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ম োটরযোনে সবোর জেয সসটনবল্ট বযবহোর সেশ্চশ্চত করনত 

হনব বনে  ন্তবয কনরনেে সড়ক পসরবহে ও মসতু  ন্ত্রণোেয় 

সম্পসকিত সংসদীয় স্থোয়ী কস টটর সভোপসত রওশে আরো 

 োন্নোে। মসইসনে সতসে ম োটরসোইনকে আনরোহীর জেয 

 োেসম্মত মহেন ট বযবহোর সংক্রোন্ত েীসত োেো সংনশোধে ও 

প্রণয়ে সবষনয়ও  ন্ত্রণোেনয়র সনে আনেোচেো করনবে বনে 

জোেোে।  

 

শরিবাি (২৩ জলুাই) ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্ররিরিরি দল 

িওশি আিা িান্নাত্তিি িরিঝিত্তলি আিািবাগস্থ্ বারিত্তি িাি েত্তে োক্ষাৎ কিত্তি সগত্তল এেব কথা 

বত্তলি।  

োক্ষাৎকাত্তল ঢাকা আহছারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ সদত্তশি েিক 

দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক কার্ টক্রি েম্পত্তকট অবগি কত্তিি। 

সেইেত্তে েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রিু জারিি রবষত্তয় দৃটি আকষ টণ কত্তিি। এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি ঢাকা 

আহছারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে েিন্বয়কািী শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকরে 

অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি ১২ রদত্তি সদত্তশ ২৭৪টর্ েিক দরু্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি 

হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। রিহিত্তদি িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪টর্ 

সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই 

রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে েবাইত্তক েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি েংেদ 

েদেয িওশি আিা িান্নাি। 
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https://www.alokitobangladesh.com/national/129442/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%93%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF
https://www.alokitobangladesh.com/national/129442/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%93%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF


 

র্ািবাহত্তি রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিশ্চি কিত্তি 

হত্তব: িওশি আিা িান্নাি এির  

স্টোফ সরনপোটিোর 

(২ রদি আত্তগ) ২৩ জলুাই ২০২২, শরিবাি, ৮:০৪ অ িাহ্ন 

র্ািবাহত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট 

বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি হত্তব বত্তল 

জারিত্তয়ত্তছি েিক  রিবহি ও 

সেিু িন্ত্রণালয় েম্পরকটি েংেদীয় 

স্থ্ায়ী করিটর্ি ে া রি িওশি 

আিা িান্নাি এির । সেই েত্তে 

রিরি সিার্িোইত্তকল আত্তিাহীি 

জিয িািেম্মি সহলত্তির্ 

বযবহাত্তিি কথা বত্তলত্তছি। এ 

েংক্রান্ত িীরিিালা েংত্তশািি ও 

প্রণয়ি রবষত্তয় িন্ত্রণালত্তয়ি েত্তে 

আত্তলাচিা কিা হত্তব। শরিবাি 

েকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্ররিরিরিত্তদি েত্তে িাি 

িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি সেৌজিয োক্ষািকাত্তল রিরি এেব কথা বত্তলি।  

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ 

সদত্তশি েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক কার্ টক্রি 

েম্পত্তকট অবগি কত্তিি। সেই েত্তে েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রিু জারিি রবষত্তয় দৃটি আকষ টি 

কত্তিি। এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে 

েিন্বয়কািী শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাত্তিি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ ২৭৪ টর্ 

েিক দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। রিহিত্তদি 

িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ জি, 

র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে েকলত্তক 

েম্মরলি াত্তব কাজ কিত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি এই এির । 

রলংক: https://mzamin.com/news.php?news=13001 



 





 

সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি 

রিশ্চি কিত্তি হত্তব: িওশি আিা িান্নাি এির  

সেজস্ব প্রসতসেসধ: সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয 

রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি হত্তব বত্তল িন্তবয 

কত্তিত্তছি েিক  রিবহি ও সেিু িন্ত্রণালয় 

েম্পরকটি েংেদীয় স্থ্ায়ী করিটর্ি ে া রি 

িওশাি আিা িান্নাি এির । সেই োত্তথ রিরি 

সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট ও 

সিার্িোইত্তকল আত্তিাহীি জিয িািেম্মি 

সহলত্তির্ বযবহাি েংক্রান্ত িীরিিালা েংত্তশািি ও 

প্রণয়ি রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি োত্তথ আত্তলাচিা 

কিত্তবি বত্তল জািাি। 
শরিবাি (২৩ জলুাই) েকাল ১০ র্ায় ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ 

