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েড়ক আইি সিনি চলুি-প্রচানর পুনলশ কি মকর্মাগণ 

নিজস্ব প্রনর্নেদক: 

২০০৭ সোরল UN Global Road Safety Week সব বপ্রথি পোলি কিো হয়। “Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সপ্তোহবযোপী (১৭-২৩ সি) UN 

Global road Safety Week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোলি কিো হরে মবশ্ববযোপী। 

সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। তোিই িোিোবোমহকতোয় 

ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ িঙ্গলবোি (১৮ সি) “Social Media Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি 

অিযতি সসক্টি এবাং সড়রক যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই পুমলশ কি বকতবোগণ। জিসরিতিতো বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, 

মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোত বো প্রিোি করিি অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি, সসোিবোি এই “Social Media Solidarity”-সত আহ্ছোমিয়ো মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, মিিোপদ 

জীবি মিশ্চিত করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয়। বোাংলোরদরশ ২০২০ সোরল সড়ক 

দরূ্ বিিোয় ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ টি সড়ক দূবর্িিো র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই 

সাংস্থ্ো)। 

সড়ক দরূ্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রতু গমতরত গোমড় িোলোরিো, িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় িোলোরিোি প্রবণতো, 

দদমিক িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, 

মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি িোকোি গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ 

হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, সিোিিযোরি সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 
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সপ্রে নেজ্ঞনি: ২০০৭ সোরল UN Global Road Safety Week সব বপ্রথি পোলি কিো হয়। “Streets for Life”  এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি (১৭-২৩ সি) 

সপ্তোহবযোপী UN Global road Safety Week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোলি কিো হরে মবশ্ববযোপী।রলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহছ্োমিয়ো 

মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৮ সি, িঙ্গলবোি 

“Social Media Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি অিযতি সসক্টি এবাং সড়রক যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই পুমলশ কি বকতবোগণ। 

জিসরিতিতো বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোতবো প্রিোি করিি অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ 

সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি, সসোিবোি এই “Social Media Solidarity”-সত আহছ্োমিয়ো মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, মিিোপদ জীবি 

মিশ্চিত করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 



উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয় । বোাংলোরদরশ ২০২০ সোরল সড়ক দূর্ বিিোয়  ৪ 

হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ টি সড়ক দূবর্িিো র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)। 

সড়ক দূর্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রতু গমতরত গোমড় িোলোরিো, িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় িোলোরিোি প্রবণতো, দদমিক 

িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় 

িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি িোকোি গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, 

সিোিিযোরি সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 
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চলুি-প্রচানর পনুলশ কি মকর্মাগণ 
সর্ানিনক কাইফু : 
েিয় : 2021-05-18 18:00:05 
 
সপ্রস মবজ্ঞপ্তী 

২০০৭ সোরল UN Global Road Safety Week সব বপ্রথি পোলি কিো হয়। “Streets for 

Li f e”   এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সপ্তোহবযোপী (১৭-২৩ সি) UN Global 

road Safety Week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোলি কিো হরে মবশ্ববযোপী। 

সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিশরিি 

স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো 

আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৮ সি, িঙ্গলবোি “Social 

Media Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি অিযতি সসক্টি এবাং 

সড়রক যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই পুমলশ কি বকতবোগণ। জিসরিতিতো 

বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোতবো প্রিোি 

করিি অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি, সসোিবোি এই "Social Media Solidarity"-সত আহ্ছোমিয়ো 

মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, মিিোপদ 

জীবি মিশ্চিত করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব 

সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয় । বোাংলোরদরশ ২০২০ সোরল সড়ক 

দরূ্ বিিোয়  ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ 

টি সড়ক দূবর্িিো র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)। 
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সড়ক দরূ্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রতু গমতরত গোমড় িোলোরিো, 

িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় িোলোরিোি প্রবণতো, দদমিক 

িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয 

সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় 

িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি 

িোকোি গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, সিোিিযোরি 

সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয 

মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 
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অবজোিভোি অিলোইি সিস্ক 
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‘ মিিস ফি লোইফ’ সলোগোিরক সোিরি সিরে এ বছি সপ্তোহবযোপী সলোবোল সিোি সসফটি উইক-২০২১ উদযোপি কিো হরয়রছ। ১৭ সি 

সথরক শুরু হরয় ২৩ সি পয বন্ত িোিো কি বসূমিি িিয মদরয মদবসটি পোমলত হরে। 

 
 

৬ষ্ঠ বোরিি িত মবশ্ববযোপী মদবসটি পোলি কিো হরে।  

 
 

সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। 

তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি িঙ্গলবোি “Social  Medi a Sol i dar i t y” - সত অাংশ সিয় 

সড়রক মিিোপত্তো মিশ্চিত কিো পুমলশ কি বকতবোগণ জিসরিতিতো বশৃ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোতবো 

প্রিোি করিি অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

 
 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি এই ‘Social Medi a Sol i dar i t y" - সত আহছ্োমিয়ো মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ ‘গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ 

