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েড়ক পনরবহি ও সেতু িন্ত্রী ওবায়্লু কাশ্র বশলশছি,  েড়ক পনরবহি আইি আবাশরা 
েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ েরকার। েবার জিয নিরাপ্,  েুরনিত,  েহজলভ্য এবং 
সিকেই জীবি নিশ্চিত করায় েরকাশরর কাজ। প্রধািিন্ত্রী সশখ হানেিা এই উশ্যাশগ 
একাত্মতা স াষণা কশরশছি। 

রনববার ( ২৩ মে) ‘সড়ক ও নিরাপদ জীবি’ নশশরািাশে এক আশলাচিা সভায় ভাচচ ষয়ানল যুক্ত হশয় হশয় 

প্রধাি অনতনির বক্তশবে নতনি এসব কিা বশলি। ওবায়দুল কাশদশরর েশত, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক 

ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল 

স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টাশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। 

দুর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রশস্ত করা হশয়শে। 

আরও পড়ুি:  

 

ঈ্যাত্রায় ৩১৮ েড়ক ্ ু ঘিিায় নিহত ৩২৩ 
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অিুষ্ঠাশি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি অাংশ নিশয় বশলি, 

সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভারসহ সকশলর জিে 

বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত 

অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

নবশে সড়ক দুর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের 

অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক দুর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার 

মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি 

সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 
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%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%

B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%93%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0] 

 

েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ: 

ওবায়্লু কাশ্র 

অিলাইি সাংস্করর্ 

১৬:০৬, ২৩ মে, ২০২১ 
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ইউএি মলাবাল মরাড মসফটট উইক-২০২১ উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক 

আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে 

সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা 

সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রার ২০৩০ সাশলর 

পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক 

করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ 

হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্র্া কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি 

হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী 

টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক 

মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রশস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে 

সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুশদর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি 

নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক 

স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডা. আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। 

নতনি বশলি, সড়ক দুর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। 

এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুনর। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে 

উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। 

নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর 

জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা 

প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, 

মলাবাল মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট 

অোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউশটর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাশকর মরাড 

মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে UN Global Road safety Week-2021। জানতসাংর্ সড়ক 

নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ 

সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ 

নকশলানেটার করার আহবাি জািায়। ৮০টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর 

জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দুর্ ষটিার 

ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়দুরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। 

এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, 

ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দুর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক 

গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দুর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ 

পায়। 



 

নবশে সড়ক দুর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের 
অশিক োিরু্ োরা যাশে সড়ক দুর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার 

মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি 

সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 
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ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইশভ আশলাচকরা 

সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার বশল জানিশয়শেি সড়ক পনরবহি ও 

মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর। নতনি বশলি, জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর 

পনরকল্পিায় ৩ দশনেক ৬ এবাং ১১ দশনেক ২ লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর 

েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। 

প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্মতা মর্ার্র্াকশরশেি। 

ইউএি মলাবাল মরাড মসফটট সপ্তাহ-২০২১ উদযাপি উপলশক্ষ আজ রনববার (২৩ মে) ঢাকা আহে্ানিয়া 

নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও নিরাপদ জীবি” নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিষু্ঠাশি প্রধাি 

অনতনির বক্তশবে নতনি এসব কিা বশলি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি 

হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী 

টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দুর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক 

মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রশস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে 

সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ 

অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযজুক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত 

সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডা. আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, সড়ক দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত 

ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও 

এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 
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ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে 

উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, 

সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে 

বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত 

অন্তভচ ষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, 

মলাবাল মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট 

এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড 

মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে ইউএি মলাবাল মরাড মসফটট সপ্তাহ-২০২১। জানতসাংর্ 

সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি 

মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ 

নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর 

জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দরূ্ ষটিার 

ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়দুরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। 

সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে 

৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দুর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা 

মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দুর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১ দশনেক ৩ নেনলয়ি োিরু্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও 

প্রনতবের অশিক োিরু্ োরা যাশে সড়ক দুর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ 

হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, 

প্রনতনদি সড়ক দুর্ ষটিায় প্রার্ হারাি প্রায় ৩০ জি। 
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সরকার আবারও সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির 

উশদোগ নিশয়শে: কাশদর 
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েরকার আবারও েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ: কাশ্র 

সড়ক পনরবহি আইি আবারও সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার বশল সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল 

কাশদর বশলি, জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রার ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা ২০৩০ সাশলর েশধে নিহত ও 

আহতশদর হার অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সরুনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত 

করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একােতা মর্ার্র্া কশরশেি। 

মরাববার (২৩মে) UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক 

আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে নতনি এ কিা 

বশলি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা 

মসতচ র েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েজুজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার 

বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরু্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত 

করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেন্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি 

েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব 

বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক 

ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, সড়ক দুর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে 

নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুনর। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি 

মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে 

গানড়র গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত 

করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল 

মহলি এডশভাশকনস ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ 



 

ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. 

কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোনপ পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা 

সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি 

কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার 

করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার ওপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত 

উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দরু্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা 

সম্ভব। এশত যািজট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার 

সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দুর্ ষটিা 

কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দরু্ ষটিার 

ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বজৃদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দুর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক 

োিুর্ োরা যাশে সড়ক দরু্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক 

দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দরু্ ষটিায় োরা যায় প্রায়  

৩০ জি। 
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েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ 
নিশয়শছ:  ওবায়্লু কাশ্র এিনপ 

েকাশলর আশলা প্রনতশব্ক : 
েিয় : 2021-05-23 16:40:52 

 
UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক 

আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি 

ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে 

সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা 

যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং 

মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা 

মসতচ র েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েজুজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার 

বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত 

করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি 

েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব 

বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক 

ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে 

নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি। 

মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে 

গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত 

https://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/38261/31


 

করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল 

মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ 

ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. 

কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা 

সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি 

কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার 

করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত 

উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা 

সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার 

সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দরূ্ ষটিা 

কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দরূ্ ষটিার 

ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিরু্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক 

োিুর্ োরা যাশে সড়ক দরূ্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক 

দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ 

প্রায় ৩০ জি। 
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েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ: ওবায়্লু কাশ্র এিনপ 

 

নিজস্ব প্রনতশবদক, ৭১ সাংবাদ ডট কে :  
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সরকার  আবাশরা  সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির  উশদোগ নিশয়শে: ওবায়দুল কাশদর এেনপ  

UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃ ষক আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে 

লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির 

উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর 

হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। 

প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত 

মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবরু রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা 

ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি।ঢাকা 

আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় 

সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর 

পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। 

 

সরকার আবাশরা  সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির  উশদোগ নিশয়শে: ওবায়দুল কাশদর  এেনপ  
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এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি 

বাস্তবায়ি জরুরী।ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী 

রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে 

উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে  

 

 

মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী 

আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট 

ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত 

মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত 

করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি।অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ 

মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. 

সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল 

আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী 

অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড 

মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 
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UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক 

আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিষু্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে 

সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা 

সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর 

পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক 

করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ 

হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি 

হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী 

টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক 

মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে 

সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ 

অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত 

সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত 

ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও 

এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিষু্ঠাশি েূল বক্তবে 

উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, 

সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকবাধেতােূলক করা, 



 

োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা 

প্রশয়াজি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dailynobobarta.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-

%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-

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

%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8/ 
 

 

সফর েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ েরকার : ওবায়্লু কাশ্র 

 

https://dailynobobarta.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8/
https://dailynobobarta.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8/
https://dailynobobarta.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8/
https://dailynobobarta.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8/
https://dailynobobarta.com/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a6%a8/


 

 

UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও নিরাপদ জীবি” 

নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক 

পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। 

জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার 

২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা 

এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা 

প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। 

দূর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় 

মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি 

ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, 

“সড়ক দূর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর 

যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট 

গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার 

সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা 

প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজুল হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী 

মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) 

এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া 

নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি 

জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো 

৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া 

মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং 

নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দূর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার 

বাড়শল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বজৃদ্ধ পায়। 



 

নবশে সড়ক দূর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দূর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা 

নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deshersangbad.com/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87/ 

 

েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ: ওবায়্লু কাশ্র 

এিনপ 

 jahir 

1.  ২৩ মে, ২০২১ / ২৪ জি মদশখশেি 

https://deshersangbad.com/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87/
https://deshersangbad.com/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87/
https://deshersangbad.com/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87/
https://deshersangbad.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87/
https://deshersangbad.com/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87/


 

 
  

UN Global Road safety Week-2021 অিুষ্ঠাশি 

UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক 

ও নিরাপদ জীবি” নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী 

ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। 

জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে 

নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই 

জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা 

মসতচ র েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েজুজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার 

বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত 

করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি 

েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব 

বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক 

ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে 

নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি 

মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে 

গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত 

করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল 

মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ 

ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. 

কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা 

সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি 

কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার 



 

করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত 

উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা 

সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার 

সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দরূ্ ষটিা 

কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দরূ্ ষটিার 

ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিরু্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক 

োিুর্ োরা যাশে সড়ক দরূ্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক 

দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ 

প্রায় ৩০ জি।# 

The government has taken initiative to amend the road transport act again- Obaidul Quader, MP 

On UN Global Road Safety Week-2021 program 

Speaking as the chief guest at a live discussion titled “Roads and Safe Life” on the occasion of UN Global Road Safety Week -2021 from 11 am 

on Sunday, May 23, 2021, Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader MP said, “The government has taken initiative to amend the 

Road Transport Act again. Goals no. 3.6 and 11.2 of the UN Sustainable Development Goals 2030 plan to halve the death a nd injury rates by 

2030, respectively, and ensure a safe, secure, accessible and sustainable life for all. Prime Minister Sheikh Hasina has declared solidarity in this 

initiative.” 

He added, “During the tenure of the present government, there has been an unprecedented development in the road and communication system. 

Mega projects like Padma Bridge, Metro Rail in the capital, Sheikh Mujibur Rahman Karnafuli Tunnel, 22 flyovers have been constructed in 

Dhaka and outside Dhaka. Roads in several districts and the capital have been widened to reduce accidents. He said that co-operation and co-

operation was needed to ensure safety in road transport.”  

