q, 2018 mv‡ji AvMó 

gvm †_‡K PjwZ eQ‡ii b‡f¤̂i ch©šÍ g¨vwRK gvkiæg, wbD-mvB‡Kv-A¨vKwUf mve‡÷b‡mm (GbwcGm), 

Wvq wg_vBj wUªÞvwgb (wWGgvU), jvBmvwR©K GwmW WvB-BmvjvmvBW (GjGmwW), wµ÷vj †g_ AvBm, 

G¯‥vd© wmivc, wWËwei g‡Zv fq¼i gv`K D×vi n‡q‡Q| †`‡k GLb ch©šÍ 25 ai‡Yi gv`K kbv³ n‡q‡Q| 

PZzi gv`K cvPviKvixiv wfbœ wfbœ iæ‡U gv`K cvPvi K‡i|(http;//m.mzamin.com) 
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                         তৃতীয় ধযায় 

          গফলণায পরাপর (Findings of the Research) 

ভাদকাি ব্যপ্রির্দয ফয়র্য িয m¤úwK©Z- bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50 
ভাদকাি ব্যপ্রির্দয 

ফয়র্য িয 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 
msL¨v kZKiv(%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

১৫-২৫ 3 ৬ 12 ২৪ ১৫ ১৫ 

২৬-৩৫ 18 ৩৬ 10 ২০ ২৮ ২৮ 

৩৬-৪৫ 24 ৪৮ 8 ১৬ ৩২ ৩২ 

৪৬-৫৫ 5 ১০ 10 ২০ ১৫ ১৫ 

৫৫+   10 ২০ ১০ ১০ 

 †gvU = 50 ১০০ 50 ১০০ ১০০ ১০০ 

mviYx-1- G gv`Kvm³ e¨w³‡`i eqm Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm³ e¨w³‡`i g‡a¨ 

m‡e©v”P 56% gv`Kvm‡³i eqm 15-25 eQi eq‡mi g‡a¨, Ab¨w`‡K PÆMÖv‡gi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

m‡e©v”P 42% 26-35 eQi eq‡mi g‡a¨| Lyjbv wefv‡Mi 36% gv`Kvm‡³i eqm 26-35 eQi eq‡mi 

g‡a¨; 6% Gi eqm 36-45 eQi eqm Ges 2% Gi eqm 46-55 Gi g‡a¨| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 

30% Gi eqm 15-25 Gi g‡a¨; 12% Gi eqm 36-45 Gi g‡a¨; 14% Gi eqm 46-55 eQi Gi 

g‡a¨; 55 eQ‡ivaŸ© 2% gv`Kvm³| mvgwMÖKfv‡e 39% Gi eqm 26-35 Gi g‡a¨, 33% Gi eqm 15-

25 eQi eq‡mi g‡a¨ i‡q‡Q|   

gv`Kvm³ ব্যপ্রিয প্রোগত ঘমাগ্যতা m¤úwK©Z Z_¨-[bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg=50]  

 

প্রোগত ঘমাগ্যতা 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

প্রনযেয ৩ ৬ ৪ ৮ ৭ ৭ 

িাথপ্রভক ৩ ৬ ৮ ১৬ ১১ ৭ 

ভাধ্যপ্রভক ২৫ ৫০ ১৭ ৩৪ ৪২ ৪২ 
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উচ্চ ভাধ্যপ্রভক ১৩ ২৬ ১২ ২৪ ২৫ ২৫ 

       স্নাতক ৬ ১২ ৬ ১২ ১২ ১২ 

স্নাতর্কাত্তয         ০০      ০০ ৩ ৬ ৩ ৬ 

†gvU           ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ 

mviYx-2:- ‡Z gv`Kvm³ e¨w³‡`i wkÿvMZ ‡hvM¨Zv wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| †hLv‡b Lyjbv wefv‡Mi †gvU 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡eŸv©P 50% gva¨wgK †cwi‡q‡Q Ges Acic‡ÿ PÆMÖvg wefv‡Mi 50 R‡bi g‡a¨ 

m‡eŸ©vP 34% gva¨wgK cvk K‡i‡Q| Lyjbv wefv‡M 6% gv`Kvm³ wbiÿi; 6% cÖv_wgK cvk K‡i‡Q; 

26% D”P gva¨wg‡Ki MwÛ †cwi‡q‡Q, 12% ¯œvZK cvk K‡i‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 8% gv`Kvm³ 

wbiÿi; 16% cÖv_wgK †cwi‡q‡Q; 24%D”P gva¨wgK cvk; 12% œ̄vZK cvk Ges 6% ¯œvZ‡KvËi cvk 

K‡i‡Q| mvwe©Kfv‡e, m‡eŸv©P 42% gv`Kvm³ gva¨wgK cvk Ges 25% D”P gva¨wgK cvk K‡i‡Q| 

gv`Kvm³ e¨w³‡`i ঘা m¤úwK©Z Z_¨-[bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50] 

ভাদকাির্দয ঘা 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

      ছাত্র   ১১ ২২ ১১ ১১ 

     ঘফকায ৪৬ ৯২ ৭ ১৪ ৫৩ ৫৩ 

     ব্যফায়ী ৪ ৮ ১০ ২০      ১৪ ১৪ 

     চাকুযীজীফী   ৩ ৬ ৩ ৩ 

     গাপ্রড়চারক   ৭ ১৪ ৭ ৭ 

       ন্যান্য              ১০ ২০ ১০ ১০ 

†gvU           ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

mviYx-3:- G gv`Kvm³ e¨w³‡`i †ckvMZ Kg©Kv‡Ûi Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 92% gv`Kvm³ †eKvi Ges 8% gv`Kvm³ e¨emvi mv‡_ RwoZ| Acic‡ÿ, PÆMÖvg 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 22% QvÎ; 14% †eKvi; 20% e¨emvqx; 6% PvKzixRxwe; 14% 

MvwoPvjK; 20% Ab¨vb¨ ‡ckvi mv‡_ RwoZ| mvwe©Kfv‡e, 53% gv`Kvm³ †eKvi Ges 24% gv`evm³ 

e¨emvqx| 
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gv`Kvm³ e¨w³‡`i ag©- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50] 

gv`Kvm³ e¨w³i 

ag© 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

gymwjg 40 ৮০ 47 ৯৪ 87 ৮৭ 

wn› ỳ 10 ২০ 3 ৬ 13 ১৩ 

‡e․× ০০ ০০ ০০ ০০     ০০ ০০ 

wLª÷vb ০০ ০০ ০০ ০০     ০০ ০০ 

ঘভাট  50 ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

mviYx-4:- G gv`Kvm³ e¨w³‡`i ag© Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡eŸv©P 

80% gymwjg Ges Aewkó 20% wn› ỳ m¤úª`v‡qi| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

94% gv`Kvm³ gymwjg Ges evwK 6% gv`Kvm³ wn› ỳ m¤úª`v‡qi| mvwe©Kfv‡e, 87% gv`Kvm³ gymwjg 

Ges 13% gv`Kvm³ wn› ỳ m¤úª`v‡qi| 

gv`Kvm³ e¨w³য •eevwnK Ae ’̄v-[bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50] 

 

‡jLwPÎ-1t G gv`Kvm³ e¨w³‡`i ‣eevwnK Ae ’̄v wPwÎZ n‡q‡Q| ‡hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 32% weevwnZ Ges evKx 68% AweevwnZ| Avevi PÆMÖvg wefv‡Mi 52% 

weevwnZ Ges evKx 48% AweevwnZ| mvwe©Kfv‡e, 42% gv`Kvm³ weevwnZ Ges evKx 58% AweevwnZ| 
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ভাদকা³ঘদয ফাস্থান ম্পপ্রক েত তথ্য-[bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 5০] 

 

‡jLwPÎ-2t G gv`Kvm³ e¨w³‡`i evm ’̄vb m¤úwK©Z Z_¨ wPwÎZ n‡q‡Q|‡hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 86% cvKv evox‡Z Ges evKx 14% KuvPv evox‡Z emevm K‡ib| Avevi PÆMÖvg 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 62% cvKv evox‡Z Ges evKx 38% KuvPv evox‡Z emevm K‡ib| 

mvwe©Kfv‡e, 74% cvKv evox‡Z Ges evKx 26% KuvPv evox‡Z emevm K‡ib| 

 gv`Kvm‡³i cvwievwiK KvVv‡gv m¤úwK©Z-[bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50] 

gv`Kvm‡³i 

cvwievwiK KvVv‡gv 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

GKK cwievi ৪০ ৮০ ৩৩ ৬৬ ৭৩ ৭৩ 

‡h․_ cwievi ১০ ২০ ১৬ ৩২ ২৬ ২৬ 

GK m`m¨ wewkó ০০ ০০       ১  ২ ১ ১ 

      †gvU  ৫০ ১০০ ৫০ ৫০ ১০০ ১০০ 

mviYx-5:- G gv`Kvm³ e¨w³i cvwievwiK KvVv‡gv wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 R‡bi g‡a¨ 80% 

gv`Kvm³ GKK cwievi Ges 20% gv`Kvm³ †h․_ cwiev‡i emevm K‡ib| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 

Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 66% GKK cwiev‡i evm K‡ib; 32% †h․_ cwiev‡i Ges 2% GK m`m¨ wewkó 
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cwiev‡i emevm K‡ib| mwVKfv‡e 73% gv`Kvm³ GKK cwiev‡i emevm K‡ib; 26% gvbyl †h․_ 

cwiev‡i Ges evwK 2% gvbyl GK m`m¨wewkó cwiev‡i evm K‡ib| 

gv`Kvm‡³i cwiev‡ii gvwmK Avq m¤úwK©Z- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50] 

cwiev‡ii gvwmK 

Avq (UvKv) 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

10,000-20,000 ৩ ৬ ১২ ২৪ ১৫ ১৫ 

21,000-30,000 ১৮ ৩৬ ১০ ২০ ২৮ ২৮ 

31,000-40,000 ২৪ ৪৮ ৮ ১৬ ৩২ ৩২ 

41,000-50,000 ৫ ১০ ১০ ২০ ১৫ ১৫ 

51,000+ ০০ ০০ ১০ ২০ ১০ ১০ 

 †gvU = ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

mviYx-6:- G gv`Kvm³ e¨w³i cwiev‡ii gvwmK Avq Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 48% gv`Kvm‡³i gvwmK Avq 31,000 - 40,000 UvKvi g‡a¨, Acic‡ÿ 

PÆMÖvg wefv‡Mi m‡e©v”P 24% gv`Kvm‡³i cwiev‡ii Avq 10,000 - 20,000 UvKvi g‡a¨| Lyjbvq evwK 

36% gv`Kvm‡³i cwiev‡ii Avq 21,000 - 30,000 UvKvi g‡a¨ 6% Gi Avq 10,000 - 20,000 

UvKvi g‡a¨; 10%- Gi Avq 41,000- 50,000 UvKvi g‡a¨| cvkvcvwk, PÆMÖvg wefv‡Mi evwK 20 Gi 

Avq 21,000 - 30,000 UvKvi g‡a¨ 16% Avq K‡i 31,000 -  40,000 UvKv 20% Avq K‡i 41,000 

- 50,000 UvKv Ges 20% Avq K‡i 51,000 UvKvi AwaK| mvwe©Kfv‡e 28% gv`Kvm‡³i cwiev‡ii 

Avq 21,000 - 30,000 UvKvi g‡a¨; 32% Gi Avq 31,000 †_‡K 40,000 UvKvi g‡a¨; 15% - 

10,000 -20,000 UvKv Avq K‡ib; 15% 41,000 - 50,000 UvKv Avq K‡ib| 
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gv`Kvm³ e¨w³ Zvi cwiev‡ii mv‡_ emevm K‡ib m¤úwK©Z  [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 

50] 

 

‡jLwPÎ-3t G gv`Kvm³ e¨w³‡`i evm¯’vb m¤úwK©Z Z_¨ wPwÎZ n‡q‡Q|‡hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 86% cvKv evox‡Z Ges evKx 14% KuvPv evox‡Z emevm K‡ib| Avevi PÆMÖvg 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 62% cvKv evox‡Z Ges evKx 38% KuvPv evox‡Z emevm K‡ib| 

mvwe©Kfv‡e, 74% cvKv evox‡Z Ges evKx 26% KuvPv evox‡Z emevm K‡ib| 
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gv`Kvm³ e¨w³i mKj my‡L- ỳt‡L cwievi cv‡k _v‡K m¤úwK©Z- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, 

PÆMÖvg 50]  

 

‡jLwPÎ-4t G gv`Kvm³ e¨w³i mKj my‡L- ỳt‡L cwievi cv‡k _v‡K wKbv †m m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯’vwcZ 

n‡q‡Q| ‡hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 84% gv`Kvm³ e¨w³i cv‡kZvicwievi _v‡K 

Ges evKx 16% cv‡k Zvi cwievi f~wgKv Abycw ’̄Z| Avevi PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i 76% 

gv`Kvm³ e¨w³i cv‡k Zvi cwievi _v‡K Ges evKx 24% cv‡k Zvi cwievi f~wgKv Abycw ’̄Z| 

mvwe©Kfv‡e, 80% gv`Kvm³ e¨w³ mKj my‡L- ỳt‡L cwievi cv‡k cvq Ges evKx 20% Zv‡`i mKj 

my‡L- ỳt‡L cwievi cv‡k cvq bv| 

cwiev‡ii m`m¨‡`i mv‡_ gv`Kvm³ e¨w³i m¤úK© m¤úwK©Z-[bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 

50]  
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‡jLwPÎ-5t G gv`Kvm³ e¨w³i mv‡_ cwiev‡ii m`m¨‡`i m¤úK© Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| ‡hLv‡b, Lyjbv 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 04% Gi mv‡_ cwiev‡ii m`m¨‡`i Lye fv‡jv m¤úK©; 26% fv‡jv 

m¤úK©; 26% ¯v̂fvweK m¤úK©; 8% Lvivc m¤úK©; Ges evKx 8% Lye Lvivc m¤úK©| Avevi PÆMÖvg 

wefv‡Mi ৫০ জন gv`Kvm‡³i g‡a¨ Zvi cwiev‡ii m`m¨‡`i mv‡_ ১০% এয ার্থ খুফ বার ম্পকে;৬০% 

এয ার্থ বার ম্পকে; ১৬% এয ¯v̂fvweK m¤úK©; ৮% এয ার্থ খাযা ম্পকে এফং ৮% এয ার্থ খুফ 

খাযা ম্পকে 

gv`Kvm³ e¨w³ wK wK gv`K MÖnY K‡i ‡m m¤úwK©Z Z_¨- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50]  

gv`‡Ki cÖKvi‡f` 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

Bqvev ৩৫ ৭০ ৩৩ ৬৬ ৬৮ ৬৮ 

Avwdg ০৩ ০৬ ০২ ৪ ৫ ৫ 

‡n‡ivBb ১৫ ৩০ ০৬ ১২ ২১ ২১ 

nvwmm ০৩ ০৬ ০১ ২ ৪ ৪ 

‡Kv‡KBb ১০ ২০ ০৩ ৬ ১৩ ১৩ 

MuvRv ৩৪ ৬৮ ৩২ ৬৪ ৬৬ ৬৬ 

‡ngv ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

gvwiRyqvbv ০০ ০০ ০৩ ০৬ ৩ ৩ 

GjGmwW ০৭ ১৪ ০১ ০২ ৮ ৮ 

Ab¨vb¨ ০৩ ০৬ ০৩ ০৬ ৬ ৬ 

     †gvU ১০০ ২০০ ৫০ ১০৮ ১৯৪ ১৯৪ 

*একাপ্রধক উত্তয 

mviYx 7 :- G gv`Kvm³ e¨w³ †Kvb †Kvb ai‡bi gv`K MÖnY K‡ib †m m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 

50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 70% Bqvevq Avm³; 6% Avwd‡g Avm³; 30% †nv‡ivBb; 6% 

nvwm‡m; 20% †Kv‡KB‡b Avm³; 68% MuvRvq Avm³; 14% GjGmwW‡Z Ges 6% Ab¨vb¨ gv`‡K 

Avm³| cvkvcvwk PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 66% Bqvevq Avm³; 4% Avwd‡g; 12% 
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†n‡ivB‡b Avm³; 64% MuvRvq; 6% gvwiRyqvbvq; GjGmwW‡Z 2% Ges Ab¨vb¨ gv`‡K 6% Avm³| 

mwVKfv‡e me‡_‡K †ewk A_©vr 68% Bqvevq Ges 56% MuvRvq Avm³ 

gv`Kদ্রব্য MÖn‡Yi ভর্য়য aiY m¤úwK©Z- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50]  

gv`K MÖn‡Yi 

ভর্য়য ধযণ 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

‣`wbK ০০ ০০ ১৮ ৩৬ ১৮ ১৮ 

mßv‡n     ১৫ ৩০ ০৩ ০৬ ১৮ ১৮ 

mßv‡n GKvwaKevi ১৫ ৬৬ ২৭ ৫৪ ৬০ ৬০ 

gv‡m ০২ ০৪ ০১ ০২ ৩ ০৩ 

gv‡m GKvwaKevi ০০ ০০ ০১ ০২     ০১ ০১ 

†gvU = ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

mviYx-8:- G gv`K MÖn‡Yi aiY Dc ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 

66% gv`Kvm³ e¨w³ mßv‡n GKvwaKevi gv`K MÖnY K‡i _v‡Kb; 30% mßv‡n gv`K MÖnY K‡i _v‡Kb; 

4% gv‡m GK evi K‡i gv`K MÖnY K‡i _v‡Kb| Acic‡ÿ PÆMÖvg wefv‡Mi 36% gv`Kvm³ e¨w³ •`wbK 

gv`K MÖnY K‡ib; 6% mßv‡n gv`K MÖnY K‡ib;  mßv‡n GKvwaKevi 54%; 2% gv‡m GKevi Ges gv‡m 

GKvwaKevi 2% gv`K MÖnY K‡i _v‡Kb| mwVKfv‡e 60% gv`Kvm³ e¨w³ mßv‡n GKvwaKevi gv`K ª̀e¨ 

MÖnY K‡i _v‡Kb; 18% mßv‡n GKevi; 18% •`wbK GKevi; 3% gv‡m GKevi Ges 1% gv‡m 

GKvwaKevi gv`K MÖnY K‡i _v‡Kb| 

gv`K MÖn‡Yi ধযণ ফা দ্ধপ্রত m¤úwK©Z- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 50]  

 

gv`K MÖn‡Yi aiY 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

Bb‡nj ev bv‡K 

†kvKvi gva¨‡g 

৩৯ ৭৮ ৭ ১৪ ৪৬ ৪৬ 

a~gcv‡bi gva¨‡g ৪৫ ৯০ ৪০ ৮০ ৮৫ ৮৫ 



45 
 

Bb‡RKk‡bi 

gva¨‡g Z¡‡Ki wb‡P 

২৭ ৫৪ ৩ ০৬ ৩০ ৩০ 

U¨ve‡jU ০০ ০০ ১৮ ৩৬ ১৮ ১৮ 

wmivc ০০ ০০ ১৭ ৩৪ ১৭ ১৭ 

Ab¨vb¨ ০০ ০০ ০২ ০৪ ০২ ০২ 

       †gvU  ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

mviYx-9:- G gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi c×wZ m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q| GLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i 

g‡a¨ 78% Bb‡nj ev bvK †kvKvi gva¨‡g gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡Kb; 95% a~gcv‡bi gva¨‡g; 54% 

Bb‡RKk‡bi gva¨‡g MÖnY K‡i _v‡Kb| PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 14% Bb‡nj ev bv‡K 

†kvKvi gva¨‡g; 80% a~gcv‡bi gva¨‡g; 6% Bb‡RKk‡bi gva¨‡g; 33% U¨ve‡j‡Ui gva¨‡g; 34% 

wmiv‡ci gva¨‡g Ges 4% Ab¨vb¨ gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡Kb| mwVKfv‡e 95% a~gcv‡bi gv`K ª̀e¨ MÖnY 

K‡i _v‡K; 46% Bb‡nj ev bv‡K †kvKvi gva¨‡g MÖnY K‡i _v‡K| 

gv`K wKfv‡e gv`Kvm³ e¨w³ msMÖn K‡i †m m¤úwK©Z Z_¨- [bgybvi msL¨v = 100| Lyjbv= 50, PÆMÖvg 

50]  

 

gv`K msMÖ‡ni aiY 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

mivmwi ev wb‡R ১০ ২০ ১৭ ৩৪ ২৭ ২৭ 

we‡kl †Kvb 

wmwÛ‡K‡Ui gva¨‡g 

 

০৩ 

০৬ ০৫ ১০ ০৮ ০৮ 

eÜz‡`i gva¨‡g ৪১ ৮২ ৩২ ৬৪ ৭৩ ৭৩ 

gv`K e¨emvqx ৩৪ ৬৮ ২৬ ৫২ ৬০ ৬০ 

cywjk m`m¨ ০০ ০০ ০২ ০৪ ০২ ০২ 

Ab¨vb¨ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

 †gvU = ৮৮ ১৭৬ ৮২ ১৫৪ ১৭০ ১৭০ 
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mviYx-10:- G gv`K ª̀e¨ wKfv‡e gv`Kvm³ e¨w³ msMÖn K‡i †m m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 

Rb gv`Kvm³ e¨w³i g‡a¨ m‡e©v”P 82% eÜz‡`i gva¨‡g Ges PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

m‡e©v”P 64% eÜz‡`i gva¨‡g msMÖn K‡i _v‡Kb| Lyjbvi 20% gv`Kvm³ wb‡R A_©vr mivmwi; 6 % we‡kl 

†Kvb wmwÛ‡K‡Ui gva¨‡g; 68% gv`K e¨emvqxi gva¨‡g msMÖn K‡i _v‡Kb| PÆMÖv‡g 34% mivmwi ev 

wb‡R; 10% we‡kl †Kvb wmwÛ‡K‡Ui gva¨‡g; 52 % gv`K e¨emvqx, cywjk m`‡m¨i gva¨‡g 4% gv`Kvm³ 

e¨w³ gv`K msMÖn K‡i _v‡Kb| mwVKfv‡e eÜz‡`i gva¨‡g 73% gv`K ª̀e¨ msMÖn Kiv n‡q _v‡K| 60% 

gv`K e¨emvqxi gva¨‡g, 27% mivmwi ev wb‡R msMÖn K‡i _v‡Kb| 

cwiev‡i Ab¨ ‡KD gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i wK bv †m m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, PÆMÖvg 

= 50) 

 

‡jLwPÎ-6t G gv`Kvm³ e¨w³i cwiev‡ii g‡a¨ †KD gv`K ª̀e¨ MÖnb K‡i wKbv †m m¤úwK©Z Z_¨ 

Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 70% Gi cwiev‡ii †KD gv`K ª̀e¨ MÖnb 

K‡i bv Ges evKx 30% gv`K ª̀‡e¨i mv‡_ mswkøó| Avevi PÆMÖvg wefv‡Mi50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

14% gv`K`ª‡e¨i mv‡_ mswkøó Av‡Q Ges evKx 86% gv`K`ª‡e¨i mv‡_ mswkøó †bB| 
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০
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gv`Kvm³ e¨w³i gv`K µ‡qi Drm  (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, PÆMÖvg = 50) 

 

gv`Kvm³ e¨w³i gv`K 

µ‡qi Drm 

Lyjbv  PÆMÖvg  me©‡gvU 

msL¨v kZKiv 

(%) 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

wb‡Ri Avq 10 ২০ 33 ৬৬ ৪৩ ৫৩ 

evev-gv Gi †`qv nvZ 

Li‡Pi gva¨‡g 

7 ১৪ 30 ৬০ ৩৭ ৩৭ 

Ab¨ †Kvb Z…Zxq e¨w³i 

Avw_©K mg_©‡b 

33 ৬৬ 5 ১০ ৩৮ ৩৮ 

Ab¨vb¨   1 ২ ১ ১ 

me©‡gvU 50 ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

mviYx-11:- gv`Kvm³ e¨w³i gv`K µ‡qi Drm Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| GLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 66% Ab¨ †Kvb Z…Zxq e¨w³i Avw_©K mg_©‡b gv`K µq K‡i _v‡Kb; 20% wb‡Ri 

Av‡qi gva¨‡g| Avevi PÆMÖvg wefv‡M m‡e©v”P 66% wb‡Ri Avq; 60% evev-gv Gi †`qv nvZ Li‡Pi 

gva¨‡g; 10% Ab¨ †Kvb Z…Zxq e¨w³i Avw_©K mg_©‡b; 2% Ab¨vb¨ Drm †_‡K| mwVKfv‡e, 43% 

gv`Kvm³ e¨w³ wb‡Ri Avq †_‡K gv`K µq K‡i _v‡Kb| 38% Z…Zxq e¨w³i Avw_©K mg_©‡b Ges 37% 

evev-gv‡qi nvZ Li‡Pi gva¨‡g †_‡K| 

gv`Kvm³ e¨w³ KZ gvm ev eQi a‡i gv`K MÖnY m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, PÆMÖvg 

= 50) 

gv`Kvm³ e¨w³i gv`K 

µ‡qi Drm 

Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv 

(%) 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

0 - 2 eQi ২১ ৪২ ১০ ২০ ৩১ ৩১ 
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3 - 5 eQi ১৭ ৩৪ ০৯ ১৮ ২৬ ৩৪ 