প্রকত্তেি প্ররিরিরি দল িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি িাি োত্তথ োক্ষাৎ কত্তিি। 

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ সদত্তশি 

েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক কার্ টক্রি েম্পত্তকট 

অবগি কত্তিি। সেই োত্তথ েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রæিিি জারিি রবষত্তয় দৃটি আকষ টি 

কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে েিন্বয়কািী 

শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ ২৭৪ টর্ 

েিক দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। রিহিত্তদি িত্তিয 

িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ জি, র্া 

সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে েকলত্তক 

েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি এই োংেদ। 

Link: 

https://www.voicebd24.com/2022/07/23/%e0%a6%ae%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%b0%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8

7-%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%af-

%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%ac/ 

https://www.voicebd24.com/wp-content/uploads/2022/07/received_1402231500287750.jpeg


 

ম োটরযোনে সকনের জেয সসটনবল্ট বযবহোর সেশ্চত 

করনত হনব: রওশে আরো  োন্নোে এ সপ 

সেজস্ব প্রসতনবদক:সিার্ির্াত্তি েকত্তলি 

জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি 

হত্তব বত্তল িন্তবয কত্তিত্তছি েিক  রিবহি 

ও সেিু িন্ত্রণালয় েম্পরকটি েংেদীয় স্থ্ায়ী 

করিটর্ি ে া রি িওশাি আিা িান্নাি 

এির । সেই োত্তথ রিরি সিার্ির্াত্তি 

েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট ও সিার্িোইত্তকল 

আত্তিাহীি জিয িািেম্মি সহলত্তির্ 

বযবহাি েংক্রান্ত িীরিিালা েংত্তশািি ও 

প্রণয়ি রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি োত্তথ 

আত্তলাচিা কিত্তবি বত্তল জািাি। 

শরিবাি (২৩ জলুাই) েকাল ১০ র্ায় ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড 

সেইফটর্ প্রকত্তেি প্ররিরিরি দল িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি িাি োত্তথ োক্ষাৎ কত্তিি। 

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ 

সদত্তশি েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক 

কার্ টক্রি েম্পত্তকট অবগি কত্তিি। সেই োত্তথ েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রæিিি জারিি 

রবষত্তয় দৃটি আকষ টি কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে 

েিন্বয়কািী শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ 

২৭৪ টর্ েিক দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। 

রিহিত্তদি িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি 

হত্তয়ত্তছি ১২৩ জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি 

েংখ্যা হ্রাত্তে েকলত্তক েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি এই োংেদ। 

Link: https://dailykhaboreralo.com/archives/99504 

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/99504
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ম োটরযোনে সকনের জেয সসটনবল্ট বযবহোর সেশ্চত 

করনত হনব: রওশে আরো  োন্নোে এ সপ 
জলুাই 23, 2022 

 

সংবোদ সবজ্ঞসি: সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি 

রিঝশ্চি কিত্তি হত্তব বত্তল িন্তবয কত্তিত্তছি েিক 

 রিবহি ও সেিু িন্ত্রণালয় েম্পরকটি েংেদীয় স্থ্ায়ী করিটর্ি 

ে া রি িওশাি আিা িান্নাি এির । 

 

সেই োত্তথ রিরি সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট ও 

সিার্িোইত্তকল আত্তিাহীি জিয িািেম্মি সহলত্তির্ 

 

বযবহাি েংক্রান্ত িীরিিালা েংত্তশািি ও প্রণয়ি রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি োত্তথ আত্তলাচিা কিত্তবি বত্তল 

জািাি। 

শরিবাি (২৩ জলুাই) েকাল ১০ র্ায় ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি 

প্ররিরিরি দল িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি িাি োত্তথ োক্ষাৎ কত্তিি। 

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ সদত্তশি 

েিক 

দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক কার্ টক্রি েম্পত্তকট অবগি 