“Ensuring seatbelts for drivers as well as passengers to reduce road accidents,” said the former Health Minister Prof. Dr. AFM Ruhal Haque MP, 

Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Science and Technology spoke as a special guest under the direction of 

Mr. Iqbal Masood, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission. He added, “it is also important to make necessary amendments to 

the law and its proper implementation.” 

Taifur Rahman, President, Global Road Safety Grants Program, Geneva, also delivered the keynote address and said, “Amendments need to 

include speed limits for vehicles, making it mandatory for everyone, including seat belt drivers, ensuring quality helmets, ensuring safe seats for 

children,” 

The National Professional Officer of the World Health Organization-Dr. Syed Mahfuzul Haque, Global Health Advocacy Incubator Bangladesh 

Country Co-ordinator-Shariful Alam, BUET Action Research Institute Assistant- Professor Kazi. Shaifun Newaz, and BRAC’s Road Safety 

Program Head- Dr. Kamran ul Baset took part in this program. 

It is to be noted that UN Global Road Safety Week-2021 is being celebrated for the 6th time worldwide. The Health Sector of Dhaka Ahsania 

Mission organized various programs throughout the week under the slogan “Roads for Life” at the UN Road Safety Week (May 17 -23). 

This year, the United Nations has called for a maximum speed of 30 kilometers per hour in large cities and pedestrian-dominated areas. Based on 

surveys conducted in more than 70 major cities, the United Nations has concluded that raising the maximum speed limit to 30 kilometers could 

significantly reduce the risk of road accidents. It has also been found that traffic and air pollution are reduced. The study found that a top speed of 

30 kilometers per hour reduced road accidents by 25 percent in Tanzania, 42 percent in England and 63 percent in Bristo l. A study by the World 

Health Organization found that increasing the speed limit by 1 km increases the risk of road accidents by 3 percent.  

Around 1.3 million people die in road accidents every year in the world. Similarly, many people are dying in road accidents in Bangladesh every 

year. Statistics show that 15,000 small and large scale road accidents happen in Bangladesh every year. According to the Road Transport 

Authority or BRTA, about 30 people die in road accidents every day. 

Building safe and travel-friendly roads is a priority of the government. According to the SDGs, the legal framework has been strengthened and 

the “Road Transport Act 2018” has been enacted by the government to achieve the target of reducing road accidents by 50 per cent and for the 

second time the ‘Decade of Action for Road Safety’ declared by the United Nations. Later, the Road Transport Act was declared effective from 

November 1, 2019. 

A three-member committee comprising the law minister, home minister and railway minister was formed to make recommendations on how the 

law could be implemented. Road audit has been introduced in Bangladesh to ensure safe roads like in the developed world. The government has 

taken steps to amend the law before it is fully implemented. Besides, for skilled and trained drivers, along with BRTA, and other governmental 

organizations, different nongovernmental organizations are providing skill development training as well. Along with this government is taking 

different initiatives for mass awareness. 
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%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-
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%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF 
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UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ 

জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, 

সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর 

পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, 

সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 
ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা 

প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। 

দূর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় 

মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 
ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি 

ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, 

“সড়ক দূর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর 

যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 
ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট 

গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার 

সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা 

প্রশয়াজি। 
অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজুল হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী 

মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 
উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে  UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর 

(১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা 

আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 
এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি 

জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো 

৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া 

মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং 

নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দূর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার 

বাড়শল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বজৃদ্ধ পায়। 



 

নবশে সড়ক দূর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দূর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা 

নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। সূত্র: মপ্রস নবজ্ঞনপ্ত 
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েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি 

েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ: েড়ক 

পনরবহি ও সেতু িন্ত্রী ওবায়্লু কাশ্র 

May 23, 2021 MD. Morshed Manik অি ষিীনত, গি োধেে, জাতীয়, ঢাকা নবভাগ, তিে ও 

প্রযুজক্ত, সব খবর, সারাশদশ, স্বাস্থে 0 
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পশ্চজটিভ্ নবনড নিউজ ২৪ ডিকি (ঢাকা) : UN Global Road safety Week-2021 উ্যাপি 

উপলশিয ২৩ সি ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি কতত ঘক আশয়াশ্চজত “েড়ক ও নিরাপ্ জীবি” 

নশশরািাশি লাইভ্ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবয েড়ক পনরবহি ও সেতু িন্ত্রী 

ওবায়্লু কাশ্র এিনপ বশলশছি, েড়ক পনরবহি আইি আবাশরা েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ 

েরকার। জানতেংশ র সিকেই উন্নয়ি লিিাত্রা এর ২০৩০ োশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবং ১১.২ 

িং লিয হশলা যিাক্রশি নিহত ও আহতশ্র হার ২০৩০ এর িশধয অশধ ঘক করা এবং েবার জিয 

নিরাপ্, েুরনিত, েহজলভ্য এবং সিকেই জীবি নিশ্চিত করা। প্রধািিন্ত্রী সশখ হানেিা এই 

উশ্যাশগ একাত্ত্বতা স াষিা কশরশছি। 

ওবায়্লু কাশ্র আশরা বশলি, বতঘিাি েরকাশরর েিয় েড়ক ও সযাগাশযাগ বযবস্থ্ায় অভূ্তপূব ঘ 

উন্নয়ি হশয়শছ। পদ্মা সেতুর িশতা সিগা প্রকল্প, রাজধািীশত সিশরাশরল স্থ্াপি, সশখ িুশ্চজবুর 

রহিাি কণ ঘফুলী িযাশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টি ফ্লাইওভ্ার নিনি ঘত হশয়শছ। ্ ূ ঘিিা 