6 - 10 eQi ০৭ ১৪ ১৭ ৩৪ ২৪ ২৪ 

10+ eQi ০৫ ১০ ১৪ ২৮ ১৯ ১৯ 

me©‡gvU ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

mviYx-12:- gv`Kvm³ e¨w³ KZ gvm ev eQi a‡i gv`K MÖnY K‡i- G m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 

50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 42% gv`Kvm³ 0 - 2 eQi a‡i gv`K ª̀e¨ MÖnY Ki‡Qb; 34% 3 - 5 

eQi a‡i; 14% 6 - 10 eQi a‡i Ges 10% gv`Kvm³ 10 eQ‡ii †ewk mgq a‡i gv`K ª̀e¨ MÖnY 

Ki‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi m‡e©v”P 34% gv`Kvm³ 6 -10 eQi a‡i gv`K ª̀e¨ MÖnY Ki‡Qb; 28%, 

`k eQ‡ii †ekx mgq a‡i; 18% 3 - 5 eQi a‡i; 24%, 6-10 eQi hveZ Ges 19% 10 eQ‡ii †ewk 

mgq a‡i gv`K ª̀e¨ MÖnY Ki‡Qb| 

gv`Kvm³ e¨w³i wbqwgZ gv`K MÖnY m¤úwK©Z Z_¨  (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

 

‡jLwPÎ-7t G gv`Kvm³ e¨w³‡`i wbqwgZ gv`K ª̀e¨ MÖnb m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 98% wbqwgZ gv`K ª̀e¨ MÖnb K‡ib Ges evKx 2% AwbqwgZ 

৯৮%

৮২%

০২%

১৮%
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gv`K ª̀‡e¨i MÖnb K‡ib| Avevi PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% wbqwgZ gv`K ª̀‡e¨ 

Avm³ Ges evKx 18% wbqwgZ gv`K ª̀‡e¨ Avm³ bq| 

gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b KviY m¤úwK©Z Z_¨  (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

 

gv`Kvm³ nIqvi KviY Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv 

(%) 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

eÜz/mncvVx‡`i Pv‡c c‡o ৩৭ ৭৪ ১৮ ৩৬ ৫৫ ৫৫ 

gvbwmK mgm¨v ১৯ ৩৮ ১৮ ১৮ ২৮ ৫৫ 

‡K․Z~njx n‡q ১৯ ৩৮ ৪৩ ৮৬ ৬২ ৬২ 

wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© 

cÖgvY Ki‡Z 

২২ ৪৪ ২০ ৪০ ৪৪ ৪৪ 

cvwievwiK fv½b ২ ৪ ৭ ১৪ ৯ ৯ 

nZvkv ৩ ৬ ৭ ১৪ ১০ ১০ 

Ab¨vb¨ ৩ ৬    ৩ 

me©‡gvU ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 

mviYx bs-13:- G gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b KviY wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i 

g‡a¨ m‡e©v”P 74% gv`Kvm³ eÜz ev mncvVx‡`i Pv‡c c‡o gv`‡K Avm³ n‡”Q| Lyjbvq 38% gvbwmK 

mgm¨vMÖ Í̄ n‡q; 38% †K․Z~njx n‡q; 44% wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© cÖgvY Ki‡Z; 4% cvwievwiK fv½‡bi 

Kvi‡Y; 6% nZvkvMÖ Í̄ n‡q; 6% evwK Ab¨vb¨ Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡q‡Q| Avevi, PÆMÖv‡g 36% eÜz ev 

mncvVx‡`i Pv‡c c‡o, 18% gvbwmK mgm¨vMÖ Í̄ n‡q, 40% wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© cÖgvY Ki‡Z, 14% 

cvwievwiK fv½‡bi Kvi‡Y; 14% nZvkvMÖ Í̄ nIqvi Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡”Q| mvwe©Kfv‡e, 62% gv`Kvm³ 

e¨w³ †K․Z~njx n‡q gv`‡Ki cÖwZ S~‡K co‡Q| 
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gv`Kvm³ e¨w³i Kv‡Q gv`‡Ki mnRjf¨Zv m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 

50) 

 

 

‡jLwPÎ-8t G gv`Kvm³ e¨w³i gv`‡Ki mnRjf¨Zv m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 

50 Rb I PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ h_vµ‡g Lyjbvq 76% Ges PÆMÖv‡g 88% gv`‡Ki 

mnRjf¨Zv †`Lv †M‡Q| cvkvcvwk Lyjbvq 36% Ges PÆMÖv‡g 12% gv`‡Ki AmnRjf¨Zv cÖgvwbZ 

n‡q‡Q| 

gv`Kvm³ e¨w³i g‡a¨ ag©xq g~j¨‡ev‡ai weP~¨wZ m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg 

= 50) 
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‡jLwPÎ-০৯ G gv`Kvm³ e¨w³i g‡a¨ ag©xq g~j¨‡ev‡ai wePy¨wZ m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| ঘমখার্ন 

খুরনা প্রফবার্গয 5০ জন ভাদকার্িয ভর্ধ্য ৩ 6 জন ভাদকার্িয এফং চট্টগ্রাভ প্রফবার্গয 5০ জন ভাদকার্িয 

ভর্ধ্য ৪৪ জর্নয g‡a¨ ag©xq g~j¨‡ev‡ai wePy¨wZ ঘর্টর্ছ। অফায, খুরনা প্রফবার্গয ফাপ্রক ১৪ জন এফং চট্টগ্রার্ভয 

ফাপ্রক 6 জর্নয ভর্ধ্য প্রফচ্যেপ্রত ঘর্টপ্রন। 

 

gv`Kvm³ e¨w³ †cÖ‡g e¨_© n‡q‡Qb wK bv †m m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 

50) 

 

‡jLwPÎ-০৯ G gv`Kvm³ e¨w³i ‡cÖ‡g e¨_© nIqv m¤úwK©Z Z_¨ Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 62% ‡cÖ‡g e¨_© n‡q‡Qb Ges evKx 38% ‡cÖ‡g e¨_© nbwb| cvkvcvwk PÆMÖvg wefv‡Mi 

50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 49% ‡cÖ‡g e¨_© n‡q‡Qb Ges evKx 51% ‡cÖ‡g e¨_© nbwb| mvwe©Kfv‡e, 

55.5% ‡cÖ‡g e¨_© n‡q‡Qb Ges evKx 44.5% ‡cÖ‡g e¨_© nbwb| 
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cwiev‡ii Ab¨ †KD gv`K MÖnY K‡i wKbv †m m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 

50) 

 

ঘরখপ্রচত্র ১০ এ প্রযফার্যয ন্য ঘকউ ভাদক গ্রন কর্য প্রক না ঘ ম্পর্কে ফরা র্য়র্ছ। এখার্ন খুরনা প্রফবার্গয 

এফং চট্টগ্রাভ প্রফবার্গয ৫০ জন ভাদকার্িয ভর্ধ্য মথাির্ভ ২% এফং ২.৫% প্রযফার্যয দস্য ভাদক গ্রন ক ঘয 

অয মথাির্ভ ৯৮% এফং ৯৭.৫% প্রযফার্যয দস্য গ্রণ কর্যন না। 

 

gv`Kvmw³ hyemgvR‡K cy‡ivcywi aŸs‡mi w`‡K †V‡j †`qv m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 

50, PÆMÖvg = 50 

 

 

‡jLwPÎ-11t G gv`Kvm³ e¨w³ mgvR‡K aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q m¤úwK©Z Z_¨ Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| 

‡hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi I PÆMÖvg wefv‡Mi Avjv`v Avjv`v 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 100% Gi gZvgZ 

n‡”Q gv`Kvmw³ mgvR‡K cy‡ivcywi aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q 

২% ২.৫% ২.২৫%
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gv`Kvm³ e¨w³i Aciva m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50 

 

 

 

cvwievwiK Am‡šÍvl m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50 
 

cvwievwiK Am‡šÍvl Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv 

(%) 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv 

(%) 

cvwievwiK wek„•Ljv ৩২ ৬৪ ২৭ ৫৪ ৫৯ ৫৯ 

AwZwi³ LiP e„w× ০০ ০০ ৩২ ৬৪ ৩২ ৩২ 

ỳ ©̀kv ০৭ ১৪ ৩৩ ৬৬ ৪০ ৪০ 

cvwievwiK mvgvwRK ২৯ ৫৮ ৪২ ৮৪ ৭১ ৭১ 

wbm½Zv ২৬ ৫২ ৩৮ ৭৬ ৬৪ ৬৪ 

Avw_©K msKU ১৪ ২৮ ৩৩ ৬৬ ৪৭ ৪৭ 

cvwievwiK m¤ú‡K©i 

AebwZ 

29 ০০ ১৮ ০০ ০০ ০০ 

fvB-‡ev‡bi g‡a¨ †ilv‡iwl ০০ ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ 

Ab¨vb¨ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

৬০%
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me©‡gvU ১৩৭ ২৭৪ ২২৩ ৪৪৬ ৩১৩ ৩১৩ 

mviYx 14:- G cvwievwiK Am‡šÍvl m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i 

g‡a¨ m‡e©v”P 64% gv`Kvm‡³i cvwievwiK wek„•Ljvi Z_¨ cvIqv ‡M‡Q; AwZwi³ LiP e„w× 14% gvby‡li 

g‡a¨| ỳ ©̀kv 58% Gi g‡a¨; cvwievwiK mvgvwRK wbM„nZv 52% Gi g‡a¨; 28% gvby‡li g‡a¨ Avw_ ©K 

msKU; cvwievwiK m¤ú‡K©i AebwZ 58% gv`Kvm‡³i g‡a¨| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 84% gv`Kvm‡³i 

g‡a¨ cvwievwiK mvgvwRK wbM„nZv; 76% Gi g‡a¨ Avw_©K msKU; 66% cvwievwiK m¤ú‡K©i AebwZ, 

66% Gi g‡a¨ fvB-‡ev‡bi m¤ú‡K© †ilv‡iwl; 2% Gi g‡a¨ Ab¨vb¨ Am‡šÍvl cwijwÿZ n‡q‡Q| 

mvgvwRKfv‡e 59% gv`Kvm‡³i g‡a¨ cvwievwiK wek„•Ljv cwijwÿZ n‡q‡Q| 

gv`Kvm³ e¨w³ AvµgYvZ¥K e¨envi K‡i m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50 
AvµgYvZ¥K e¨envi Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

cvwievwiK wek„•Ljv ০৯ ১৮ ১৭ ৩৪ ২৬ ২৬ 

nZ¨v Ki‡Z DØZ nq ০৬ ১২ ১৫ ৩০ ২১ ২১ 

AvZ¥nZ¨vi ûgwK I †Póv ৪৬ ৯২ ২৬ ৫২ ৭২ ৭২ 

gvivgvwi ৪৫ ৯০ ১৭ ৩৪ ৬২ ৬২ 

cvwievwiK m`‡m¨i 

wbivcËvnxbZv 

০৩ ০৬ ১৭ ৩৪ ২০ ২০ 

me©‡gvU ১০৯ ২১৮ ৯২ ১৮৪ ২০১ ২০১ 

*একাপ্রধক উত্তয 

mviYx 15:- G gv`Kvm³ e¨w³i AvµgbvZ¥K e¨envi m¤úwK©Z Z_¨ Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 

Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 92% Gi g‡a¨ AvZ¥nZ¨vi cÖ‡Póv cwijwÿZ n‡q‡Q| PÆMÖvg wefv‡Mi 62% 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ AvZ¥nZ¨vi ûgwK cwijwÿZ n‡q‡Q| Lyjbvi 18% gvby‡li g‡a¨ cvwievwiK wek„•Ljv 

12% gvby‡li g‡a¨ nZ¨v ev Lyb Ki‡Z D×Z nIqvi cÖ‡Póv| gvivgvwi 90% Gi g‡a¨, cvwievwiK m`m¨ 

wn‡m‡e wbivcËv nxbZv 6% Gi g‡a¨ cwijwÿZ n‡q‡Q| Avevi, PÆMÖv‡gi 34% gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

cvwievwiK wek„•Ljv, 30% Gi g‡a¨ nZ¨v Ki‡Z D×Z nIqv, 34% Gi g‡a¨ gvivgvwi Ges 34% gvby‡li 
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g‡a¨ wbivcËvnxbZv cwijwÿZ n‡q‡Q| mwVKfv‡e, 72% gv`Kvm‡³i g‡a¨ AvZ¥nZ¨vi cÖeYZv †`Lv 

†M‡Q| 

gv`Kvmw³ cwiev‡i AkvwšÍ e„w× K‡i 

gv`Kvmw³ cwiev‡ii m`m¨‡`i cxov †`q 

gv`vmw³ cwiev‡i বাঙন Z¡ivwš̂Z K‡i 

cwiev‡ii e¨q e„w× K‡i 

ZiæY m`m¨iv †ewk Avm³ nq m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50 

 

 

‡jLwPÎ-13t (i),(ii),(iii),(iv),(v)-G gv`Kvm³ e¨w³icwiev‡iAkvwšÍe„w×, m`m¨‡`icxov †`qv, cweev‡ii 

fv½b Z¡ivwš^Z Kiv, cwiev‡ii e¨q e„w× Kiv Ges ZiæY m`m¨‡`i †ewk Avm³ nIqv G msµvšÍZ_¨ 

Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| G‡Z gv`Kvm³nIqviKvi‡Y 100% cwiev‡iAkvwšÍe„w×, 100% m`m¨‡`icxov †`qv, 

cweev‡ii fv½b Z¡ivwš^Z Kiv, cwiev‡ii e¨q e„w× Kiv Ges ZiæY m`m¨‡`i †ewk Avm³ nIqv Lyjbv 

wefv‡Mi I PÆMÖvg wefv‡Mi Avjv`v Avjv`v 50 Rb gv`Kvm‡³i cwiev‡i mgm¨v¸‡jv „̀¨gvb 
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gv`Kvm³ e¨w³i gvbwmK A¯v̂fvweKZv (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50 

 

gvbwmK A¯v̂fvweKZv Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv(%) msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv (%) 

AvPi‡Y A¯v̂fvweKZ¡ ৪৪ ৮৮ ৪৫ ৯০ ৮৯ ৮৯ 

‡Pnvivq jveY¨ nvwi‡q 

hvIqv 

৪৬ ৯১ ৩৮ ৭৬ ৮৪ ৮৪ 

cov‡jLvi gb‡hvM K‡g 

hvIqv 

০৩ ০৬ ২৪ ৪৮ ২৭ ২৭ 

Kv‡R gb‡hvM K‡g hvIqv ২৬ ৫২ ১৫ ৩০ ৪১ ৪১ 

¯§iYkw³ K‡g hvIqv ১৪ ২৮ ৩৯ ৭৮ ৫৩ ৫৩ 

AmvgvwRK n‡q hvIqv ৪৩ ৮৬ ৪৩ ৮৬ ৮৬ ৮৬ 

‡gRvR wLUwL‡U n‡q 

hvIqv 

৪৫ ৯০ ৪৪ ৮৮ ৮৯ ৮৯ 

‡gvU ১৯১ ৩৮২ ২৪৮ ৪৯৬ ৪৭০ ৪৭০ 

*একাপ্রধক উত্তয 

mviYx 16:- G gv`Kvm³ e¨w³i gvbwmK Aemv`MÖ ’̄Zv wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ AvPi‡Y A¯̂vfvweKZ¡ 88%; 92% Gi g‡a¨ †Pnvivq jveY¨ K‡g hvIqv; 52% Gi 

g‡a¨ Kv‡R gb‡hvM K‡g hvIqv; ¯§iY kw³ K‡g hvIqv 28% Gi g‡a¨; 6% Gi g‡a¨ cov‡jLvq gb‡hvM 

K‡g hvIqv; 86% Gi g‡a¨ AmvgvwRK n‡q hvIqv; 90% Gi g‡a¨ †gRvR wLUwL‡U n‡q hvIqvi g‡Zv 

A¯̂vfvweKZv cwijwÿZ nq| PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 90% Gi g‡a¨ AvPi‡Y 

A¯̂vfvweKZv; 76% Gi g‡a¨ †Pnvivq jveY¨ ev D¾jZv K‡g hvIqv; 48% Gi g‡a¨ cov‡jLvq gb‡hvM 

K‡g hvIqv; 30% Kv‡R gb‡hvM K‡g hvIqv, 78% Gi ¯§iY kw³ K‡g hvIqv; 86% Gi g‡a¨ 

AmvgvwRK n‡q hvIqvi cÖeYZv Ges 88% Gi g‡a¨ †gRvR wLUwL‡U n‡q hvIqvi cÖfve †`Lv †M‡Q| 
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gv`Kvm³ e¨w³i kvixwiK Amy¯’Zv m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

 

gvbwmK A¯v̂fvweKZv Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv 

ü`‡ivM ০০ ০০ ০8 ১৬ ০৮ ০৮ 

duymdz‡m cvwb Rgv ০০ ০০ ০৪ ০৮ ০৪ ০৪ 

M¨vw÷ªK ev Avjmvi ২১ ৪২ ২৩ ৪৬ ৪৪ ৪৪ 

wjfv‡i RwUjZv ০০ ০০ ০৭ ১৪ ০৭ ০৭ 

wKWwb †ivM ০৩ ০৬ ০৩ ০৬ ০৬ ০৬ 

K¨vÝvi ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

Acywó ৩৯ ৭৮ ০৪ ০৮ ৪৩ ৪৩ 

„̀wókw³ K‡g hvIqv ৩৮ ৭৬ ১৮ ৩৬ ৫৬ ৫৬ 

ÿzavg›`v ৪১ ৮২ ৩১ ৬২ ৭২ ৭২ 

IRb K‡g hvIqv ৩৫ ৭০ ১৮ ৩৬ ৪৩ ৪৩ 

eÜ¨vZ¡ ০৪ ০৮ ০৪ ০৮ ০৮ ০৮ 

me©‡gvU ১৮১ ৩৬২ ১৪০ ২৮০ ১৭৭ ১৭৭ 

*একাপ্রধক উত্তয 

mviYx 17:- G gv`Kvm³ e¨w³i kvixwiK Amy¯’Zv m¤úwK©Z Z_¨ Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 

Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% Gi g‡a¨ ÿz`vg›`v cwijwÿZ n‡q‡Q; 78% Gi g‡a¨ Acywó; 76% Gi g‡a¨ 

„̀wó kw³ K‡g hvIqv; 70% Gi g‡a¨ IRb K‡g hvIqv, 6% Gi g‡a¨ wKWwb †ivM; 8% Gi g‡a¨ eÜvZ¡; 

42% Gi g‡a¨ M¨vw÷ªK ev Avjmv‡ii g‡Zv kvixwiK mgm¨v †`Lv †M‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 62% 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ ÿz`vg›`v hv m‡e©v”P; 36% Gi g‡a¨ „̀wókw³ K‡g hvIqv; 36% Gi g‡a¨ IRb K‡g 

hvIqv, 46% Gi g‡a¨ M¨vw÷ªK ev Avjmvi, 16% Gi g‡a¨ ü`‡ivM, 8% Gi g‡a¨ dzmdz‡m cvwb Rgv, 

8% Gi g‡a¨ cywónxbZv, 6% Gi g‡a¨ wKWwb †ivM; 14% Gi g‡a¨ wjfv‡ii RwUjZv BZ¨vw` cwijwÿZ 

n‡q‡Q| mvwe©Kfv‡e, 72% gv`‡Ki g‡a¨ ÿz`vg›`v cwijwÿZ n‡q‡Q| 
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gv`Kvm³ e¨w³i cywjk KZ©„K †MÖßv‡ii Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

 

‡jLwPÎ-14t G gv`Kvm³ e¨w³i cywjk KZ©„K †MÖßv‡ii Z_¨ wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 16% cywjk KZ©„K †MÖßvi n‡q‡Qb Ges evKx 84% cywjk KZ©„K †MÖßvi nbwb| 

cvkvcvwk PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 26% cywjk KZ©„K †MÖßvi n‡q‡Qb Ges evKx 74% 

cywjk KZ©„K †MÖßvi nbwb| 

gv`K e¨envi I mieivn n«v‡m cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc Riæix e‡j mK‡j g‡b Kiv m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v 

= 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 
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‡jLwPÎ-15t G gv`Ke¨envi I mievivn n«v‡m cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnb Riæix e‡j Z_¨ wb‡ ©̀wkZ 

n‡q‡Q| ‡hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi I PÆMÖvg wefv‡Mi 100 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ gv`K e¨envi I mievivn 

n«v‡m cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnb 100% Riæix e‡j Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| 

‡`k¸‡jvi mgwš̂Z Kvh©µg Riæix m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

 

‡jLwPÎ 16:- G cÖwZ‡ekx †`k¸‡jvi mgwš̂Z Kvh©µg Riæix Gme Z_¨ wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 

50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 18% KwgDwbwUi gvbyl †`k¸‡jvi mgwš̂Z Kvh©µg Riæix e‡j gZvgZ e¨³ 

K‡i‡Qb| Avevi, cvkvcvwk PÆMÖvg wefv‡Mi 50Rb gv`Kvm‡³i R‡b¨ 82% KwgDwbwUi gvbyl cÖwZ‡ekx 

†`k¸‡jvi R‡b¨ mgwš̂Z Kvh©µg Lye Riæix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| Avevi, Lyjbv wefv‡Mi 76% 

gvbyl Riæix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb; PÆMÖvg wefv‡Mi 18% gvbyl Riæix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| 

†mLv‡b, gvSvgvwS ev AvswkK ev `iKvi †bB e‡j †KD †Kvb gZvgZ e¨³ K‡ib wb| 
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gv`Kvm³ e¨w³ wPwKrmv MÖnY K‡i‡Qb m¤úwK©Z Z_¨  (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

 

‡jLwPÎ-17:- †Z gv`Kvm³ e¨w³ wPwKrmv MÖnY K‡i‡Qb wK bv †m m¤ú‡K© gZvgZ e¨³ Kiv n‡q‡Q| 

†hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 78% gv`Kvm³ wPwKrmv MÖnY K‡i‡Qb; †hLv‡b 22% 

wPwKrmv MÖnY K‡ib wb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡M 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 46% gv`Kvm³ wPwKrmv MÖnY 

K‡i‡Qb Ges 54% gv`Kvm³ e¨w³ wPwKrmv MÖnY K‡ib wb| 

gv`Kvm³ e¨w³i wPwKrmv MÖnY স্থান m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, PÆMÖvg = 50) 

wPwKrmv MÖnY †K› ª̀ ev 

gva¨g 

Lyjbv ‡Rjv PÆMÖvg †Rjv me©‡gvU 

msL¨v kZKiv 

(%) 

msL¨v kZKiv (%) msL¨v kZKiv 

(%) 

wK¬wbK ০০ ০০ ০৪ ০৮ ০৪ ০৪ 

nvmcvZvj ০৯ ১৮ ১৬ ৩২ ২৫ ৫০ 

gv`Kvm³ wbivgq †K›`ª ২০ ৪০ ০৫ ১০ ২৫ ৫০ 

N‡ivqv cwi‡ek ০২ ৪ ০৫ ১০ ০৭ ১৪ 

e¨w³MZ wPwKrmK ০৪ ৮ ০২ ০৪ ০৬ ১২ 

Ab¨vb¨ ১৫ ৩০ ১৮ ৩৬ ৩৩ ৩৩ 

me©‡gvU ৫০ ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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mviYx bs 1৮:- †Z gv`Kvm³ e¨w³ wPwKrmv MÖnY K‡i‡Qb wK bv †m m¤ú‡K© gZvgZ e¨³ Kiv n‡q‡Q| 

†hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 78% gv`Kvm³ wPwKrmv MÖnY K‡i‡Qb; †hLv‡b 22% 

wPwKrmv MÖnY K‡ib wb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡M 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 46% gv`Kvm³ wPwKrmv MÖnY 

K‡i‡Qb Ges 54% gv`Kvm³ e¨w³ wPwKrmv MÖnY K‡ib wb| 

wewfbœ mfv-‡mwgbv‡ii gva¨‡g gv`K cÖwZ‡iv‡ai e¨e¯’v m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, 

PÆMÖvg = 50) 

 

 

 ‡jLwPÎ-18:- †Z wewfbœ mfv †mwgbv‡ii gva¨‡g gv`K cÖwZ‡iv‡ai e¨e¯’v m¤úwK©Z Z_¨ wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| 

Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% gvbyl mfv-‡mwgbv‡ii gva¨‡g gv`K cÖwZ‡iv‡a mfv-

‡mwgbv‡ii wel‡q c‡ÿ gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| evwK, 18% c‡ÿ gZvgZ e¨³ K‡ib wb| Acic‡ÿ, 

PÆMÖv‡gi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ PÆMÖvg wefv‡M 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 42% wewfbœ mfv-‡mwgbv‡ii 

gva¨‡g gv`‡Ki cÖwZ‡iv‡ai wel‡q c‡ÿ gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb Ges 58% nqwb e‡j gZvgZ e¨³ 

K‡i‡Qb| 
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‡eKvi hyeK‡`i Kg©ms ’̄vbg~jK e¨e¯’v Av‡Q m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, PÆMÖvg = 

50) 

 

‡jLwPÎ-19:- †Z †eKvi hyeK‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vbg~jK e¨e ’̄v wel‡q Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i wel‡q Z_¨ Rvbv hvq †h, KwgDwbwU‡Z 84% †eKvi hyeK‡`i Kg©ms¯’v‡bi 

e¨e¯’v Av‡Q e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Q; 16% Kg©ms¯’v‡bi e¨e ’̄v bvB e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Q| Avevi, 

PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i wel‡q Z_¨ Rvb‡Z PvB‡j 22% †eKvi hyeK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v 

Av‡Q e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Q; †hLv‡b 78% Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v †bB e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Q| 

gv`Kvmw³ Kgv‡Z MYcÖwZ‡iva Av‡›`vjb Kvh©Kix wKbv †m m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv 

=50, PÆMÖvg = 50) 
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‡jLwPÎ 20:- gv`Kvm³ Kgv‡Z MYcÖwZ‡iva Av‡›`vjb Kvh©Kvix G wel‡q Z_¨ wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| Lyjbv 

wefv‡Mi 98% gvbyl gv`Kvmw³ Kgv‡Z MYcÖwZ‡iva Av‡›`vjb Kvh©Kix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Q| †hLv‡b, 

2% gvbyl Kvh©Kix bq e‡j gZvgZ w`‡q‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 100% gvbyl MYcÖwZ‡iv‡ai 

Av‡›`vjb Kvh©Kix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| 

gv`K cÖwZ‡iva I wbivgq msµvšÍ AvB‡bi mwVK ev¯Íevqb n‡”Q m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv 

=50, PÆMÖvg = 50) 

 

‡jLwPÎ 21:- †Z gv`K cÖwZ‡iva I wbivg‡q AvB‡bi mwVK ev¯Íevqb n‡”Q G wel‡q Z_¨ Dc¯’vwcZ 

n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 98% gvbyl gv`K cÖwZ‡iva I wbivg‡q AvB‡bi mwVK ev Í̄evqb n‡”Q e‡j gZvgZ 

e¨³ K‡i‡Qb; 2% gvbyl mwVK ev Í̄evqb n‡”Q bv e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 

100% gvbyl gv`K cÖwZ‡iva I wbivg‡q AvB‡bi mwVK ev¯Íevqb n‡”Q e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| 

gv`Kvm³ e¨w³য cybivq gv`K MÖnY m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v = 100, Lyjbv =50, PÆMÖvg =50
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‡jLwPÎ 22:- G gv`Kvm³ e¨w³ cybivq gv`K MÖnY Ki‡Q wK bv †m m¤ú‡K© Z_¨ Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv 

wefv‡Mi 66% gvbyl cybivq gv`K MÖnY ïiæ K‡i‡Q| 34% cybivq gv`K MÖnY K‡ib wb e‡j Z_¨ cvIqv 

†M‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50% cybivq gv`K MÖnY K‡i‡Qb Ges Aewkó 50% cybivq gv`K MÖnY 

K‡ib wb e‡j Z_¨ cvIqv †M‡Q| 

 

gv`Kvm³ e¨w³ gv`K †Q‡o my¯’ ¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Q m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v= 100, Lyjbv= 

50, PÆMÖvg = 50) 

 

‡jLwPÎ 23:- †Z gv`Kvmw³ †Q‡o my¯’-¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Q e‡j Z_¨ cvIqv †M‡Q| †hLv‡b, 

PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 30% gv`K †Q‡o my¯’fv‡e Rxeb hvcb Ki‡Qb Avi Aewkó 

70% my¯’ ¯v̂fvweK Rxeb aviY Ki‡Z e¨_© n‡q‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

82% my ’̄ ¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Qb Avi 28% gv`K †Q‡o my¯’ ¯v̂fvweK Rxeb wbe©v‡n e¨_© n‡q‡Qb| 
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KwgDwbwU‡Z gv`K e¨enviKvix Kviv n‡Z cv‡i m¤úwK©Z Z_¨ (bgybv msL¨v= 100, Lyjbv= 50, PÆMÖvg = 

50) 

 

‡jLwPÎ 24:- G KwgDwbwU‡Z hviv gv`K e¨enviKvix n‡Z cv‡i G wel‡q Z_¨ Dc ’̄vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 86% gv`Kvm³ QvÎ, 84% †eKvi hyeK-hyeZx, 84% e¨emvqx, 

PvKzixRxwe 10%, 66% Mvwo PvjK, K…lK 20%, kÖwgK 42%| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ QvÎ 62%, 60% †eKvi hyeK-hyeZx, 44% e¨emvqx, 36% PvKzixRxwe, MvwoPvjK 

40%, K…lK 20%, kÖwgK 42% G wel‡q Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| mvwe©Kfv‡e, m‡e©v”P 74% QvÎ †ewk 

gv`Kvm³| 

gv`K ª̀e¨ Avmvi c_ (bgybv msL¨v= 100, Lyjbv= 50, PÆMÖvg = 50) 

gv`K ª̀e¨ Avmvi c_ Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv 

‡b․c_ ২৫ ৫০ ২8 ৫৬ ৫৩ ৫৩ 

¯’jc_ ২৫ ৫০ ৩২ ৬৪ ৫৭ ৫৭ 

AvKvkc_ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

me©‡gvU ৫০ ১০০ ৬০ ১২০ ১১০ ১১০ 

mviYx 19:- G gv`K`ªe¨ µ‡qi Drm m¤ú‡K© Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`K ª̀‡e¨i 

g‡a¨ kZKiv 50% †b․-c‡_i gva¨‡g Ges 50% ’̄j c‡_ gv`K`ªe¨ µq K‡i _v‡K| Avevi, PÆMÖvg 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 56% †b․-c‡_ Ges 64% ’̄j c‡_i gva¨‡g gv`K ª̀e¨ µq K‡i 
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_v‡K| †hLv‡b mvwe©Kfv‡e, ¯’jc‡_ 57% gvbyl gv`K ª̀e¨ µq K‡i _v‡K Ges 53% gvbyl †b․-c‡_ ev Rj 

c‡_ gv`K µq K‡i _v‡K| 

gv`K ª̀e¨ µ‡qi Drm (bgybv msL¨v= 100, Lyjbv= 50, PÆMÖvg = 50) 

gv`K ª̀e¨ µ‡qi Drm Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv 

‡`vKvb ৩২ ৬৪ ২০ ৪০ ৫২ ৫২ 

evRvi ২৮ ৫২ ৩১ ৬২ ৫৯ ৫৯ 

’̄vbxq Lycwo ০০ ০০ ২৩ ০০ ০০ ০০ 

me©‡gvU ৬০ ১৬৬ ৭৩ ১০২ ১১১ ১১১ 

*একাপ্রধক উত্তয 

mviYx 20:- G gv`K`ªe¨ msMÖ‡ni Drm ev ’̄vb m¤ú‡K© Z_¨ wb‡ ©̀wkZ n‡q‡Q| †hLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 

Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 64% ¯’vbxq ‡h †Kvb †`vKvb †_‡K, 56% ’̄vbxq evRvi †_‡K msMÖn K‡i _v‡K| 

Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i 40% ¯’vbxq †h †Kvb †`vKvb †_‡K, 52% ’̄vbxq evRvi 

†_‡K Ges 46% ’̄vbxq Lycwi †_‡K gv`K`ªe¨ msMÖn K‡i _v‡K| Z‡e, mvwe©Kfv‡e ’̄vbxq evRvi †_‡K 

59% gv`Kvm³ e¨w³ gv`K msMÖn K‡i _v‡Kb| 

mieivnকাপ্রযর্দয Kvi‡Y gv`K we Í̄vi jvf K‡i‡Q  (bgybv msL¨v= 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg = 50) 

mnRj‡f¨i Kvi‡Y gv`K 

we Í̄vi 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv 

nu¨v 48 ৯৬ 47 ৯৪ 95 ৯৫ 

bv 2 ০৪ 3 ০৬ 5 ৫ 

me©‡gvU 50 ১০০ 50 ১০০ 100 ১০০ 

াযপ্রণ ২১  এ যফযাকাপ্রযর্দয কাযর্ণ ভাদর্কয প্রফিায রাব কর্যর্ছ ম্পপ্রক েত তথ্য উস্থাপ্রত র্য়র্ছ। খুরনা 

প্রফবার্গয ৫০ জন উত্তযদাতায ভর্ধ্য ৪৮ জন এফং চট্টগ্রাভ প্রফবার্গয ৫০ জন উত্তযদাতায ভর্ধ্য ৪৭ জন 
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যফযাকাপ্রযর্দয কাযর্ণ ভাদর্কয প্রফিায রাব কর্যর্ছন ফর্র ভতাভত প্রদর্য়র্ছন। াাাপ্র খুরনায ফাপ্রক ০২ জন 

এফং চট্টগ্রার্ভয ফাপ্রক ০৩ জন যফযাকাপ্রয দায়ী নয় ফর্র ভতাভত প্রদর্য়র্ছন।  

gv`Kvm³ e¨w³ wK wK cvwievwiK mgm¨vi wkKvi ম্পপ্রক েত তথ্য (bgybv msL¨v= 100, Lyjbv = 50, PÆMÖvg 

= 50) 

 

gv`Kvm³ e¨w³i cvwievwiK 

mgm¨vi wkKvi 

Lyjbv wefvM PÆMÖvg wefvM me©‡gvU 

msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv msL¨v kZKiv 

mvgvwRK wbM„nZv ৩৯ ৭৮ ১৯ ৩৮ ৫৮ ৫৮ 

wcZv-gvZv‡K †nq Kiv ১৫ ৩০ ৩০ ৬০ ৪৫ ৪৫ 

mvgvwRK wek„•Ljv ৩৬ ৭২ ২৫ ৫০ ৬১ ৬১ 

A‡m․Rb¨g~jK e¨envi ৩০ ৬০ ২২ ৪৪ ৫২ ৫২ 

Amn‡hvwMZvg~jK g‡bvfve ২৪ ৪৮ ০৯ ১৮ ৩৩ ৩৩ 

Ab¨vb¨ ০০ ০০ ০২ ০৪ ০২ ০২ 

‡gvU ১৪৪ ২৮৮ ১২৭ ২৫৪ ২৫১ ২৫১ 

*একাপ্রধক উত্তয  

mviYx 2২:- G gv`Kvm³ e¨w³ wK wK cvwievwiK mgm¨vi wkKvi nq †h m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q| Lyjbvi 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 78% gv`Kvm‡³i cwiev‡i mvgvwRK wbM„nZv; 30% Gi cwiev‡i 

wcZv-gvZv †nq cÖwZcbœ; 72% Gi g‡a¨ mvgvwRK wek„•Ljv; 60% Gi g‡a¨ A‡m․Rb¨g~jK e¨envi; 48% 

Gi g‡a¨ Amn‡hvwMZvg~jK g‡bvfve cwijwÿZ n‡q‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i 

cwiev‡i 38% mvgvwRKfv‡e wbM„nZvi wkKvi; 60% Gi wcZv gvZv mgv‡R †nq cÖwZcbœ; 50% Gi g‡a¨ 

mvgvwRK wek„•Ljv; 44% Gi g‡a¨ A‡m․Rb¨g~jK e¨envi mn¨ K‡i; 18% Gi g‡a¨ Am‡hvwMZvg~jK 

g‡bvfve Ges 4% Ab¨vb¨ mgm¨vi gy‡LvgywL n‡Z n‡”Q| mvwe©Kfv‡e, 61% gv`Kvm‡³i cwievi mvgvwRK 

wek„•Ljvi wkKvi n‡”Q| 

 



68 
 

৩.২ ভাদকাির্দয ঘক স্টাপ্রডয পরাপর (Case St udy Fi ndi ngs) 

‡Km ÷¨vwW-০১ 

                                 

Lyjbv †Rjvi †`․jZcyi _vbvi cvejv MÖv‡gi 20 eQi eqmx gva¨wgK co–qv iw³g gÛj gv`‡Ki mv‡_ 

`xN©w`b RwoZ _vKvi Kvi‡Y wewfbœ ¯v̂¯’MZ mgm¨vq †fvM‡Qb †hgb-wKWwb RwUjZv, Avjmvi, „̀wókw³ 

K‡g hvIqv| Acywó I IRb K‡g hvIqv| cvkvcvwk †m wewfbœ gvbwmK mgm¨vMÖ ’̄ †hgb- ỳwðšÍv, cov‡jLv 

wb‡q wPwšÍZ, †cÖgNwUZ RwUjZv| cwiwPZ‡`i Kv‡Q ¸iæZ¡nxb n‡q hvIqv Zv‡K gvbwmKfv‡e AvNvZ Ki‡Q| 

A_©‣bwZKfv‡e ¯̂”Qj nIqvi Kvi‡Y mgv‡R Zvi cvwievwiK c`gh©v`v †ek fv‡jv| we‡bv`‡bi gva¨g 

wn‡m‡e †m †gvevB‡j Mvb †kv‡b, †Mgm& †L‡j| 4 m`m¨ wewkó GKK cwiev‡i evm Kivi KviY nIqv m‡Ë¡I 

cwiev‡ii mKj m`m¨B mn‡hvwMZvg~jK g‡bvfve †cvlY K‡i| mßv‡n GKvwaKevi eÜz †QvU †QvU gv`K 

e¨emvqxi gva¨‡g MuvRv I Bqvev †meb K‡i| iw³‡gi gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b Ab¨Zg KviY wQj eÜz 

mncvVx‡`i Pvc, gvbwmK mgm¨v| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi wPwKrmv m¤ú‡K© Rvbv hvq †h cÖ_‡g nvmcvZv‡j 

wPwKrmvaxb _vK‡jI cieZx©‡Z gv`Kvm³ wbivgq †K‡› ª̀ hvq| c~‡e© ‡K․ZznjekZ MÖnY Ki‡jI cieZx©‡Z 

mßv‡n GKvwaKevi MÖnY K‡i| gv`K ª̀e¨ gy³ nIqvi Rb¨ iw³‡gi mycvwik ev fvebv n‡jv gv`K ª̀‡e¨i 

mnRjf¨Zv Kgv‡Z n‡e| kvw Í̄i e¨e¯’v weavb Ki‡Z n‡e| 

 

‡Km ÷¨vwW-০২ 

Avwmd †P․ayix (27) Lyjbvi †mvbvWv½v Dc‡Rjvi †kLcvov MÖv‡gi ¯œvZK cvk GK †eKvi hyeK| 4.14 

wRwcG cÖvß †kLcvov miKvwi ¯‥z‡j GmGmwm, 3.28 wRwcG †c‡q my›`ieb K‡jR ‡_‡K GBPGmwm cvk 

K‡i eZ©gv‡b Lyjbvi we.Gj. K‡j‡R Abv‡m© Aa¨qb Ki‡Q| M¨vw÷ªK, wjfvi RwUjZv, Acywó, ~̀e©jZv, 

kvixwiK mgm¨vmn nZvkv, Aemv`MÖ ’̄Zv KvR Ki‡Q/wkKvi n‡”Q| Rxe‡b mwVKfv‡e wKQz bv cvIqvi e¨_©Zv 

Zvi nZvkvi Ab¨Zg KviY| Avi G R‡b¨B Av‡ Í̄ Av‡¯Í gv`Kvm³ n‡q hv‡”Q| cwiev‡ii 

AvqKvix/DcvR©bKvix e¨w³ evev| ¯̂”QjZvi mv‡_ mgv‡R cvwievwiK Ae ’̄vb | cvwievwiK Ae ’̄v ¯”̂Qj 

nIqv m‡Ë¡I gv`Kvm³ nIqvi Kvi‡Y mgv‡R cvwievwiK c`gh©v`v fvj bv| evwn‡i eÜz‡`i mv‡_ AvÇv, 

N‡i e‡m wUwf †`Lv Ges †gvevB‡j †Mgm& ev gywf †`Lvi gva¨‡g Aemi mgq KvUvb| 4 m`m¨ wewkó GKK 
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GKK cwievi my‡LB w`b KvUvw”Q‡jb wKš‘ gv`Kvm³ nIqvi Kvi‡Y AvZ¥xq¯̂Rb, cÖwZ‡ekx, mK‡ji mv‡_ 

c~‡e© fv‡jv †hvMv‡hvM _vKv m‡Ë¡I eZ©gv‡b †hvMv‡hvM K‡g †M‡Q| cÖwZw`b cÖvq eZ©gv‡b mßv‡n GKvwaKevi 

bv‡K †kvKvi gva¨‡g, U¨ve‡jU MÖnY K‡i Ges c~‡e© a~gcv‡bi gva¨‡g eÜyevÜe ev †QvUeo ’̄vbxq wKQz 

fvB‡qi gva¨‡g gv`K msMÖnY K‡i eÜy‡`i mv‡_ †K․Zznjx n‡q cÖ_g gv`K MÖnY Ges Avi Qvo‡Z bv cviv| 

ZvQvov, wKQz gvbwgK PvcI †Zv wQj| cÖ_gZ, nvmcvZv‡j wM‡q KvR bv n‡j cwievi gv`Kvm³ wbivgq 

†K‡› ª̀ wb‡q hvq| c~‡e© GK N›UvI gv`K Qvov _vKv m¤¢e wQj bv wKš‘ eQ‡ii ci eQi wPwKrmv MÖn‡Yi 

gva¨‡g Av‡Mi †_‡K A‡bK Kg MÖnY K‡i| gv`Kvgy³ nIqvi Rb¨ Avwm‡di wbR¯̂ wPšÍv-fvebv n‡”Q 

wPwKrmv e¨e ’̄v DbœZ Kiv| AviI †ewk †ewk gv`K wbivgq †K› ª̀ cÖwZôv Kiv| hyeK‡`i K‡g© wbhy³ K‡i 

Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv| 

 

‡Km ÷¨vwW-০৩ 

Lyjbvi †mvbvWv½v Dc‡Rjvi gwR` ¯îYx MÖv‡gi f‡e› ª̀bv_ miKv‡ii †Q‡j D`qb miKvi (21)| D`qb 

†mvbvWv½v miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq †_‡K cÖv_wg‡K DËxY© Ges †mvbvWv½v g‡Wj ¯‥zj A¨vÛ K‡j‡R 

gva¨wgK c‡o‡Q| 11/23 K, gwR` miwY, †mvbvWv½v, Lyjbv (¯’vqx wbevm)| XvKv evwo‡Z cwievi wb‡q 

D`q‡b emevm K‡i| Avw_©Kfv‡e ¯̂”QjZv Av‡Q Zvi cwiev‡i KviY Zvi evevB GKgvÎ DcvR©bKvix 

e¨w³| gv`Kvm³ nIqvi Kvi‡Y mvgvwRKfv‡e c`gh©v`v Kg| 5 m`‡m¨i cwiev‡i D`q‡bi †QvU fvB-‡evb 

mevB Ae‡njvg~jK I A‡m․Rb¨g~jK AvPiY K‡i | ïay wcZv-gvZvB D`q‡bi †LuvR iv‡L| eÜz‡`i gva¨‡g 

D`qb gv`K ª̀e¨ †hgb-Bqvev, †n‡ivBb, GjGmwW gv`K †meb K‡i _v‡K| mßv‡n GKvwaKevi gv`K MÖnY 

K‡i _v‡K| D`qb mvaviYZ Bb‡nj, bv‡K †kvKvi gva¨‡g, a~gcv‡bi gva¨‡g, Z¡‡K Bb‡RKk‡bi gva¨‡g 

wewfbœ Dcv‡q gv`K MÖnY K‡i| w`b w`b Av‡Mi Zzjbvq gv`K µq Ki‡Z †ewk cwigvb A_© LiP Ki‡Z 

nq| g~jZ eÜy‡`i Pv‡c c‡o cÖ_gZ Ges c‡i †K․Zznjx n‡q gv`Kvm³ nq †m| D`q‡bi „̀wókw³ K‡g 

†M‡Q, nRg kw³ K‡g †M‡Q, wjfv‡i RwUjZv, IRb K‡g †M‡Q| cvkvcvwk Pig nZvkvc~Y© Rxeb AwZevwnZ 

Ki‡Q †m| gv`Kvm³ nIqvi Kvi‡Y †cÖ‡g e¨_© n‡q‡Q| nZvkvMÖ ’̄ n‡q Av‡iv †ewk †bkvq Avm³ n‡q 

c‡o‡Q| †gvevB‡j †Mgm& †Ljv, wUwf †`Lv, gv‡S gv‡S eÜz‡`i mv‡_ †Ljvayjv Gme K‡i †m mgq 

AwZevwnZ Ki‡Q| cÖ_gZ, e¨w³MZ wPwKrmK  Øviv wPwKrmv wb‡jI Lye †ekx Kvh©Kvix nqwb| cieZx©‡Z 

gv`Kvm³ wbivgq †K› ª̀ †_‡K wPwKrmv MÖnY Ki‡Z nq| c~‡e© †K․Zznjx n‡q gv`K ỳB/GKevi MÖnY Ki‡jI 
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cieZx©‡Z †ewk Avm³ n‡q hvq Ges Ae ’̄v †ek Lvivc nq| D`qb gv`K MÖnY Ki‡jI Zvi g‡a¨ gv`‡Ki 

cÖwZ †ÿvf KvR K‡i hvi Kvi‡Y †m gv`‡Ki Drm Kviv, weµ‡qi mv‡_ Kviv RwoZ Zv‡`i kvw Í̄ cÖZ¨vkv 

K‡i| 

‡Km ÷¨vwW-০৪ 

 

wcZv †gvt gvidzj †kL Ges gvZv iæwebv myjZvbvi 18 eQi eqmx mšÍvb ivwd †kL Lyjbv †Rjvi †`․jZcyi 

_vbvi AvÄygvb †iv‡Wi GKRb GmGmwm DËxY© QvÎ| †m AvÜvigvwbK cÖv_wgK we`¨vjq †_‡K cÖv_wgK Ges 

3.28 wRwcG †c‡q iƒcmv ¯‥yj A¨vÛ K‡jR †_‡K gva¨wg‡K DËxY©| ivwd eZ©gv‡b wewfbœ kvixwiK mgm¨v 

†hgb-Avjmvi n‡q GLb wjfv‡ii mgm¨v n‡q‡Q| Acywói wkKvi| Avevi gvbwmK mgm¨v †hgb-

Aemv`MÖ ’̄Zvi mgm¨vq fzM‡Qb| Zvi •cwÎK ev ¯’vqx wbevm 9/11 K AvÄygvb †ivW, 2Zjv cvKv evwo‡Z 

evm K‡i| ivwd gv‡S gv‡SB †Mgm& eÜz‡`i mv‡_ AvÇv w`‡q, gv‡S gv‡S evBK ivBW K‡i mgq e¨q K‡i| 

A_©‣bwZKfv‡e ¯̂”Qj cwiev‡i evm Kivq mvgvwRK c`gh©v`v fv‡jv| 5 m`m¨ wewkó cwiev‡i wb‡R‡`i 

g‡a¨ mvgvb¨ g‡bvgvwjb¨ nq| gv`Kvm³ eÜz I ¯’vbxq gv`K e¨emvqxi gva¨‡g gv`K ª̀e¨ msMÖn K‡i| 
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mßv‡n †bkv K‡i _v‡K, gv‡S gv‡S Bqvev, †n‡ivBb I MuvRv †meb K‡i _v‡K| †cÖ‡g e¨_© n‡q gvbwmK 

mgm¨v †`Lv †`q| eÜz‡`i cÖ‡ivPbvq †K․Z~njx n‡q gv`Kvm³ n‡q c‡o| nvmcvZv‡j fv‡jv wPwKrmv bv 

nIqvq gv`Kvm³ wbivgq †K‡› ª̀ wPwKrmvaxb| c~‡e© A‡bK K‡ó w`b KvUv‡Zv ivwdi| wKš‘ eZ©gv‡b 

wPwKrmvi d‡j Zv K‡g †M‡Q| gv`K †hb mK‡ji Kv‡Q mnRjf¨ bv nq †mw`‡K we‡kl bRi ivL‡Z Ges 

kvw Í̄i cwigvb evov‡Z ivwd Zvi gZvgZ e¨³ K‡i‡Q| 

‡Km ÷¨vwW -০৫ 

wcZv w`‡c› ª̀bv_ miKvi Ges gvZv Dgv ivbx miKv‡ii mšÍvb 27 eQi eqmx Aš‘ miKvi| Aš‘ ¯œvZK cvk 

n‡qI PÆMÖvg †Rjvi e›`i _vbvi e›UiwUjv BDwbq‡bi †eKvi hyeK| 2019 mv‡j PÆMÖv‡gi GKwU 

‡emiKvwi wek¦we`¨vjq †_‡K gv‡K©wUs G ¯œvZK cvk K‡i| Aš‘ dzmdzmRwbZ kvixwiK mgm¨vq fzM‡Q| 

gv`K MÖn‡Yi d‡j G mgm¨vq fzM‡Q e‡j g‡b K‡i| ZvQvov, wKQz gvbwmK mgm¨v †hgb-gvbwmK Pvc I 

Aemv` jvMv, nZvkv KvR Kiv, †gRvR wLUwLU n‡q hvIqv, gv`K memgq bv †c‡j AkvwšÍ Abyfe Ki‡Zv| 

eB c‡o I Mvb ï‡b mgq AwZevwnZ K‡i Aš‘ miKvi| Avw_©Kfv‡e cwievi ¯”̂Qj| cvwievwiK e¨emv n‡Z 

