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এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে গেোল সোকল শাহিাগ হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং 

েকরি। স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারনশকপর সহক ানগো ও ঢাো আহছ্ানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি 

এই ‘স্কেটটিং স্কশা’ হে। একে অিংশ স্কিি জানির র্্ ানপড অযান্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা। স্কেটাররা 

সড়কে  াকির গনে নিেন্ত্রণ, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি ও সিার জিয গানড়র 

নসটকিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরার দানি জািাি। 

https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/02/28/1124529?fbclid=IwAR1DhtxVDZo6qV-

yYUMVV94weJNxTxBWA_HOTiFp6h1Bf_dpMME8FfQBXYs 

 

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1124529/2022-02-28
https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/02/28/1124529?fbclid=IwAR1DhtxVDZo6qV-yYUMVV94weJNxTxBWA_HOTiFp6h1Bf_dpMME8FfQBXYs
https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/02/28/1124529?fbclid=IwAR1DhtxVDZo6qV-yYUMVV94weJNxTxBWA_HOTiFp6h1Bf_dpMME8FfQBXYs


 

ঢাো আহছ্ানিো নিশি 

নিরাপদ েড়ক দানব্তত ইয়থু সেটারতদর সেটটং 

নিন্ট সিংেরণ 

০০:০০, ০২ িাচট, ২০২২ 

   

 

নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে এেদল স্কেটার স্কেটটিং েকরকছি। 

স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারনশকপর সহক ানগোে ও ঢাো আহছ্ানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এ স্কেটটিং 

স্কশা অিুটিে হে। েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে 

েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরাসহ নিনিন্ন দানি 

জািাি। েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড অযান্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিি। উকেখ্য, নিশ্ব 

স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিিুানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। এ দুর্ টটিাে 

িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  িু সিাজ। 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/107574/?fbclid=IwAR1Uypahie1BDboY2gIn24-rdaWCaz6J77pyBK2qQUllkx11_t1Io5J5Qpg 

 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/107574/?fbclid=IwAR1Uypahie1BDboY2gIn24-rdaWCaz6J77pyBK2qQUllkx11_t1Io5J5Qpg
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/107574/?fbclid=IwAR1Uypahie1BDboY2gIn24-rdaWCaz6J77pyBK2qQUllkx11_t1Io5J5Qpg


 

নিরাপদ সড়কের দানিকে “ইেথ্ স্কেটটিংকশা” 

নিজস্ব ব্াততা পনরতব্শক:: স্করািিার, ২৭ স্কফি্ুোরী ২০২২ 

 

নিরাপদ সড়কের দানিকে এেদল স্কেটার শাহিাগ, িইকিলা হকে ঢাো 

নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

রনিিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর 

সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই 

‘স্কেটটিংকশা’অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে 

স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার 

জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা 

অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে 

আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি 

নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://sangbad.net.bd/news/cities/59962/?fbclid=IwAR3hN3OCOI2WQvbf0WozTK1wnDuqsMVhWVrMxx

S2FJXeAuCCWgQNObm9o2Q 

 

https://sangbad.net.bd/news/cities/59962/?fbclid=IwAR3hN3OCOI2WQvbf0WozTK1wnDuqsMVhWVrMxxS2FJXeAuCCWgQNObm9o2Q
https://sangbad.net.bd/news/cities/59962/?fbclid=IwAR3hN3OCOI2WQvbf0WozTK1wnDuqsMVhWVrMxxS2FJXeAuCCWgQNObm9o2Q
https://sangbad.net.bd/images/2022/February/27Feb22/main_image/sangbad_bangla_1645948884.jpg


 

Youth skaters demands safe roads 
Published : Monday, 28 February, 2022 at 12:00 AM  Count : 520 

Observer Desk 

    

 

A group of skaters 
holding placards at  
an awareness 
campaign at  TSC 
intersection on 
Dhaka University 
campus demanding 
safe roads on 

Sunday. photo: 
observer 

A group of skaters 

skated through 

Shahbagh, 

Boimela and 

Dhaka University 

area demanding 

safe roads. 

The skating show was held on Sunday (February 27) at 11 am supported by Global Road Safety Partnership 

and organized by Dhaka Ahsania Mission Health Sector. 

The skaters in the campaign made various demands including limiting the speed of vehicles on the road, 

ensuring the use of standard helmets, introducing child seats in cars and ensuring use of seat belts for all. 

Members of Zamir Rapid and Magnolia Skating Club took part in the campaign. 