কত্তিি। সেই োত্তথ েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রæিিি জারিি রবষত্তয় দৃটি আকষ টি কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে েিন্বয়কািী 

শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ ২৭৪ টর্ েিক 

দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। রিহিত্তদি িত্তিয িািী ৪৩ 

জি, রশশু 

৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দরু্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ 

শিাংশ। 

েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে েকলত্তক েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি 

কত্তিি 

এই োংেদ। 

 

Link: https://bhorerbarta24.com/news/90633 

https://bhorerbarta24.com/news/90633


 

‘সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিশ্চি কিত্তি 

হত্তব’ 

২৩ জলুাই ২০২২ শরিবাি, ০৬:২৯  র এি 

বহুিাঝিক সডস্ক 

 

সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি 

হত্তব বত্তল িন্তবয কত্তিত্তছি েিক  রিবহি ও সেিু িন্ত্রণালয় 

েম্পরকটি েংেদীয় স্থ্ায়ী করিটর্ি ে া রি িওশাি আিা 

িান্নাি এির । সেই োত্তথ রিরি সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয 

রের্ত্তবল্ট ও সিার্িোইত্তকল আত্তিাহীি জিয িািেম্মি 

সহলত্তির্ বযবহাি েংক্রান্ত িীরিিালা েংত্তশািি ও প্রণয়ি 

রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি োত্তথ আত্তলাচিা কিত্তবি বত্তল জািাি। 

শরিবাি েকাল ১০ র্ায় ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি 

প্ররিরিরি দল িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি িাি োত্তথ োক্ষাৎ কত্তিি। 

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ 

সদত্তশি েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক 

কার্ টক্রি েম্পত্তকট অবগি কত্তিি। সেই োত্তথ েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রæিিি জারিি 

রবষত্তয় দৃটি আকষ টি কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে 

েিন্বয়কািী শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ ২৭৪ টর্ 

েিক দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। রিহিত্তদি 

িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ 

জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে 

েকলত্তক েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি এই োংেদ। 

Link: https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87/99235 

 

https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87/99235
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87/99235
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87/99235
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87/99235
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87/99235


 

ম োটরযোনে সবোর সসটনবল্ট বযবহোর সেশ্চত করনত 

হনব: রওশে আরো  োন্নোে 
সেজস্ব প্রসতনবদক, সুখবর বোংেো: সিার্ির্াত্তি 

েবাি জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি হত্তব 

বত্তল িন্তবয কত্তিত্তছি েিক  রিবহি ও সেিু 

িন্ত্রণালয় েম্পরকটি েংেদীয় স্থ্ায়ী করিটর্ি ে া রি 

িওশি আিা িান্নাি। সেইেত্তে রিরি সিার্িোইত্তকল 

আত্তিাহীি জিয িািেম্মি সহলত্তির্ বযবহাি েংক্রান্ত 

িীরিিালা েংত্তশািি ও প্রণয়ি রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি 

েত্তে আত্তলাচিা কিত্তবি বত্তল জািাি। 

শরিবাি (২৩ জলুাই) ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য 

সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্ররিরিরিদল িওশি আিা িান্নাত্তিি েত্তে োক্ষাৎ কিত্তি সগত্তল 

এেব কথা বত্তলি রিরি। 
 

োক্ষাৎকাত্তল ঢাকা আহছারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ সদত্তশি 

েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক কার্ টক্রি েম্পত্তকট 

অবগি কত্তিি। সেইেত্তে েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রিু জারিি রবষত্তয় দৃটি আকষ টণ কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি ঢাকা আহছারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে েিন্বয়কািী 

শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকরে অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি ১২ রদত্তি সদত্তশ ২৭৪টর্ েিক দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি 

হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১,১৯৭ জি। রিহিত্তদি িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। 

১৫৪টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। 

েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে েবাইত্তক েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি 

কত্তিি েংেদ েদেয িওশি আিা িান্নাি। 

Link: 

https://sukhabor.com.bd/%e0%a6%ae%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%b0%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6

%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-

%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%9f-

%e0%a6%ac/ 



 

Ensure the seat belts for all in motor vehicles: 
Rowshan Ara 
Transportation 2022-07-23, 10:46pm 

Chairman of the Parliamentary Standing 
Committee on Ministry of Road 
Transport and Bridges Rowshan Ara 
Mannan, MP said that it is necessary to 
ensure the seat belts for all in motor 
vehicles. Along with that, she said that 
she will also discuss with the ministry 
regarding the necessary amendment of 
the Road Transport Act related to the 
use of seat belts for all in motor vehicles 

and standard helmets for motorcycle riders. 