Avq Av‡m Ges GjvKvq mvgvwRK c`gh©v`v i‡q‡Q| Zviv Zv‡`i wbR¯̂ d¬¨vU evmvq 11 m`‡m¨i †h․_ 

cwiev‡i evm K‡i| gv`Kvm³ Ae ’̄vq cwievi †_‡K wew”Qbœ n‡q hvIqvi ci cwiev‡ii mn‡hvwMZvq Avevi 

mwVK c‡_ Avmv nq| Aš‘ Bqvev, MuvRv, AvBm, g` I †dwÝwWj MÖnY Ki‡Zv| eÜz‡`i gva¨‡g gv`K µq 

Ki‡Zv| †ewkifvM gv`K †iqvRDwÏb evRvi, Ryeix †ivW, †÷kb †ivW †_‡K msMÖn Kiv n‡Zv| a~gcvb, 

Bb‡nj, wmivc wn‡m‡e MÖnY Ki‡Zv|  Bqvev I g` GKmv‡_ A_ev AvBm I Bqvev GKmv‡_ Ges Zv •`wbK 

MÖnY Ki‡Zv Ges cÖwZw`b MuvRv MÖnY Ki‡Zv| Bqvev 15-20 wU U¨ve‡jU, g` 250 wgwj, AvBm-1 †ccvi, 

†dwÝwWj 1 †evZj †h‡Kvb 2wU mvßvwnK 1500-2000 UvKv| eÜz‡`i gva¨‡g A_ev wb‡R mivmwi 

e¨emvqx‡`i wbKU n‡Z gv`K µq Ki‡Zv| gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b Ab¨Zg KviY n‡jv gv`‡Ki 

mnRjf¨Zv| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi c~‡e© cov‡kvbvq gb‡hvMx wQj| kvixwiK MVb fv‡jv wQj| wKš‘ gv`K 

MÖn‡Yi ci cov‡jLvq gb‡hvM K‡g hvq| mvgvwRKfv‡e †nq cÖwZcbœ n‡Z n‡qwQj| kvixwiKfv‡e A‡bK 

~̀e©j I ïwK‡q †MwQj| gv`K`ªe¨ MÖn‡Yi ci Zv‡K gb‡ivM we‡klÁ Øviv KvD‡Ýwjs Kiv nq| GgbwK 

Avjv`v N‡i 2-3 gvm e›`x K‡i ivLv nq| gv`Kgy³ nIqvi †cQ‡b Aš‘i wbR¯̂ wPšÍv-fvebv n‡”Q 

mvgvwRKfv‡e gv`‡Ki wWjvi‡`i weiæ‡× cÖwZ‡iva e¨e¯’v M‡o Zzj‡Z n‡e| mK‡ji gvS m‡PZbZv e„w× 
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Ki‡Z n‡e| agx©q g~j¨‡eva evov‡Z n‡e| ivR‣bwZK AvkÖ‡q †hb Gme Ki‡Z bv cv‡i †mRb¨ cÖwZ‡iva 

e¨e¯’v †Rvi`vi Ki‡Z n‡e|  

Aš‘ miKvi GKRb wkwÿZ ZiæY| †m PÆMÖvg bMixi e›`i GjvKvq _v‡Kb| †K․Z‚njekZ Ges gv`‡Ki 

mnRjf¨Zvi Kvi‡Y gv`Kvm³ nb| wZwb †h․_ cwiev‡i †e‡o D‡V wewfbœ †bkvq Avm³ n‡q c‡iI 

cieZx©‡Z cwiev‡ii mn‡hvwMZvq gb‡ivM we‡klÁ I †gwWwmb wPwKrm‡Ki civgk© Ges Niew›` †_‡K G 

c_ †_‡K wd‡i Av‡mb Ges eZ©gv‡b my›`i Rxeb AwZevwnZ Ki‡Qb| 

‡Km ÷¨vwW-০৬ 

56 eQi eqmx ¯̂cb wgqv PÆMÖvg †Rjvi nvwjkni _vbvi †gvnbv AvevwmK GjvKvq GKRb ¯’vqx evwm›`v 

Ges e¨emvqx| wZwb nv‡kg wgqv (wcZv) Ges †Rv‡e`v LvZz‡bi (gvZv) mšÍvb| wZwb Aóg ‡kÖYx ch©šÍ 

covïbv K‡i‡Qb| gv`K MÖn‡Yi Kvi‡Y wZwb cieZx©‡Z Avi covïbv Ki‡Z cv‡ibwb| wZwb wewfbœ kvixwiK 

mgm¨v †hgb- wKWwb, wjfvi Ges ক্ষুধাভ›`vRwbZ mgm¨vq fzM‡Qb| ZvQvov †h․b wewfbœ mgm¨vI †eva 

Ki‡Qb| cvkvcvwk, nZvkv, gvbwmK Aemv‡` _vKv, ¯§„wZkw³ n«vm cvIqvi g‡Zv cxov Ges cvwievwiK 

m¤ú‡K©i cÖwZ wZ³Zv †eva Ki‡Qb| wbR¯̂ gvwjKvbvq cvKv AvkÖq eÜ K‡i AvBb k„•Ljv evwnbx‡K 

gv`‡Ki weiæ‡× K‡Vvifv‡e †mv”Pvi nIqvi Rb¨ gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb wZwb| 

‡Km÷vwW-০৭ 

18 eQi eqmx Avwei †nv‡mb GKRb GBPGmwm wkÿv_©x| wZwb PÆMÖvg †Rjvi †KvZqvjx _vbvi Rvgvj Lvb 

MÖv‡gi wmwÏKzi ingvb (wcZv) Ges AvwQqv †eM‡gi (gvZv) mšÍvb| wZwb 2021 mv‡j nvRx gynv¤§` gnmxb 

miKvwi K‡jR †_‡K 4.33 wRwcG †c‡q cvk K‡i‡Qb| wcZvi gvwjKvbvi cvKv 2 Zjv evwo‡Z †m evm 

K‡i| Zv‡`i cwiev‡ii Avw_©K Ae ’̄v fvj| evev †nv‡U‡ji g¨v‡bRvi Ges Avq 50,000/- UvKvi g‡Zv 

Ges mgv‡R Zv‡`i c`gh©v`v fv‡jv Ae ’̄v‡b Av‡Q| eZ©gv‡b ÿz`vg›`v, M¨vw÷ª‡Ki mgm¨v IRb K‡g 

hvIqvi g‡Zv kvixwiK mgm¨vq fzM‡Qb wZwb| Avevi, gvbwmK nZvkv, cwiev‡ii cÖwZ Abxnv, fv‡jv 

civg‡k© weiw³fve, me mgq gvbwmK Aw ’̄iZvi g‡a¨ gvbwmK mgm¨vq fzM‡Qb wZwb| we‡bv`b ev 

mvs¯‥…wZK PP©vi g‡a¨ wZwb Mvb ïb‡Z cQ›` K‡ib| wewfbœ e¨v‡Pi Kbmv‡U© Ask †bIqv Gm‡e e¨ Í̄ _v‡Kb 

wKš‘ ag©PP©v †_‡K cÖvq m‡i G‡m‡Qb| eÜz I eo fvB‡`i gva¨‡g gv`K`ªe¨ msMÖn Kiv n‡Zv| ZvQvov, 

PÆMÖv‡gi †Mvqvjevov, PKevRvi †_‡K msMÖn Ki‡Zb| a~gcvb I Bb‡n‡ji gva¨‡g gv`K MÖnY Ki‡Zb| 

mßv‡n GKvwaKevi wZwb gv`K MÖnY Ki‡Zb| mvaviYZ MuvRv I gv‡S gv‡S Bqvev MuvRv mßv‡n 25 MÖvg| 
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Bqvev mßv‡n 1000 UvKvi| Gfv‡e cÖwZ gv‡m 7000-8000 UvKv LiP n‡q †hZ Zvi| †cÖ‡g e¨_©Zvi d‡j 

gvbwmK nZvkv Avi cwiev‡ii cÖwZ GK ai‡Yi wZ³Zv Ges gvbwmK Pv‡ci Kvi‡Y †m gv`Kvm³ n‡q 

c‡o| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi c~‡e© †m A‡bK PÂj I †Ljvayjvi cÖwZ A‡bK gb‡hvMx wQj| mevi †Pv‡Li ga¨gwY 

wQj| wKš‘ gv`Kvm³ nIqvi ci †_‡K mK‡j Gwo‡q Pj‡Zv| cÖ_gZ, cwievi †_‡K Rvbvi ci wPwKrm‡Ki 

Kv‡Q wb‡q hvIqvi ci cieZ©x‡Z ÒAv‡jv gv`Kvmw³ wbivgq †K‡› ª̀Ó †bqv nq Ges †mLv‡b 4 gvm _vKvi 

ci my¯’ n‡Z nq| gv`Kgy³ nIqvi R‡b¨ wbR¯̂ m‡PZbZv‡K AMÖvwaKvi w`‡q‡Qb wZwb| ZvQvov, AvBb-

k„•Ljv e¨e ’̄v, gv`‡Ki weiæ‡× K‡Vvi nIqv, gv`‡Ki mnRjf¨Zv Kgv‡bvi Rb¨ K‡Vvi c`‡ÿc MÖn‡Yi 

Avek¨KZv Gm‡ei gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| 

‡Km ÷vwW-০৮ 

28 eQi eqmx bvwmi Avn‡g` wcZv Zvbfxi Avn‡¤§` Ges gvZv bvwmgv Av³v‡ii ¯œvZK cvk †Q‡j| 2018 

mv‡j RvZxq wek¦we`¨vjq †_‡K cvk 3.45 wRwcG †c‡q œ̄vZK cvk K‡i wZwb eZ©gv‡b GKRb 

PvKzwiRxex| evevi gvwjKvbvq 5 Zjv evwo Av‡Q Zv‡`i Ges cwiev‡ii Avw_©K Ae¯’v ¯”̂Qj| evev e¨emvqx 

Ges Avq 70,000/- UvKv Ges mgv‡R Zv‡`i cwiev‡ii fv‡jv Ae ’̄vb Av‡Q| 5 m`m¨ wewkó GKK 

cwiev‡i Zv‡`i emevm| gv`Kvm³ nIqvi ciI cvwievwiK ev cwiev‡ii m`m¨‡`i mn‡hvwMZvg~jK 

g‡bvfve †c‡q‡Q| M¨vw÷ªK I wjfv‡ii mgm¨vmn Ny‡gi mgm¨vi RwUjZvq †fvM‡Qb wZwb| GjvKvi 

eÜzgnj Ges cÖfvekvjx‡`i wbKU n‡e gv`K ª̀e¨ nv‡i nv‡i msMÖn Ki‡eb| wZwb mßv‡n GKvwaKevi 

we‡klZ G¨vj‡Kvnj Ges Bqvev MÖnY Ki‡eb| mßv‡n Bqvev eve` 1500 UvKv Ges gvwmK 5000-6000 

UvKv LiP Ki‡eb wZwb| bvwmi Avn‡g` cwievi n‡Z gvbwmK Pvc, nZvkv Ges Gi d‡j `xN©w`b 

gvbwmKfv‡e †f‡½ covi Kvi‡Y Ges cwi‡k‡l nZvkv †_‡K gy&w³i Rb¨ gvÎ 16 eQi eqm †_‡KB 

gv`K ª̀e¨ MÖnY ïiæ K‡ib| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi ci cwiev‡ii m`m¨iv gv`Kvmw³ wbivgq †K‡› ª̀ fwZ© K‡i 

wPwKrmvi e¨e ’̄v K‡ib Ges 4 gvm wPwKrmv †bqvi ci my¯’ n‡q D‡Vb| gv`Kgy³ mgv‡Ri cÖZ¨vkvq 

me©cÖ_g wb‡R‡K Ges cwievi‡K I mvgvwRK, m`m¨‡`i gv`‡Ki e¨vcv‡i m‡PZb nIqv †PvivPvjvb ¯’j, †b․ 

c‡_ eÜ Kiv, gv`‡Ki mv‡_ RwoZ‡`i AvB‡bi AvkÖ‡q G‡b kvw Í̄i e¨e¯’v Kiv, gv`‡Ki fqvenZv m¤ú‡K© 

mfv I †mwgbvi Av‡qvRb K‡i m‡PZbZv e„w×i wel‡q gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb wZwb| 
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‡Km ÷vwW ১০ 

40 eQi eqmx wbiÿi bqb `Ë PÆMÖvg †Rjvi e›`i _vbvi wcZv- cÖevj `Ë Ges gvZv- mvweÎx ivYv `‡Ëi 

mšÍvb| †ckv wZwb GKRb e¨emvqx| Avw_©K msK‡Ui Kvi‡Y wZwb cov‡jLv Kivi my‡hvM cvbwb| gvwUi 

•Zwi evwo‡Z 6 m`m¨wewkó cwiev‡i evm K‡ib wZwb| wewfbœ gvbwmK Pv‡ci †hgb †cÖ‡g e¨_© nIqv Kvi‡Y 

gv`‡Ki mv‡_ Avm³ n‡q c‡ob| wewfbœ gv`K  e¨emvqx, wmwÛ‡KU Ges eÜz‡`i gva¨‡g PÆMÖv‡gi K`gZjx 

GjvKv n‡Z gv`K MÖnY Ki‡Zb wZwb| Bqvev, MuvRv, †n‡ivBb, wmivc, U¨ve‡jU, a~gcv‡bi mv‡_ Avm³ 

wQ‡jb wZwb| cÖvq cÖwZw`b wZwb gv`K MÖnY Ki‡Zb, †ewkifvM mgqB MuvRv I Bqvev, MuvRv mßv‡n 20 

MÖvg, Bqvev I †n‡ivBb mßv‡U 2000 UvKvi, gvwmK 10-12,000/- UvKv Gi †cQ‡b e¨q n‡Zv| e¨emvi 

Kv‡R gb‡hvM w`‡Z bv cvivq eZ©gv‡b Avq K‡g Am”QjZv †`Lv w`‡q‡Q| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi c~‡e© cwiev‡ii 

cÖwZ gb‡hvMx wQ‡jb Ges mK‡jB m¤§vb-‡ œ̄n Ki‡Zv| ax‡i ax‡i bqb `Ë Zvi mvgvwRK Ae ’̄vb nvwi‡q 

†d‡jb| cywjk a‡i wb‡q G‡m gv`Kvmw³ wbivgq †K‡› ª̀ fwZ© Kivq Ges †mLv‡b 6 gvm _vKvi ci my¯’ n‡q 

wZwb evwo wd‡i Av‡mb| miKvi‡K gv`K cÖwZ‡iv‡a Av‡iv †Rvi`vi e¨e ’̄v Ki‡Z n‡e Ges gv`K 

mieivnKvix‡`i weiæ‡× K‡Vvi AvBbg~jK c`‡ÿc MÖnY, AZxe Riæix e‡j wZwb g‡b K‡ib| 

৩.৩ প্রপাো দর অরাচনায পরাপর (FGD Findings)[FGD ০১-০৪] 

প্রপাো দর আঘরাচনা-০১ 

‡gvt Avãyi iwng (47) I mygb Kzgvi wek¦vm (35) bv‡g ỳRb mvsevw`K| Avwbmyj nK (40) I †ewe 

Av³vi  (38) bv‡g 2 Rb IqvW© KvDwÝji; AvjvDwÏb Lvb (28) bv‡g GKRb mgvRKgx©; my`xc ivq 

(31| KvRx gyRvwn`yj Bmjvg (38) I kviwgb mvšÍv (26) bv‡g wZbRb Wv³vi| †gvU `kRb mv‡_ wb‡q 

†dvKvm MÖæc wWmKvkb m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  

 

1|  gv`Kvm³ e¨w³ m¤ú‡K© gZvgZ Rvb‡Z PvB‡j Wv. my`xc ivq e‡jb, c~‡e©i Zzjbvq gv`Kvm³  

e¨w³ nvmcvZv‡j Kg wPwKrmv wb‡Z Av‡m| gwnjv I IqvW© KvDwÝji Gi g‡Z, ÒZviv GjvKvq eLv‡U‡`i 
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DrcvZ m¤ú‡K© AvBb k„•Ljv evwnbx‡K AewnZ Kwi memgqÓ| AvjvDwÏb Lvb e‡jb, ÒcvwievwiKfv‡e 

mgq †ewk Kg †`Iqvq Ges •bwZK Aeÿ‡qi Kvi‡Y gv`Kvm‡³i cwigvb evo‡QÓ| 

gv`Kvm³ AwffveK‡`i `vwe, Ògv`K ª̀‡e¨i mnRjf¨Zv Kgv‡Z n‡e ev Zv‡`i R‡b¨ Kg©ms¯’v‡bi e¨e ’̄v 

Ki‡Z n‡eÓ| 

2| gv`Kvm³ e¨w³‡`i cvwievwiK I mvgvwRK  Ae ’̄v m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j KvDwÝji †ewe Av³vi 

e‡jb, Ògv`Kvm‡³i mv‡_ †gjv‡gkv bv Kivi Kvi‡Y mvgvwRKfv‡e Zviv †ek †nq cÖwZcbœÓ| 

mgvRKgx© AvjvDwÏb Gi g‡Z, ÒmvaviYZ mevB g‡b K‡i †h, gv`Kvm³ e¨w³i ms¯ú‡k© Zviv Lvivc n‡q 

hv‡e ev cwiev‡ii ZiæY‡`i Rb¨ ûgwK¯^iƒcÓ| 

3| gv`K ª̀e¨ MÖnY I msMÖ‡ni cÖK…wZ m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j Wv. my`xc ivq e‡jb, ÒBb‡RKkb ev bv‡K 

†kvKvi gva¨‡g †ewk gv`K MÖnY Ki‡Z †`Lv hvq| a~gcvbI K‡i _v‡K| mgvRKgx© AvjvDwÏbI GKB 

gZvgZ w`‡q‡Qb| 

4| gv`K ª̀‡e¨i mnRjf¨Zv ev KwgDwbwU‡Z gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b KviY cÖm‡½ †ewe Av³vi 

(KvDwÝji e‡jb, ÒKwgDwbwU‡Z gv`K wewµ nq †Mvc‡b †Kvb wmwÛ‡K‡Ui Kvi‡Y G¸‡jvi mnRjf¨ZvI 

Av‡Q| 

Avwbmyj nK e‡jb, Ò ’̄vbxq wKQz eLv‡U †Q‡jiv Gm‡ei g~j †nvZv wn‡m‡e gv`K wewµ K‡i| 

5| hyemgv‡Ri cvwievwiK Rxe‡b gv`‡Ki cÖfve- cvwievwiK m¤ú‡K©i AebwZ, SMov-weev`, Afve, 

gb¯ÍvwZ¡K we‡iva cÖm‡½| 

gv`Kvm‡³i AwffveKiv e‡jb, ÒZiæY‡`i Rxe‡b Kg©ms ’̄vb ev cvwievwiK Afve i‡q‡Q| 

A_©‣bwZKfv‡eI †ek †kvPbxq Ae¯’v nIqvq Zviv nZvkvMÖ ’̄Ó| 

mgvRKgx© AvjvDwÏb e‡jb, ÒcvwievwiK Rxe‡b gv`K GKwU cwiev‡ii mKj m`‡m¨i Rxeb ỳwe©ln K‡i 

†Zv‡j Ges cwievi‡K aŸs‡mi gy‡L †V‡j †`qÓ| 

6| mvgvwRK Rxe‡b gv`‡Ki †bwZevPK cÖKvi m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j-  

mgvRKgx© AvjvDwÏb e‡jb, Ògv`Kvm³ e¨w³ wb‡Ri mv‡_ mv‡_ Zvi mv‡_ m¤úwK©Z cÖ‡Z¨KwU gvby‡li 

mvgvwRKfv‡e c`gh©v`v K‡i Ges †nq cÖwZcbœ n‡Z nq Zvi cwievi‡K| 

7| gv`K e¨envi I mieivn n«v‡m cÖ‡qvRbxq Kx Kx c`‡ÿc †bqv †h‡Z cv‡i †m m¤ú‡K©- 
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W. gyRvwn ỳj Bmjvg e‡jb, Ògv`K e¨env‡i AviI †ewk m‡PZb nIqv DwPZ Gi mieivn n«v‡m AvBb 

k„•Ljv evwnbx‡K AviI K‡Vvi c`‡ÿc wb‡Z n‡eÓ| 

gv`Kvm³ e¨w³i AwffveK‡`i g‡Z, cywjk AviI †ewk †Rvi`vi n‡j gv`‡Ki e¨envi Kg‡eÓ| 

প্রপাো দর আঘরাচনা-০২ 

50 eQi eqmx œ̄vZ‡KvËi cvk AvwkKzi ingvb (KvDwÝji) Ges 39 eQi eqmx GBPGmwm cvk KvDwÝji 

mgxi wek¦vm; Wv. my`xc ivq (30) Ges Wv. kviwgb jvwK (32); œ̄vZ‡KvËi cvk AvjvDwÏb Lvb (28) 

mgvRKgx© I ¯œvZ‡KvËi cvk †K․wkK nvmvb (27) mgvRKgx©; AwffveK kvšÍv ingvb (22), iwngv LvZzb 

(28), Avwid ingvb (31)| 

 

1| gv`Kvmw³ I gv`Kvm³ e¨w³ m¤ú‡K© Rvb‡Z mvsevw`K a~cxi miKv‡ii g‡Z, Ògv`K ª̀‡e¨i 

e¨envi Kiv e¨w³‡K gv`Kvm³ ewj Avgiv Ges Zviv cÖwZwbqZ gv`K MÖnY Ki‡QÓ| 

Wv. my`xc iv‡qi gZvgZ, ÒGKRb e¨w³ †bkvRvZxq ª̀e¨ cÖwZwbqZ MÖnY Ki‡j Avm³ nq Avi GB †bkv 

RvZxq e¯‘B gv`K hv kix‡i †bkvi D‡ ª̀K K‡iÓ| 

iwngv LvZzb GKRb gv`Kvm³ e¨w³i AwffveK wn‡m‡e e‡jb, Òm½‡`v‡l Gme †bkv K‡i cieZx©‡Z hv 

Af¨v‡m cwiYZ nq, hLb GB †bkv Avi Qvo‡Z cv‡i bv ZLb  wb‡Ri I cwiev‡ii R‡b¨ ÿwZKi n‡q 

_v‡KÓ| 

KvDwÝji AvwkKzi Gi g‡Z, Ògv`K ª̀‡e¨i †meb Kivi gva¨‡g e¨w³ gv`Kvm³ nq hv mgv‡Ri Rb¨ 

ÿwZKiÓ| 

2| gv`Kvm³ e¨w³‡`i cvwievwiK I mvgvwRK e¨e ’̄v m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j- 

gv`Kvm³ e¨w³i  AwffveK e‡jb, Òcwiev‡ii mevB wb‡Ri i³ e‡j A‡b‡K mn¨ K‡i, wKš‘ mgv‡R, 

GjvKvq †KD cQ›` K‡i bv, mevB Gwo‡q P‡j Ó| 

Wv. kvšÍv e‡jb, Ògv`Kvm³ e¨w³ cwiev‡ii m`m¨ e‡j Ab¨vb¨ m`m¨iv mvnvh¨ Ki‡jI evB‡ii cÖwZwU 

gvbylB Gme gv`Kvm³‡`i Gwo‡q P‡jÓ| 

3| gv`K ª̀e¨ MÖnY I msMÖ‡ni cÖK…wZ m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j- 
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gv`Kvm‡³i fvB Avwid e‡jb, ÒeÜz-evÜeB cÖavb mgm¨vi KviY, ZvivB gv`K e¨emvqx‡`i KvQ †_‡K 

G‡b Avgvi fvB‡K †`q, †mLvb †_‡KB GB cwiYwZÓ| 

KvDwÝji mv‡ne e‡jb, ÒeLv‡U †Q‡j‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i †`wL Gme gv`K msMÖn K‡i ‡meb K‡i 

GRb¨ mevB‡K m‡PZb n‡Z n‡eÓ| 

4| gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b KviY m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j cÖm‡½- 

gv`Kvm‡³i fvB Avwid e‡jb, ÒeÜz-evÜeB cÖavb mgm¨vi KviY, ZvivB gv`K e¨emvqx‡`i KvQ †_‡K 

G‡b Avgvi fvB‡K †`q, †mLvb †_‡KB GB cwiYwZÓ| 

Wv. kviwgb e‡jb, Ògv`K e¨emvqx‡`i cÖ‡Kvc †_‡K ZiæY‡`i †h †Kvbfv‡e D×vi Ki‡Z n‡e G‡`i 

weiæ‡× e¨e¯’v wb‡Z n‡e Ó| 

KvDwÝji kvgxi wek¦vm e‡jb, Òm½‡`v‡l Lviv‡ci cwigvY †ewk| GjvKvq gv`K ª̀‡e¨i e¨envi I 

mnRjf¨Zv Kgv‡Z I gvbyl‡K m‡PZb Ki‡Z Avgiv e×cwiKi me mgqÓ| 

5| র্যe mgv‡R cvwievwiK Rxe‡b gv`‡Ki cÖfve m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j- 