করুি, মিিোপদ জীবি মিশ্চিত করুি’ এই দোমবি সোরথ একোত্মতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

 
 

উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্োি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয়। বোাংলোরদরশ ২০২০ 

সোরল সড়ক দুর্ বিিোয়  ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২টি সড়ক দুর্ বিিো র্রি 

(পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)। 

 
 

সড়ক দুর্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ। সযরেুরলো হল- দ্রতু গমতরত গোমড় িোলোরিো, িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় 

িোলোরিোি প্রবণতো, দদমিক িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীরদি িরিয সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক 

আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্ ব সিয় িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক 

সিোিিসোইরকল ও মতি িোকোি গোমড় বশৃ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, সিোিিযোরি সহলরিি বযবহোি িো কিো, 

মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 

 
 

- এিএি 
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‘সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি’ 
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সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি 

কিরছ। তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৮ সি, িঙ্গলবোি “Social Media 

Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি অিযতি সসক্টি এবাং সড়রক যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই 

পুমলশ কি বকতবোগণ। 

জিসরিতিতো বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোত বো প্রিোি করিি অাংশগ্রহণকোিী পমুলশ 

কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি, সসোিবোি এই ‘Social Media Solidarity’সত আহছ্োমিয়ো মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি 

গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, মিিোপদ জীবি মিশ্চিত করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

 

উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয় । 

বোাংলোরদরশ ২০২০ সোরল সড়ক দরূ্ বিিোয় ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ 

টি সড়ক দূবর্িিো র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)। 



সড়ক দরূ্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রতু গমতরত গোমড় িোলোরিো, িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো 

গোমড় িোলোরিোি প্রবণতো, দদমিক িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয সরিতিতোি 

অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, 

সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি িোকোি গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, সিোিিযোরি 

সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%9f%e0%a6

%bf-%e0%a6%89%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-

%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%87/?fbclid=IwAR2I38P03m_YV7J1Ew_5Rspj

B2TWb1BWmRnpX33ERXET4c7RhdglBEeKW3Y 

সসইফটি উইরক সড়ক আইি িোিরত পুমলশ 

কি বকতবোরদি প্রিোি 
সি ১৮, ২০২১ 44 

 
আইি আদোলতঃ 

২০০৭ সোরল UN Global Road Safety Week সব বপ্রথি পোলি কিো হয়। “Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সপ্তোহবযোপী (১৭-২৩ 

সি) UN Global road Safety Week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোলি কিো হরে মবশ্ববযোপী। 

সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। 

তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৮ সি, িঙ্গলবোি “Social Media Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি 

প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি অিযতি সসক্টি এবাং সড়রক যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই পুমলশ কি বকতবোগণ। 

https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%89%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%87/?fbclid=IwAR2I38P03m_YV7J1Ew_5RspjB2TWb1BWmRnpX33ERXET4c7RhdglBEeKW3Y
https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%89%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%87/?fbclid=IwAR2I38P03m_YV7J1Ew_5RspjB2TWb1BWmRnpX33ERXET4c7RhdglBEeKW3Y
https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%89%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%87/?fbclid=IwAR2I38P03m_YV7J1Ew_5RspjB2TWb1BWmRnpX33ERXET4c7RhdglBEeKW3Y
https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%89%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%87/?fbclid=IwAR2I38P03m_YV7J1Ew_5RspjB2TWb1BWmRnpX33ERXET4c7RhdglBEeKW3Y
https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%89%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%87/?fbclid=IwAR2I38P03m_YV7J1Ew_5RspjB2TWb1BWmRnpX33ERXET4c7RhdglBEeKW3Y
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https://www.bangladaily24.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%95.jpg


জিসরিতিতো বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোতবো প্রিোি করিি অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি 

মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি, সসোিবোি এই ÓSocial Media SolidarityÓ-সত আহ্ছোমিয়ো মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, 

মিিোপদ জীবি মিশ্চিত করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয় । 

বোাংলোরদরশ ২০২০ সোরল সড়ক দরূ্ বিিোয় ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ টি সড়ক দূবর্িিো 

র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)। 

সড়ক দরূ্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রুত গমতরত গোমড় িোলোরিো, িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় িোলোরিোি 

প্রবণতো, দদমিক িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি 

ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি িোকোি 

গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, সিোিিযোরি সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি 

জিয মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://timetouchnews.com/news/news-details/71067?fbclid=IwAR1ODqXr45wH-u-

3GTq84c87PY8ZXDptlcDGQmzzdlUlGJYopHx3rdXUTkQ 

সড়ক আইি সিরি িলুি- প্রিোরি পুমলশ কি বকতবোগণজার্ীয় /   

 অিলোইি সিস্ক 

 ২০২১- ০৫- ১৮ ২২: ৪৩: ৪৯ 

  

  

 

২০০৭ সোরল UN Global Road Safety Week সব বপ্রথি পোলি কিো হয়। “Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সপ্তোহবযোপী (১৭-২৩ সি) UN Global road 

