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জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। 

আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন 

উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর 

স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। 

এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী 

http://www.amic.org.bd/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/


পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, 
নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 
হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক 
দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত 
ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় 
ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। 

পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক 

আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-

মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, 

ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ 
প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক 
জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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55 people die in road mishaps daily in BD 

AA Correspondent 
 
At least 55 people die in road accidents in Bangladesh every day. The number of road 
accidents in the country has increased a lot in 2019 compared to 2018. The number of road 
accidents has increased by 1,599 in 2019. A total of 4039 people were killed and 6,425 
others injured in 3,103 road accidents in 2018, while 5,228 people were killed and 8,953 
others were injured in 4,602 road accidents in 2019. Of them, the highest number of 309 
road accidents took place in the capital, said a press release issued by the Dhaka Ahsania 
Mission quoting the study of Nirapod Sorok Chai Organization. 
 
People are constantly facing accidents in various ways including pushing from behind, lack 
of knowledge about Road Safety Acts, use of mobiles in road and when crossing, zebra 
crossings, underpasses, not using footover bridges for crossing the road, frequent 
crossings. Besides, uneducated and untrained drivers, faulty vehicles, poor traffic 
management, lack of awareness, uncontrolled speed, errors in road construction, improper 
implementation of law are also the main causes of the road accidents, it added. 
 
There is nothing more precious than life, road accidents take away that life, the number of 
road accidents is increasing every year. Dhaka Ahsania Mission yesterday observed "World 
Day of Remembrance for Road Traffic Victims" Day by igniting candals at Asad Gate with a 
view to raise public awareness, draw the attention of government, law enforcement 
agencies and commemorate those, who died in road accidents. 
 
The event was organized by Health Sector of the Dhaka Ahsania Mission. Director of Health 
and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission Iqbal Masud, Assistant Director Md. Mukhlesur 
Rahman and Heads & officials of various institutes and projects of the Health Sector 
doctors, nurses and other health workers were present at this time. 
 
Through this event, the officers and staffs of DAM-Health Sector were displayed some hand 
placers with some urges; like- obeying traffic signals to reduce accidents, not parking 
everywhere, avoid dangerous overtaking, ensure safety on the road, drive transports 
carefully on the road, proper implementation of the law are essential. Safe roads are the 
rights of the people and it is the responsibility of the government to ensure road safety. 

 
https://dailyasianage.com/news/247223/55-people-die-in-road-mishaps-daily-in-bd 
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জাতীয ়

২২:০৭, ১৫ নদেম্বর, ২০২০ 

জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ 

“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন উপলদয 

সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘে এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। 

এ সময় উপনস্থত নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক 

মমা: মমাখ্দলছুর রহমানসহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয 

স্বাস্থয মসবাকমঘী। 
উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে। ২০১৯ 

সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার 
৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন 
আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ 

জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র: ননরাপদ সড়ক 

োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। 



পথোরীরা গানড়োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন 

সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না 

করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, 

দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও 

দুর্ঘটনার মূল কারে। 
মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদেঘর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতকঘতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দানব তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক 

জনসাধরদের অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
 
 

https://www.alokitobangladesh.com/national/23039/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন- ঢাকা 
আহ্ছাননয়া নমশন 
রনববার, ১৫ নদেম্বর ২০২০, ২৩:২১ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। 

আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন 

উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর 

স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা 

হয়। এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী 

পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, 

োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc
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উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 

হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক 

দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন 

ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব 

দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক 

দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন 

নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না 

থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, 

যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, 

দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা 

এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম 

দুর্ঘটনা কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, 

সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল 

ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন আহ্ছাননয়া 
নমশন 
জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই 

বাড়দছ। আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস 

উদযাপন উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় 

ননহতদদর স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত 
প্রজ্জলন করা হয়। 

এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী 

পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, 

োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 
হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল 
সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ 
জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল। ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। 
এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। 

সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। 

পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। 
ট্রানিক আইন সম্পদকঘ 

https://greenwatchbd.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://greenwatchbd.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/


ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার 

না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ 

যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ 
প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 
মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম 

দুর্ঘটনা কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, 

সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল 

ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব।- 
সংবাদ নবজ্ঞনি 
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%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-

%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e

0%a6%be%e0%a7%9f-

%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%b8%e0%a7%8d/  
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https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.nobobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b6%e0%a7%87%e0%a6%b7-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%ad/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/


 

 

 

 

সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন 

এননবএস | Sunday, November 15th, 2020 | প্রকাদশর সময়: 9:06 pm 

 

সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন  

অনলাইন মেস্ক-  জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা 

প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। 

এ নদবস উদযাপন উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন 

প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর 

উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয 

মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী।  

 



উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 

হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক 

দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন 

ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব 

দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক 

দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন 

নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না 

থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, 

যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, 

দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা 

এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম 

দুর্ঘটনা কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, 

সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল 

ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সে়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা আহ্ছাননযা় নমশন 

আপদেট টাইম : রনববার, ১৫ নদেম্বর, ২০২০  

 
ঢাকাাঃ জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সে়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই 

বাে়দছ। আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন 

উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সে়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর 

স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। 

এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী 

পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, 

নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সে়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদে় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 

হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সে়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদে়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সে়ক 

দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সে়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত 

ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সে়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত 

হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সে়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী 

ঢাকায ় (সূত্র:ননরাপদ সে়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানে় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ 

নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও 

http://mkprotidin.com/archives/18010


পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল 

পথোরীরা দুর্ঘটনায় পে়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, 

অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সে়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানে় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সে়ক 

জনসাধরদনর অনধকার আর সে়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন 

 প্রকানশতাঃ ৮:৫০ অপরাহ্ণ, নদেম্বর ১৫, ২০২০ 

 

সংবাদ নবজ্ঞিী : জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই 

বাড়দছ। আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন 

উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ 

নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর 

রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে।২০১৯ 

সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার 
৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন 
আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ 

জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক 

োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার 

হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, 



আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও 

অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর 

যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক 

জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন 
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জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। 

আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন 

উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর 

স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। 

এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী 

পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, 

নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 

হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক 

দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত 

ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় 

ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ 

রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক 

ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। 

ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, 

পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয 

োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর 



যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক 

জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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মেক্স প্রকানশত: ৯:২৯ অপরাহ্ণ, নদেম্বর ১৫, ২০২০  

 

 
 
সংবাদ নবজ্ঞিী : জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা 

প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ 

নদবস উদযাপন উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক 

দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত 
প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল 

মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, 

কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক 
দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক 
মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ 
হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল 
সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার 

৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর 

প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে 

মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, 

আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ 

অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা 

ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা 
আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত 

মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ 

গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর 
সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন 

 Sun, Nov 15, 2020 11:15 PM 

সংবাদ নবজ্ঞিী:  

জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। 

আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন উপলদযয 

সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ 

নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: 

মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয 

স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন 

হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক 

দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত 

ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত 

হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী 

ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ 

নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও 

পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল 

পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, 

অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক 

জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সড়ক দুর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জ্বলন 
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নবনেদমদট্রাননউজ মেস্ক ॥ জীবদনর 

মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা 

মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। 

মরাববার World Day of Remembrance for Road Traffic Victims নদবস উপলদযয সদেতনতা বৃনি, 

সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয 

মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬ টায় রাজধানীর আসাদ মগদট মমামবানত প্রজ্জ্বলন করা হয়। 

এসময় উপনস্থত নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক 

মমা: মমাখ্দলছুর রহমানসহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয 

স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে। ২০১৯ 

সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার 

৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন 

আহত হদয়নছল। ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ 

জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। 

সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র: ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। 

পথোরীরা গানড় োপা, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন 

সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না 

http://bdmetronews24.com/archives/70126
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews


করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা 

দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, 

অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা 

নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক 

জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা 

নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন 
on: November 16, 2020 

জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ 

“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন উপলদযয সদেতনতা 

বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন 

স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর 

নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে।২০১৯ সাদল 
মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ 
হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত 
হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ 

হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর 

প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক 

আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু 

বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ 

যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা 
এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা কমাদনার 

জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, 

সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার 
আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 

https://www.aparadhchokh24bd.com/thit/123782  
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জাতীয়  

সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন 
 নদেম্বর ১৬, ২০২০  নসননয়র কদরস্পদন্ডন্ট   

সংবাদ নবজ্ঞনি 

জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ 

“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন উপলদযয সদেতনতা 

বৃনি, সরকার ও আইন প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ 

নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন 

স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন 

ইনননিনটউট ও প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে।২০১৯ 

সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার 

৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ 

জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় 

ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী 

ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ 

নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর 

মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, 

আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও 

অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর 

যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা 

কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত 

https://dakhinanchal.com/category/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/
https://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://dakhinanchal.com/author/aliabrar/


মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় 

োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন 

ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা সরকাদরর 

দানয়ত্ব। 

 
http://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-

%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e

0%a6%be%e0%a7%9f-

%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%b8%e0%a7%8d/  

 

http://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
http://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
http://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
http://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
http://dakhinanchal.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
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ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন 

সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন 
16, November, 2020, 9:05:53:PM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনলাইন মেস্ক 

 
জীবদনর মেদয় দানম নকছু 

মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ “World Day of 

Remembrance for Road Traffic Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন 

