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সিইমল গোজীপুি ( সাংবোদ মবজ্ঞমি ) :“Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) UN Global Road safety 

week ৬ষ্ঠ বোরিি িতপোমলত হরে মবশ্ববযোপী। UN Global Road Safety Week 2021 পোলরি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) ঢোকো আহ্ছোমিয়ো মিিি 

স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৯ সি ২০২১ তোমিে “Social Media Solidarity”-সত অাংি সিয়ো মিশুিো দোমব জোিোয় “পমিবহরি তোরদি জিয 

মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিরত হরব।” 

মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো েোয় । বোাংলোরদরি ২০২০ সোরল সড়ক 

দরূ্ ঘিিোয় ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি।(পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক চোই সাংস্থ্ো)। 

মবশ্বজরুড় মিশু-মকরিোিরদি িৃতয যি সবরচরয় বড় কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, ২০১৫ সোরল ১২ লোরেি সবমি 

মিশু-মকরিোিরদি িৃতয য হরয়রছ। এসব িৃতয যি প্রমত ১০ টিি প্রোয় ১ টি র্রিরছ সড়ক দরূ্ ঘিিোয় আহত হওয়োি সজরি। আি সড়রক সবমিি ভোগ িৃতয য 

র্রিরছ ১০ সেরক ১৯ বয়রসি সছরলরদি সেরে। 

বোাংলোরদরিও ১০-১৪ বছি বয়রসি মিশুরদি অপর্োত িৃতযি অিযতি প্রধোি কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। সড়ক মিশুরদি জিয উচ্চ পে ঘোরয়ি ঝুুঁ মকপূণ ঘ জোয়গো 

হরয় উরেরছ। অযোশ্চিরিন্ট মিচোজঘ ইন্সটিটিউরিি এক গরবষিোয় সদেো েোয়, মিশুিো কেিও পেচোিী, কেিও সোইমিস্ট এবাং কেিও গোমড়ি েোেী 

মহরসরব সড়রক দরূ্ ঘিিোি মিকোি হয়। 

সড়ক দরূ্ ঘিিো হ্রোস ও জোমতসাংরর্ি সিকসই উন্নয়ি অভীষ্ট ২০৩০ অজঘরিি লরেয বতঘিোি সিকোি ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” প্রণয়ি করি। 

”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” চলমত বছরি সাংরিোধরিি উরদযোগ মিরয়রছি সিকোি। গোমড়ি গমত মিমদষ্ট করি সদওয়ো, চোলক ও েোেীরদি জিয 

মসিরবল্ট বযবহোি বোধযতোিূলক, িোিসম্মত সহলরিরিি বযবহোি মিশ্চিত কিোি পোিোপোমি মপমিবহরি মিশুরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিো ইতযোমদ 

সাংরিোমধত আইরি অন্তভূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 
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পমিবহরি মিিোপদ আসি চোই- দোমব মিশুরদি ঢোকো 

আহছ্োমিয়ো মিিরিি কযোরেইি 

 
“Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) 

UN Global Road safety week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোমলত হরে মবশ্ববযোপী। UN 

Global Road Safety Week 2021 পোলরি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) ঢোকো 

আহছ্োমিয়ো মিিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৯ সি ২০২১ তোমিে “Social 

Media Solidarity”-সত অাংি সিয়ো মিশুিো দোমব জোিোয় “পমিবহরি তোরদি জিয 

মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিরত হরব।” 

মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, মবরশ্ব সড়রক প্রমত 

বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো েোয় । বোাংলোরদরি ২০২০ সোরল সড়ক দরূ্ ঘিিোয় 

৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি।(পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক 

চোই সাংস্থ্ো)। 

মবশ্বজরুড় মিশু-মকরিোিরদি িৃতয যি সবরচরয় বড় কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। মবশ্ব 

স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, ২০১৫ সোরল ১২ লোরেি সবমি 

মিশু-মকরিোিরদি িৃতয য হরয়রছ। এসব িৃতয যি প্রমত ১০ টিি প্রোয় ১ টি র্রিরছ 

সড়ক দরূ্ ঘিিোয় আহত হওয়োি সজরি। আি সড়রক সবমিি ভোগ িৃতয য র্রিরছ ১০ সেরক ১৯ 

বয়রসি সছরলরদি সেরে। 
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বোাংলোরদরিও ১০-১৪ বছি বয়রসি মিশুরদি অপর্োত িৃতযি অিযতি প্রধোি কোিণ সড়ক 