It is worth mentioning that World Health Organization estimates about 25 thousand people die on the roads 

of Bangladesh every year. The main victims of this Road crashes are children, teenagers and youth. 

https://sangbad.net.bd/news/cities/59962/?fbclid=IwAR3hN3OCOI2

WQvbf0WozTK1wnDuqsMVhWVrMxxS2FJXeAuCCWgQNObm9

o2Q 
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A group of skaters skated through Shahbagh, Boimela and Dhaka University area demanding safe roads. 

The skating show was held on Sunday (February 27) at 11 am supported by Global Road Safety 

Partnership and organized by Dhaka Ahsania Mission Health Sector. 

The skaters in the campaign made various demands including limiting the speed of vehicles on the road, 

ensuring the use of standard helmets, introducing child seats in cars and ensuring use of seat belts for 

all. 

Members of Zamir Rapid and Magnolia Skating Club took part in the campaign. 

It is worth mentioning that World Health Organization estimates about 25 thousand people die on the 

roads of Bangladesh every year. The main victims of this Road crashes are children, teenagers and 

youth. 

https://www.banglainsider.com/en/inside-bangladesh/105894/Youth-skaters-demand-Safe-Road 

 

 

 

https://www.banglainsider.com/en/inside-bangladesh/105894/Youth-skaters-demand-Safe-Road
https://www.banglainsider.com/en/writer-news/1
https://www.banglainsider.com/en/writer-news/1
https://www.banglainsider.com/en/inside-bangladesh/105894/Youth-skaters-demand-Safe-Road?fbclid=IwAR3GNA3OqLtJJ0B-nQbYtLnu-AhlnhIMHwQzs26cP-lagnY3zNGOHRCpK6o
https://www.banglainsider.com/en/inside-bangladesh/105894/Youth-skaters-demand-Safe-Road


 

ইিসাইড িািংলাকদশ 

রাজধািীকে নিরাপদ সড়কের দানিকে ইেুথ্ স্কেটাররা 

ইিোইডার সডে 

িোশ: ০১:৪৩ নপএি, ২৭ স্কফি্ুোরী, ২০২২ 

 

রাজধািীকে নিরাপদ সড়কের দানি েুকলকছ ইেুথ্ স্কেটাররা। এেদল স্কেটার এই দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা 

হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো 

আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, 

গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরাসহ নিনিন্ন দানি 

জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের 

িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  িু সিাজ। 

https://www.banglainsider.com/inside-

bangladesh/105895/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6

%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-

%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%A5-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0

%E0%A6%B0%E0%A6%BE 
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https://www.banglainsider.com/inside-bangladesh/105895/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%A5-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://www.banglainsider.com/inside-bangladesh/105895/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%A5-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://www.banglainsider.com/inside-bangladesh/105895/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%A5-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://www.banglainsider.com/inside-bangladesh/105895/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81%E0%A6%A5-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE


 

নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 
February 27, 2022 by নিউজ স্কডে 

 

নিজস্ব েনতনিনি: এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো 

নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও 

ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে 

েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা 

সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার 

িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e

0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-

%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2Nc9wR6HuhMp_5Qf2HP

XvMdyXS6HLziiMFXucNNApZ4vZhLw81168efI4 

 

 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2Nc9wR6HuhMp_5Qf2HPXvMdyXS6HLziiMFXucNNApZ4vZhLw81168efI4
https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2Nc9wR6HuhMp_5Qf2HPXvMdyXS6HLziiMFXucNNApZ4vZhLw81168efI4
https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2Nc9wR6HuhMp_5Qf2HPXvMdyXS6HLziiMFXucNNApZ4vZhLw81168efI4
https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2Nc9wR6HuhMp_5Qf2HPXvMdyXS6HLziiMFXucNNApZ4vZhLw81168efI4
https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2Nc9wR6HuhMp_5Qf2HPXvMdyXS6HLziiMFXucNNApZ4vZhLw81168efI4


 

নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 

 

এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং 

েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো 

আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। েযাকেইকি স্কেটাররা 

সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু 

নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। উকেখ্য, 

নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের 

িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0

%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-

%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR0LjBiQWopTqAmGx5vxjij

6EvTQBVST3KWuoN-ryoin7mpDY9bOnW-Gt2g 

 

 

 

 