কিাশিার জিয স্শশ একানধক সজলা ও রাজধািীর েড়ক প্রেস্ত করা হশয়শছ। েড়শক 

পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় সেজিয েিস্বয় ও েহশযানগতা ্রকার বশল নতনি 

িশি কশরি। 

ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশশির স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টশরর পনরচালক ইকবাল িােু্ এর েঞ্চালিায় 

নবশশষ অনতনি নহশেশব বক্তবয রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুশ্চক্ত িন্ত্রণালয় েম্পনকঘত েংে্ীয় স্থ্ায়ী 

কনিটির েভ্াপনত োশবক স্বাস্থ্যিন্ত্রী অধযাপক ডাাঃ আ ফ ি রুহলু হক এিনপ। নতনি বশলি, 

“েড়ক ্ ূ ঘিিা হ্রাে করশত ড্রাইভ্াশরর পাশাপানশ যাত্রীশ্র জিয নেিশবল্ট নিশ্চিত করা। 

এছাড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় েংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশশির েভ্াপনত কাজী রনফকুল ইেলাশির েভ্াপনতশে অিুষ্ঠাশি িূল 

বক্তবয উপস্থ্াপি কশরি সলাবাল সরাড সেইফটি গ্রান্টে সপ্রাগ্রাি সজশিভ্া সিশক তাইফুর 

রহিাি। নতনি বশলি, েংশশাধিী আইশির িশধয গাড়ীর গনতেীিা নিধ ঘারণ করা, নেিশবল্ট 

ড্রাইভ্ার েহ েকশলর জিয বাধযতািূলক করা, িািেম্মত সহলশিি নিশ্চিত করা, নশশুশ্র জিয 

নিরাপ্ আেি নিশ্চিত করা প্রভ্ত নত অন্তভূ্ঘক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অংশ সিি নবশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্ার িযাশিাল প্রশফশিাল অনফোর ডা. সেয়্ 

িাহফুজুল হক, সলাবাল সহলি এডশভ্াশকেী ইিনকউশবির বাংলাশ্শ কানি সকা-অনডঘশিির ড. 

শনরফুল আলি, বুশয়শি এযাকশি নরোচঘ ইনিেনিটিউি-এর েহকারী অধযাপক কাজী সিা. 

শাইফুি সিওয়াজ এবং ব্রাক-এর সরাড সেইফটি সপ্রাগ্রাি সহড ডা. কািরাি উল বাশেত। 

উশেখয, ৬ষ্ঠ বাশরর িত নবশ্ববযাপী পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । 

জানতেং  েড়ক নিরাপত্তা েপ্তাশহর (১৭-২৩ সি) এ বছশরর প্রনতপা্য ”জীবশির জিয েড়ক” 

সলাগািশক োিশি সরশখ েপ্তাহবযানপ িািাি কি ঘেূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহ্ছািনয়া 

নিশশির স্বাস্থ্য সেক্টর। 

এবছর জানতেং  বড় বড় শহর এবং পিচারী বহলু এলাকাগুশলাশত যািবাহশির েশব ঘাচ্চ গনত 

 ণ্টায় ৩০ নকশলানিিার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টির সবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত 

েিীিার উপর নভ্নত্ত কশর জানতেং  এ নেদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শছ সয েশব ঘাচ্চ গনতেীিা ৩০ 

নকশলানিিার করা সগশল েড়ক ্ ূ ঘিিার ঝুুঁ নক অশিকাংশশ কনিশয় আিা েম্ভব। এশত যািযি ও 

বায়ু্ ষূণও কশি বশল প্রিাণ পাওয়া সগশছ। এই েিীিায় স্খা সগশছ,  ণ্টায় ৩০ নকশলানিিার 

েশব ঘাচ্চ গনতেীিায় তািজানিয়াশত ২৫ শতাংশ, ইংলযাশে ৪২ শতাংশ এবং নব্রিশল ৬৩ শতাংশ 

পয ঘন্ত েড়ক ্ ূ ঘিিা কশিশছ। নবশ্ব স্বাস্থ্য েংস্থ্ার এক গশবষণায় স্খা সগশছ, যািবাহশির 

গনতেীিা ১ নকশলানিিার বাড়শল েড়ক ্ ূ ঘিিার ঝুুঁ নক ৩ শতাংশ বতশ্চদ্ধ পায়। 

নবশশ্ব েড়ক ্ ূ ঘিিায় প্রনত বছর প্রায় ১.৩ নিনলয়ি িািুষ িারা যাশে। একইভ্াশব বাংলাশ্শশও 



 

প্রনতবছর অশিক িািুষ িারা যাশে েড়ক ্ ূ ঘিিায়। পনরেংখযাশি স্খা সগশছ, বাংলাশ্শশ 

প্রনতবছর ১৫ হাজার সছাি বড় েড়ক ্ ু ঘিিা  শি। আবার েড়ক পনরবহি কতত ঘপি বা 

নবআরটিএ এর নহোব িশত, প্রনতন্ি েড়ক ্ ূ ঘিিায় প্রাণ হারাণ প্রায় ৩০ জি।# 
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সরকার আবাশরা সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির উশদোগ 

নিশয়শে: ওবায়দুল কাশদর এেনপ 

 প্রকানশতাঃ ৪:৫১ অপরাহ্ণ, মে ২৩, ২০২১ 

 

সাংবাদ নবজ্ঞনপ্ত : UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহ্োনিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও নিরাপদ 

জীবি” নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক 

পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং 

১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই 

জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, 

রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার 

জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও 

সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও 

https://teknaftoday.com/2021/05/23/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87/
https://teknaftoday.com/2021/05/23/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87/
https://teknaftoday.com/2021/05/23/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87/
https://teknaftoday.com/2021/05/23/%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%86%e0%a6%87/


 

প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক 

দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি 

বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস 

মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর 

জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. 

শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর 

প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহ্োিনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ 

টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা 

মগশল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, 

র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দরূ্ ষটিা 

কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দরূ্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ 

এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি।# 
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The government has again taken initiative to amend the road transport law: Obaidul 

Quader MP 

 Update time: Sunday, May 23, 2021, 11.21 AM  

  

 Read twice 

 

Time Voice Report. 

 Speaking as the chief guest at a live discussion titled "Roads and Safe Life" organized by Dhaka Ahsania Mission on May 23, Road Transport and 
Bridges Minister Obaidul Quader MP said the government has taken initiative to amend the Road Transport Act again. Goals 3.8 and 11.2 of the UN 
Sustainable Development Goals 2030 plan to halve the death and injury rates by 2030, respectively, and ensure a safe, secure, accessible and 
sustainable life for all. Prime Minister Sheikh Hasina has declared solidarity in this initiative. 
Obaidul Quader further said that unprecedented development has taken place in road and communication system during the present 
government. Mega projects like Padma Bridge, Metro Rail in the capital, Sheikh Mujibur Rahman Karnafuli Tunnel, 22 flyovers have been constructed 

in Dhaka and outside Dhaka. Roads in several districts and the capital have been widened to reduce accidents. He said that co-operation and co-
operation was needed to ensure safety in road transport. 
Former Health Minister Prof Dr AFM Ruhul Haque MP, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Science and Technology, 

https://somoyerkontha.com/archives/10089


 

addressed the function as a special guest under the direction of Iqbal Masood, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission. He said, 
“Ensuring seatbelts for drivers as well as passengers to reduce road accidents. It is also important to make necessary amendments to the law and its 
proper implementation. 
President of Dhaka Ahsania Mission Kazi Rafiqul Islam presided over the function and Taifur Rahman from Global Road Safety Grants Program 
Geneva delivered the keynote address. He said the amendment law needs to include speed limit for vehicles, making it mandatory for all, including 
seatbelt drivers, ensuring quality helmets, ensuring safe seats for children, etc. 
The National Professional Officer of the World Health Organization took part in the event. Syed Mahfuzul Haque, Global Health Advocacy Incubator 
Bangladesh Country Co-ordinator. Shariful Alam, Assistant Professor Kazi Mohammad of BUET Action Research Institute. Shaifun Newaz and BRAC's 

Road Safety Program Head Dr. Kamran ul Baset. UN Global Road Safety Week-2021 

is being celebrated worldwide for the 6th time   . The Health Sector of Dhaka Ahsania Mission organized various programs throughout the week under 
the slogan "Roads for Life" at the UN Road Safety Week (May 18-23). 
This year, the United Nations has called for a maximum speed of 30 kilometers per hour in large cities and pedestrian-dominated areas. Based on 
surveys conducted in more than 70 major cities, the United Nations has concluded that raising the maximum speed limit to 30 kilometers could 
significantly reduce the risk of road accidents. It has also been found that traffic and air pollution are reduced. The study found that a top speed of 30 
kilometers per hour reduced road accidents by 25 percent in Tanzania, 42 percent in England and 63 percent in Bristol. A study by the World Health 
Organization found that increasing the speed limit by 1 km increases the risk of road accidents by 3 percent. 

Around 1.3 million people die in road accidents every year in the world. Similarly, many people are dying in road accidents in Bangladesh every 
year. Statistics show that 15,000 small and big road accidents happen in Bangladesh every year. According to the Road Transport Authority (BRTA), 
about 30 people die in road accidents every day. 
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সরকার আবাশরা সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির 

উশদোগ নিশয়শে 

 

সাতক্ষীরা নিউজ মডস্কাঃাঃ UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহ্োনিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও 

নিরাপদ জীবি” নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, 

সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় 

৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে 

এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, 

রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার 

জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও 

সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও 

প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক 

দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি 

বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস 

মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর 

জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. 

http://www.satkhiranews.com/date/2021/05/23/page/2/


 

শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ 

বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহ্োিনয়া নেশশির স্বাস্থে 

মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ 

টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা 

মগশল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, 

র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দরূ্ ষটিা 

কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দরূ্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ 

এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
https://www.timetouchnews.com/news/news-details/71159 

আবাশরা সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার :  মসতচেন্ত্রীজাতীয় /   
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UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ািনয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ 

আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ 

নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষ হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর 

েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

নতনি আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, 

মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দূর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত 

করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত 

সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দূর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর 

জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা 

মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত 

মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

https://www.timetouchnews.com/news/news-details/71159
https://www.timetouchnews.com/news/news-list/1
https://www.timetouchnews.com/
http://www.printfriendly.com/


 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি 

মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে 

মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে UN Global Road safety Week-2021। জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির 

জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় 

শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ 

কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত 

২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দূর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ 

নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দূর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক দূর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা 

মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ 

হারার্ প্রায় ৩০ জি। 

 

 

সােয়ীনক নিউজ 
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েরকাশরর েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ 