দরূ্ ঘিিো। সড়ক মিশুরদি জিয উচ্চ পে ঘোরয়ি ঝুুঁ মকপূণ ঘ জোয়গো হরয় উরেরছ। 

অযোশ্চিরিন্ট মিচোজঘ ইন্সটিটিউরিি এক গরবষিোয় সদেো েোয়, মিশুিো কেিও 

পেচোিী, কেিও সোইমিস্ট এবাং কেিও গোমড়ি েোেী মহরসরব সড়রক দরূ্ ঘিিোি 

মিকোি হয়। 

সড়ক দরূ্ ঘিিো হ্রোস ও জোমতসাংরর্ি সিকসই উন্নয়ি অভীষ্ট ২০৩০ অজঘরিি লরেয 

বতঘিোি সিকোি ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” প্রণয়ি করি। ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” 

চলমত বছরি সাংরিোধরিি উরদযোগ মিরয়রছি সিকোি। গোমড়ি গমত মিমদষ্ট করি সদওয়ো, 

চোলক ও েোেীরদি জিয মসিরবল্ট বযবহোি বোধযতোিূলক, িোিসম্মত সহলরিরিি 

বযবহোি মিশ্চিত কিোি পোিোপোমি মপমিবহরি মিশুরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত 

কিো ইতযোমদ সাংরিোমধত আইরি অন্তভূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সশয়ার নিজ,অিলাইি স ািটাল 

নিরা দ  নরিহনির দানিনে আহ্ছানিয়া 
নিশনির কযানেইসি ২০, ২০২১ ১২:৪২ 

 
 

‘ মিিস ফি লোইফ’ সসøাোগোি সোিরি সিরে এ বছি ষষ্ঠবোরিি িরতো সিোহবযোপী ‘ইউএি সলোবোল সিোি সসফটি উইক’ পোমলত 

হরে মবশ্ববযোপী। এ উপলরে ঢোকো আহছ্োমিয়ো মিিি স্বোস্থ্য েোরতি আরয়োজরি গতকোল ‘সসোিযোল মিমিয়ো সসোমলিোমিটি’সত অাংি 

সিয়ো মিশুিো দোমব জোিোয় ‘পমিবহরি তোরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিরত হরব।’ মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পমিসাংেযোরি বলো 

হরয়রছ, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১৩ লোে িোিুষ িোিো েোয়। বোাংলোরদরি ২০২০ সোরল সড়ক দুর্ ঘিিোয় চোি হোজোি ৯৬৯ জি 

মিহত ও আহত হরয়রছি পো ুঁচ হোজোি ৮৫ জি। মবজ্ঞমি 
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সপ্রস মবজ্ঞিী 

“Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) 

UN Gl obal  Road saf et y week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোমলত হরে মবশ্ববযোপী। UN 

Global Road Safety Week 2021 পোলরি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) ঢোকো 
আহছ্োমিয়ো মিিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৯ সি ২০২১ তোমিে "Social 

Media Solidarity"-সত অাংি সিয়ো মিশুিো দোমব জোিোয় “পমিবহরি তোরদি জিয 

মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিরত হরব।” 

মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, মবরশ্ব সড়রক প্রমত 

বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো েোয় । বোাংলোরদরি ২০২০ সোরল সড়ক দরূ্ ঘিিোয় 

৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি।(পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক 

চোই )। 

মবশ্বজরুড় মিশু-মকরিোিরদি িৃতয যি সবরচরয় বড় কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। মবশ্ব 

