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Full Name: (Bangladesh Preventive Welfare Society of Suicide-Addiction-Narcotics & Pollution) 

 

এইপজ যপএলোকোপরিরিকপন ত়বপর ব্োচ পএ্ংপদযপংরপচলষেপ।পআভযোপভো ষেযপজহ্ষ যপ
 ো োভরিপভযোুরলষকপব্ঞোর কপউোষেপ্যোিযোপকষযপতোযপএকিপভোধো পনিোঁজোযপনচটোপকষযপ

থোরক । আভোষদযপপলতোওপঅষ কপ।পভো রকপমরাো প্যর পজহ্ষ যপ ো োপদ ি–কট পতোশো প
আমতযোযপ র্ তো প ভোদকো তো প আর  প ভোদষকযপ উযপ র িব যশহলতো প  ো োপ যকভপ
োরয্োরযকপ ট়প ভযো প নরভ-প িোল্োোযপ  ো োপ জিলতোপ ওপ ভহকযা প ব্্োরকপ জহ্ষ যপ
োজোষযোপ অশোরি প দ ি-কট প নশোগতপ জহ্ষ ওপ হভোহ প ্যথবতো প জহ্ প মষেপ োঁরষেপ ওঠোপ
ভো েষদযপ নকো পিোষ্ইপুরলষেপউঠষতপ োপোযো পপ র ষজযপউযপপাবিোষ্পআ োপ–প র্বোপ
োরযষেপ নপলো প ঋার তোপ ওপ  ো োভরিপআরথবকপ চোষপ মোযোপ মবদ  প জহ্ষ যপ ্পুলপ রক োযোপ
োরযষেপযো পষেপমোযোপভত় যটোষকইপন্ষেপর ষতপচোইষে  পনইপভ পতিোগোপভো েষদযপোষশপ
আরেপআভযোপ।পতোঁষদযপকথোপআভযোপু ষতপচোইপভ পরদষে।প্ল প্পকষটযপকথোপআভোষদয।প
আভযোপথোক্পআ োযপোষশপ।পআ োযপভো রকপশর পরপরযষেপরদষতপআভযোপথোক্প্েরযকযপ
।পোশোোরশপআভযোপআভোষদযপএইপদযপর়থ্হটোষকপধষযপযোিষতওপকোজপকষযপথোরকপ।পোযোপ
দর েো্যোহপ চলষেপ রযষ্শপ দেষাযপ ভোপউৎ্।পমতপরকোযপ দোপআষেপ ্টোইপ নম প ন্ষেপ
চষলষেপএকটোপআষযকটোযপররতষমোগহপষেপওপজযোরভরতকপোষযপ।পআযপএিোষ্ইপআভোষদযপআেকোলপ
আভযোপর ষজযোইপকরভষেপআ রেপ।পরযষ্শপদো পঅরতপভোরোেপপকো ব্ পর  যা পরর পোউষযপ
রিো্ পওষজো প যপরো পজল্োেপরয্তব ষ যপষরতকযপরিো্ পঅ্োষধপ্ োচলপবংপওপগোেপ
োলোপ র ধ  প ভো ্প ়টপ োজোষযোপ পকোযাপআভোষদযপ দযপ এইপ র়থ্হটোষকপরষভইপ নশেপকষযপ
নপলষেপ।পরক়রতইপমরদপ োপ্োঁষচ পতোষলপআভযো-ই-্োপ্োঁচ্পরকপকষযপ?পতোইপদযকোযপতহরপ
একপগাপষচত তোযপ।পআযপএইপজ যইপআভযোপগষেপত ষলরেপএকিপ়্ৎপকলযোাভলকপোভোরজকপ
ংগঠ প।পমোপোযোপদর েো্যোরপভো ষেযপকলযোষাপর্রিনপভোধযষভপকোজপকষযপমোষ্পএকপ্যোকপ
রচোযপঅরিমোষ যপএ্ংপমোযপন ত়বপ ো হেপনদশপষ্পআভোষদযপররেপভোত়ি রভপ্োংলোষদশপ।পএিো প
নথষকইপআভযোপ োযোপ দর েোেপ ষচত তোপ গষেপ নতোলোযপ কোজিপকষযপ মো্প ।প োশোোরশপঞো প
রোপভো েষদযপতথযপনিোঁজোপওপজো োযপজ যপআভোষদযপযষেষেপএকপর্লপতথযপিোডোযপ।পমোপ
আভোষদযপ র জবপওষে্োইট-ইপোষযপএইপজোতহেপকলপতষথযযপভোোষযপিযযপএকভোরপএ্ংপ
োযোপ র়থ্হষতপ অরিতহেপ ভিোষরযপ ি রভকোপ োল প কযষতপ ।প আভযোপ আভোষদযপ ওষে্োইটপ

www.bdwelfaresociety.org িপ নকপ নিোষ্ইপ োরজষেরেপ এ্ংপ োরজষেপ মোরিপ ররতর েত ।  
আভোষদযপএইপভৎপকোষজযপোষথপ রমর প্ো প মোযোপপ ়পষতপচো প্ো পপ ়প ষতপআরহপ
রতর প্ো পতোঁযোপউষযপউষেরিতপরলকিপওষ পকষযপওষে্োইটপিপনদিষ্ পএ্ংপনভবোযপনভ প
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এযপঘষযপরগষেপরিকপকযষ্ প।পনিোষ পএকিপউোউ ষলোউপঅশ পনদিোষ্প।পনিপউোউ ষলোউপ
কযষলপনভবোযরশপপযভপআষ্প।পনইপনভবোযরশপপযভিপযাপকষযপ্োংলোষদষশযপ১৮প্েযপ
্ো প১৮প্েযপঊববপনমপনকো পমোর তপ োগরযকপর ষেযপএইপই-নভইলপিকো োেপোিষেপরদষলইপ
ষ্।পআভযোপধ য্োষদযপোষথপতোপরাপকষযপন ্প। 
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