KvDwÝji kvgxi wek¦vm e‡jb, ÒeZ©gv‡b mgv‡R ফহু mgm¨v we`¨gvb †hgb-Afve, †eKviZ¡ Gm‡ei Kvi‡Y 

hyemgvR‡K GB gv`K`ªe¨ Av”Qbœ K‡i †d‡j‡Q| 

AwffveK wn‡m‡e iwngv LvZzb e‡jb, Òcwiev‡i memgq †Pv‡L †Pv‡L ivL‡Z cvi‡jI ev”Pviv evB‡i hvq 

wewfbœ gvby‡li mv‡_ wg‡k hv Zv‡`i Rxe‡bi me‡P‡q Lvivc KvR n‡q hvqÓ| 

Av‡iv GKRb AwffveK e‡jb, hye mgv‡Ri cÖwZ memgq mevi bRi †`qv DwPZ KviY Zviv †`‡ki 

fwel¨Z I Zv‡`i Rxeb LyeB ¸iæZ¡c~Y©| 

6| mvgvwRK Rxe‡b gv`‡Ki †bwZevPK cÖfve m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j- 

mvsevw`K wn‡m‡e AwfÁZv †ewk nIqvq Zviv e‡jb, ÒmvgvwRK Rxe‡b gv`K GKUv _vev hv †hme gvby‡li 

Rxe‡b c‡o‡Q Zv‡`i Rxe‡b mewKQz ZQbQ n‡q hvqÓ| 

AwffveK‡`i GKRb e‡jb, ÒmvgvwRK Rxe‡b gv`K GKUv ûgwKmiƒc KviY Avgv‡`i cwievi‡K †f‡½ 

cÖwZwU m`m¨‡K nZvkvMÖ ’̄ K‡i w`‡q‡Q Ó| 

7| gv`K e¨envi I mieivn n«v‡m cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc †bqv cÖm‡½- 

mgvRKgx AvjvDwÏb Lvb e‡jb, ÒAvBb k„•Ljv evwnbx †Rvi`vi e¨e ’̄v I AvBb Ges Rwigvbvi cwigvY 

e„w×i gva¨‡g gv`K mieivn n«v‡m mvnvh¨ Ki‡e Ó| 
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mvsevw`K a~cxi miKvi e‡jb, Òmgv‡R cÖ‡Z¨KwU gvby‡li m‡PZb n‡Z n‡e Ges cwiev‡ii cÖwZwU gvbyl ev 

DVwZ eq‡mi cÖ‡Z¨KwU ev”Pv‡`i cÖwZ mZK© „̀wó ivL‡Z n‡e| 

Wv. kviwgb e‡jb, Ògv`K Avgv‡`i hyemgv‡Ri Rb¨ fqven fwel¨‡Z †W‡K wb‡q Av‡m hvi d‡j fwel¨r 

AÜKviv”Qbœ n‡Z cv‡i GRb¨ mK‡ji m‡PZb „̀wó Kvgbv KiwQÓ| 

 

 

 

প্রপাো দর আঘরাচনা-০৩ 

bZzb bZzb gv`‡Ki Drm, mieivn, e¨enviKvix, mvgvwRK cÖfve Ges DËi‡Yi Dcvq: GKwU M‡elYv kxl©K 

†dvKvm `j Av‡jvPbvq PÆMÖv‡gi †KvZqvjxi 53 eQi eqmx wPwKrmK Wv. †iRvDj nvmvb; 34 eQi eqmx 

wkÿK Bd‡ZLvi DwÏb; 37 eQi eqmx PvKzixRxex Avãyj ev‡mZ Rwb, 30 eQi eqmx e¨emvqx bvRgyj 

nvmvb; 48 eQi eqmx gv`K wbivgq cwiPvjK Rv‡ei †nv‡mb; 19 eQi eqmx QvÎ BKevj †nv‡mb Aveivi, 

24 eQi eqmx PvKzixRxex AvBwik gyb, 51 eQi eqmx KvDwÝji mvB`yj nK Ges PÆMÖv‡gi nvwjkn‡ii 36 

eQi eqmx kÿK mv¾v ỳi ingvb AskMÖnY K‡i‡Qb| 

 1| gv`Kvmw³ Ges gv`Kvm³ e¨w³ m¤ú‡K© gZvgZ Rvb‡Z PvB‡j gv`Kvm³ e¨w³i Avm‡j wbw ©̀ó 

†Kvb eqm †bB| †h †KD †h‡Kvb eq‡m gv`‡K Avm³ n‡Z cv‡i| †ewkifvM gvbyl †K․Zznjx n‡q 

gv`Kvm³ nq| †ewkifvM †ÿ‡ÎB Zviv †eKviZ¡ bvgK Awfkv‡ci m¤§yLxb| gv`‡K Avm³ nIqvi Kvi‡Y 

Zv‡`i weevn-we‡”Q`, Zviv kvixwiK I gvbwmKfv‡e †f‡½ c‡o| 

 2| gv`Kvm³ e¨w³‡`i cvwievwiK I mvgvwRK Ae¯’v m¤ú‡K© mgvR I cwievi euvKv †Pv‡L †`‡Lb 

Ges Ae‡njv K‡ib| wbtm‡›`‡n Zv-B Kiv DwPZ| mgvR gv`Kvm³ e¨w³‡K Gwo‡q Pjvi †Póv K‡ib| 

cwievi wKsev mgvR †_‡K Zviv KL‡bv gh©v`v cvb bv; A‡bKUv GK‡N‡q n‡q emevm K‡ib| 

 3| bZzb gv`‡Ki Drm, mieivn, e¨enviKvix, MÖnY I msMÖ‡ni cÖK…wZ cÖm‡½- gv`K mvaviYZ 

†`‡ki evwni A_©vr gvqvbgvi I fviZ †_‡K Av‡m Ges GjvKvi wKQz Amvay cÖfvekvjxiv Zv mieivn K‡i| 
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eZ©gv‡b MuvRv, Bqvev, g`, †dwÝwWj, AvBm, †n‡ivBb, GjGmwW †ek RbwcÖq| Zviv G¸‡jv mycvwo, Us 

†`vKvb, wWjvi †_‡K µq K‡i| 

 4| KwgDwbwU‡Z gv`Kvm³ nIqvi wcQ‡b KviY cÖm‡½- gv`Kvm³ nIqvi wcQ‡b †eKivZ¡ 

A‡bKvs‡k f~wgKv ivL‡Q| ZvQvov gv`K ª̀‡e¨i mnRjf¨Zv Ges mš¿v‡mi Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡”Qb| 

m½‡`v‡l c‡o A‡bK †Q‡j fv‡jv cwiev‡ii nIqv m‡Ë¡I gv`‡K fqvj _vevq c‡o hv‡”Q Ges Pzwo WvKvwZ 

K‡i gv`‡Ki A_© msMÖn K‡i| ZvQvov †K․Z~njekZ cvwievwiK Kjn Ges `v¤úZ¨ mgm¨v KviY wn‡m‡e 

f~wgKv ivL‡Q| 

5| hyemgv‡Ri cvwievwiK Rxe‡b gv`‡Ki cÖfve m¤ú‡K© Rvb‡Z  gv`K hyemgv‡Ri aes‡mi w`‡K wb‡q 

hvq| GwU GKwU bxie NvZK| gv`K cwiev‡ii Ab¨‡`i mv‡_ mgm¨vi m„wó K‡i| gv`Kvm³ e¨w³ †eKv‡ii 

Kvi‡Y Afve †j‡M _v‡K| Zviv gvbwmKfv‡e wea Í̄ n‡q _v‡K|  

6| Av_©-mvgwRK, cvwievwiK, kvixwiK I gbwmK Rxe‡b gv`‡Ki ‣bwZevPK cÖfve †hgb- mvgvwRK 

m¤ú‡K©i AebwZ, mvgvwRK mš¿vm, kvixwiK I gvbwmK Ae ’̄vi AebwZ cÖm‡½ gv`Kvm³ e¨vw³iv mvaviY 

†eKvi _v‡Kb| hvi Kvi‡Y G gv`Kvm³ GKwU wekvj Rb‡Mvôx A_© Avq †_‡K weiZ _v‡Kb| Zviv 

cvwievwiK Rxe‡b Kj‡ni ga¨ w`‡q hvq Ges kvixwiK wewfbœ †iv‡M †fv‡M| ZvQvov gvbwmKfv‡e Zviv 

nZvk _v‡K| 

7| gv`K e¨envi I mieivn n«vmKi‡Yi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc I DËiY cÖm‡½- 

cÖ_gZ, gv`‡Ki mieivn eÜ Ki‡Z n‡e| eW©vi ‡_‡K hv‡Z gv`K cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i †`‡ki AvBb 

k„•Ljv evwnbx‡K gv`‡Ki weiæ‡× hy× ‡Nvlbv Ki‡Z n‡e| mvgvwRKfv‡e gv`‡Ki weiæ‡× cÖwZ‡iva M‡o 

Zzj‡Z n‡e| 

D³ Av‡jvPbvq m¤§vwbZ e¨w³MY gv`K Ges gv`Kvm³ e¨vw³‡`i wb‡q ¸iæMw¤¢i Ges ¸iæZ¡c~Y© e³e¨ ev 

gZvgZ cÖ`vb K‡ib| 
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প্রপাো দর আঘরাচনা-০৪ 

  

 

bZzb bZzb gv`‡Ki Drm mieivn e¨enviKvix mvgvwRK cÖfve Ges DËi‡Yi Dcvqt GKwU M‡elYv kxl©K 

†dvKvm `j Av‡jvPbvq L~jkx, PÆMÖv‡gi 42 eQi eqmx cÖ‡dmi Avnmvb †nv‡mb, PÆMªv‡gi b›`bKvb‡bi 

55 eQi eqmx e¨emvqx gwnDwÏb Lvb, Av›`iwKjøvi 45 eQi eqmx PvKzixRxex mvBdzi ingvb Zcb, 

PÆMªv‡gi Gbv‡qZ evRv‡ii 24 eQi eqmx ¯œvZK mvC`v dviRvbv evKwjqv, PÆMÖv‡gi 24 eQi eqmx œ̄vZK 

AvBwib Av³vi, L~jkx PÆMÖv‡gi 40 eQi eqmx Wv³vi †Mvjvg ingvb Ges wbD gv‡K©U PÆMÖv‡gi 36 eQi 

eqmx ¯œvZ‡KvËi cvk mvsevw`K gvRnviæj Bmjvg AskMÖnY K‡ib| 

1| gv`Kvmw³ Ges gv`Kvm³ e¨w³ m¤ú‡K© Zviv e‡jb gv`Kvm³ nIqvq cÖ‡Kvc †ewk ZiæY‡`i g‡a¨ 

Avw_©K I gvbwmK nZvkv †_‡K ZiæY ev †eKviiv gv`Kvm³ n‡q c‡o| gv`Kvm³ e¨w³ m½ †c‡qI 

A‡b‡K gv`‡K AvK„ó nq| gv`‡Ki Kvi‡Y Zv‡`i •`bw›`b Rxe‡b wew¯§Z nq|  

2| gv`Kvm³ e¨w³‡`i cvwievwiK I mvgvwRK Ae¯’v m¤ú‡K© Zviv e‡jb mgv‡Ri we‡klZ wb¤œ I 

D”Pe¨w³‡`i g‡a¨ I cÖeYZv| Z‡e mvgvwRK weeZ©‡b G †kÖwYwefvM Avi ‡bB| mgv‡Ri mKj †kÖwYi 

gv`Kvm³ nIqvi cÖeYZv Av‡Q| gv`Kvm³ e¨w³ cwievi Ges mgvR n‡Z wew”Qbœ n‡q c‡o Ges Ae‡njvq 

Rxebhvcb K‡ib|  

3| bZzb bZzb gv`‡Ki Drm mieivn e¨enviKvix, MÖnY I msMÖ‡ni cÖK…wZ m¤ú‡K© Zviv e‡jb- A‡bK 

†ÿ‡Î †K․Z~njekZ wmMv‡iU †_‡K gv`K MÖnY ïiæ nq| gv`K mvaviYZ fviZ ev gvqvbgvi †_‡K 
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evsjv‡`‡k Rj ev ’̄jc‡_ Av‡m| eZ©gv‡b MvuRv, Bqvev, ‡n‡ivBb, A¨vj‡Kvnj †ewk mnRjf¨| bZzb 

ai‡Yi gv`K Gj.Gm.wW D‡jøL‡hvM¨| Zviv G¸‡jv Lykiv gv`K e¨emvqx ev wmwÛ‡KU ‡_‡K µq K‡i|  

4| KwgDwbwU‡Z gv`Kvm³ nIqvib †cQ‡b Kviv G cÖm‡½ Zviv e‡jb, Ògv`Kvm³ nIqvib †cQ‡b 

eZ©gv‡b gv`‡Ki mnRjf¨Zv Ges m½‡`vl `vqx| GQvov †eKviZ¡, cvwievwiK Kjn Ges †K․Z~njekZ 

GBme KviY e¨vcK f~wgKv ivL‡QÓ| 

5| hyemgv‡Ri cvwievwiK Rxe‡b gv`‡Ki cÖfve m¤ú‡K© Zviv e‡jb,Ò GKRb ỳiv‡ivM¨ e¨waMÖ‡¯Íi †P‡q 

gv`Kvm³ e¨w³ †ewk fqsKi| gv`Kvm‡³i Kvi‡Y e¨w³ GKUv cwievi Z_v mgv‡Ri Rb¨ fxwZKi Ae ’̄v 

•Zwi K‡i| gv`Kvm³ e¨w³i Kvi‡Y cwiev‡i AkvwšÍ I Avw_©K msKU nqÓ| 

6| Av_©-mvgvwRK, cvwievwiK, kvixwiK I gvbwmK Rxe‡b gv`‡Ki ‡bwZevPK cÖfve m¤ú‡K© Zviv gZvgZ 

†`b, mvgvwRK AcivacÖeYZv e„w×, mš¿vm, Pzwi, wQbZvB, wK‡kvi M¨vs Gi DrcvZ, Bf-wUwRs, Puv`vevwR 

BZ¨vw` mewKQyi ‡cQ‡b Ab¨Zg cÖ`vb KviY n‡jv gv`K| 

7| gv`K e¨envi I mieivn n«vmKi‡Yi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc I DËiY cÖm‡½ mycvwikgvjv- 

 (K) gv`‡Ki mieivn eÜ Kiv| 

 (L) gv`K †µZv we‡µZvi Ici AvBbx c`‡ÿc h_vh_ cvjb n‡”Q wK bv Zv Z`viwK Kiv| 

 (M) mvgvwRK HK¨ I †hvMv‡hvM e„w× Kiv| 

 (N) mvgvwRK cÖwZ‡iva M‡o †Zvjv| 

D³ †dvKvm MÖæc Av‡jvPbvq m¤§vwbZ e¨w³eM© gv`K I gv`Kvm³ e¨w³‡`i wb‡q ¸iæM¤¢xi I ¸iæZ¡c~Y© 

gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| 

                                           চতুথ ে ধ্যায় 

িধান পরাপর এফং াপ্রফ েক অর্রাচনা (Maj or  Fi ndi ngs and Di scussi on) 

৪.১ গর্ফলণায িধান পরাপর (Maj or  Fi ndi ngs) 

Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm³ e¨w³‡`i g‡a¨ m‡e©v”P 56% gv`Kvm‡³i eqm 15-25 eQi eq‡mi 

g‡a¨, Ab¨w`‡K PÆMÖv‡gi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 42% 26-35 eQi eq‡mi g‡a¨| Lyjbv 

wefv‡Mi 36% gv`Kvm‡³i eqm 26-35 eQi eq‡mi g‡a¨; 6% Gi eqm 36-45 eQi eqm Ges 2% 
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Gi eqm 46-55 Gi g‡a¨| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 30% Gi eqm 15-25 Gi g‡a¨; 12% Gi eqm 

36-45 Gi g‡a¨; 14% Gi eqm 46-55 eQi Gi g‡a¨; 55 eQ‡ivaŸ© 2% gv`Kvm³| mvgwMÖKfv‡e 

39% Gi eqm 26-35 Gi g‡a¨, 33% Gi eqm 15-25 eQi eq‡mi g‡a¨ i‡q‡Q| †hLv‡b Lyjbv 

wefv‡Mi †gvU 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡eŸv©P 50% gva¨wgK †cwi‡q‡Q Ges Acic‡ÿ PÆMÖvg wefv‡Mi 

50 R‡bi g‡a¨ m‡eŸ©vP 34% gva¨wgK cvk K‡i‡Q| Lyjbv wefv‡M 6% gv`Kvm³ wbiÿi; 6% cÖv_wgK 

cvk K‡i‡Q; 26% D”P gva¨wg‡Ki MwÛ †cwi‡q‡Q, 12% ¯œvZK cvk K‡i‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 8% 

gv`Kvm³ wbiÿi; 16% cÖv_wgK †cwi‡q‡Q; 24%D”P gva¨wgK cvk; 12% ¯œvZK cvk Ges 6% 

¯œvZ‡KvËi cvk K‡i‡Q| mvwe©Kfv‡e, m‡eŸv©P 42% gv`Kvm³ gva¨wgK cvk Ges 25% D”P gva¨wgK cvk 

K‡i‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 92% gv`Kvm³ †eKvi Ges 8% gv`Kvm³ e¨emvi 

mv‡_ RwoZ| Acic‡ÿ, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 22% QvÎ; 14% †eKvi; 20% 

e¨emvqx; 6% PvKzixRxwe; 14% MvwoPvjK; 20% Ab¨vb¨ ‡ckvi mv‡_ RwoZ| mvwe©Kfv‡e, 53% 

gv`Kvm³ †eKvi Ges 24% gv`evm³ e¨emvqx| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 48% 

gv`Kvm‡³i gvwmK Avq 31,000 - 40,000 UvKvi g‡a¨, Acic‡ÿ PÆMÖvg wefv‡Mi m‡e©v”P 24% 

gv`Kvm‡³i cwiev‡ii Avq 10,000 - 20,000 UvKvi g‡a¨| Lyjbvq evwK 36% gv`Kvm‡³i cwiev‡ii 

Avq 21,000 - 30,000 UvKvi g‡a¨ 6% Gi Avq 10,000 - 20,000 UvKvi g‡a¨; 10%- Gi Avq 

41,000- 50,000 UvKvi g‡a¨| cvkvcvwk, PÆMÖvg wefv‡Mi evwK 20 Gi Avq 21,000 - 30,000 UvKvi 

g‡a¨ 16% Avq K‡i 31,000 -  40,000 UvKv 20% Avq K‡i 41,000 - 50,000 UvKv Ges 20% 

Avq K‡i 51,000 UvKvi AwaK| mvwe©Kfv‡e 28% gv`Kvm‡³i cwiev‡ii Avq 21,000 - 30,000 

UvKvi g‡a¨; 32% Gi Avq 31,000 †_‡K 40,000 UvKvi g‡a¨; 15% - 10,000 -20,000 UvKv Avq 

K‡ib; 15% 41,000 - 50,000 UvKv Avq K‡ib| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 

70% Bqvevq Avm³; 6% Avwd‡g Avm³; 30% †nv‡ivBb; 6% nvwm‡m; 20% †Kv‡KB‡b Avm³; 68% 

MuvRvq Avm³; 14% GjGmwW‡Z Ges 6% Ab¨vb¨ gv`‡K Avm³| cvkvcvwk PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb 

gv`Kvm‡³i g‡a¨ 66% Bqvevq Avm³; 4% Avwd‡g; 12% †n‡ivB‡b Avm³; 64% MuvRvq; 6% 

gvwiRyqvbvq; GjGmwW‡Z 2% Ges Ab¨vb¨ gv`‡K 6% Avm³| mwVKfv‡e me‡_‡K †ewk A_©vr 68% 

Bqvevq Ges 56% MuvRvq Avm³| GLv‡b, Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 78% Bb‡nj ev bvK 

†kvKvi gva¨‡g gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡Kb; 95% a~gcv‡bi gva¨‡g; 54% Bb‡RKk‡bi gva¨‡g MÖnY K‡i 
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_v‡Kb| PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 14% Bb‡nj ev bv‡K †kvKvi gva¨‡g; 80% a~gcv‡bi 

gva¨‡g; 6% Bb‡RKk‡bi gva¨‡g; 33% U¨ve‡j‡Ui gva¨‡g; 34% wmiv‡ci gva¨‡g Ges 4% Ab¨vb¨ 

gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡Kb| mwVKfv‡e 95% a~gcv‡bi gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i _v‡K; 46% Bb‡nj ev bv‡K 

†kvKvi gva¨‡g MÖnY K‡i _v‡K| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 74% gv`Kvm³ eÜz ev 

mncvVx‡`i Pv‡c c‡o gv`‡K Avm³ n‡”Q| Lyjbvq 38% gvbwmK mgm¨vMÖ¯Í n‡q; 38% †K․Z~njx n‡q; 

44% wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© cÖgvY Ki‡Z; 4% cvwievwiK fv½‡bi Kvi‡Y; 6% nZvkvMÖ Í̄ n‡q; 6% evwK 

Ab¨vb¨ Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡q‡Q| Avevi, PÆMÖv‡g 36% eÜz ev mncvVx‡`i Pv‡c c‡o, 18% gvbwmK 

mgm¨vMÖ Í̄ n‡q, 40% wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU© cÖgvY Ki‡Z, 14% cvwievwiK fv½‡bi Kvi‡Y; 14% 

nZvkvMÖ¯Í nIqvi Kvi‡Y gv`Kvm³ n‡”Q| mvwe©Kfv‡e, 62% gv`Kvm³ e¨w³ †K․Z~njx n‡q gv`‡Ki cÖwZ 

S~‡K co‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% Gi g‡a¨ ÿz`vg›`v cwijwÿZ n‡q‡Q; 78% 

Gi g‡a¨ Acywó; 76% Gi g‡a¨ „̀wó kw³ K‡g hvIqv; 70% Gi g‡a¨ IRb K‡g hvIqv, 6% Gi g‡a¨ 

wKWwb †ivM; 8% Gi g‡a¨ eÜvZ¡; 42% Gi g‡a¨ M¨vw÷ªK ev Avjmv‡ii g‡Zv kvixwiK mgm¨v †`Lv 

†M‡Q| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 62% gv`Kvm‡³i g‡a¨ ÿz`vg›`v hv m‡e©v”P; 36% Gi g‡a¨ „̀wókw³ K‡g 

hvIqv; 36% Gi g‡a¨ IRb K‡g hvIqv, 46% Gi g‡a¨ M¨vw÷ªK ev Avjmvi, 16% Gi g‡a¨ ü`‡ivM, 

8% Gi g‡a¨ dzmdz‡m cvwb Rgv, 8% Gi g‡a¨ cywónxbZv, 6% Gi g‡a¨ wKWwb †ivM; 14% Gi g‡a¨ 

wjfv‡ii RwUjZv BZ¨vw` cwijwÿZ n‡q‡Q| mvwe©Kfv‡e, 72% gv`‡Ki g‡a¨ ÿz`vg›`v cwijwÿZ n‡q‡Q| 

Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`K`ª‡e¨i g‡a¨ kZKiv 50% †b․-c‡_i gva¨‡g Ges 50% ’̄j c‡_ gv`K ª̀e¨ 

µq K‡i _v‡K| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 56% †b․-c‡_ Ges 64% ¯’j c‡_i 

gva¨‡g gv`K`ªe¨ µq K‡i _v‡K| †hLv‡b mvwe©Kfv‡e, ¯’jc‡_ 57% gvbyl gv`K ª̀e¨ µq K‡i _v‡K Ges 

53% gvbyl †b․-c‡_ ev Rj c‡_ gv`K µq K‡i _v‡K| Lyjbv wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ m‡e©v”P 

64% gv`Kvm‡³i cvwievwiK wek„•Ljvi Z_¨ cvIqv ‡M‡Q; AwZwi³ LiP e„w× 14% gvby‡li g‡a¨| ỳ ©̀kv 

58% Gi g‡a¨; cvwievwiK mvgvwRK wbM„nZv 52% Gi g‡a¨; 28% gvby‡li g‡a¨ Avw_©K msKU; 

cvwievwiK m¤ú‡K©i AebwZ 58% gv`Kvm‡³i g‡a¨| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 84% gv`Kvm‡³i g‡a¨ 

cvwievwiK mvgvwRK wbM„nZv; 76% Gi g‡a¨ Avw_©K msKU; 66% cvwievwiK m¤ú‡K©i AebwZ, 66% Gi 

g‡a¨ fvB-‡ev‡bi m¤ú‡K© †ilv‡iwl; 2% Gi g‡a¨ Ab¨vb¨ Am‡šÍvl cwijwÿZ n‡q‡Q| mvgvwRKfv‡e 

59% gv`Kvm‡³i g‡a¨ cvwievwiK wek„•Ljv cwijwÿZ n‡q‡Q| Lyjbv wefv‡Mi 98% gvbyl gv`Kvmw³ 
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Kgv‡Z MYcÖwZ‡iva Av‡›`vjb Kvh©Kix e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Q| †hLv‡b, 2% gvbyl Kvh©Kix bq e‡j 

gZvgZ w`‡q‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 100% gvbyl MYcÖwZ‡iv‡ai Av‡›`vjb Kvh©Kix e‡j gZvgZ 

e¨³ K‡i‡Qb| Lyjbv wefv‡Mi 98% gvbyl gv`K cÖwZ‡iva I wbivg‡q AvB‡bi mwVK ev¯Íevqb n‡”Q e‡j 

gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb; 2% gvbyl mwVK ev Í̄evqb n‡”Q bv e‡j gZvgZ e¨³ K‡i‡Qb| Avevi, PÆMÖvg 

wefv‡Mi 100% gvbyl gv`K cÖwZ‡iva I wbivg‡q AvB‡bi mwVK ev Í̄evqb n‡”Q e‡j gZvgZ e¨³ 