স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, ২০১৫ সোরল ১২ লোরেি সবমি 

মিশু-মকরিোিরদি িৃতয য হরয়রছ। এসব িৃতয যি প্রমত ১০ টিি প্রোয় ১ টি র্রিরছ 

সড়ক দরূ্ ঘিিোয় আহত হওয়োি সজরি। আি সড়রক সবমিি ভোগ িৃতয য র্রিরছ ১০ সেরক ১৯ 

বয়রসি সছরলরদি সেরে। 

বোাংলোরদরিও ১০-১৪ বছি বয়রসি মিশুরদি অপর্োত িৃতযি অিযতি প্রধোি কোিণ সড়ক 

দরূ্ ঘিিো। সড়ক মিশুরদি জিয উচ্চ পে ঘোরয়ি ঝুুঁ মকপূণ ঘ জোয়গো হরয় উরেরছ। 

অযোশ্চিরিন্ট মিচোজঘ ইন্সটিটিউরিি এক গরবষিোয় সদেো েোয়, মিশুিো কেিও 

পেচোিী, কেিও সোইমিস্ট এবাং কেিও গোমড়ি েোেী মহরসরব সড়রক দরূ্ ঘিিোি 

মিকোি হয়। 



সড়ক দরূ্ ঘিিো হ্রোস ও জোমতসাংরর্ি সিকসই উন্নয়ি অভীষ্ট ২০৩০ অজঘরিি লরেয 

বতঘিোি সিকোি ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” প্রণয়ি করি। ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” 

চলমত বছরি সাংরিোধরিি উরদযোগ মিরয়রছি সিকোি। গোমড়ি গমত মিমদষ্ট করি সদওয়ো, 

চোলক ও েোেীরদি জিয মসিরবল্ট বযবহোি বোধযতোিূলক, িোিসম্মত সহলরিরিি 

বযবহোি মিশ্চিত কিোি পোিোপোমি মপমিবহরি মিশুরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত 

কিো ইতযোমদ সাংরিোমধত আইরি অন্তভূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 
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 নরিহনি নিরা দ আেি চাই-দানি নশশুনদর ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির কযানেইি 

 

“ St r eet s f or  Li f e”  এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) UN Global Road safety week ৬ষ্ঠ 

বোরিি িত পোমলত হরে মবশ্ববযোপী। UN Global Road Safety Week 2021 পোলরি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) ঢোকো আহছ্োমিয়ো 

মিিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৯ সি ২০২১ তোমিে “Social Media Solidarity”-সত অাংি সিয়ো মিশুিো দোমব জোিোয় 

“পমিবহরি তোরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিরত হরব।” 

মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, মবরশ্ব সড়রক প্রমত বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো েোয় । বোাংলোরদরি ২০২০ 

সোরল সড়ক দরূ্ ঘিিোয় ৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি।(পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক চোই সাংস্থ্ো)। 

মবশ্বজরুড় মিশু-মকরিোিরদি িৃতয যি সবরচরয় বড় কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। 

মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, ২০১৫ সোরল ১২ লোরেি সবমি মিশু-মকরিোিরদি িৃতয য হরয়রছ। এসব িৃতয যি প্রমত 

১০ টিি প্রোয় ১ টি র্রিরছ সড়ক দরূ্ ঘিিোয় আহত হওয়োি সজরি। আি সড়রক সবমিি ভোগ িৃতয য র্রিরছ ১০ সেরক ১৯ বয়রসি 

সছরলরদি সেরে। 

বোাংলোরদরিও ১০-১৪ বছি বয়রসি মিশুরদি অপর্োত িৃতযি অিযতি প্রধোি কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। সড়ক মিশুরদি জিয উচ্চ 

পে ঘোরয়ি ঝুুঁ মকপূণ ঘ জোয়গো হরয় উরেরছ। অযোশ্চিরিন্ট মিচোজঘ ইন্সটিটিউরিি এক গরবষিোয় সদেো েোয়, মিশুিো কেিও পেচোিী, 

কেিও সোইমিস্ট এবাং কেিও গোমড়ি েোেী মহরসরব সড়রক দরূ্ ঘিিোি মিকোি হয়। 
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আরও  ড়ুিঃ সলািাল সরাড সেইফটি উইক- ২০২১ উদযা ি:  েড়ক আইি সিনি 
চলুি- প্রচানর  ুনলশ কি টকেটাগণ 

সড়ক দরূ্ ঘিিো হ্রোস ও জোমতসাংরর্ি সিকসই উন্নয়ি অভীষ্ট ২০৩০ অজঘরিি লরেয বতঘিোি সিকোি ”সড়ক পমিবহি আইি 

২০১৮” প্রণয়ি করি। ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” চলমত বছরি সাংরিোধরিি উরদযোগ মিরয়রছি সিকোি। 

গোমড়ি গমত মিমদষ্ট করি সদওয়ো, চোলক ও েোেীরদি জিয মসিরবল্ট বযবহোি বোধযতোিূলক, িোিসম্মত সহলরিরিি বযবহোি মিশ্চিত 