On Saturday (July 23) at 10 am, a delegation of Road Safety Project of Dhaka 
Ahsania Mission Health Sector met her at her residence in Motijheel. 

During the meeting, Director of Health and Wash Sector of Dhaka Ahsania Mission 
Iqbal Masud shared about the current situation of road crash in the country and the 
road safety program of Dhaka Ahsania Mission. At the same time, he drew attention 
to the quick circulation of road transport regulations. 

Dhaka Ahsania Mission’s Road Safety Project Coordinator Sharmeen Rahman, and 
Advocacy Officer Dr. Tasnim Mehbuba Bandhan were also present during the 
meeting. 

It should be noted that 311 people were killed in 274 road crashes in the country in 
total 12 days before and after Eid-ul-Azha (July 5-July 16). At least 1197 people 
were injured. Out of that 43 were women and 58 were children among the dead. 123 
people were killed in 154 motorcycle crash, which is 39.54 percent of the total 
fatalities. This Parliamentarian believes that everyone should work together in 
coordinate way to reduce the number of dead and injured on the road. 

 

Link: https://greenwatchbd.com/transportation/13993/ensure-the-seat-belts-
for-all-in-motor-vehicles-rowshan-ara 
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It is necessary to ensure the seat belts for all in motor 

vehicles-Rowshan Ara Mannan, MP 

 

Chairman of the Parliamentary Standing 

Committee on Ministry of Road Transport 

and Bridges Rowshan Ara Mannan, MP 

said that it is necessary to ensure the seat 

belts for all in motor vehicles. 

Along with that, she said that she will also 

discuss with the ministry regarding the 

necessary amendment of the Road 

Transport Act related to the use of seat 

belts for all in motor vehicles and 

standard helmets for motorcycle riders. 

On Saturday (July 23) at 10 am, a 
delegation of Road Safety Project of Dhaka Ahsania Mission Health 

Sector met her at her residence in Motijheel. 

During the meeting, Director of Health and Wash Sector of Dhaka Ahsania Mission Iqbal 

Masud shared about the current situation of road crash in the country and the road safety 

program of Dhaka Ahsania Mission. At the same time, he drew attention to the quick 

circulation of road transport regulations. 

Dhaka Ahsania Mission’s Road Safety Project Coordinator Sharmeen Rahman, and 

Advocacy Officer Dr. Tasnim Mehbuba Bandhan were also present during the meeting. 

It should be noted that 311 people were killed in 274 road crashes in the country in total 12 

days before and after Eid-ul-Azha (July 5-July 16). At least 1197 people were injured. Out of 

that 43 were women and 58 were children among the dead. 123 people were killed in 154 
motorcycle crash, which is 39.54 percent of the total fatalities. This Parliamentarian believes 

that everyone should work together in coordinate way to reduce the number of dead and 

injured on the road. 

Link: https://tbarta24.com/it-is-necessary-to-ensure-the-seat-belts-for-all-in-motor-vehicles-

rowshan-ara-mannan-mp/ 
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ম োটরযোনে সকনের জেয সসটনবল্ট বযবহোর সেশ্চত করনত হনব: 

রওশে আরো  োন্নোে এ সপ 
তসরকুে ইসেো  : 

স য় : 2022-07-23 18:34:59 

 

সংবোদ সবজ্ঞসি: সিার্ির্াত্তি েকত্তলি 

জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি 

হত্তব বত্তল িন্তবয কত্তিত্তছি েিক 

 রিবহি ও সেিু িন্ত্রণালয় েম্পরকটি 

েংেদীয় স্থ্ায়ী করিটর্ি ে া রি 

িওশাি আিা িান্নাি এির । সেই 

োত্তথ রিরি সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয 

রের্ত্তবল্ট ও সিার্িোইত্তকল আত্তিাহীি 

জিয িািেম্মি সহলত্তির্ বযবহাি 

েংক্রান্ত িীরিিালা েংত্তশািি ও 

প্রণয়ি রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি োত্তথ আত্তলাচিা কিত্তবি বত্তল জািাি। 