K‡i‡Qb| †Z gv`Kvmw³ †Q‡o my¯’-¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Q e‡j Z_¨ cvIqv †M‡Q| †hLv‡b, PÆMÖvg 

wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 30% gv`K †Q‡o my¯’fv‡e Rxeb hvcb Ki‡Qb Avi Aewkó 70% my¯’ 

¯v̂fvweK Rxeb aviY Ki‡Z e¨_© n‡q‡Qb| Avevi, PÆMÖvg wefv‡Mi 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 82% my ’̄ 

¯v̂fvweK Rxeb hvcb Ki‡Qb Avi 28% gv`K †Q‡o my¯’ ¯v̂fvweK Rxeb wbe©v‡n e¨_© n‡q‡Qb| gv`Kvm³ 

e¨w³ mgvR‡K aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q m¤úwK©Z Z_¨ Dc¯’vwcZ n‡q‡Q| ‡hLv‡b, Lyjbv প্রফfv‡Mi I 

PÆMÖvg wefv‡Mi Avjv`v Avjv`v 50 Rb gv`Kvm‡³i g‡a¨ 100% Gi gZvgZ n‡”Q gv`Kvmw³ mgvR‡K 

cy‡ivcywi aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q|  

                           ঞ্চভ ধযায় 

ীভাফদ্ধতা এফং ুাতযভারা (Limitations and Recommendations) 

৫.১ গফলণায ীভাফদ্ধতা (Limitations of the Research) 

M‡elYvi mKj mywbw ©̀ó `k©b, bxwZ Ges wbqg AbymiY K‡i GB M‡elYv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| তবুও প্রকছু 

ীভাফদ্ধতা প্রফদ্যভান। প্রনর্চ গর্ফলণায ীভাফদ্ধতা উস্থান কযা র্রাঃ 

 M‡elYvi mKj mywbw ©̀ó `k©b, bxwZ Ges wbqg AbymiY K‡i GB M‡elYv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

তবুও প্রকছু ীভাফদ্ধতা প্রফদ্যভান মা ভগ্র ঘদর্য িপ্রতপ্রনপ্রধত্ব কর্য না। 

 GB M‡elYvwU mgMÖ †`ke¨vcx প্রযচারনা Kiv m¤¢e nqwb| ভাত্র দুটি প্রফবার্গয দুটি ঘজরায় 

গর্ফলণাটি ম্পন্ন কযা র্য়র্ছমা ম্প্রদার্য়য িপ্রতপ্রনপ্রধত্ব কর্য না। 

 GB M‡elYvwU Lyjbv Ges PÆMÖvg wefv‡Mi wbw ©̀ó wKQz DËi`vZvi KvQ †_‡K D‡Ïk¨g~jK 

Dcv‡q Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| Avgiv Rvwb, evsjv‡`kmn mvivw‡k¦ gv`Kvmw³i nvi µgvš̂‡q 
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A‡bK †ewk| GLv‡b evsjv‡`‡ki mgMÖ gv`Kvm³‡`i ev mKj KwgDwbwUi KvQ †_‡K Z_¨ 

msMÖn Kiv nqwb| 

 GB M‡elYvi mgqmxgv mswÿপ্ত।ঘকাপ্রবর্ডয কাযর্ণ অযও প্রফরম্ব র্য়র্ছ।  ভয় ঘফপ্র প্রনর্য় উাত্ত 

ংগ্র কযা র্র অযও বার্রা র্তা।  

 GB M‡elYvq mivmwi gv`Kvm³‡`i KvQ †_‡K উাত্ত msMÖn bv K‡i KwgDwbwUi gvby‡li KvQ 

†_‡K Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q|মা ভাদকাি ব্যপ্রির্দয অচযণ প্রফর্েলণ কর্য। 

 Z‡_¨i D”Pgvb iÿv Kiv cy‡ivcywi nq‡Zv m¤¢e nqwb| 

 GB M‡elYvq DËi`vZv Zvi gv`Kvm³ AvZ¥xq ev cÖwZ‡ekxi h_v_© cÖ`vb bvI Ki‡Z cv‡ib| 

ঘকননা গর্ফলণাটি একটি স্প েকাতয এফং াভাপ্রজক ফাাঁধায কাযর্ণ ব্যপ্রিয প্রযপ্রচপ্রত তুর্র ধযা ম্ভফ 

য়প্রন র্নক ঘের্ত্র। 

 GB M‡elYvwU Lyjbv Ges PÆMÖvg wefv‡Mi wbw ©̀ó wKQz DËi`vZvi KvQ †_‡K D‡Ïk¨g~jK 

Dcv‡q Z_¨ msMÖn Kiv n‡q‡Q| Avgiv Rvwb, evsjv‡`kmn mvivw‡k¦ gv`Kvmw³i nvi µgvš̂‡q 

A‡bK †ewk| GLv‡b evsjv‡`‡ki mgMÖ gv`Kvm³‡`i ev mKj KwgDwbwUi KvQ †_‡K Z_¨ 

msMÖn Kiv nqwb| 

 র্নকর্ের্ত্র উত্তযদাতা উত্তয িদান কযর্ত প্রিধার্ফাধ কর্যর্ছন।তার্দয অচযণ ঘদর্খ তর্থ্যয িকা 

প্রনধ োযণ কযা র্য়র্ছ। তাছাড়া ভাদকাির্দয তাপ্ররকা ংগ্রর্ র্নক কষ্ট র্য়র্ছ। 

৫.২ ুাতযভারা (Recommendations) 

gv`Kvmw³i Kvi‡Y mvgvwRK A_©‣bwZK-ivR‣bwZK wewfbœ Aciva বৃপ্রদ্ধ ার্ে| †`kxq ভাদক Drcv`b Ges 

we‡`kx †PvivPvjvb gv`‡Ki we Í̄vi GK fq¼i Awfkv‡c cwiYZ K‡i‡Q| এখান ঘথর্ক উত্তযর্ণয মূ উায় 

ঘফয কযা ফশ্যম্ভাফী। 2016 mv‡j gv`‡Ki weiæ‡× wR‡iv Ujv‡iÝ bxwZ Pvjy Kiv n‡qwQj| wKš‘, hw`I 

evsjv‡`‡kI 26 Ryb gv`K ª̀‡e¨i Ace¨envi I A‣ea cvPvi we‡ivax AvšÍR ©vwZK w`em cvwjZ nq| ZeyI 

AvšÍR©vwZKev‡e cÖwZ‡ekx †`k¸‡jvi mgwš̂Z Kvh©µg AZxe Riæix| ïiæ‡ZB ¯‥zj-K‡j‡Ri †Q‡j-‡g‡q‡`i 

gv`‡Ki me©bvk cÖfve m¤ú‡K© m‡PZb Ki‡Z n‡e| cÖ_gZ, gv`‡Ki Drm, I mieivn eÜ Ki‡Z cvi‡j 

cieZ©x‡Z gv`Kvm³‡`i A‡bKvs‡k K‡g Avm‡e e‡j অা কযা মায়। 

                                                            miKv‡ii f~wgKv 

 

01| gv`K e¨emvqx‡`i m‡e©v”P kvw Í̄য e¨e ’̄v Kiv, িচপ্ররত ভাদক প্রনয়ন্ত্রণ ঘম অআন অর্ছ তা কাম েকয কর্য 

াপ্রিয ব্যফস্থা কযা এফং নতুন অআন চালু কযা। 
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02| Mbm‡PZbZv e„w× Kiv ির্য়াজন।এআ জর্ন্য ভাদক ম্পপ্রক েত প্রধক গর্ফলণা ওয়া ির্য়াজন।  

03| mgv‡R me©¯Í‡ii my¯’ weদনা`b wbwðZ Ki‡j gv`‡Ki Pvwn`v Kg‡e| যকাপ্রয উর্দ্যর্গ ভাদকাির্দয 

ভপ্রষ্টপ্রবপ্রত্তক ঘফায ব্যফস্থা কযা।  

04| gv`K e¨enviKvix‡`i †RjLvbvq GBPAvBwf cÖwZ‡iva Kg©m~Px MÖnY, cywjk I gv`K wbqš¿YKvix 

ms ’̄v‡`i gv`K MÖnY I GBP-AvBwf GBWm cÖwZ‡iv‡a m‡PZbZvi e¨e¯’v Kiv মার্ত ভাদকাির্দয ভর্ধ্য 

প্রধক ভাদকাপ্রি না অর্।  

05| †eKvi‡`i R‡b¨ e¨vcK Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv তার্র ভাদকাি র্যফকর্দয ংখ্যা হ্রা কযা ম্ভফ 

র্ফ। 

                                           cÖkvm‡bi f~wgKv 

 

01| gv`K wbivg‡q gv`K wbqš¿Y Awa`ßi, ¯̂v¯’¨ gš¿Yvjq Ges mgvRKj¨vY gš¿Yvjq‡K mgwš̂Zfv‡e KvR 

Ki‡Z n‡e| 

02| gv`K ª̀e¨ MÖnY‡K Aciva wn‡m‡e bv †`‡L GwU‡K ¯v̂ ’̄¨MZ Bmy¨ wn‡m‡e fve‡j gv`Kvm³iv mgv‡R 

MÖnY‡hvM¨Zv †cZ Ges cieZ©x‡Z mgv‡R I cwievi †_‡KB wb‡R‡K my¯’ wn‡m‡e Avevi AvZ¥cÖKvk Ki‡Z 

cvi‡Zv|ভূরক 

03| we`¨gvb Ges bZzb gv`‡Ki †`kxq Drcv`b Ges •e‡`wkK Drm †Luv‡R †ei K‡i cÖwZ‡iv‡ai hveZxq 

e¨e¯’v MÖnY কযা। 

04| gv`K cÖ‡qvM, †meb, enb Ges Drcv`‡bi I e¨emvi †ÿ‡Î AvB‡bi K‡Vvi cÖ‡qvM ঘজাযদায কযা। 

05| gv`K wbqš¿Y Awa`ßi, AvBb k„•Ljv evwnbxi Kv‡Ri MwZ বৃপ্রদ্ধ কযা এফং দৃষ্টান্তমূরক াপ্রিয ব্যফস্থা 

কযা। 

06| cybivq wR‡iv Ujv‡iÝ bxwZ RvMÖZ Ki‡Z D‡`¨vMx n‡Z n‡e hv LyeB Kvh©Ki f~wgKv ivL‡e Avkv Kwi| 

০৭। ভাদক প্রনয়ন্ত্রণ অআন নুমায়ী যার্ধয ধযণ, ভাদর্কয প্রযভার্ণয উয প্রবপ্রত্ত কর্য প্রফপ্রবন্ন দর্ণ্ডয ব্যফস্থা 

কযা। 

 

                                                   mykxj mgv‡Ri f~wgKv 
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01| gv`‡Ki ÿwZKi w`K¸‡jv m¤ú‡K© e¨vcK cÖPviণা ির্য়াজন| 7g-9g †kÖYxi eB‡q cvV AvKv‡i Zz‡j 

a‡i gv`K m¤ú‡K© জ্ঞান দান কযা এফং এয খাযা প্রদক তুর্র ধযা|  

02| gv`K, wUKUK, wK‡kvi M¨vO- Gme e¨vwa‡Z hye mgvR †_‡K ïiæ K‡i mKj †kÖYx ev eq‡mi †KD †hb 

Avm³ bv nq †m wel‡q m‡PZb „̀wó ivL‡Z miKvwi-‡emiKvix ms ’̄v, AwffveK mevB‡K GwM‡q G‡m 

AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡Z n‡e| 

0৩| gv`‡Ki e¨vcKZv Kgv‡Z wewfbœ cÖPviYv Pvjv‡bv, mvgvwRK Av‡›`vjb গর্ড় ঘতারা , Pvc-ির্য়াগমূরক 

অ‡›`vj‡bi e¨e ’̄v ঘজাযদায Kiv| 

AwffveK‡`i f~wgKv 

 

01| mšÍvb-mšÍwZ Av`k© wkÿvq wkwÿZ n‡”Q wK bv? m½‡`v‡l c‡o‡Q wK bv? †K․Z~njx n‡q †Kvb 

†bkvRvZxq ª̀e¨ GgbwK wmMv‡i‡U Avm³ n‡”Q wKbv? ‡jLvড়াq ভন‡hvMx wK bv G wel‡q `vwqZ¡kxjfv‡e 

ভূপ্রভকা যাখা|  

02| †Q‡j-‡g‡qi nv‡Z AwZwi³ A_© mieivn bv Kiv এফং তদাযপ্রক বৃপ্রদ্ধ কযা| 

03| †Q‡j-‡g‡q †gvevBj ev B›Uvi‡b‡U AwZwi³ Avm³ n‡”Q wK bv G wel‡q m‡PZb _vK‡Z n‡e| 

04| gv`Kvmw³ †_‡K wdwi‡q Avbvi ci cybivq †hb gv`K ª̀e¨ MÖnY bv K‡i †m wel‡q m‡PZb I mRvM 

„̀wó ivLv| 

০৫। ন্তানর্ক ভানপ্রফক মূল্যর্ফাধ গঠর্ন ও ননপ্রতক গুণাফরী জের্ন াায্য কযা। 

                                        গর্ফলর্কয ভূপ্রভকা 

 

০১। ভাদকাি ব্যপ্রির্দয প্রনর্য় ব্যাক প্রবপ্রত্তক গর্ফলণা প্রযচারনা কযা অফশ্যক। প্রফর্ল কর্য প্রযফায ম োর্য় 

ভাদর্ক ব্যফায ম্পর্কে গর্ফলণা কযা অফশ্যক। 

০২।ভাদকাপ্রিয কাযন এফং র্যফ ভার্জয উয এয িবাফ ম্পর্কে গুনাত্বক গর্ফলণা প্রযচারনা কযা ঘমর্ত 

ার্য। 

                                         ঘফযকাপ্রয িপ্রতষ্ঠার্নয ভূপ্রভকা 

০১। ঘফযকাপ্রয ম োর্য় ভাদকাপ্রি প্রনযাভয় ও পুনফ োন কাম েিভ গ্রন কযা। মার্ত ভাদকগ্রিযা ঠিকবার্ফ 

প্রচপ্রকৎা ঘর্ত ার্য এফং াভাপ্রজকবার্ফ পুনফ োপ্রত য়। 



88 
 

০২। ঘফযকাপ্রয ভাদকাপ্রি প্রনযাভয় ও পুনফ োন ঘকর্ন্দ্র িপ্রেণ িাপ্ত প্রচপ্রকৎক ও কাউপ্রন্পরয প্রনর্য়াগ ঘদয়া। 

মার্ত িপ্রতটি ভাদকগ্রির্ক ঘফায অওতায় অনা ম্ভফ য়।য 

৫.৩ উংায (Conclusion) 

 

ফত েভান ভাজ ও ঘদর্য জন্য ভাদকাপ্রি ভাযাত্মক ভস্যা র্য় দাাঁপ্রড়র্য়র্ছ। ভাদর্কয নীর থাফা অজ অভার্দয 

ভি িজন্ প্রফর্ল কর্য তরুণ িজন্র্ক ধ্বং কর্য প্রদর্ে। ঘর্য ঘর্য সৃপ্রষ্ট র্ে তাা। ফাপ্রিত অনন্দ, 

রার্বয ফানা, নতুন প্রবজ্ঞতা ঞ্চর্য়য িয়া, ঙ্গর্দাল, াপ্রযফাপ্রযক প্রযভণ্ডর্র ভাদক, ঘফকাযত্ব, ভাদর্কয 

জরবেতা, ননপ্রতক প্রোয বাফ আতোপ্রদ ভাদর্কয ন্যতভ কাযন। প্রফপ্রবন্ন াযীপ্রযক ও ভানপ্রক েপ্রতকাযক 

িবাফ প্রযরপ্রেত মা ব্যপ্রি ত্ত্বার্ক ধ্বং কর্য ঘদয়। ভাদকাপ্রি ঘথর্ক ঘদ ও জাপ্রতর্ক যো কযায দাপ্রয়ত্ব দর ও 

ভত প্রনপ্রফ ের্র্ল ফ ভর্রয সুীর ভাজ, যকায, ঘফযকাপ্রয িপ্রতষ্ঠান, প্রববাফক, র্চতন নাগপ্রযক কর্রয। 

ঘবৌগপ্ররকবার্ফআ ফাংরার্দ একটি ভাদকিফণ ঘদ । ঘগার্েন ট্রায়ার্ঙ্গর, ঘগার্েন প্রির্ন্ট, ঘগার্েন ওর্য়র্জয 

ভধ্যফতী ভাদর্কয উৎ, যফযা ঘযাধ কযর্ত র্ফ। 

 

নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা,  ব্যফাযকাযী, াভাপ্রজক িবাফ এফং উত্তযর্ণয উায়ঃ  একটি 

গর্ফলণা 

                                          K-wefvM 

gv`K e¨enviKvixয RbwgwZK, Av_©-mvgvwRK I mvs¯‹…wZK Ae¯’v m¤ú‡K© Rvbv|  

01| gv`Kvm³ e¨w³i bvg  t  

02| wcZvi bvg   t 

03| gvZvi bvg                        t 

04| eqm   t 

05| wkÿv   t (K) wbiÿi  
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      (L) cÖv_wgK 

      (M) gva¨wgK 

      (N) D”P gva¨wgK 

      (O) ¯œvZK  

      (P) Ab¨vb¨-------- wbw ©̀ó Kiæb| 

06| †ckv    t (K) QvÎ  (L) †eKvi  (M) e¨emv  (N) PvKzix   

   (miKvix/‡emiKvix) (O) Mvwo PvjK  (P) kÖwgK (Q)   

    K…wlKvR (R) Ab¨vb¨...wbw ©̀ó Kiæb| 

07| •eevwnK Ae ’̄v   t (K) weevwnZ         (L) AweevwnZ 

08| ag©   t (K) gymwjg  (L) wn› ỳ   (M) †e․× 

      (N) wLª÷vb  (O) Ab¨vb¨ 

09| eZ©gvb wVKvbv  t MÖvg-    WvKNi- 

     Dc‡Rjv-   ‡Rjv- 

10| ¯’vqx wVKvbv  t MÖvg-    WvKNi- 

     Dc‡Rjv-   ‡Rjv- 

11| evm¯’vb   t (K) cvKv   (L) KuvPv                

12| ms¯‥…wZgbv, Mvb-evRbvi mv‡_ RwoZ wK bv ? (K) ্া াঁ                             (খ) না 

13| Avcbvi cwievi KvVv‡gv †Kgb? 

(K) GKK cwievi  (L) †h․_ cwievi  (M) GK m`m¨ wewkó 
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14| cwiev‡ii m`m¨ msL¨v ? t 

15| cwiev‡ii m`m¨ wPwýZ Kiæb| 

m`m¨ bvg eqm wkÿv ‡ckv Avq DËi`vZvi mv‡_ m¤úK© 

       

       

       

       

       

       

       

 

16| cwiev‡ii gvwmK Avq ?  

17| gv`Kvm³ e¨w³i gvwmK Avq KZ?  

18| gv`Kvm³ e¨w³ wK Zvi cwiev‡ii mv‡_ emevm K‡ib? (K) nu¨v  (L) bv 

19| Avcbvi Rvbv g‡Z gv`Kvm³ e¨w³i mKj my‡L- ỳt‡L cwiev‡ii m`m¨MY wK cv‡k _v‡K? 

(K) nu¨v   (L) bv 

20| cwiev‡ii m`m¨‡`i mv‡_ gv`Kvm³ e¨w³i m¤úK© †Kb? 

(L) Lye fv‡jv    (L) fv‡jv   (M) ¯̂vfvweK      (N) Lvivc    

                                                                  L wefvM  
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ভাদক ব্যফাযকাযী নতুন এফং পুযাতন ঘকান ঘকান ধযর্ণয এফং ঘকন ভাদক গ্রণ কর্য ঘ ম্পর্কে তথ্যানুন্ধান 

কযা 

21| gv`Kvm³ e¨w³ wK wK gv`K MÖnY K‡ib? 

(K) Bqvev (L) Avwdg (M) †n‡ivBb (N) nvwmm (O) †Kv‡KBb (P) MuvRv 

(Q) †ngv (R) gvwiRyqvbv  (S) Gj Gm wW  (T) eªvDb myMvi  

(U) Ab¨vb¨-------------- wbw ©̀ó Kiæb| 

২২|  অনায জানাভর্ত, ভাদক ব্যফাা্যকাযী কাযা র্ত ার্য? 

(ক) ছাত্র            (খ) ঘফকায র্যফক/র্যফতী           (গ) ব্যফায়ী           (ঘ) চাকুপ্রযজীফী 

(যকাপ্রয/ঘফযকাপ্রয)      

(ঙ) গাপ্রড় চারক            (চ) শ্রপ্রভক                   (ছ) কৃলক                (জ) প্রবজাত ব্যপ্রিফগ ে 

(ঝ) ন্যান্য..................প্রনপ্রদ েষ্ট করুন।            

২৩। ব্যফাযকাযীযা প্রকবার্ফ ভাদকদ্রব্য ঘর্ত ার্য ফর্র অপ্রন ভর্ন কর্যন? 

(ক) ফন্ধু-ফান্ধফ/ াঠী   (খ) স্থানীয় ঘদাকান    (গ) ভাদক যফযাকাযী     (ঘ) অআন শৃঙ্খ্রা ফাপ্রনী 

(ঙ) প্রনর্জ নতপ্রয কর্য     (চ) ঔষুর্ধয ঘদাকান      (ছ) ন্যান্য..................প্রনপ্রদ েষ্ট করুন।    

২৪। ব্যাফার্যয ঘডাজ 

ভাদক ব্যফাযকাযী ভাদকদ্রব্য প্রযভাণ ভয় 

 গাাঁজা 

অপ্রপভ 

ঘপপ্রন্পপ্রডর 

আয়াফা 

ঘর্যাআন 

 প্রদন/যাত 

নদপ্রনক 

প্তা 

ভাপ্রক 

লান্াপ্রক 
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ভদ 

এর এ প্রড 

ঘকার্কআন 

ন্যান্য... 

ফাৎপ্রযক 

াযা জীফর্ন ১ ফায- 

ঘকৌতূরফত 

         

2৫| KZ eQi eq‡m me© cÖ_g gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i?  

2৬| gv`K wKfv‡e MÖnY K‡i? 

(K) Bb‡nj ev bv‡K †kvKvi gva¨‡g  (L) a~gcv‡bi gva¨‡g 

(M) Bb‡RKk‡bi gva¨‡g Z¡‡Ki wb‡P  (N) U¨ve‡jU 

(O) wmivc  (P) যারয i³ cÖev‡n AbycÖ‡ekKi‡Y| 

(Q) Ab¨vb¨............রনরদবষ্ট করুন  

2৭| Avcbvi cwiev‡i †KD gv`K ª̀e¨ MÖnY K‡i wK bv? 

(K) nu¨v  (L) bv 

2৮| gv`K MÖnYKvix e¨w³i mv‡_ Avcbvi m¤úK© wK? 

                                                  M wefvM 

ভাদক দ্রর্ব্যয উৎ এফং যফযা ম্পর্কে তথ্য অযণ কযা। 

২৯| Avcbvi GjvKvq gv`K`ªe¨ µq weµq nq wK bv? 

(K) wb‡Ri Avq 

(L) evev-gv Gi †`qv nvZ Li‡Pi gva¨‡g 

(M) Ab¨ †Kvb Z…Zxq e¨w³i Avw_©K mg_©‡b| 
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(N) Ab¨vb¨ 

৩০|  অনায জানাভর্ত, অনায এরাকায় ভাদকদ্রব্য যফযার্য ার্থ কাযা জপ্রড়ত? 

(ক) এরাকায িবাফারী ব্যপ্রিফগ ে         (খ) ব্যফায়ী           (গ) যাজননপ্রতক ঘনতা      

(ঘ) ঘচাযাকাযফাযী (ঘদপ্র-প্রফর্দপ্র)           (ঙ) স্থানীয় ফাপ্রন্দা    

(চ) ন্যান্য............... wbw ©̀ó Kiæb|  

৩১| gv`K wKfv‡e gv`Kvm³ e¨w³ msMÖn K‡ib? 

(K) mivmwi  (L) we‡kl ‡Kvb wmwÛ‡K‡Ui gva¨‡g (M) eÜz‡`i gva¨‡g  

(N) †Kvb gv`K e¨emvqxi gva¨‡g  (O) cywjk m`‡m¨i gva¨‡g 

(U) Ab¨vb¨-------------- wbw ©̀ó Kiæb| 

32| gv`Kvm³ e¨w³ wK wbqwgZ gv`K †meb K‡ib? 

(K) nu¨v  (L) bv 

33| gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b KviY ejyb?  

(K) eÜz / mncvVx‡`i Pv‡c c‡o 

(L) gvbwmK mgm¨v 

(M) †K․Z‚njx n‡q 

(N) wb‡R‡K AZ¨vwaK ¯§vU cÖgvY Ki‡Z 

(O) cvwievwiK fvOb 

(P) nZvkv 

34| gv`K wK gv`Kvm³ e¨w³i Kv‡Q mnRjf¨? 
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(K) nu¨v  (L) bv 

35| gv`Kvm³ e¨w³i g‡a¨ agx©q g~j¨‡ev‡ai wePz¨wZ N‡U‡Q? 

