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সড়ক দরূ্ ঘটনায় মৃতয ু শুধু একটট পররবাশরর গভীর সোক, ক্ষত সৃটি কশর না ,আরথ ঘকভাশবও পঙু্গ কশর সেশল ওই পররবারশক। সকান সকান দরূ্ ঘটনায় 

পররবাশরর একমাত্র উপাজঘনক্ষম বুক্তিটট প্রাণ হারান। তখন ওই পররবাশরর সে কী অবস্থা হয় তা বলার অশপক্ষা রাশখ না। আর োরা পঙু্গত্ববরণ 

কশর ,তাশদর পররবাশরর অবস্থা আশরা করুণ,আশরা সোচনীয়। বন্ধ হশয় োশে সন্তানশদর সলখাপড়া, রচরকৎসা। খাওয়া-পরা সজাটাশতই রহমরসম 

খাশে এসব পররবাশরর সদসুরা। 

বাাংলাশদশে ২০২০ সাশল সড়ক দরূ্ ঘটনায় ৪ হাজার ৯৬৯ জন রনহত ও আহত হশয়শেন ৫ হাজার ৮৫ জন। এসময় সমাট ৪০৯২ টট সড়ক দূঘর্টনা 

র্শট (সূত্র: রনরাপদ সড়ক চাই(রনসচা সাংস্থা )। 

অনুরদশক, রবশ্ব স্বাস্থু সাংস্থা এর পররসাংখুাশন বলা হশয়শে সে,রবশশ্ব সড়শক প্ররত বের প্রায় ১.৩ রমরলয়ন মানষু মারা োয় এবাং ২০ সথশক ৫০ 

রমরলয়ন এর মশধু অ-প্রাণর্াতী জখম থাশক।সড়ক রনরাপত্তা সলাবাল রস্থরত প্ররতশবদশন ১৭৮ টট সদশের সড়ক রনরাপত্তা পরররস্থরতর েলােশল সদখা 

োয় সে সড়শক ট্রারেক দরূ্ ঘটনার একটট গুরুত্বপূ ঘণ জনস্বাস্থু সমসুা রশয় সগশে,রবশেষত স্বল্প আশয়র এবাং মধুম আয়শর সদেগুশলার জনু। 

বাাংলাশদশে চালক ও পথচারী উভশয়র জনু কশ ার রবধান েিু কশর কাে ঘকর করা হশয়শে বহুল আশলারচত “সড়ক পররবহন আইন ২০১৮”। সড়ক 

দরূ্ ঘটনা হ্রাস ও জারতসাংশর্র সটকসই উন্নয়ন অভীি ২০৩০ অজঘশনর লশক্ষু বতঘমান সরকার এ আইন প্রণয়ন কশর। 

বাাংলশদশের বতঘমান আইনটটর এখনও রকেয  দবূ ঘল রদক রশয়শে োর জনু 

সড়ক বুবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দরূ্ ঘটনার রেকার হশে। “সড়ক পররবহন আইন ২০১৮” চলরত বেশর সাংশোধশনর উশদুাগ রনশয়শেন 

সরকার।গারড়র গরত রনরদি কশর সদওয়া,চালক ও োত্রীশদর জনু রসটশবল্ট বুবহার বাধুতামূলক,মানসম্মত সহলশমশটর বুবহার ,রেশুশদর জনু 

রনরাপদ আসন রনক্তিত করা ইতুারদ সাংশোরধত আইশন অন্তভূঘি করা একান্ত জরুরী। 

সে সকান আইন স্পিভাশব প্রধান সড়শকর সশব ঘাচ্চ গরতসীমা রনধ ঘারণ করার সক্ষশত্র গুরুত্বপূণ ঘ ভূরমকা রাশখ । আইশনর ধারা ৪৪ সাংশোধন কশর 

কতৃঘপক্ষ কতৃঘক রনধ ঘাররত গরতসীমার বাইশর সমাটরোন চালনা বা অনু কাউশক চালনার অনুমরত প্রদান করশব না। সেমন: েহশরর রাস্তায় সশব ঘাচ্চ 

গরতসীমা হশব ৪০ রকশলারমটার প্ররত র্ণ্টায়। মহাসড়শক গণপররবহন,হালকা মটরোন এবাং সমাটরসাইশকশলর জনু গরতসীমা হশব র্ণ্টায় সশব ঘাচ্চ 

৮০ রকশলারমটার এবাং ট্রাক ও পণু পররবহশনর জনু সশব ঘাচ্চ গরতসীমা হশব ৭০ রকশলারমটার। অরধক জনবহুল এলাকা বা সেখাশন সবরেসাংখুক 

মানুষ পথচারর চলাচল কশর সসখাশন মটরজাশনর গরতসীমা হশব র্ণ্টায় সশব ঘাচ্চ ৩০ রকশলারমটার । গারড়চালকশদর অবেুই তাশদর োনবাহনগুশলা 

ধীশর চালাশত হশব োশত তারা রাস্তায় রনরাপশদ থামশত পাশর । 

ধারা ৪৯-এর প্রথম অাংশের উপ-ধারা কাে ঘকারী রসটশবল্ট এর সাংশোজন করা। 

প্ররতটট োনবাহশনর চালক সহ প্রশতুক োত্রীর জনু একটট কাে ঘকারী রসটশবল্ট থাকা উরচত। এটট বতঘমাশন বাাংলাশদশের সমস্ত োনবাহশন রবশেষত 