কিোি পোিোপোমি মপমিবহরি মিশুরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিো ইতযোমদ সাংরিোমধত আইরি অন্তভূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 

https://metronews24.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a1-%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%a8%e0%a7%a6/
https://metronews24.com/%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a1-%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%a8%e0%a7%a6/
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পমিবহরি মিিোপদ আসি চোই 

“Streets for Life” এই সলোগোিরক সোিরি সিরে এবছি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) 

UN Global Road safety week ৬ষ্ঠ বোরিি িত পোমলত হরে মবশ্ববযোপী। UN 

Global Road Safety Week 2021 পোলরি সিোহবযোপী (১৭-২৩ সি) ঢোকো 

আহ্ছোমিয়ো মিিি স্বোস্থ্য সসক্টরিি আরয়োজরি আজ ১৯ সি ২০২১ তোমিে “Social 

Media Solidarity”-সত অাংি সিয়ো মিশুিো দোমব জোিোয় “পমিবহরি তোরদি জিয 

মিিোপদ আসি মিশ্চিত কিরত হরব।” 

মবশ্ব স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, মবরশ্ব সড়রক প্রমত 

বছি প্রোয় ১.৩ মিমলয়ি িোিুষ িোিো েোয় । বোাংলোরদরি ২০২০ সোরল সড়ক দরূ্ ঘিিোয় 

৪ হোজোি ৯৬৯ জি মিহত ও আহত হরয়রছি ৫ হোজোি ৮৫ জি।(পমিসাংেযোি মিিোপদ সড়ক 

চোই সাংস্থ্ো 

https://www.bdexpress.news/wp-content/uploads/2021/05/Image-04.jpg




পমিবহরি আিোি জিয মিিোপদ আসি চোই 

মবশ্বজরুড় মিশু-মকরিোিরদি িৃতয যি সবরচরয় বড় কোিণ সড়ক দরূ্ ঘিিো। মবশ্ব 

স্বোস্থ্য সাংস্থ্ো এি পিমসাংেযোরি বলো হরয়রছ সে, ২০১৫ সোরল ১২ লোরেি সবমি 

মিশু-মকরিোিরদি িৃতয য হরয়রছ। এসব িৃতয যি প্রমত ১০ টিি প্রোয় ১ টি র্রিরছ 

সড়ক দরূ্ ঘিিোয় আহত হওয়োি সজরি। আি সড়রক সবমিি ভোগ িৃতয য র্রিরছ ১০ সেরক ১৯ 

বয়রসি সছরলরদি সেরে। 

বোাংলোরদরিও ১০-১৪ বছি বয়রসি মিশুরদি অপর্োত িৃতযি অিযতি প্রধোি কোিণ সড়ক 

দরূ্ ঘিিো। সড়ক মিশুরদি জিয উচ্চ পে ঘোরয়ি ঝুুঁ মকপূণ ঘ জোয়গো হরয় উরেরছ। 

অযোশ্চিরিন্ট মিচোজঘ ইন্সটিটিউরিি এক গরবষিোয় সদেো েোয়, মিশুিো কেিও 

পেচোিী, কেিও সোইমিস্ট এবাং কেিও গোমড়ি েোেী মহরসরব সড়রক দরূ্ ঘিিোি 

মিকোি হয়। 





পমিবহরি আিোি জিয মিিোপদ আসি চোই 

সড়ক দরূ্ ঘিিো হ্রোস ও জোমতসাংরর্ি সিকসই উন্নয়ি অভীষ্ট ২০৩০ অজঘরিি লরেয 

বতঘিোি সিকোি ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” প্রণয়ি করি। ”সড়ক পমিবহি আইি ২০১৮” 

চলমত বছরি সাংরিোধরিি উরদযোগ মিরয়রছি সিকোি। গোমড়ি গমত মিমদষ্ট করি সদওয়ো, 

চোলক ও েোেীরদি জিয মসিরবল্ট বযবহোি বোধযতোিূলক, িোিসম্মত সহলরিরিি 

বযবহোি মিশ্চিত কিোি পোিোপোমি মপমিবহরি মিশুরদি জিয মিিোপদ আসি মিশ্চিত 

কিো ইতযোমদ সাংরিোমধত আইরি অন্তভূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 

 
 

 

 

 

  