 

 

মপ্রস নবজ্ঞনপ্তাঃ 

UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ািনয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও নিরাপদ জীবি” 

নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক 

পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় 

৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষ হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, 

সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

নতনি আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা প্রকল্প, 

https://www.shiromoni.com/?p=19554
https://www.shiromoni.com/?p=19554


 

রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দূর্ ষটিা 

কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় 

মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি।ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল 

োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক 

স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দূর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে 

নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী।ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত 

কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক 

তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক 

করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি।অিুষ্ঠাশি আশরা 

অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজুল হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর 

বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি 

মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত।উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে UN 

Global Road safety Week-2021। জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” 

মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর।এবের জানতসাংর্ বড় বড় 

শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় 

শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল 

সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা 

মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত 

সড়ক দূর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ 

শতাাংশ বজৃদ্ধ পায়।নবশে সড়ক দূর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ 

োরা যাশে সড়ক দূর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক 

পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি।# 
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৭১ সাংবাদ ডট কে :  

 

https://www.71sangbad.com/details.php?id=112275 

 
 

 

েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ: ওবায়্লু 

কাশ্র এিনপ 

 

নিজস্ব প্রনতশবদক, ৭১ সাংবাদ ডট কে :  

প্রকাশ: মরাববার, ২৩ মে, ২০২১, ৪:১৮ নপএে আপশডি: ২৩.০৫.২০২১ ৬:১৭ নপএে | অিলাইি সাংস্করর্  Count    

 

সরকার  আবাশরা  সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির  উশদোগ নিশয়শে: ওবায়দুল কাশদর এেনপ  

UN Gl obal  Road saf et y Week- 2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃ ষক আশয়াজজত "সড়ক ও 

নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর 

এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা 

এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা 

https://www.71sangbad.com/details.php?id=112275
https://www.71sangbad.com/details.php?id=112275
https://www.71sangbad.com/details.php?id=112275
https://www.71sangbad.com/details.php?id=112275
https://www.71sangbad.com/details.php?id=112275


 

এবাং সবার জিে নিরাপদ, সরুনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। 

প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচর েশতা 

মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েজুজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার 

নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত 

নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি।ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও 

ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় 

সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক 

দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। 

 

সরকার  আবাশরা  সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির  উশদোগ নিশয়শে: ওবায়দুল কাশদর এেনপ  
এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী।ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল 

ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর 

রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক 

করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি।অিুষ্ঠাশি 

আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক 

কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

প্রনিজ নিউজ 

http://promisenews24.com/archives/5822 

 

 

সরকার আবাশরা সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে:  
ওবায়দুল কাশদর 
 

অিলাইি সডস্ক 

 প্রকানশত: মে ২৩, ২০২১  ৮:৪২ অপরাহ্ণ 
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ইউএি মলাবাল মরাড মসফটট উইক-২০২১ উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও নিরাপদ জীবি” 

নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি 

আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রার ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২িাং 

লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি 

নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্র্া কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা প্রকল্প, 

রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার 

জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রশস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও 

সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহ্োনিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুশদর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত 

েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডা. আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। 

নতনি বশলি, সড়ক দুর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও 

এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুনর। 

ঢাকা আহ্োনিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস 

মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। 

নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট 

নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট অোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউশটর সহকারী অধোপক কাজী মো. 

শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাশকর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে UN Global  Road saf et y Week- 2021। জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ 

বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহ্োনিয়া নেশশির স্বাস্থে 

মসক্টর। 
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এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহবাি জািায়। 

৮০টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার 

করা মগশল সড়ক দুর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। 

এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ 

পয ষন্ত সড়ক দুর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দুর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ 

শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দুর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দুর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ 

এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

উত্তশরর আশলা 
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সরকার আবাশরা সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে: ওবায়দুল কাশদর 

অিলাইি সডস্ক: UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত "সড়ক ও 

নিরাপদ জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ 

বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ 

সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে 

নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা 

প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। 

দূর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় 

মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি 

ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, 

“সড়ক দূর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর 

যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট 

গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার 

সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা 

প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজুল হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী 

মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) 

এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া 

নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি 

জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো 

৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া 

মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং 

নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দূর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার 

বাড়শল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বজৃদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দূর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দূর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা 

নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 
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সরকার আবাশরা সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে: ওবায়দুল 

কাশদর 

 
প্রকাশ: ২৩ মে, ২০২১ ১৬:১৩ অপরাহ্ন | মদখা হশয়শে ৫১ বার 

 

 

 
জাতীয় মডস্ক: UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহ্োনিয়া নেশি কতৃ ষক আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ জীবি" 

নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি 

আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা 

যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। 

প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত 

মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দরূ্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক 

মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি 

কশরি। 

ঢাকা আহ্োনিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত 

েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দরূ্ ষটিা হ্রাস করশত 

ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। 

ঢাকা আহ্োনিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে 

মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক 

করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 
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অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর 

বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-

এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে  UN Global Road safety Week-2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর 

প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহ্োিনয়া নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। এ বের 

জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। 

৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ নকশলানেটার করা মগশল 

সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদরূ্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ 

নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দরূ্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে 

সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দরূ্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক দরূ্ ষটিায়। 

পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃ ষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, 

প্রনতনদি সড়ক দরূ্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 
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েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ সিওয়া হশয়শছ: কাশ্র 

 
িাগনরক অিলাইি মডস্কাঃ 

  আপশডট টাইে : রনববার, ২৩ মে, ২০২১ 

  ২৩৯ বার পটিত 

 

সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার। সবার 

জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করায় সরকাশরর কাজ। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্মতা 

মর্ার্র্া কশরশেি। 

রনববার ( ২৩ মে) ‘সড়ক ও নিরাপদ জীবি’ নশশরািাশে এক আশলাচিা সভায় ভাচচ ষয়ানল যুক্ত হশয় হশয় প্রধাি অনতনির বক্তশবে নতনি এসব 

কিা বশলি। ওবায়দুল কাশদশরর েশত, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা 

মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টাশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত 

হশয়শে। দুর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রশস্ত করা হশয়শে। 
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অিুষ্ঠাশি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি অাংশ নিশয় বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর 

গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভারসহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ 

আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

নবশে সড়ক দুর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দুর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা 

নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://desh.tv/politics/details/63309-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0  

েরকার আবারও েড়ক পনরবহি আইি েংশশাধশির উশ্যাগ 

নিশয়শছ:  কাশ্র 

সরকার আবারও সড়ক পনরবহি আইি সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে: কাশদর 

সড়ক পনরবহি আইি আবারও সাংশশাধশির উশদোগ নিশয়শে সরকার বশল সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর বশলি, 

জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রার ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষে হশলা ২০৩০ সাশলর েশধে নিহত ও আহতশদর হার অশধ ষক করা এবাং 

সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একােতা মর্ার্র্া 

কশরশেি। 

মরাববার (২৩মে) UN Global Road safety Week-2021 উদযাপি উপলশক্ষে ঢাকা আহে্ানিয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত "সড়ক ও নিরাপদ 

জীবি" নশশরািাশে লাইভ আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে নতনি এ কিা বশলি। 

ওবায়দুল কাশদর আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। পদ্মা মসতচ র েশতা মেগা 

প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। 

দুর্ ষটিা কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা 

যায় মসজিে সেন্বয় ও সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে রাশখি নবজ্ঞাি 

ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, 

সড়ক দুর্ ষটিা হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর 
যিাযি বাস্তবায়ি জরুনর। 

ঢাকা আহে্ানিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল বক্তবে উপস্থাপি কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট 

গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গানড়র গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট ড্রাইভার 

সহ সকশলর জিে বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা 

প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজুল হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকনস 

ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী 

মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে, ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোনপ পানলত হশে UN Global Road safety Week- 2021 । জানতসাংর্ সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ 

মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া 

নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার করার আহ্বাি 

জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার ওপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো 

৩০ নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দুর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািজট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া 

মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং 

https://desh.tv/politics/details/63309-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0
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নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দুর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে সাংস্থার এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার 

বাড়শল সড়ক দুর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বজৃদ্ধ পায়। 

নবশে সড়ক দুর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক 

দুর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের ১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা 

নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দুর্ ষটিায় োরা যায় প্রায় ৩০ জি। / বাতষা২৪ 
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েরকার আবাশরা েড়ক পনরবহি আইি 
েংশশাধশির উশ্যাগ নিশয়শছ:  ওবায়্লু 
কাশ্র এিনপ 
প্রকানশত- মসােবার ২৪ মে ২০২১, ৪৪ বার পড়া হশয়শে 

 
 নিজস্ব েংবা্্াতা 

 
UN Gl obal  Road saf et y Week-  ২০২১ উদযাপি উপলশক্ষে ২৩ মে ঢাকা আহে্ািনয়া নেশি কতৃষক আশয়াজজত “সড়ক ও নিরাপদ জীবি” নশশরািাশে লাইভ 

আশলাচিা অিুষ্ঠাশি প্রধাি অনতনির বক্তশবে সড়ক পনরবহি ও মসতচ  েন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এেনপ বশলশেি, সড়ক পনরবহি আইি আবাশরা সাংশশাধশির উশদোগ 

নিশয়শে সরকার। জানতসাংশর্র মটকসই উন্নয়ি লক্ষোত্রা এর ২০৩০ সাশলর পনরকল্পিায় ৩.৬ এবাং ১১.২ িাং লক্ষ হশলা যিাক্রশে নিহত ও আহতশদর হার ২০৩০ এর 

েশধে অশধ ষক করা এবাং সবার জিে নিরাপদ, সুরনক্ষত, সহজলভে এবাং মটকসই জীবি নিজিত করা। প্রধািেন্ত্রী মশখ হানসিা এই উশদোশগ একাত্ত্বতা মর্ার্িা কশরশেি। 

নতনি আশরা বশলি, বতষোি সরকাশরর সেয় সড়ক ও মযাগাশযাগ বেবস্থায় অভূতপূব ষ উন্নয়ি হশয়শে। 

পদ্মা মসতচর েশতা মেগা প্রকল্প, রাজধািীশত মেশরাশরল স্থাপি, মশখ েুজজবুর রহোি কর্ ষফুলী টোশিল, ঢাকা ও ঢাকার বাইশর ২২ টট ফ্লাইওভার নিনে ষত হশয়শে। দূর্ ষটিা 