(K) cy‡ivcywi  (L) gvঝাgvwS  (M) AvswkK  (N) G‡Kev‡iB bv 

36| gv`Kvm³ e¨w³ wK KL‡bv †cÖ‡g e¨_© n‡q‡Qb? 

(K) nu¨v  (L) bv 

37| cwiev‡ii Ab¨‡KD gv`K`ªe¨ MÖnY K‡i wKbv?    (ক)nu¨v  (L) bv 

                                            N wefvM 

ভাদর্কয অথ ে- াভাপ্রজক, াপ্রযফাপ্রযক, াযীপ্রযক ও ভানপ্রক ঘনপ্রতফাচক িবাফ ম্পর্কে ফগত ওয়া। 

38| Avcwb wK g‡b K‡ib, gv`Kvmw³ hyemgvR‡K cy‡ivcywi aŸs‡mi w`‡K †V‡j w`‡”Q? 

(K) nu¨v  (L) bv 

39| Gi d‡j cvwievwiK Rxeb euvavi m¤§yLxb n‡”Q? 

(K) nu¨v  (L) bv 

৪০| mvgvwRK I cvwievwiK wek„•Ljv †`Lv w`‡”Q? 

(K) nu¨v  (L) bv 

4১| •bwZK AatcZb †`Lv w`‡”Q? 

(K) nu¨v  (L) bv 

4২| †h․_ cwievi KvVv‡gv †f‡O hv‡”Q? 

(K) nu¨v  (L) bv 

4৩| AcivacÖeYZvi nvi †e‡o hv‡”Q? 
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(K) nu¨v  (L) bv 

4৪| gv`Kvm³ e¨w³ †Kvb Aciva msNwUZ K‡i‡Qb? 

(K) gvivgvwi   (L) bvix‡`i DË¨³KiY (M) Lyb  (N) Pzwi  (O) Ab¨vb¨ 

4৫| cvwievwiK Rxe‡b wK wK Am‡šÍvl m„wó n‡q‡Q? 

(1) cvwievwiK wek„•Ljv   (2) fvB-‡evb cwiev‡ii m`m¨‡`i g‡a¨ †ilv‡iwl 

(3) AwZwi³ Avw_©K LiP e„w×   (4) cvi¯úwiK m¤ú‡K©i AebwZ 

(5) ỳ ©̀kv / †fvMvwšÍ   (6) Avw_©K msKU 

(7) cvwievwiK mvgvwRK wbM„nZv  (8) Ab¨vb¨------------ wbw ©̀ó Kiæb| 

4৬| gv`Kvmw³ e¨w³ cwiev‡ii †Kvb ai‡bi AvµgbvZ¥K e¨envi K‡i wK bv? 

(K) nu¨v  (L) bv 

4৭| DËi n¨v n‡j wK wK AvµgYvZ¥K e¨envi K‡i? 

(1) nZ¨v Ki‡Z D×Z nb  (1) gvigyLx nq / nvZvnvwZ 

(3) AkÖve¨ K_v ejv / MvwjMvjvR Kiv 

(4) UvKv bv †c‡j AvZ¥nZ¨v Ki‡Z D×©Z g‡bvfve 

(5) cwiev‡ii m`m¨‡`i me©`v wbivcËvnxbZvi KviY nq| 

(6) Ab¨vb¨ ------------------ wbw ©̀ó Kiæb| 

4৮| Avcbvi Rvbv g‡Z cwiev‡ii Af¨šÍ‡i gv`Kvm³ e¨w³ KZ…©K  wK wK AcivamsNwUZ nq e‡j Avcwb 

Rv‡bb? 

(1) Pzwi  (2) wQbZvB  (3) nZ¨v  (4) wg_¨vPvi (5) †h․bvPvi 
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4৯| gv`Kvmw³ †e‡o hvIqvi †cQ‡b KviY¸wjv wK wK?  

(1) cvwievwiK Avw_©K mÿgZv †e‡o hvIqv 

(2) cvwievwiK Rxe‡b gv`Kvm³ e¨w³i cÖwZ Agb‡hvMx AvPiY 

(3) wcZv-gvZvi cvwievwiK m¤ú‡K©i ci¯úi AebwZ| 

(4) gv`K ª̀‡e¨i Aeva e¨envi / mnRjf¨Zv 

(5) gv`Kvm³ e¨w³i m½ 

(6) Ab¨vb¨ --------------- wbw ©̀ó Kiæb| 

(৫০) mvgvwRK Rxe‡b gv`Kvm³ e¨w³ I Zvi cwievi wK wK mgm¨vi wkKvi n‡”Q? 

(K) mvgvwRK wbM„nZv/GKN‡i K‡i †`Iqv 

(L) wcZv gvZv‡K †nq cÖwZcbœ Kiv| 

(M) mvgvwRK wek„•Ljv •Zwi Kiv| 

(N) A‡m․Rb¨g~jK e¨envi 

(O) Amn‡hvwMZvg~jK g‡bvfve| 

(P) Ab¨vb¨......... wbw ©̀ó Kiæb| 

৫১। ভাদকাি ব্যপ্রি অপ্রথ েক েপ্রতয মুর্খ ড়র্ছ?  (K) nu¨v  (L) bv 

5২। gv`Kvmw³ e„w×‡Z Avcbvi gZvgZ w`b- 

(i) gv`Kvmw³ cwiev‡i AkvwšÍ e„w× K‡i? 

(K) GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 
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(ii) gv`Kvmw³ cwiev‡ii m`m¨‡`i cxov †`q bv? 

(K) GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 

(iii) gv`Kvmw³ cwiev‡ii fvOb Z¡ivw¤Ẑ K‡i‡Q? 

(K) GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 

(iv) gv`Kvmw³ e„w×‡Z cwiev‡ii m`m¨‡`i HK¨e× K‡i? 

(K) GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 

(v) gv`Kvmw³ cwiev‡ii  e¨q e„w× K‡i? 

(K) GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 

(vi) cwiev‡ii ZiæY m`m¨iv gv`Kvmw³‡Z †ewk Avm³ nq? 

(K) GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 

(vii) cwiev‡ii উাজবনীর m`m¨iv gv`Kvmw³‡Z †ewk Avm³ nq? 

(ক)GKgZ (L) GKgZ bv    (M) GK`gB bv  (N) LyeB GKgZ     (O) AvswkK 

5৩| gv`Kvm³ e¨w³ wK wK gvbwmK I A¯̂vfvweKZvi ga¨ w`‡q hv‡”Qb? 

(K) AvPi‡Y A¯v̂fvweKZ¡   

(L) †Pnvivq jveY¨ nvwi‡q PvIqv 

(M) Avmbœ e¨w³ QvÎ n‡j cov‡jLvq gb‡hvM K‡g hvIqv 

(N) Avmbœ e¨w³ Kg©Rxex n‡j Kv‡R gb‡hvM K‡g hvIqv 
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(O) ¯§iYkw³ K‡g hvIqv 

(P) AmvgvwRK n‡q hvIqv| mK‡ji †_‡K wb‡R‡K Avovj K‡i †bIqv 

(Q) †gRvR wLUwL‡U n‡q hvIqv 

5৪| gv`Kvm³ e¨w³ †Kvb A¯v̂fvweKZv ev াযীরযক Amy¯’Zvi wkKvi n‡q‡Qb e‡j Avcwb Rv‡bb? 

(K) ü`‡ivM  (L) dzumdz‡m cvwb Rgv  (M) M¨vw÷ªK ev Avjmvi 

(N) wjfv‡i RwUjZv (O) wKWwb †ivM  (P) K¨vÝvi 

(Q) eÜ¨vZ¡  (R) Acywó    (S) „̀wókw³ n«vm cvIqv  

(T) ÿzavg›`v  (U) gvbwmK Aemv`MÖ ’̄Zv  

(V) IRb K‡g hvIqv / ỳe©j n‡q hvIqv  

5৫| gv`K ª̀e¨ e¨env‡ii Kvi‡b KL‡bv nqivwbi wkKvi n‡q‡Q? 

(K) n¨v   (L) bv 

KZevi ?........................... 

5৬| KL‡bv cywjk KZ…©K †MÖßvi n‡q‡Qb? 

(ক) n¨v                (L) bv 

                                                             O wefvM 

ভাদক ফ্ফায ও যফযা হ্রাকযমণয রময্ তা দথমক উত্তযমণয উায় ম্পমকব তথ্ দখা াঁমজ দফয কযা। 

5৭| Avcwb wK g‡b K‡ib, gv`K e¨envi I mieivn n«v‡m cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc †bqv Lye Riæix wK? 

(K) nu¨v  (L) bv 
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5৮| gv`K`ªe¨ Drcv`b I Avg`vwb wbwl×Ki‡Yi j‡ÿ¨ mswkøó †`k¸‡jvi mv‡_ mgwš^Z Kvh©µg MÖnY K‡i 

cÖwZ‡iva e¨e ’̄v †Rvi`vi Kiv DwPZ wK bv? 

(K) Lye Riæix  (L) Riæix  (M) gvSvgvwS    (N) AvswkK    (O) `iKvi †bB 

5৯| Avcbvi GjvKvq gv`K`ªe¨ wePvi‡iv‡a mycvwik wK Avcbvi? 

৬০| Avcbvi cwiev‡ii m`m¨ ev cÖwZ‡ekx gv`KMÖnY Kivi ci †Kvb wPwKrmv MÖnY K‡i‡Qb? 

(K) nu¨v  (L) bv 

৬১| Avcbvi cwiev‡ii m`m¨ / cÖwZ‡ekx †evW© gv`K ª̀e¨ MÖnY Ki‡j Zv †Kv_vq wPwKrmv Kivb? 

(K) wK¬wbK (L) nvmcvZvj  (M) gv`Kvm³ wbivgq †K› ª̀ (N) N‡ivqv cwi‡ek 

(O) e¨w³MZ wPwKrmK   (P) Ab¨vb¨ 

6২| Avcbvi GjvKvq wK wewfbœ mfv, †mwgbvi, Av‡jvPbv I Ab¨vb¨ cÖPvi gva¨‡g cÖPv‡ii gva¨‡g gv`K 

cÖwZ‡iv‡ai e¨e¯’v †bqv nq? 

(K) nu¨v  (L) bv 

6৩| Avcbvi GjvKvq †eKvi hyeK ও Ab¨vb¨‡`i R‡b¨ e¨vcK Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Av‡Q wK? 

(K) nu¨v  (L) bv 

6৪| †eKvi hyeK‡`i R‡b¨ e¨vcK Kg©ms ’̄vb gv`Kvmw³ Kwg‡q w`‡Z cv‡i e‡j wK Avcwb g‡b K‡ib? 

(K) nu¨v  (L) bv 

6৫| gv`Kvmw³ কভামত MYcÖwZ‡iva Av‡›`vjb Kvh©Kix e‡j Avcwb g‡b K‡ib wK? 

(K) nu¨v  (L) bv 

 

6৬| Avcbvi  GjvKvq gv`K cÖwZ‡iva I wbivgq msµvšÍ AvB‡bi ev¯Íevqb n‡”Q wK? 
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(K) nu¨v  (L) bv 

6৭| MYcÖwZ‡iva Av‡›`vjb gv`Kvmw³ cÖwZ‡iva I wbivg‡q Riæix wK? 

(K) Lye Riæix   (L) Riæix  (M) †gvUvgywU Riæix 

(N) AvswkK Riæix  (O) Riæix bq 

6৮| gv`Kvm³ e¨w³ wPwKrmvMÖnY Kivi ci cybivq gv`K MÖnY K‡i‡Q? 

(K) nu¨v  (L) bv 

6৯| gv`Kvm³ e¨w³ gv`K †Q‡o eZ©gv‡b my¯’ ¯^vfvweK Rxebhvcb Ki‡Qb? 

(K) nu¨v  (L) bv 

 

 

mvÿvrKvi MÖnYKvixi bvg I ¯v̂ÿit 

নতুন নতুন ভাদেয উৎ, যফযা, ফযফাযোযী, াভাতজে প্রবাফ এফং 

উত্তযণয উায়ঃ এেতি গফলণা 

Case Study Guideline 

নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা, ব্যফাযকাযী, াভাপ্রজক িবাফ এফং উত্তযর্ণয উায়ঃ একটি গর্ফলণা ীল েক 

ঘক স্টাপ্রড অর্রাচনায় নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা, ব্যফাযকাযী, অথ ে-াভাপ্রজক, াপ্রযফাপ্রযক, 

াযীপ্রযক, ভানপ্রক জীফ‡bi Dci gv`‡Ki cÖfve Ges gv`K e¨envi I mieivn n«v‡mi cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc 

m¤ú‡K© Avcbvi cvi¯úwiK Av‡jvPbv, mgv‡jvPbv Ges †m‡ÿ‡Î Avcbvi g~j¨evb gZvgZ I mycvwik cÖ`vb 

Kiæb]| 
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উত্তযদাতায bvg  

wcZvi bvg  

gvZvi bvg  

ফqm  

wkÿvMZ †hvM¨Zv  

‡ckv  

ag©  

eZ©gvb wVKvbv MÖvg                       †cvt                   _vbv              †Rjv- 

¯’vqx wVKvbv MÖvg                       †cvt                   _vbv              †Rjv- 

gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi BwZnvm/ cUf~wg 

1| wkÿv t 

Avcbvi wkÿvMZ †hvM¨Zv/ wkÿv Rxeb m¤ú‡K© we Í̄vwiZ ejyb (wbiÿi/ AZxZ wkÿv/ eZ©gvb wkÿv) 

 

 

 

 

2| ¯v̂¯’̈  t 

Avcwb eZ©gv‡b wK wK kvixwiK mgm¨v ev †iv‡M fzM‡Qb †m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ ejyb (mgm¨vi aib/ 
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kvixwiK I mvgvwRK KviY D‡jøL Kiæb| 

 

 

 

 

3| gvbwmK Ae¯’v t 

Avcwb wK †Kvb gvbwmK mgm¨vq fzM‡Qb?  ‡m m¤ú‡K© we Í̄vwiZ ejyb| (mgm¨vi aib I KviY  D‡jøL 

Kiæb)| 

 

 

 

 

4| evwo-Ni /emwZ t 

Avcwb Avcbvi evm ’̄vb m¤ú‡K© ejyb (emZevoxi aib, gvwjKvbv, ‣cwÎK cwiPq) 

 

 

 

 

5| we‡bv`b t 
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Avcbvi •`bw›`b Kg©Kv‡Ði evwn‡i Avcwb wK wK KvR (we‡bv`b, mvs¯‥…wZK Abyôvb, †Ljvayjv, eBcov, 

agx©q PP©v Ki‡Z cQ›` K‡ib? [we Í̄vwiZ ejyb]) 

 

 

 

 

 

6| gv`K MÖnYKvixi Av_©-mvgvwRK Ae¯’v?  

Avcbvi A_©‣bwZK I mvgvwRK ‡h Ae ’̄v (Avw_©K Ae¯’vb, mvgvwRK Ae ’̄vb, cvwievwiK Avq, wbR¯̂ 

Avq, ¯”̂QjZv, A¯̂”QjZv, c`gh©v`v BZ¨vw`) m¤ú‡K© ejyb| 

 

 

 

 

 

7| gv`Kvm³ e¨w³i cvwievwiK Rxebt 

Avcwb Avcbvi cvwievwiK Rxeb m¤ú‡K© we Í̄vwiZ ejyb (cvwievwiK KvVv‡bv, cwiev‡ii m`m¨ msL¨v, 

cwiev‡ii m`m¨iv mn‡hvwMZvg~jK I †m․Rb¨g~jK AvPiY K‡i wK bv? Zv‡`i mv‡_ Avcbvi m¤úK© 

‡Kgb? G m¤ú‡K© ejyb|) 
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8|  gv`K ª̀e¨ msMÖ‡ni Drm, gv`K ª̀‡e¨i cÖK…wZ I MÖnY m¤ú‡K© ejyb t 

 

 

 

 

 

9| Avcwb wVK wK wK Dcv‡q gv`K`ªe¨ MÖnY K‡ib /K‡i‡Qb Zvi cwigvY I mgq (‣`wbK, mßvn, 

gvm, eQi) m¤ú‡K© ejyb| 
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10| Avcwb wVK wK wK Dcv‡q ev Kv‡`i gva¨‡g gv`K ª̀e¨ msMÖn K‡ib|  

 

 

 

 

 

11| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi KviYt 

Avcwb gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b g~jZ wK wK KviY KvR K‡i‡Q †m m¤ú‡K© e¨vL¨v Kiæb| 

 

 

 

 

 

12| Avcbvi gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi ci wPwKrmv m¤ú‡K© ejyb? 
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13| gv`K ª̀e¨ MÖn‡Yi c~e©eZx© I cieZx© Ae ’̄vi g‡a¨ wb‡R‡K Zzjbv Kiæb| 

 

 

 

 

 

 

14| gv`K gy³ nIqvi Rb¨ Avcbvi wbR¯̂ wPšÍv fvebv ev mycvwik m¤ú‡K© ejyb| 

 

 

 

 

 

 

 

নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা, ব্যফাযকাযী, াভাপ্রজক িবাফ এফং উত্তযর্ণয উায়ঃ একটি গর্ফলণা 
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                                FGD Guideline 

[নতুন নতুন ভাদর্কয উৎ, যফযা, ব্যফাযকাযী, াভাপ্রজক িবাফ এফং উত্তযর্ণয উায়ঃ একটি গর্ফলণা 

 kxl©K ‡dvKvm `j Av‡jvPbvq Avcbv‡K ¯̂vMZg| অনায Rxe‡b gv`Kvmw³i িকৃত KviY AbymÜvb, MÖnY 

I msMÖ‡ni cÖK…wZ m¤ú‡K© Z_¨vmyÜvb, gv`‡Ki অথ ে-াভাপ্রজক, াপ্রযফাপ্রযক, াযীপ্রযক ও ভানপ্রক cÖfve 

m¤ú‡K© Rvbv Ges gv`K e¨envi I mieivn n«v‡mi cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc m¤ú‡K© Avcbv‡`i cvi¯úwiK 

Av‡jvPbv, mgv‡jvPbv Ges †m‡ÿ‡Î Avcbvi /Avcbv‡`i g~j¨evb gZvgZ I mycvwik Avkv KiwQ]| 

 

AskMÖnYKvix‡`i cwiwPwZt 

µwgK 

bs 

bvg eqm wkÿvMZ †hvM¨Zv ‡ckv wVKvbv 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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10      

 

1| gv`Kvmw³ I gv`Kvm³ e¨w³ m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ w`b|  

   (gv`‡Ki ïiæ/ †eKviZ¡/‣eevwnK Ae¯’v/kvixwiK MVb 

 

 

 

2| gv`Kvm³ e¨w³‡`i cvwievwiK I mvgvwRK Ae ’̄v m¤ú‡K© ejyb| 

   (mgv‡Ri „̀wófw½ / gh©v`v) 

 

 

 

 

 

3| নতুন নতুন gv`K ª̀ঘফ¨য উৎ, যফযা,ব্যফাযকাযী,  MÖnY I msMÖ‡ni cÖK…wZ m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ 

w`b| 

 (†Kvb ª̀e¨ e¨envi K‡i) 
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4| Avcbvi KwgDwbwU‡Z gv`Kvm³ nIqvi †cQ‡b KviY ejyb| 

   (gv`K`ª‡e¨i mnRjf¨Zv / gv`K e¨emvqx‡`i †`․ivZ¥¨/ †eKviZ¡ / m½‡`vl) 

 

 

 

 

 

5| hyemgv‡Ri cvwievwiK Rxe‡b gv`‡Ki cÖfve m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ w`b|  

     (cvwievwiK m¤ú‡K©i AebwZ / SMov weev` / Afve / gb:¯ÍvwË¡K we‡iva) 
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6| অথ ে-mvgvwRK,াপ্রযফাপ্রযক, াযীপ্রযক ও ভানপ্রক  জীফর্ন gv`‡Ki †bwZevPK cÖfve m¤ú‡K© Avcbvi 

gZvgZ w`b|  

   (mvgvwRK m¤ú‡K©i AebwZ / mvgvwRK mš¿vm/াযীপ্রযক ও ভানপ্রক ফস্থায ফনপ্রত) 

 

 

 

 

 

7| gv`K e¨envi I mieivn n«vকযর্ণয রর্েে cÖ‡qvRbxq wK wK c`‡ÿc †bqvয ভাধ্যর্ভ উত্তযণ াওয়া †h‡Z 

cv‡i †m m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ e¨³ Kiæb| (mycvwikgvjv) 
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kZ e¨ Í̄Zvi g‡a¨ `xN©mgq a‡i mgq w`‡q GB Av‡jvPbv Abyôv‡b AskMÖnY Kivi Rb¨ 

Avcbv‡K/Avcbv‡`i‡K A‡kl ab¨ev`| 
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মাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ 

( ২০১৮ মনয ৬৩ নং আইন ) 

 
২০১৮ নয ১ নং অআন আত ৭১ নং অআনমনয ৬৩ ন 
 

ভাদেদ্রফযয তনয়ন্ত্রণ, যফযা ও চাতদা হ্রা, ফযফায ও প্রচাযাচারান প্রততযাধ এফং ভাদোিদয তচতেৎা 

ও ুনফৃানেল্প তফধান প্রণয়নয জনয প্রণীত অআন 

প্রমতু ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ অআন, ১৯৯০ যততক্রভ, ভাদেদ্রফযয তনয়ন্ত্রণ, যফযা ও চাতদা হ্রা, ফযফায ও 

প্রচাযাচারান প্রততযাধ এফং ভাদোিদয তচতেৎা ও ুনফৃান প্রক্ষত্র তফদযভান অআন মুগামাগী েযা 

নযানয অনুলতঙ্গে তফলয় তফধান ংফতরত এেতি নূতন অআন প্রণয়ন েযা ভীচীন ও প্রয়াজনীয়; 

 প্রতু এতদ্দ্বাযা তনম্নরূ অআন েযা আর:- 

সূনি 

ধারাসমূহ 

প্রথম অধযায় 

প্রারনিক 

১। ংরযপ্ত রমযানাভ ও প্রফতবন 

২। ংজ্ঞা 

৩। আইমনয প্রাধান্ 

নিতীয় অধযায় 

অনধদপ্তর প্রনতষ্ঠা, ইতযানদ 

৪। ভাদকদ্রফ্ রনয়ন্ত্রণ অরধদপ্তয 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-736.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2155.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2155.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48283.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48284.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48285.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2156.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2156.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48286.html
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৫। অরধদপ্তমযয প্রধান কাম বারয় 

৬। অরধদপ্তমযয কাম বাফরর 

৭। ভারযচারক 

৮। কভ বচাযী রনময়াগ 

তৃতীয় অধযায় 

মাদকদ্রব্য নননিদ্ধকরণ ও ননয়ন্ত্রণ (লাইসসন্স, ারনমট ব্া াস) 

৯। অ্ারমকার ফ্তীত অন্ান্ ভাদকদ্রমফ্য উৎাদন, ইত্ারদ রনরলি 

১০। অ্ারমকার উৎাদন, ইত্ারদ ম্পমকব রফরধ-রনমলধ 

১১। অ্ারমকার ান, ইত্ারদ ম্পমকব রফরধ-রনমলধ 

১২। ভাদকদ্রমফ্য ফ্ফস্থাত্র প্রদান ম্পমকব রফরধ-রনমলধ 

১৩। রাইমন্স, ইত্ারদ 

১৪। রাইমন্স, ইত্ারদ প্রদামনয দযমত্র রফরধ-রনমলধ 

১৫। রাইমন্স, ইত্ারদয তব বমঙ্গয রফরূমি ফ্ফস্থা 

১৬। রাইমন্স, ইত্ারদ ফারতর 

১৭। রাইমন্স, ইত্ারদ াভরয়কবামফ স্থরগতকযণ 

১৮। করতয় রাইমন্স প্রদামনয দযমত্র রফরধরনমলধ 

১৯। ভাদকদ্রমফ্য দদাকান অথফা ানারা (Bar) াভরয়কবামফ ফন্ধ দঘালণা করযফায যভতা 

িতুথ থ অধযায় 

মাদকদ্রব্য প্রনতসরাসধর ক্ষমতাসমূহ 

২০। প্রমফ, ইত্ারদয যভতা 

২১। প্রকা্ স্থান, ইত্ারদমত আটক অথফা দগ্রপতামযয যভতা 

২২। তল্লার, ইত্ারদয িরত 

২৩। মযায়ানা ফ্রতমযমক তল্লার, ইত্ারদয যভতা 

২৪। দদ তল্লারয জন্ রফমল যীযা 

২৫। আটক, ইত্ারদ ম্পমকব ঊর্ধ্ বতন অরপাযমক অফরতকযণ 

২৬। ফামজয়াপ্তমমাগ্ ভাদকদ্রফ্, ফস্তু, ইত্ারদ 

২৭। ফামজয়াপ্তকযণ িরত 

২৮। ফামজয়াপ্ত এফং আটককৃত ভাদকদ্রফ্ ও দ্রফ্ারদয রনষ্পরত্ত অথফা রফররফমেজ 

২৯। দগ্রপতাযকৃত ফ্ক্তি ও আটককৃত ভারাভার ম্পমকব রফধান 

৩০। ভারযচারক ইত্ারদয তদমিয যভতা 

৩১। ভাদকদ্রফ্ অযাধ তদমিয ভয়ীভা 

৩২। ভাভরায তদি স্তািয 

৩৩। ফ্াংক রাফ, ইত্ারদ রনযীযা ও রনক্তিয়কযণ 

৩৪। ম্পরত্ত স্তািয, ইত্ারদ রনরলি 

৩৫। দগান অরবমমাগ ও রনয়রন্ত্রত রফরর 

ঞ্চম অধযায় 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48306.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48307.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48308.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48309.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2157.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2157.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48310.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48311.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48312.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48313.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48326.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48327.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48328.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48329.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48336.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48337.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48340.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2158.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2158.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48341.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48342.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48343.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48346.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48347.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48364.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48365.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48366.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48367.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48368.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48369.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48370.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48371.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48372.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48373.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48374.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2159.html
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অরাধ ও দণ্ড 