পুরাশনা োনবাহশন নাও থাকশত পাশর। এশক্ষশত্র সুপাররে হল এই আইশনর মাধুশম সেন সমস্ত চালকসহ সামশনর ও রপেশনর আসশনর সকল 



োত্রীর জনু একটট বুবহারশোগু রসটশবল্ট থাকা ও বুবহার রনক্তিত করা। সকল োত্রী েরদ রসটশবল্ট সবেঁশধ েথােথভাশব সুররক্ষত না থাশক তশব 

োত্রীসহ চালকশক জররমানা করার রবধান কাে ঘকর করা। 

ধারা ৪৯-এর প্রথম অাংশের উপ-ধারা (ক)-এ অুালশকাহল বা মদুপান করার প্রভাশব সমাটরোন চালাশনার রবষশয় সসু্পি রবধান অন্তঘভূি করা । 

মদুপান কশর গারড় চালাশনা সড়ক দরূ্ ঘটনার সম্ভাবনা সবশড় োয় এবাং এর েশল মতৃয ু বা গুরুতর আর্াতপ্রাপ্ত হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা থাশক । 

সাধারণত গারড়চালকশদর জনু রবশ্ব স্বাস্থু সাংস্থার রনশদঘরেকা অনুসাশর সকান বুক্তির অুালশকাহশলর মাত্রা ০.০২ গ্রাম /রিএল োরড়শয় সগশল সস 

সকান সমাটরজান চালাশত পারশব না। এটট রনক্তিত করার জনু আন্তজঘারতকভাশব স্বীকৃত পররমাণ পদ্ধরত দ্বারা োচাই করশত হশব। 

ধারা ৪৯-এর প্রথম অাংশের উপ-ধারা (চ) এর জনু সমাটরসাইশকল চালক,সমাটরসাইশকশলর োত্রী এবাং সহলশমট বুবহার রবষশয় রবশশ্বর সসরা 

অনুেীলশনর সশঙ্গ সামঞ্জসু করশত রকেয  ধারা অন্তঘভূি করা। সেমন, সকান চালক সমাটরসাইশকশল একারধক োত্রী বহন করশত পারশব না। 

মটরসাইশকশলর চালক ও োত্রীশক অবেুই সব সময় মান সম্মত সহলশমট পরশত হশব। সহলশমশট থাকা স্ট্র্ুাম বা রেতা রদশয় থুতরন বা রচবুশকর 

সাশথ েথােথভাশব আটকাশত হশব । সহলশমট অবেুই জাতীয় মান রনয়ন্ত্রণ কতৃঘপক্ষ কতৃঘক অনুশমারদত হশত হশব। অনুশমাদরবহীন সমস্ত সহলশমট 

কশ ারভাশব রনরষদ্ধ করশত হশব। 

রেশুশদর জনু রনরাপদ আসন বুবস্থা রনক্তিত করশত ধারা ৪৯-এর প্রথম অাংশে একটট নতযন উপ-ধারা সাংেিু করা প্রশয়াজন। একজন বয়স্ক 

বুক্তির রসটশবল্ট সকান রেশুশক সরুক্ষা সদয় না । রেশুশদর দবূ ঘল অবস্থান রবশবচনায় রনশয় তাশদর জনু উপেিু বুবস্থা গ্রহশণর মাধুশম সশব ঘাত্তম 

সুরক্ষা প্রদান করশত হশব । রেশুশদর জনু রনরাপদ আসন বুবস্থা গ্রহণ করশল তাশদর আর্াশতর ঝুেঁ রক সব ঘরনম্ম হয়। রেশুশদর জনু অনুপেুি 

আসন বুবস্থা করশল রেশুশদর আর্াতপ্রাপ্ত হবার ঝুেঁ রক সবরে হয়। 

সড়ক রনরাপত্তা ও সড়শক রনরাপদ জীবন রনক্তিত করশত সরকাশরর পাোপারে ঢাকা আহোরনয়া রমেন কাজ কশর োশে। এবের সরকার সড়ক 

পররবহন আইনটট সাংশোধশনর উশদুগ রনশয়শে ো অতুন্ত প্রোংসনীয়। জনগণ ও জনস্বাস্থু রক্ষায় রাষ্ট্র প্ররতশ্রুরতবদ্ধ োর-ই প্ররতেলন সদখা োয় 

গত ২৩ সম ঢাকা আহে্ানরয়া রমেন কতৃঘক আশয়াক্তজত “সড়ক ও রনরাপদ জীবন” রেশরানাশম লাইভ আশলাচনা অনুষ্ঠাশনর আশয়াজন করা হয়। 

সেখাশন প্রধান অরতরথ সড়ক পররবহন ও সসতয  মন্ত্রী ওবায়দুল কাশদর এমরপ আশ্বস্ত কশরন সে ,বতঘমান আইশনর উপর সে সকল সপুাররেগুশলা 

দারখল করা হশয়শে সসগুশলা পে ঘাশলাচনা কশর আইশনর েথােথ সাংশোধন করা হশব। 

আশলাচু রবষয়গুশলা সাংশোধনীন আইশন অন্তঘভূি কশর আইনটটশক আশরা উন্নত করা হশব বশল আো করর। 

সলখক: 

সতারষশক কাইেু 

এিশভাশকসী অরেসার (করমউরনশকেন), সরাি সসইেটট প্রকল্প 

স্বাস্থু সসক্টর, ঢাকা আহে্ারনয়া রমেন।  

 

 