শরিবাি (২৩ জলুাই) েকাল ১০ র্ায় ঢাকা আহ্ছারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ 

প্রকত্তেি প্ররিরিরি দল িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি িাি োত্তথ োক্ষাৎ কত্তিি। 

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ 

সদত্তশি েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক 

কার্ টক্রি েম্পত্তকট অবগি কত্তিি। সেই োত্তথ েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রিুিি জারিি রবষত্তয় 

দৃটি আকষ টি কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে 

েিন্বয়কািী শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহববুা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ ২৭৪ টর্ 

েিক দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। রিহিত্তদি 

িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি ১২৩ 

জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে 

েকলত্তক েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি এই োংেদ। 
 

Link: https://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/47061/31 
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Saturday, 23rd July , 2022, 06:39 pm,BDST 

‘ম োটরযোনে সকনের জেয সসটনবল্ট 

বযবহোর সেশ্চত করনত হনব’ 
লাস্টরিউজরবরড, ২৩ জলুাই: সিার্ির্াত্তি 

েকত্তলি জিয রের্ত্তবল্ট বযবহাি রিঝশ্চি কিত্তি 

হত্তব বত্তল িন্তবয কত্তিত্তছি েিক  রিবহি ও 

সেিু িন্ত্রণালয় েম্পরকটি েংেদীয় স্থ্ায়ী 

করিটর্ি ে া রি িওশাি আিা িান্নাি এির । 

সেই োত্তথ রিরি সিার্ির্াত্তি েকত্তলি জিয 

রের্ত্তবল্ট ও সিার্িোইত্তকল আত্তিাহীি জিয 

িািেম্মি সহলত্তির্ বযবহাি েংক্রান্ত িীরিিালা 

েংত্তশািি ও প্রণয়ি রবষত্তয়ও িন্ত্রণালত্তয়ি োত্তথ 

আত্তলাচিা কিত্তবি বত্তল জািাি। 

আজ শরিবাি েকাল ১০ র্ায় ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশি স্বাস্থ্য সেক্টত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি 

প্ররিরিরি দল িরিঝিলস্থ্ বাে বত্তি িাি োত্তথ োক্ষাৎ কত্তিি। 

োক্ষািকাত্তল ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টত্তিি  রিচালক ইকবাল িােুদ সদত্তশি 

েিক দুর্ টর্িাি বিটিাি  রিরস্থ্রি ও ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি রিিা দ েিক কার্ টক্রি েম্পত্তকট 

অবগি কত্তিি। সেই োত্তথ েিক  রিবহি রবরিিালা দ্রিুিি জারিি রবষত্তয় দৃটি আকষ টি কত্তিি। 

এেিয় উ রস্থ্ি রছত্তলি, ঢাকা আহছ্ারিয়া রিশত্তিি সিাড সেইফটর্ প্রকত্তেি প্রকে েিন্বয়কািী 

শািরিি িহিাি এবং অযাডত্ত াত্তকেী অরফোি ডা. িােরিি সিহবুবা বা াঁিি। 

উত্তেখ্য, এবাি ঈদুল আজহাি আত্তগ- ত্তি সিার্ ১২ রদত্তি (৫ জলুাই-১৬ জলুাই) সদত্তশ ২৭৪ টর্ েিক 

দুর্ টর্িায় ৩১১ জি রিহি হত্তয়ত্তছি। আহি হত্তয়ত্তছি কি ত্তক্ষ ১১৯৭ জি। 

রিহিত্তদি িত্তিয িািী ৪৩ জি, রশশু ৫৮ জি। ১৫৪ টর্ সিার্িোইত্তকল দুর্ টর্িায় রিহি হত্তয়ত্তছি 

১২৩ জি, র্া সিার্ রিহিত্তদি ৩৯.৫৪ শিাংশ। েিত্তক এই রিহি ও আহত্তিি েংখ্যা হ্রাত্তে েকলত্তক 

েম্মরলি াত্তব এরগত্তয় আেত্তি হত্তব বত্তল িত্তি কত্তিি এই োংেদ। 

 

Link: https://www.lastnewsbd.com/news/462196 
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