প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ 

সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয ও ওয়াস 

মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও 

প্রকল্প প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক 

দুর্ঘটনায় প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ 

সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় 

৪ হাজার ৩৯ জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার ৭০২নট। এসব 

দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ 

রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ 

নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর 

মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা দুর্ঘটনায় 

পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, 

রাস্তা ননমঘাদে ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা 



আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত মমদন েলা, 

যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর 

যথাযথ বাস্তবায়ন ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা নননিত করা 

সরকাদরর দানয়ত্ব। মপ্রস নবজ্ঞনি 

 
 
 

http://www.jatiyabangla.com/details.php?id=152  
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সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে মমামবানত প্রজ্জলন-ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন 
November 18, 2020 

 

আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic 

Victims” নদবস। 



জীবদনর মেদয় দানম নকছু মনই, সড়ক দুর্ঘটনা মসই জীবনদকই হরে কদর মনয়, যার 

সংখ্যা প্রনতবছরই বাড়দছ। আজ “World Day of Remembrance for Road Traffic 

Victims” নদবস। এ নদবস উদযাপন উপলদযয সদেতনতা বৃনি, সরকার ও আইন 

প্রদয়াগকারী সংস্থার দৃনি আকর্ঘন এবং সড়ক দূর্ঘটনায় ননহতদদর স্মরদে ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর উদদযাদগ সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আসাদদগদট 

মমামবানত প্রজ্জলন করা হয়। এসময় উপনস্থথ নছদলন ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন 

স্বাস্থয ও ওয়াস মসক্টদরর পনরোলক ইকবাল মাসুদ, সহকারী পনরোলক মমা: 

মমাখ্দলছুর রহমান সহ স্বাস্থয মসক্টদরর নবনেন্ন ইনননিনটউট ও প্রকল্প 

প্রধান, কমঘকতঘাবৃন্দ, োক্তার, নাসঘ ও অনযানয স্বাস্থয মসবাকমঘী। 

উদেখ্য, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার তথয মদত, বাংলাদদদশ সড়ক দুর্ঘটনায় 

প্রনতনদন গদড় ৫৫ জন বযনক্তর প্রােহানন হদে।২০১৯ সাদল মদদশর সড়ক 

দুর্ঘটনার সংখ্যা অদনক মবদড়দছ। ২০১৮ সাদলর তুলনায় ২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা ১ 

হাজার ৫৯৯নট মবনশ হদয়দছ। ২০১৮ সাদল ৩ হাজার ১০৩নট সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৩৯ 

জন ননহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হদয়নছল।২০১৯ সাদল সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ ৪ হাজার 

৭০২নট। এসব দুর্ঘটনায় ননহত হদয়দছ ৫ হাজার ২২৭ জন। আহত ৬ হাজার ৯৫৩ জন। 

সবদেদয় মবনশ ৩০৯নট সড়ক দুর্ঘটনা র্দটদছ রাজধানী ঢাকায় (সূত্র:ননরাপদ সড়ক োই 

সংগঠদনর প্রনতদবদন)। পথোরীরা গানড় োপায়, মপছন নদক মথদক ধাক্কাসহ 

নবনেন্নোদব প্রনতননয়ত দুর্ঘটনার নশকার হদে মানুর্। ট্রানিক আইন সম্পদকঘ 

ধারো না থাকা, রাস্তা েলােল ও পারাপাদর মমাবাইল বযবহার, মজব্রা ক্রনসং, 

আন্ডারপাস, পদোরী-মসতু বযবহার না করা, যত্রতত্র পারাপাদরর িদল পথোরীরা 

দুর্ঘটনায় পড়দছ। পাশাপানশ অনশনযত ও অদয োলক, ত্রুনটপূেঘ যানবাহন, 

দুবঘল ট্রানিক বযবস্থাপনা, অসদেতনতা, অননয়নিত গনত, রাস্তা ননমঘাদে 

ত্রুনট, আইদনর যথাযথ প্রদয়াগ না করা এগুদলাও দুর্ঘটনার মূল কারে। 

মমামবানত প্রজ্জলদনর মাধযদম ঢাকা আহ্ছাননয়া নমশন স্বাস্থয মসক্টদরর 

কমঘকতঘাবৃন্দ হাদত প্লাকাদরর মাধযদম দুর্ঘটনা কমাদনার জনয ট্রানিক সংদকত 

মমদন েলা, যততত্র পাকঘ না করা, ঝুুঁনকপূেঘ ওোরদটনকং না করা, সড়দক 

ননরাপত্তা নননিত করা, সতঘকতার সাদথ গানড় োলাদনা, আইদনর যথাযথ বাস্তবায়ন 



ইতযানদ দাবী তুদল ধদরন। ননরাপদ সড়ক জনসাধরদনর অনধকার আর সড়দকর ননরাপত্তা 

নননিত করা সরকাদরর দানয়ত্ব। 
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