


মমাোঃ মাহমুদুল হাসান (শিশির)

মেন্দ্রীয় সাাংগঠশনে সম্পাদে

ধ্রুবতারা ইয়ূথ মেভেলপভমন্ট ফাউভেিন





উগ্রবাদ কী?

ধর্ মনিয়ে বাড়াবানড় ও ধয়র্ মর

অপবযাখ্যা প্রদাি করার র্াধযয়র্

সর্ায়ে নবশঙৃ্খলা বা অরােকতা

সষৃ্টি করা বা করার চেিাই হল
উগ্রবাদ।



উগ্রবাদদর কারণসমূহ:
• হতাশা।

• প্রনতয়শাধস্পহৃা।

• সষ্টিক নশক্ষার অভাব।

• ধয়র্ মর অপবযাখ্যা।

• সাম্প্রদানেকতা ।

• জেহানদ বইয়ের েেমা।

• পানরবানরক দরূত্ব।

• নিয়ের র্ত কয়র অনধকার বাস্তবােি করার প্রবিতা।

• ইন্টারয়িয়ের অপবযবহার।

• অসয়েতিতা।

• সহনশক্ষা কার্ মক্রয়র্র অভাব।

• সাাংসৃ্কনতক েেমার অভাব।

• সুশাসি।



মাদকাসক্তি কী?

চর্সব দ্রবয চসবয়ি র্ািুয়ের শারীনরক

ও র্ািনসক অবসন্নতা আয়ি বা

চকায়িা চকায়িা চক্ষয়ে স্নােুর

উয়েেিা সষৃ্টি এবাং বযথা উপশর্

কয়র, তা-ই হয়লা র্াদকদ্রবয। র্খ্ি

চকায়িা বযজি এসব দ্রবয চসবি ছাড়া

েলয়ত পায়র িা অথ মাৎ এর ওপর

নিভমরশীল হয়ে পয়ড়, তখ্ি ওই

বযজিয়ক বলা হে র্াদকাসি বযজি।

সুতরাাং র্াদয়কর প্রনত আসজিই
র্াদকাসজি।



মাদকাসক্তির কারণসমূহ:
• র্াদক দ্রয়বযর সহেলভযতা।

• র্াদয়কর প্রনত তরুণ প্রেয়ের চকৌতূহল ও নিছক র্ো করার
প্রবিতা।

• র্াদয়কর কুফল সম্পয়কম প্রকৃত ধারণার অভাব।

• র্াদক নবেয়ে ভ্রান্ত দৃষ্টি ভনি।

• র্াদক নিয়ে স্মােম হবার প্রবিতা।

• সিয়দাে।

• ধর্ীে অিুশাসয়ির অবক্ষে।

• হতাশাগ্রস্ততা।

• আন্তেমানতক র্াদক চোরাোলায়ির সাংয়র্াগ।

• পানরবানরক কলহ।

• সহনশক্ষা ও সাাংসৃ্কনতক কর্ মকায়ের অভাব।



এসডিক্তি এর যে যে অভীষ্ট গুদ াদে ডবরুপ প্রভাব
ডবস্তার কদর

• অভীি – ১ ঃ দানরদ্র নবয়লাপ ।

• অভীি -৮ঃ চশাভি কাে ও অথ মনিনতক প্রবদৃ্ধ।

• অভীি -৯ঃ নশল্প, উন্নেি ও অবকািায়র্া।

• অভীি – ১৬ঃ শানন্ত, িযােনবোর এবাং কার্ মকর প্রনতষ্ঠাি

• অভীি -১৭ ঃ অভীি অেময়ির অাংশীদানরত্ব।



উগ্রবাদ এবং মাদকাসক্তি প্রডেদরাদে
প্রডেকারসমূহ:

• সর্সযাগুয়লার উৎস নেনিতকরণ এবাং র্থার্থ বযবস্থা গ্রহণ।

• সর্ায়ের সকল অাংশীেয়ির সর্নিত প্রোস প্রয়োেি।

• পানরবানরক ও সার্াজেক সাংহনত বজৃদ্ধয়ত র্ুব সর্ায়ের কার্ মকর ভূনর্কা
প্রয়োেি।

• নবনভন্ন সার্াজেক ও সাাংসৃ্কনতক কার্ মক্রয়র্র র্াধযয়র্ নিনতক অবক্ষে চরায়ধ
নবনভন্ন ফলপ্রসূ কর্ মকায়ে র্ুব সর্ােয়ক সম্পিৃ করা প্রয়োেি।

• র্ুব সর্ায়ের র্ায়ে সুে্িু নবয়িাদয়ির প্রয়োেি।

• সম্প্রীনত ও নিনতক র্ূলযয়বায়ধর েেমা করা প্রয়োেি।

• উগ্রবাদ দর্য়ি র্থাথ মনশক্ষা প্রয়োেি।

• আইি প্রয়োগকারী সাংস্থাগুয়লার স্বচ্ছতা প্রয়োেি।

• উগ্রবায়দ েড়ায়িা তরুণয়দর পুিব মাসি নিজিতকরণ।

• সহনশক্ষা ও সাাংসৃ্কনতক কর্ মকায়ের পর্ মাপ্ত বযবস্থা গ্রহণ।



উগ্রবাদ এবং মাদকাসক্তি প্রডেদরাদে
প্রডেকারসমূহ:

• গিসয়েতিতা নতনর (এস.এর্.এস, শেম নফল্ম ইতযানদ)।

• ইর্ার্য়দর প্রনশক্ষণ চদওো।

• নশক্ষকয়দর প্রনশক্ষণ চদওো।

• রাষ্ট্রীেভায়ব নবখ্যাত আয়লর্য়দর নিয়ে ওোে র্াহনফল আয়োেি করা।

• পানরবানরক সয়েতিতা প্রয়োেি।

• র্াদকাসজি নিরার্ে চকয়ের কার্ মক্রর্ বজৃদ্ধ ও স্বচ্ছতা প্রয়োেি।

• র্াদকাসজি অনধদপ্তরয়ক ক্ষর্তােি ও র্াবতীে কার্ মক্রর্ শজিশালীকরণ।

• র্ুব সাংগিিগুয়লার অগ্রণী ভূনর্কা ও সাংগিিগুয়লার েিয অথ মােি
প্রয়োেি।

• রাষ্ট্রীেভায়ব নবনভন্ন ধয়র্ মর এবাং নবনভন্ন চপশার নবনশিেিয়দর সয়েতিতা
সষৃ্টিয়ত সম্পিৃকরণ।

• উগ্রবাদ ও র্াদকাশজি প্রনতয়রায়ধ েলর্াি প্রজক্রো প্রয়োেি।



ধ্রুবতারাকেতকৃ ডবডভন্ন যি ায় গতহীে
কমকৃাদের ডকছু ডিরডিত্র



ধ্রুবতারাকেতকৃ ডবডভন্ন যি ায় গতহীে কমকৃাদের
ডকছু ডিরডিত্র



ধ্রুবতারাকেতকৃ ডবডভন্ন যি ায় গতহীে কমকৃাদের ডকছু

ডিরডিত্র



ধ্রুবতারাকেতকৃ ডবডভন্ন যি ায় গতহীে কমকৃাদের ডকছু

ডিরডিত্র