কোশিার জিে মদশশ একানধক মজলা ও রাজধািীর সড়ক প্রসস্ত করা হশয়শে। সড়শক পনরবহশি যাশত নিরাপত্তা নিজিত করা যায় মসজিে সেস্বয় ও 

সহশযানগতা দরকার বশল নতনি েশি কশরি। ঢাকা আহে্ািনয়া নেশশির স্বাস্থে ও ওয়াশ মসক্টশরর পনরচালক ইকবাল োসুদ এর সঞ্চালিায় নবশশর্ অনতনি নহশসশব বক্তবে 

https://swadinbangla71.com/archives/32471


 

রাশখি নবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত েন্ত্রর্ালয় সম্পনকষত সাংসদীয় স্থায়ী কনেটটর সভাপনত সাশবক স্বাস্থেেন্ত্রী অধোপক ডাাঃ আ ফ ে রুহচ ল হক এেনপ। নতনি বশলি, “সড়ক দূর্ ষটিা 

হ্রাস করশত ড্রাইভাশরর পাশাপানশ যাত্রীশদর জিে নসটশবল্ট নিজিত করা। 

এোড়াও আইশির প্রশয়াজিীয় সাংশশাধি ও এর যিাযি বাস্তবায়ি জরুরী। ঢাকা আহ্োনিয়া নেশশির সভাপনত কাজী রনফকুল ইসলাশের সভাপনতশে অিুষ্ঠাশি েূল 

বক্তবে উপস্থাপি 

কশরি মলাবাল মরাড মসইফটট গ্রান্টস মপ্রাগ্রাে মজশিভা মিশক তাইফুর রহোি। নতনি বশলি, সাংশশাধিী আইশির েশধে গাড়ীর গনতসীো নিধ ষারর্ করা, নসটশবল্ট 

ড্রাইভার সহ সকশলর জিে 

বাধেতােূলক করা, োিসম্মত মহলশেট নিজিত করা, নশশুশদর জিে নিরাপদ আসি নিজিত করা প্রভৃনত অন্তভূষক্ত করা প্রশয়াজি। 

অিুষ্ঠাশি আশরা অাংশ মিি নবে স্বাস্থে সাংস্থার িোশিাল প্রশফশিাল অনফসার ডা. সসয়দ োহফুজলু হক, মলাবাল মহলি এডশভাশকসী ইিনকউশবটর বাাংলাশদশ কানি 

মকা-অনডষশিটর ড. শনরফুল আলে, বুশয়শট এোকশি নরসাচষ ইনিসনিটটউট-এর সহকারী অধোপক কাজী মো. শাইফুি মিওয়াজ এবাং ব্রাক-এর মরাড মসইফটট মপ্রাগ্রাে 

মহড ডা. কােরাি উল বাশসত। 

উশেখে,  ৬ষ্ঠ বাশরর েত নবেবোপী পানলত হশে টর্ এর্ড়িধর্ জড়ধফ ঝধভবাঃুু ডববশ-২০২১। জানতসাংর্ সড়ক 

নিরাপত্তা সপ্তাশহর (১৭-২৩ মে) এ বেশরর প্রনতপাদে ”জীবশির জিে সড়ক” মলাগািশক সােশি মরশখ সপ্তাহবোনপ িািাি কে ষসূনচর আশয়াজি কশর ঢাকা আহে্ািনয়া 

নেশশির স্বাস্থে মসক্টর। 

এবের জানতসাংর্ বড় বড় শহর এবাং পিচারী বহচ ল এলাকাগুশলাশত যািবাহশির সশব ষাচ্চ গনত র্ণ্টায় ৩০ 

নকশলানেটার করার আহ্বাি জািায়। ৮০ টটর মবনশ বড় বড় শহশর পনরচানলত সেীক্ষার উপর নভনত্ত কশর জানতসাংর্ এ নসদ্ধাশন্ত উপিীত হশয়শে ময সশব ষাচ্চ গনতসীো ৩০ 

নকশলানেটার করা মগশল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক অশিকাাংশশ কনেশয় আিা সম্ভব। এশত যািযট ও বায়ুদূর্র্ও কশে বশল প্রোর্ পাওয়া মগশে। এই সেীক্ষায় মদখা মগশে, 

র্ণ্টায় ৩০ নকশলানেটার সশব ষাচ্চ গনতসীোয় তািজানিয়াশত ২৫ শতাাংশ, ইাংলোশে ৪২ শতাাংশ এবাং নব্রিশল ৬৩ শতাাংশ পয ষন্ত সড়ক দূর্ ষটিা কশেশে। নবে স্বাস্থে 

সাংস্থার 
এক গশবর্র্ায় মদখা মগশে, যািবাহশির গনতসীো ১ নকশলানেটার বাড়শল সড়ক দূর্ ষটিার ঝুুঁ নক ৩ শতাাংশ বৃজদ্ধ পায়। নবশে সড়ক দূর্ ষটিায় প্রনত বের প্রায় ১.৩ নেনলয়ি 

োিুর্ োরা যাশে। একইভাশব বাাংলাশদশশও প্রনতবের অশিক োিুর্ োরা যাশে সড়ক দূর্ ষটিায়। পনরসাংখোশি মদখা মগশে, বাাংলাশদশশ প্রনতবের 

১৫ হাজার মোট বড় সড়ক দুর্ ষটিা র্শট। আবার সড়ক পনরবহি কতৃষপক্ষ বা নবআরটটএ এর নহসাব েশত, প্রনতনদি সড়ক দূর্ ষটিায় প্রার্ হারার্ প্রায় ৩০ জি। 
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