Safety Week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোলি কিো হরে মবশ্ববযোপী।  

সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো 

আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি িঙ্গলবোি (১৮ সি) “Social Media Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি অিযতি সসক্টি এবাং সড়রক 

যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই পুমলশ কি বকতবোগণ। জিসরিতিতো বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোতবো প্রিোি করিি 

অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো সসোিবোি (১৭ সি) এই “Social Media Solidarity”-সত আহছোমিয়ো মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, মিিোপদ জীবি মিশ্চিত 

করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয় । বোাংলোরদরশ  ২০২০ সোরল সড়ক দূর্ বিিোয়  ৪ 

হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ টি সড়ক দূবর্িিো র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)।  

http://timetouchnews.com/news/news-details/71067?fbclid=IwAR1ODqXr45wH-u-3GTq84c87PY8ZXDptlcDGQmzzdlUlGJYopHx3rdXUTkQ
http://timetouchnews.com/news/news-details/71067?fbclid=IwAR1ODqXr45wH-u-3GTq84c87PY8ZXDptlcDGQmzzdlUlGJYopHx3rdXUTkQ
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সড়ক দূর্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রুত গমতরত গোমড় িোলোরিো, িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় িোলোরিোি প্রবণতো, দদমিক 

িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় 

িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি িোকোি গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, 

সিোিিযোরি সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 
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সলোবোল সিোি সসইফটি উইক- ২০২১ উদযোপি:  সড়ক 

আইি সিরি িলুি 

 

২০০৭ সোরল UN Global Road Safety Week সব বপ্রথি পোলি কিো হয়। “Streets for 

Life”  এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সপ্তোহবযোপী (১৭-২৩ সি) UN Global 

road Safety Week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোলি কিো হরে মবশ্ববযোপী। 

সলোবোল সিোি সসইফটি উইক-২০২১ পোলরি সপ্তোহবযোপী ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিশরিি 

স্বোস্থ্য সসক্টি একোমিক কি বসূমি বোস্তবোয়ি কিরছ। তোিই িোিোবোমহকতোয় ঢোকো 

আহছ্োমিয়ো মিশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৮ সি, িঙ্গলবোি “Social 

Media Solidarity”-সত অাংশ সিয় আইি প্ররয়োগকোিী সাংস্থ্োি অিযতি সসক্টি এবাং 

সড়রক যোিো সকরলি মিিোপত্তো মিশ্চিত করিি সসই পুমলশ কি বকতবোগণ। জিসরিতিতো 

বৃশ্চিি লরযয “সড়ক আইি সিরি িলুি, মিিোপদ জীবি গড়ুি” এই বোতবো প্রিোি 

করিি অাংশগ্রহণকোিী পুমলশ কি বকতবোগণ তোরদি মিজ মিজ সফসবুরকি িোিযরি। 

এছোড়ো গতকোল ১৭ সি, সসোিবোি এই “Social Media Solidarity”-সত আহ্ছোমিয়ো 

মিরশরিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি কি বকতবোগণ “গোমড়ি গমত মিয়ন্ত্রণ করুি, মিিোপদ 

জীবি মিশ্চিত করুি”এই দোমবি সোরথ একোত্বতো প্রকোশ করিি এবাং অাংশ সিি। 

http://www.satkhiranews.com/33298/?fbclid=IwAR1C1KvDWon69g7dUBuj9dzhTzDCHgMsLvcMiDLI5O824uOsCH3JMBV7OB0
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উরেেয, মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সয, মবরশ্ব 

সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো যোয় । বোাংলোরদরশ ২০২০ সোরল সড়ক 

দরূ্ বিিোয়  ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি। এসিয় সিোি ৪০৯২ 

টি সড়ক দূবর্িিো র্রি (পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক িোই সাংস্থ্ো)। 

সড়ক দরূ্ বিিোি একোমিক কোিণ িরয়রছ, সযরেুরলো হল দ্রতু গমতরত গোমড় িোলোরিো, 

িোলকরদি িরিয প্রমতরযোমগতো ও সবপরিোয়ো গোমড় িোলোরিোি প্রবণতো, দদমিক 

িুক্তমভমত্তমক গোমড় িোলোরিো, লোইসরে ছোড়ো িোলক মিরয়োগ, পথিোিীদরদি িরিয 

সরিতিতোি অভোব, ট্রোমফক আইি ভঙ্গ করি ওভোিরিমকাং কিো, মবিমত ছোড়োই দীর্সিয় 

িরি গোমড় িোলোরিো, মফিরিসমবহীি গোমড় িোলোরিো, সড়ক ও িহোসড়রক সিোিিসোইরকল ও মতি 

িোকোি গোমড় বৃশ্চি এবাং িোস্তোি পোরশ হোিবোজোি ও সদোকোিপোি থোকো, সিোিিযোরি 

সহলরিি বযবহোি িো কিো, মসিরবরেি অপ বযোপ্ততো, যোিবোহরি মশশুরদি জিয 

মিিোপদ আসি িো থোকো প্রভৃমত। 

 


