
 

‘সড়কে মাদে সসবন না েকে গাড়ড় চালান ড়নোপকদ ঘকে সপ ৌঁছান’ 
June 29, 2022 by নিউজ ডেস্ক 

 

নিজস্ব প্রনিনিনি: নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার 

পনরসংখ্যাি অিুযায়ী িাংলাদেদে প্রনিিছর 

প্রায় ২৫ হাজার মািুষ সড়ক েুর্ ঘটিায় মারা 

যাদে। সড়ক েুর্ ঘটিার একানিক কারণ 

রদয়দছ, ডযমি-দ্রিু গনিদি গানড় চালাদিা, 

চালকদের মদিয প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া 

গানড় চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক 

গানড় চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া চালক 

নিদয়াগ, পথচারীদের মদিয সদচিিিার 

অিাি, ট্রানিক আইি িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট 

িযিহার িা করা, নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা এিং 

মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। সড়ক েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং 

চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী 

আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর কিৃঘক িাস্তিানয়ি 

ডরাে ডসিটট প্রকল্প কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন সংিাে 

মািযদমর কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িকৃ্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা 

কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২’ 

উেযানপি হয়। এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, সুস্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। 

ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ সাল ডথদক মােকনিদরািী কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। 

মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী 

ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর আদয়াজি কদর। 

Link: https://shimantobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-

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

%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c/ 
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https://shimantobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c/


 

‘সড়কে মাদে সসবন না েকে গাড়ড় চালান ড়নোপকদ ঘকে 

সপ ৌঁছান’ 

জািীয় নিনেদমদট্রানিউজ · প্রকাে: জিু ২৯, ২০২২ - ৭:১২ অপরাহ্ণ 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেদির কযাদেইদি গণমািযম কমীদের আহ্বাি 

নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার পনরসংখ্যাি অিুযায়ী িাংলাদেদে প্রনিিছর প্রায় ২৫ হাজার 

মািুষ সড়ক েুর্ ঘটিায় মারা যাদে। সড়ক েুর্ ঘটিার একানিক কারণ রদয়দছ, 

ডযমি-দ্রুি গনিদি গানড় চালাদিা, চালকদের মদিয প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া 

গানড় চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক গানড় চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া 

চালক নিদয়াগ, পথচারীদের মদিয সদচিিিার অিাি, ট্রানিক আইি িঙ্গ, 

নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট িযিহার িা 

করা, নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা এিং মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর যািিাহি 

চালাদিা প্রিৃনি। 

সড়ক েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস 

২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি 

ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন সংিাে মািযদমর কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িৃক্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা কদর গানড় চালাি 

নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২’ উেযানপি হয়। এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা 

‘মােক ডসিি ডরাি কনর, সুস্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ সাল ডথদক মােকনিদরািী কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। 

মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর আদয়াজি কদর। 

সূত্র: িনরকুল ইসলাম, এযােদিাদকনস অনিসার (কনমউনিদকেি) ডরাে ডসিটট প্রকল্প স্বাস্থ্য ডসক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া নমেি। 

Link: https://bdmetronews24.com/archives/81588 
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https://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
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‘সড়কে মাদে সসবন না েকে গাড়ড় চালান 

ড়নোপকদ ঘকে সপ ৌঁছান’ 
 

 

লাস্টনিউজনিনে, ২৯ জিু: নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার পনরসংখ্যাি 

অিুযায়ী িাংলাদেদে প্রনিিছর প্রায় ২৫ হাজার মািুষ 

সড়ক েুর্ ঘটিায় মারা যাদে। সড়ক েুর্ ঘটিার একানিক 

কারণ রদয়দছ, ডযমি দ্রিু গনিদি গানড় চালাদিা, 

চালকদের মদিয প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া গানড় চালাদিার 

প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক গানড় চালাদিা, লাইদসন্স 

ছাড়া চালক নিদয়াগ, পথচারীদের মদিয সদচিিিার 

অিাি, ট্রানিক আইি িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, 

ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট িযিহার িা করা, 

নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয 

নিরাপে আসি িা থাকা এিং মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। 

সড়ক েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও 

অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর 

কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন 

সংিাে মািযদমর কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িকৃ্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা 

কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২’ 

উেযানপি হয়। এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, সুস্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। ঢাকা 

আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ সাল ডথদক মােকনিদরািী কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। মােকনিদরািী 

কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-

এর আদয়াজি কদর। 

লাস্টনিউজনিনে/এসএম 

Link: https://www.lastnewsbd.com/news/457005 
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Link: https://www.uttareralo24.com/06/29/97797 

 

 

https://www.uttareralo24.com/06/29/97797


 

Link: https://deshtimes24.news/post/30337/ 

https://deshtimes24.news/post/30337/


 