৩৬। ধাযা ৯ এফং ১০ এয রফধান রঙ্ঘমনয দণ্ড 

৩৭। ভাদকদ্রফ্ উৎাদমন ফ্ফাযমমাগ্ মন্ত্রারত, ইত্ারদ যারখফায দণ্ড 

৩৮। গৃ অথফা মানফান, ইত্ারদ ফ্ফায করযমত দদওয়ায দণ্ড 

৩৯। দফআইরন অথফা য়যারনভূরক তল্লার, ইত্ারদয দণ্ড 

৪০। অথ ব দমাগানদাতা, ষৃ্ঠমালকতা, ভদদদাতা, ইত্ারদ ম্পমকব রফধান 

৪১। ভাদকদ্রফ্ অযাধ ংঘটমন প্রমযাচনা, ইত্ারদয দণ্ড 

৪২। াক্তস্তয ফ্ফস্থা কযা য় নাই, এইরূ ভাদকদ্রফ্ অযামধয দণ্ড 

৪৩। দকাম্পারন কতৃবক ভাদকদ্রফ্ অযাধ ংঘটন 

িষ্ঠ অধযায় 

1[মাদকদ্রব্য অরাসধর নব্িার] 

৪৪। অযামধয রফচায, ইত্ারদ 

৪৫। [***] 

৪৬। ভাদকদ্রফ্ অযাধ আভরমমাগ্তা 

৪৭৷ জারভন ংক্রাি রফধান 

৪৮। রফচামযয রফমল িরত 

৪৯৷ রফচাযকাম ব ভুরতরফ 

৫০। রফচাযাধীন ভাদকদ্রফ্ অযামধয রত জরত অন্ অযামধয রফচায 

৫১৷ রফচায ভারপ্তয দভয়াদ 

৫২৷ অরবমুি রশুয রফচায িরত 

৫৩। আরর 

৫৪। দপজদারয কাম বরফরধয প্রময়াগ 

৫৫। ভাদকদ্রফ্ অযাধ ংঘটমন আইনানুগ অনুভান (presumption) 

৫৬। ক্ামভযায় গৃীত ছরফ, দযকডবকৃত কথাফাতবা, ইত্ারদয ায্ ভূর্ 

৫৭। দভাফাইর দকাটব আইমনয প্রময়াগ 

সপ্তম অধযায় 

নব্নব্ধ 

৫৮৷ ভাদকশুল্ক 

৫৯। ভাদকপ্রফণ অঞ্চর দঘালণা 

৬০। যরতূযণ, ইত্ারদয দারফ অগ্রণমমাগ্ 

৬১। ভাদকাি ফ্ক্তিয তাররকা প্রণয়ন, ভাদকাক্তি রনযাভয় দকন্দ্র স্থান এফং ভাদকাি 

ুনফ বান দকন্দ্র, ইত্ারদ 

৬২। যাায়রনক যীযাগায স্থান ও উায প্ররতমফদন 

৬৩। করভটট গঠন ও উায দারয়ত্ব 

৬৪। যভতা অ বণ 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2159.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48375.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48377.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48378.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48379.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48380.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48381.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48382.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2160.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48383.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48384.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48385.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48386.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48387.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48388.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48389.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48390.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48391.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48392.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48393.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48394.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48395.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48396.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2161.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/chapter-2161.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48397.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48398.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48399.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48400.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48400.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48401.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48402.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48403.html
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৬৫। তরর ংমাধন 

৬৬। াযস্পরযক মমারগতায় ফাধ্ফাধকতা 

৬৭। জটটরতা রনযমন যকামযয যভতা 

৬৮। রফরধ প্রণয়মনয যভতা 

৬৯। যরতকযণ ও দপাজত 

৭০। আইমনয ইংমযক্তজমত অনূরদত াঠ 

তপরর 

মাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ 

( ২০১৮ মনয ৬৩ নং আইন ) 

[ ১৪ নমবম্বয, ২০১৮ ] 

ঞ্চম অধযায় 

অরাধ ও দণ্ড 

ধাযা ৯ এফং ১০ এয তফধান রঙ্ঘনয দণ্ড 

৩৬। (১) দকামনা ফ্ক্তি মরদ রনমেয াযরণয ২য় করামভ উরল্লরখত দকামনা ভাদকদ্রফ্ ম্পমকব ধাযা 

৯ এফং ১০ এয দকামনা রফধান রঙ্ঘন কময তাা ইমর রতরন উি াযরণয করাভ ৩ এ উরল্লরখত 

দমণ্ড দক্তণ্ডত ইমফন, মথা:- 

  

  

  

াযরণ 

ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

১। 

প্রথভ তরমরয ক দেরণয ১ নং 

ক্ররভকবুি অরয়াভ র গাছ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

(ক) গামছয ংখ্া অনূর্ধ্ ব 

১০টট ইমর অনূ্ন ১(এক) 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) 

ফৎমযয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(খ) গামছয ংখ্া ১০ এয 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48404.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48405.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48406.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48407.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48408.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/section-48409.html
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ১০০টট 

ইমর অনূ্ন ৫ (াাঁচ) 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব  ১০(দ) 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) গামছয ংখ্া ১০০টটয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ১০ (দ) 

ফৎয,  এফং অনূর্ধ্ ব ১৫ 

(মনমযা) ফৎমযয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

২। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ১ নং 

ক্ররভকবুি অরয়ভ র পর 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) পমরয ংখ্া অনূর্ধ্ ব 

১০০টট ইমর অনূ্ন ১(এক) 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(খ) পমরয ংখ্া ১০০টটয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ৫০০ 

(াচত) টট ইমর অনূ্ন ৫ 

(াাঁচ) ফৎয, অনূর্ধ্ ব  ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) পমরয ংখ্া ৫০০ 

(াাঁচত) টটয ঊমর্ধ্ ব ইমর  

অনূ্ন ১০ (দ) ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ১৫ (মনমযা) ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড। 

৩। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ১ নং 

ক্ররভকবুি অরয়ভ র ফীজ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) অঙ্কুমযাদগভ 

উমমাগী ফীমজয রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১০ গ্রাভ ইমর অনূ্ন 

১ ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫(াাঁচ) 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড; 

(খ)  অঙ্কুমযাদগভ 

উমমাগী ফীমজয রযভাণ 

১০ গ্রামভয ঊমর্ধ্ ব এফং 

অনূর্ধ্ ব ৫০ (ঞ্চা) গ্রাভ 

ইমর অনূ্ন ৫ (াাঁচ) 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) অঙ্কুমযাদগভ 

উমমাগী ফীমজয রযভাণ 

৫০(ঞ্চা) গ্রামভয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর অনূ্ন ১০ ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ১৫ (মনমযা) ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড। 

৪। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ২ নং 

ক্ররভকবুি দকাকা গাছ অথফা 

দকাকা গুল্ম ম্পমকব ধাযা  ৯ এয 

উ-ধাযা (১) এয দপা (ক) এয 

রঙ্ঘন। 

(ক) গামছয ংখ্া অনূর্ধ্ ব 

১০টট ইমর অনূ্ন ১ ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) গামছয ংখ্া ১০টটয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ১০০টট 

ইমর অনূ্ন ৫ (াাঁচ) 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) গামছয ংখ্া ১০০টটয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ১০ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১৫ (মনমযা) 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড। 

৫। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ২ নং 

ক্ররভকবুি দকাকা াতা ম্পমকব 

ধাযা      ৯ এয উ-ধাযা (১) এয দপা 

(খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) াতায রযভাণ অনূর্ধ্ ব 

১০০ গ্রাভ ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) 

ফৎয, কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(খ) াতায রযভাণ ১০০ 

গ্রামভয ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব 

১০০০ গ্রাভ ইমর অনূ্ন ৫ 

(াাঁচ) ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) াতায রযভাণ ১০০০ 

গ্রামভয ঊমর্ধ্ ব ইমর  অনূ্ন 

১০ ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১৫ 

(মনমযা) ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 



119 
 

ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

৬। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৩ নং 

ক্ররভকবুি অরয়াভ পর রনিঃৃত 

আঠার দাথ ব রকংফা রযমারধত, 

অরযমারধত রকংফা ততরযকৃত দম-

দকামনা ধযমনয আরপভ রকংফা 

আক্তি ৃটষ্টমত যভ আরপভ 

মমামগ ততরয দম-দকামনা দাথ ব 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) আরপভ অথফা দামথ বয 

রযভাণ অনূর্ধ্ ব ১০০ গ্রাভ 

অথফা রভররররটায ইমর 

অনূ্ন ১ ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ 

(াাঁচ) ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(খ) আরপভ অথফা দামথ বয 

রযভাণ ১০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটায-এয ঊমর্ধ্ ব এফং 

অনূর্ধ্ ব ১০০০ গ্রাভ অথফা 

রভরর ররটায ইমর অনূ্ন ৫ 

(াাঁচ) ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) আরপভ অথফা দামথ বয 

রযভাণ ১০০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর  

অনূ্ন      ১০ ফৎয, অনূর্ধ্ ব 

১৫ (মনয) ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

৭। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৪ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

(াাঁচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটায-এয ঊমর্ধ্ ব এফং 

অনূর্ধ্ ব ২৫ (াঁরচ) গ্রাভ 

অথফা রভররররটায ইমর 

অনূ্ন ৫ (াাঁচ) ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

২৫ (াঁরচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর 

ভৃতু্দণ্ড অথফা মাফজ্জীফন 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড। 

৮। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৪ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ 

(াাঁচ)ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

(াাঁচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটায এয ঊমর্ধ্ ব এফং 

অনূর্ধ্ ব ২৫ (রচ) গ্রাভ 

অথফা রভরর ররটায ইমর 

অনূ্ন ৫ (াাঁচ) ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

২৫ (াঁরচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর 

ভৃতু্দণ্ড অথফা মাফজ্জীফন 

কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

৯। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৫ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

১০০ গ্রাভ অথফা রভররররটায-

এয ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ২০০ 

গ্রাভ অথফা রভররররটায 

ইমর অনূ্ন ৫ ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

২০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর 

ভৃতু্দণ্ড অথফা মাফজ্জীফন 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড। 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

১০। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৫ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ২০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

২০০ গ্রাভ অথফা রভররররটায 

এয ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ৪০০ 

গ্রাভ অথফা রভররররটায 

ইমর অনূ্ন ৫ ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

৪০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর 

ভৃতু্দণ্ড অথফা মাফজ্জীফন 

কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

১১। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৬ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১ এয 

দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) গ্রাভ অথফা 

রভররররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

গ্রাভ অথফা রভররররটামযয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ২৫ গ্রাভ 

অথফা রভররররটায ইমর 

অনূ্ন ৫ ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

২৫ গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর 

ভৃতু্দণ্ড অথফা মাফজ্জীফন 

কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

১২। 
প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৬নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

১০ গ্রাভ অথফা রভররররটামযয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ৫০  গ্রাভ 

অথফা রভররররটায ইমর 

অনূ্ন ৫ ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

৫০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটামযয এয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর ভৃতু্দন্ড অথফা 

মাফজ্জীফন কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড।  

১৩। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৭ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব  ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫০০ গ্রাভ অথফা 

রভ.ররটায ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ  

৫০০ গ্রামভয ঊমর্ধ্ ব এফং 

অনূর্ধ্ ব ৫ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ৫ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর অনূ্ন ১০ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব মাফজ্জীফন কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

১৪। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৭ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫০০ গ্রাভ অথফা 

রভররররটায  ইমর অনূ্ন ১ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

৫০০ গ্রামভয ঊমর্ধ্ ব এফং 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

অনূর্ধ্ ব ৫ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ৫ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটায-এয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ১০ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব মাফজ্জীফন 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড। 

১৫। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয ৮ নং 

ক্ররভকবুি  দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) অথফা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) রপ্রকাযয 

দকরভক্ার-এয রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১০ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ১ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) রপ্রকাযয দকরভক্ার-

এয রযভাণ ১০ দকক্তজ 

অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব এফং 

অনূর্ধ্ ব ৫০ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ৫ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(গ) রপ্রকাযয দকরভক্ার-

এয রযভাণ ৫০ দকক্তজ 

অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব ইমর 

অনূ্ন ১০ ফৎয, অনূর্ধ্ ব 

মাফজ্জীফন কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড। 

১৬। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয দকামনা 

ভাদকদ্রফ্ ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-

ধাযা (১)-এয দপা (গ) 1[অথফা উ-

ধাযা (২) এয দপা (গ)] এয রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ৩ (রতন) ভা, অনূর্ধ্ ব 

২ ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড। 

১৭। 

প্রথভ তরমরয „ক‟ দেরণয দকামনা 

ভাদকদ্রফ্ ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-

ধাযা (১)-এয দপা (ঘ) রকংফা উ-

ধাযা (২)-এয দপা (ঘ) এফং উ-ধাযা 

(৪) এয রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ৩ (রতন) ভা, অনূর্ধ্ ব 

২ ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড। 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/1
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

১৮। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ১ নং 

ক্ররভকবুি  গা াঁজা অথফা বাং গাছ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

(ক) গামছয ংখ্া অনূর্ধ্ ব 

৫০টট ইমর অনূ্ন ১ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব  ৫ ফৎয কাযাদণ্ড ও 

অথ বদণ্ড; 

(খ) গামছয ংখ্া ৫০টটয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ৫০০টট 

ইমর অনূ্ন ৫ ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ৭ ফৎয কাযাদণ্ড ও 

অথ বদণ্ড; 

(গ) গামছয ংখ্া ৫০০টটয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ৭ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড ও 

অথ বদণ্ড। 

১৯। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ১ নং 

ক্ররভকবুি  গা াঁজা অথফা বাং গামছয 

াখা-প্রাখা, াতা, পুর অথফা 

ইত্ারদ মমামগ প্রস্তুত দম-দকামনা 

ভাদকদ্রফ্ ম্পমকব ধাযা ৯ এয  উ-

ধাযা (১) এয দপা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫ দকক্তজ অথফা 

ররটায  ইমর অনূ্ন ৬ ভা, 

অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

এফং অনূর্ধ্ ব ১৫ দকক্তজ ইমর 

অনূ্ন ৫ ফৎয, অনূর্ধ্ ব ৭ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

১৫ দকক্তজ অথফা ররটামযয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ৭ 

ফৎয, অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 

কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২০। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ২ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) অথফা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১ দকক্তজ অথফা ররটায 

ইমর অনূ্ন ১ ফৎয, 

অনূর্ধ্ ব ৩ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ১ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

এফং অনূর্ধ্ ব ৫ দকক্তজ ইমর 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

অনূ্ন ৩ ফৎয অনূর্ধ্ ব ৭ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর অনূ্ন ৭ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয, কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

২১। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয (৩ নং 

ক্ররভমক উরল্লরখত ভাদকদ্রফ্ ফ্তীত) 

দকামনা ভাদকদ্রমফ্য ম্পমকব ধাযা ৯ 

এয উ-ধাযা (১)-এয দপা (গ) রকংফা 

উ-ধাযা (২) এয দপা (গ) এয 

রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ৩ (রতন) ভা অনূর্ধ্ ব 

২ ফৎয কাযাদণ্ড ও 

অথ বদণ্ড। 

২২। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয (৩ নং 

ক্ররভমক উরল্লরখত ভাদকদ্রফ্ ফ্তীত) 

দকামনা ভাদকদ্রমফ্য ম্পমকব ধাযা ৯ 

এয উ-ধাযা (১)-এয দপা (ঘ) রকংফা 

উ-ধাযা (২) এয দপা (ঘ) এয 

রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ১ ফৎয অনূর্ধ্ ব ৭ 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২৩। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৩ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (ক) অথফা (খ) এয রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ১ ফৎয অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২৪। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৩ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (গ) (ঘ) অথফা (ঙ) এয 

রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১০ দকক্তজ অথফা 

ররটায  ইমর অনূ্ন ৬ ভা 

অনূর্ধ্ ব ৩(রতন) ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

১০ দকক্তজ অথফা ররটায-এয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ১০০ 

দকক্তজ অথফা ররটায  ইমর 

অনূ্ন ৩ (রতন) ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; এফং 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

১০০ দকক্তজ অথফা ররটায-

এয ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ৫ 

ফৎয অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয 

কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২৫। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৩ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (চ) এয রঙ্ঘন 

অনূ্ন ৬ ভা অনূর্ধ্ ব ২ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড। 

২৬। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৩ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা     ১০ এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (ছ) এয  রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ১ ফৎয অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২৭। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৩ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ১০ এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (জ) এয রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ১ ফৎয অনূর্ধ্ ব ১০ 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২৮। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৪ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব 2[ধাযা ৯] এয উ-ধাযা (১) 

এয দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ১ ফৎয অনূর্ধ্ ব ৭ 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

২৯। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৪ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) (গ) অথফা (ঘ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ১ দকক্তজ অথফা ররটায 

ইমর অনূ্ন ১ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ১ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

এফং অনূর্ধ্ ব ৫ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ৫ 

ফৎয অনূর্ধ্ ব ৭ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; এফং 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর অনূ্ন ৭ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1276/2
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

৩০। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৫ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) এয রঙ্ঘন। 

অনূ্ন ১ ফৎয অনূর্ধ্ ব ৭ 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদণ্ড। 

৩১। 

প্রথভ তরমরয „খ‟ দেরণয ৫ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (খ) (গ) অথফা (ঘ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৩ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ১ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৩ ফৎয কাযাদন্ড 

এফং অথ বদন্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৩ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমত ১০ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ৩ 

ফৎয অনূর্ধ্ ব ৭ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; এফং 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

১০ দকক্তজ অথফা ররটামযয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ৭ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ১০ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

৩২। 

প্রথভ তরমরয „গ‟ দেরণয ১ ও ২ 

নং ক্ররভকবুি দম-দকামনা 

ভাদকদ্রফ্ ম্পমকব ধাযা ১০ এয উ-

ধাযা (১) এয দপা (খ) (গ), (ঘ) অথফা 

(ঙ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

অনূর্ধ্ ব ৫০ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূর্ধ্ ব ১ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

 ৫০ দকক্তজ অথফা ররটামযয 

ঊমর্ধ্ ব এফং অনূর্ধ্ ব ৫০০ 

দকক্তজ অথফা ররটায ইমর 

অনূ্ন ৬ ভা অনূর্ধ্ ব ২ 

ফৎয কাযাদণ্ড এফং 

অথ বদণ্ড; এফং 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

৫০০ দকক্তজ অথফা ররটামযয 

ঊমর্ধ্ ব ইমর অনূ্ন ২ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

৩৩। প্রথভ তরমরয „গ‟ দেরণয ৩ নং (ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 
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ক্রনমক 
মাদকদ্রসব্যর নাম এব্ং 

অরাসধর নব্ব্রণ 
দসণ্ডর প্রকার 

(১) (২) (৩) 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) অথফা (খ) এয রঙ্ঘন। 

অনূর্ধ্ ব ১ দকক্তজ অথফা ররটায 

ইমর অনূ্ন ১ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৩ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ১ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমত ৫ দকক্তজ অথফা ররটায 

ইমর অনূ্ন ৩ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৫ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড; এফং 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর অনূ্ন ৫ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৭ ফৎয কাযাদণ্ড 

এফং অথ বদণ্ড। 

৩৪। 

প্রথভ তরমরয „গ‟ দেরণয ৪ নং 

ক্ররভকবুি দম-দকামনা ভাদকদ্রফ্ 

ম্পমকব ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয 

দপা (ক) অথফা (খ) এয রঙ্ঘন। 

(ক) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ 

  অনূর্ধ্ ব ১ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ১ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৩(রতন) ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; 

(খ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ  ১ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

এফং অনূর্ধ্ ব ৫ দকক্তজ অথফা 

ররটায ইমর অনূ্ন ৩ (রতন) 

ফৎয অনূ্ন ৫ ফৎয 

কাযাদণ্ড এফং অথ বদণ্ড; এফং 

(গ) ভাদকদ্রমফ্য রযভাণ ৫ 

দকক্তজ অথফা ররটামযয ঊমর্ধ্ ব 

ইমর অনূ্ন ৫ ফৎয 

অনূর্ধ্ ব ৭ ফৎয কাযাদন্ড 

এফং অথ বদন্ড। 

(২) দকামনা ভাদকদ্রফ্ অযামধয জন্ দক্তণ্ডত ইয়া দণ্ড দবাগ করযফায য মরদ দকামনা ফ্ক্তি 

ুনযায় দকামনা ভাদকদ্রফ্ অযাধ কমযন, তাা ইমর উি অযামধয দণ্ড ভৃতু্দণ্ড অথফা 

মাফজ্জীফন কাযাদণ্ড না ইমর রতরন উি অযামধয জন্ এই আইমন মফ বাচ্চ দম দণ্ড যরয়ামছ 

উায রিগুণ দমণ্ড দক্তণ্ডত ইমফ। 

(৩) দকামনা ভাদকদ্রফ্ অযামধয জন্ রিতীয়ফায দক্তণ্ডত ইয়া দণ্ড দবাগ করযফায য মরদ 

দকামনা ফ্ক্তি ুনযায় দকামনা ভাদকদ্রফ্ অযাধ কমযন তাা ইমর উি অযামধয দন্ড 
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ভৃতু্দণ্ড অথফা মাফজ্জীফন কাযাদণ্ড না ইমর রতরন উি অযামধয জন্ অনূ্ন ২০ (রফ) 

ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদমণ্ড দক্তণ্ডত ইমফ। 

(৪) এই আইমন মাা রকছুই থাকুক না দকন, দকামনা [এখরতয়াযম্পন্ন আদারমত] মরদ অরবমুি 

ফ্ক্তি ভাদকমফন ফ্তীত অন্ দকামনারূ ভাদক অযাধী রামফ প্রতীয়ভান না ন, তাা 

ইমর উি আদারত উি ফ্ক্তিমক ভাদকাি ফ্ক্তি রফমফচনাূফ বক দম-দকামনা ভাদকাক্তি 

রচরকৎা দকমন্দ্র স্বীয় অথফা রযফামযয ফ্ময়য ভাদকাক্তি রচরকৎায জন্ দপ্রযণ করযমত 

ারযমফন এফং মরদ উি ভাদকাি ফ্ক্তি এইরূ ভাদকাক্তিয রচরকৎা গ্রমণ অরনচ্ছা প্রকা 

কমযন, তাা ইমর রতরন অনূ্ন ৬ (ছয়) ভা অনূর্ধ্ ব ৫ (াাঁচ) ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদমণ্ড দক্তণ্ডত 

ইমফ। 

(৫) দকামনা ফ্ক্তি অ্ারমকার ান রকংফা দম-দকামনা ধযমনয দনাগ্রস্ত অফস্থায় জনাধাযমণয 

ারি রফনষ্ট অথফা রফযক্তিকয দকামনা আচযণ করযমর রকংফা দনাগ্রস্ত অফস্থায় গার চারনা 

করযমর রতরন অনূর্ধ্ ব ১ (এক) ফৎয কাযাদণ্ড ও অথ বদমণ্ড দক্তণ্ডত ইমফ। 

(৬) দকামনা যকারয মানফামনয চারক মানফান ফ্ফাযকাযী অরপামযয অনুরস্থরতমত 

গারমত ভাদকদ্রফ্ রযফমণয ভয় মরদ যভতাপ্রাপ্ত অরপায কতৃবক ামতনামত আটক ন, 

তাা ইমর তাায রফরুমি ংরিষ্ট অযাধ অনুমায়ী আইনানুগ এফং রফবাগীয় ফ্ফস্থা গ্রণ কযা 

মাইমফ। 

  

  

 

 

 1  
‘‘থফা উ-ধাযা (২) এয দপা (গ)’’ ব্দগুতর, ফন্ধনীগুতর, ংখযা ও ফণ ৃ‘‘উ-ধাযা (২) এয দপা (ঘ)’’ ব্দগুতর, ফন্ধনীগুতর, ংখযা ও ফণৃয তযফতৃ ভাদেদ্রফয 

তনয়ন্ত্রণ (ংাধন) অআন, ২০২০ (২০২০ নয ২৬ নং অআন) এয ১১(ে)() ধাযাফর প্রততস্থাতত। 

 2  
‘‘ধাযা ৯’’ ব্দ ও ংখযা ‘‘ধাযা ১০’’ ব্দ ও ংখযায তযফতৃ ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ (ংাধন) অআন, ২০২০ (২০২০ নয ২৬ নং অআন) এয ১১(ে)(অ) 

ধাযাফর প্রততস্থাতত। 

 3  
‘‘এখততয়াযম্পন্ন অদারত’’ ব্দগুতর ‘‘ভযাতজেি অদারত’’ ব্দগুতরয তযফতৃ ভাদেদ্রফয তনয়ন্ত্রণ (ংাধন) অআন, ২০২০ (২০২০ নয ২৬ নং অআন) 

এয ১১(খ) ধাযাফর প্রততস্থাতত। 

 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1355.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1355.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1355.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1355.html
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