 

https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR0LjBiQWopTqAmGx5vxjij6EvTQBVST3KWuoN-ryoin7mpDY9bOnW-Gt2g
https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR0LjBiQWopTqAmGx5vxjij6EvTQBVST3KWuoN-ryoin7mpDY9bOnW-Gt2g
https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR0LjBiQWopTqAmGx5vxjij6EvTQBVST3KWuoN-ryoin7mpDY9bOnW-Gt2g
https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR0LjBiQWopTqAmGx5vxjij6EvTQBVST3KWuoN-ryoin7mpDY9bOnW-Gt2g
https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR0LjBiQWopTqAmGx5vxjij6EvTQBVST3KWuoN-ryoin7mpDY9bOnW-Gt2g


 

নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 

1. আপকডট টাইি : রনিিার, ২৭ স্কফি্ুোরী, ২০২২, ০১:৩৩ অপরাহ্ন 

 

 

 েংব্াদ নব্জ্ঞনতিঃ আজ ২৭ স্কফি্ুোনর রনিিার এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা 

হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক ানগোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর 

আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ 

অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, 

গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি 

জািাি। 

 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

িসঙ্গে উকেখ্য স্ক , নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার 

িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ।  

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/83309?fbclid=IwAR20Iqby0

Vt4gCLPIaqcqaqInq4ZrXB28AOWfnTkx-6S8_1dNi0UzpW-n2M 

 

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/83309
https://dailykhaboreralo.com/archives/83309?fbclid=IwAR20Iqby0Vt4gCLPIaqcqaqInq4ZrXB28AOWfnTkx-6S8_1dNi0UzpW-n2M
https://dailykhaboreralo.com/archives/83309?fbclid=IwAR20Iqby0Vt4gCLPIaqcqaqInq4ZrXB28AOWfnTkx-6S8_1dNi0UzpW-n2M


 
নিরাপদ সড়কের দানিকে এেদল ইেথ্ স্কেটার 

Byস্টাে নরতপাটতার 

 

 

নিজস্ব েনতনিনি: 

এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি 

স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু 

নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির রয্ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যাি ুােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। 

আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://www.voicebd24.com/2022/02/27/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be
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Fct9TLuGayWPFByR8gthVG6BzsVwFPhhc4 
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নিরাপদ সড়কের দানিকে এেদল ইেথ্ 

স্কেটার 
স্কফি্ুোরী 27, 2022 

 

 

সেে নব্জ্ঞনত: ঢাো, স্করািিার, ২৭ স্কফি্ুোনর, ২০২২ খ্রী: এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে 

শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর 

সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ 

অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট 

িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র 

নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা 

অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে 

আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর 

হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 
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এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে 

শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর 

সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ 

অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট 

িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র 

নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা 

অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে 

আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর 

হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 
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%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95/?fbclid=IwAR0SZ2RSma

BxMxzg6bp3Let4iWP7PS7EBFSYfAFLewLgWVgk-KExHgr5RU4 
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নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 

 | নিউজ ুি এনডটর  ৭:৩১ অপরাহ্ণ | স্কফি্ুোনর ২৭, ২০২২  সারাকদশ 

 

েনরেুল ইসলাি : এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো 

নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড 

স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি 

এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার 

নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার 

নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো 

স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ 

হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://peoplesnews24.com/archives/211662?fbclid=IwAR05AGc_Q

djn4RoyEtOOWmnEaKDXEi7cay67RF2ny8A7Km9ugTr7tdBeUV8 
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নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 

িোশোল : স্কফি্ুোনর ২৭, ২০২২ । সিে : ১:১৫ অপরাহ্ণ  

 

এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে 

শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর 

সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ 

অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট 

িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র 

নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা 

অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে 

আিিুানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর 

হে নশশু, নেকশার ও  িু সিাজ। 

https://www.muktokhobor24.com/2022/02/27/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e

0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-

%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-

%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2MBtC_9pYhOOixu

5FweqNJHDeSC2GdFvh2K8ypwdvEiXI0I5q3NuYKGQQ 
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https://www.muktokhobor24.com/2022/02/27/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2MBtC_9pYhOOixu5FweqNJHDeSC2GdFvh2K8ypwdvEiXI0I5q3NuYKGQQ
https://www.muktokhobor24.com/2022/02/27/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2MBtC_9pYhOOixu5FweqNJHDeSC2GdFvh2K8ypwdvEiXI0I5q3NuYKGQQ
https://www.muktokhobor24.com/2022/02/27/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2MBtC_9pYhOOixu5FweqNJHDeSC2GdFvh2K8ypwdvEiXI0I5q3NuYKGQQ
https://www.muktokhobor24.com/2022/02/27/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%b2/?fbclid=IwAR2MBtC_9pYhOOixu5FweqNJHDeSC2GdFvh2K8ypwdvEiXI0I5q3NuYKGQQ
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নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 
 