Homeনিিাগীয় খ্ির‘সড়দক মােক ডসিি িা কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি’ 

নিিাগীয় খ্ির 

‘সড়দক মােক ডসিি িা কদর গানড় চালাি 

নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি’ 

ভকেজড়বড়ি সিস্ক 

 

নিজস্ব প্রনিনিনি: নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার 

পনরসংখ্যাি অিুযায়ী িাংলাদেদে প্রনিিছর 

প্রায় ২৫ হাজার মািুষ সড়ক েরু্ ঘটিায় মারা 

যাদে। সড়ক েরু্ ঘটিার একানিক কারণ 

রদয়দছ, ডযমি-দ্রিু গনিদি গানড় চালাদিা, 

চালকদের মদিয প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া 

গানড় চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক 

গানড় চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া চালক নিদয়াগ, 

পথচারীদের মদিয সদচিিিার অিাি, 

ট্রানিক আইি িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় 

চালাদিা, ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট 

িযিহার িা করা, নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা এিং মেযপাি িা 

ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। সড়ক েরু্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি 

ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর 

ঢাকা আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক 

কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন সংিাে মািযদমর কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িৃক্তিদি “সড়দক 

মােক ডসিি িা কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২’ উেযানপি হয়। 

এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, সসু্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ 

সাল ডথদক মােকনিদরািী কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য 

ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর আদয়াজি কদর। 

Link: https://www.voicebd24.com/2022/06/29/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%be-

%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c/ 

 

https://www.voicebd24.com/
https://www.voicebd24.com/
https://www.voicebd24.com/category/divisional-news/
https://www.voicebd24.com/wp-content/uploads/2022/06/voicebd-74.jpg


 

 / েরূ্ ঘটিা, নিদেষ সংিাে, সারাদেে 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেদির কযাদেইদি গণমািযম কমীদের আহ্বাি ‘সড়দক মােক ডসিি 

িা কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি’ 

নিনিনস একাির ডেস্ক / ৩০ Time View 

আপদেট : িুিিার, ২৯ জিু, ২০২২ 

 

ডপ্রস নিজ্ঞনপ্ত: 

নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার পনরসংখ্যাি অিুযায়ী িাংলাদেদে প্রনিিছর 

প্রায় ২৫ হাজার মািষু সড়ক েরু্ ঘটিায় মারা যাদে। সড়ক 

েুর্ ঘটিার একানিক কারণ রদয়দছ, ডযমি-দ্রিু গনিদি গানড় 

চালাদিা, চালকদের মদিয প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া গানড় 

চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক গানড় 

চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া চালক নিদয়াগ, পথচারীদের মদিয 

সদচিিিার অিাি, ট্রানিক 

আইি িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট িযিহার িা 

করা, নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা এিং মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয 

ডসিি কদর যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। সড়ক েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি 

মােকদ্রদিযর 

অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর 

কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন সংিাে 

মািযদমর 

কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িকৃ্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর 

ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২’ উেযানপি হয়। 

এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, সুস্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ সাল 

ডথদক মােকনিদরািী কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য 

ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর আদয়াজি কদর। 

Link: https://bbcekottor.com/2022/06/29/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-

%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0

%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%95%e0%a7%8d/ 

 

https://bbcekottor.com/
https://bbcekottor.com/
https://bbcekottor.com/category/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/
https://bbcekottor.com/category/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://bbcekottor.com/2022/06/29/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d/
https://bbcekottor.com/2022/06/29/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d/
https://bbcekottor.com/2022/06/29/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d/
https://bbcekottor.com/2022/06/29/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a7%8d/


 

ঢাো আহ্ছাড়নো ড়মশকনে েযাকেইকন গণমাধ্যম েমীকদে 

আহ্বান ‘সড়কে মাদে সসবন না েকে গাড়ড় চালান ড়নোপকদ ঘকে 
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সেস ড়বজ্ঞড়ি: নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার পনরসংখ্যাি অিুযায়ী 

িাংলাদেদে 

প্রনিিছর প্রায় ২৫ হাজার মািষু সড়ক েুর্ ঘটিায় মারা 

যাদে। সড়ক েুর্ ঘটিার 

 

একানিক কারণ রদয়দছ, ডযমি-দ্রিু গনিদি গানড় চালাদিা, 

চালকদের মদিয 

 

প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া গানড় চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক গানড় 

চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া চালক নিদয়াগ, পথচারীদের মদিয সদচিিিার অিাি, ট্রানিক 

আইি িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট িযিহার িা 

করা, নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা 

এিং মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। সড়ক 

েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর 

অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা 

আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প 

কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন সংিাে মািযদমর 

কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িৃক্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা কদর 

গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক 

নেিস ২০২২’ উেযানপি হয়। এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, 

সুস্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ সাল ডথদক মােকনিদরািী 

কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য 

ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর 

আদয়াজি কদর। 

Link: https://bhorerbarta24.com/news/88923 
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দেনিক সািক্ষ্ীরা 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেদির কযাদেইদি গণমািযম কমীদের আহ্বাি 

‘সড়দক মােক ডসিি িা কদর গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি’ 
 জিু ২৯, ২০২২  Dainik satkhira  ০ Comments 

 Post Views: ৬৫ 

ডপ্রস নিজ্ঞনপ্ত: নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার পনরসংখ্যাি অিুযায়ী িাংলাদেদে 

প্রনিিছর প্রায় ২৫ হাজার মািষু সড়ক েরু্ ঘটিায় মারা যাদে। সড়ক 

েুর্ ঘটিার 

একানিক কারণ রদয়দছ, ডযমি-দ্রিু গনিদি গানড় চালাদিা, চালকদের 

মদিয 

প্রনিদযানগিা ও ডিপদরায়া গানড় চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক 

গানড় 

চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া চালক নিদয়াগ, পথচারীদের মদিয সদচিিিার 

অিাি, ট্রানিক 

আইি িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, ডমাটরযাদি মািসম্মি ডহলদমট িযিহার িা 

করা, নসটদিদের অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা 

এিং মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। সড়ক 

েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর 

অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা 

আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টর কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প 

কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন সংিাে মািযদমর 

কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িৃক্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা কদর 

গানড় চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক 

নেিস ২০২২’ উেযানপি হয়। এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, 

সুস্থ্ সনু্দর জীিি গনড়’। ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ সাল ডথদক মােকনিদরািী 

কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য 

ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর 

আদয়াজি কদর। 

Link: https://dainiksatkhira.com/2022/06/29/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-
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By 

 dailygazipuronline 
 - 

জিু ৩০, ২০২২ 

 

ডেইনল গাজীপুর ( সংিাে নিজ্ঞনপ্ত): নিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার 

পনরসংখ্যাি অিযুায়ী িাংলাদেদে প্রনিিছর প্রায় ২৫ 

হাজার মািুষ সড়ক েরু্ ঘটিায় মারা যাদে। সড়ক 

েুর্ ঘটিার একানিক কারণ রদয়দছ, ডযমি-দ্রিু গনিদি 

গানড় চালাদিা, চালকদের মদিয প্রনিদযানগিা ও 

ডিপদরায়া গানড় চালাদিার প্রিণিা, দেনিক চুক্তিনিনিক 

গানড় চালাদিা, লাইদসন্স ছাড়া চালক নিদয়াগ, 

পথচারীদের মদিয সদচিিিার অিাি, ট্রানিক আইি 

িঙ্গ, নিটদিসনিহীি গানড় চালাদিা, ডমাটরযাদি 

মািসম্মি ডহলদমট িযিহার িা করা, নসটদিদের 

অপয ঘাপ্তিা, যািিাহদি নেশুদের জিয নিরাপে আসি িা থাকা এিং মেযপাি িা ডিো জািীয় দ্রিয ডসিি কদর 

যািিাহি চালাদিা প্রিৃনি। সড়ক েুর্ ঘটিা এড়াদি এিং চালকদের মােক ডসিি ডথদক নিরি রাখ্দি মােকদ্রদিযর 

অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২ ডক লক্ষ্য কদর ঢাকা আহছানিয়া নমেি স্বাস্থ্য 

ডসক্টর কিৃঘক িাস্তিানয়ি ডরাে ডসিটট প্রকল্প কিৃঘক আদয়াক্তজি সদচিিিামূলক কযাদেইি ডপ্রাগ্রাদম নিনিন্ন 

সংিাে মািযদমর কমীরা অংে ডিয়। পনরিহি চালকদের সদচিিিা িৃক্তিদি “সড়দক মােক ডসিি িা কদর গানড় 

চালাি নিরাপদে র্দর ডপ ৌঁছাি” ডলাগািটট সামাক্তজক গণমািযদম প্রচার কদরি। 

উদেখ্য, ২৬ জিু ‘মােকদ্রদিযর অপিযিহার ও অবিিপাচার নিদরািী আন্তজঘানিক নেিস ২০২২’ উেযানপি হয়। 

এিাদরর প্রনিপােয নিষয় নছদলা ‘মােক ডসিি ডরাি কনর, সসু্থ্ সুন্দর জীিি গনড়’। ঢাকা আহছানিয়া নমেি ১৯৯০ 

সাল ডথদক মােকনিদরািী কাযক্রম িাস্তিায়ি কদর আসদছ। মােকনিদরািী কায ঘক্রদমর অংে নহদসদি স্বাস্থ্য 

ডসক্টদরর ডরাে ডসইিটট প্রকল্প সপ্তাহিযাপী ডসােযাল নমনেয়া কযাদেইি-এর আদয়াজি কদর। 
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