 

লাস্টনিউজনিনড, ২৭ স্কফি্ুোনর: এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে 

এলাোে স্কেটটিং েকর। 

আজ স্করািিার সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য 

স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ 

অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু 

নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর 

এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://www.lastnewsbd.com/news/427324?fbclid=IwAR3xNe0uKsdzcFYLwC0GveQ9hebP

dqB2UkUUcIGRQgi0WJvMSef0Z9yQjrM 
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সিগ্র িািংলাকদশ  

নিরাপদ সড়কের দানিকে এেদল ইেথ্ স্কেটার 
 স্কফি্ুোনর ২৭, ২০২২  Dainik satkhira  ০ Comments 

 Post Views: ৯১ 

স্কিস নিজ্ঞনি: 

ঢাো, স্করািিার, ২৭ স্কফি্ুোনর, ২০২২ খ্রী: এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো 

নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো আহছানিো নিশি 

স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, গানড়কে নশশু 

নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরা সহ নিনিন্ন দানি জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ ঝকর। আর 

এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

http://dainiksatkhira.com/2022/02/27/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0

%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-

%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%

87-

%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%B2/?fbclid=IwAR1_PhZUza3Ym

7bTWpnrsfUwm_HJEm7PZVoKPb2Wcua9sRTf4dKD06JFsPE 
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http://dainiksatkhira.com/2022/02/27/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%B2/?fbclid=IwAR1_PhZUza3Ym7bTWpnrsfUwm_HJEm7PZVoKPb2Wcua9sRTf4dKD06JFsPE
http://dainiksatkhira.com/2022/02/27/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%B2/?fbclid=IwAR1_PhZUza3Ym7bTWpnrsfUwm_HJEm7PZVoKPb2Wcua9sRTf4dKD06JFsPE
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http://dainiksatkhira.com/2022/02/27/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%B2/?fbclid=IwAR1_PhZUza3Ym7bTWpnrsfUwm_HJEm7PZVoKPb2Wcua9sRTf4dKD06JFsPE
http://dainiksatkhira.com/2022/02/27/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%B2/?fbclid=IwAR1_PhZUza3Ym7bTWpnrsfUwm_HJEm7PZVoKPb2Wcua9sRTf4dKD06JFsPE
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নিরাপদ েড়তকর দানব্তত একদি ইয়থ সেটার 

স্কডে নরকপাটট | িরনসিংদী িনেনদি 

  িোকশর োনরখ্ | রনিিার, ২৭ স্কফি্ুোরী, ২০২২  

 

এেদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দানিকে ঢাোর শাহিাগ, িাইকিলা হকে ঢাো নিশ্বনিদযালে এলাোে স্কেটটিং 

েকর। 

স্করািিার (২৭ স্কফি্ুোনর) সোল ১১ টাে স্কলািাল স্করাড স্কসফটট পাটটিারশীকপর সহক াগীোে ও ঢাো 

আহছানিো নিশি স্বাস্থ্য স্কসক্টকরর আকোজকি এই ‘স্কেটটিংকশা’ অিুটিে হে। 

েযাকেইকি স্কেটাররা সড়কে  ািিাহকির গনে নিেন্ত্রণ েরা, িািসম্মে স্কহলকিট িযিহার নিশ্চিে েরা, 

গানড়কে নশশু নসকটর িচলি েরা এিিং সিার জিয গানড়র নসট স্কিল্ট িযিহার নিশ্চিে েরাসহ নিনিন্ন দানি 

জািাি। 

েযাকেইিটটকে জানির র্্ ানপড এন্ড িযাগকিানলো স্কেটটিং ক্লাকির সদসযরা অিংশ স্কিে। 

উকেখ্য, নিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার েথ্যািু ােী িনে িছর িািংলাকদকশ সড়কে আিুিানিে িাে ২৫ হাজার িািুকের িাণ 

ঝকর। আর এই দুর্ টটিাে িধাি নশোর হে নশশু, নেকশার ও  ুি সিাজ। 

https://www.narsingdipratidin.com/2022/02/27/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%

B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-

%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%

87-

%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A6%B2/?fbclid=IwAR2ON6BD6Ee48

01C3oxgJGF5dOlWWsC5lmZMwxpUhdiSgpxBNOuedSpJSmY 
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