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সড়ক মহোসড়ক এখন দরু্ ঘটনোর আকর আর যোষিক যোনগুক ো র্ো ক-দদ য।আমরো তকউ জোষন নো জীবন-জীষবকোর প্রক োজকন বোইকর তযক  সসু্থ 

তদকহ ষফকর আসক  পোরব ষক-নো।ককননো অহরহ দুর্ ঘটনোর বষ  হকে অসংখয মোনুি। 
তকউ আহ  হকে, তকউ জীবকনর  কর পঙু্গ হকে, আবোর তকউ হোরোকে অকোক   োর মূ যবোন জীবন। একটো জীবন হোষরক  পষরবোকরর অকনক 

মোনুি মোরোত্মক দুদঘশোর ষশকোর হকে, অকনক পষরবোর ষনিঃস্ব হক  পকে বসকে। বন্ধ হক  যোকে সন্তোনকদর ত খোপড়ো, ষিষকৎসো। খোও ো-পরো 

তজোটোক ই ষহমষসম খোকে এসব পষরবোকরর সদসযরো। 
ষবশ্ব স্বোস্থয সংস্থো এর পরষসংখযোকন ব ো হক কে তয,ষবকশ্ব সড়কক প্রষ  বের প্রো  ১.৩ ষমষ  ন মোনুি মোরো যো  এবং ২০ তেকক ৫০ ষমষ  ন এর মকযয 

অ-প্রোণর্ো ী জখম েোকক।সড়ক ষনরোপত্তো তলোবো  ষস্থষ  প্রষ কবদকন ১৭৮ টট তদকশর সড়ক ষনরোপত্তো পষরষস্থষ র ফ োফক  তদখো যো  তয সড়কক 

ট্রোষফক দরূ্ ঘটনোর একটট গুরুত্বপূ ঘণ জনস্বোস্থয সমসযো রক  তেকে,ষবকশি  স্বল্প আক র এবং মযযম আ কর তদশগুক োর জনয। 
অনযষদকক বোং োকদকশ ২০২০ সোক  সড়ক দুর্ ঘটনো  ৪ হোজোর ৯৬৯ জন ষনহ  ও আহ  হক কেন ৫ হোজোর ৮৫ জন। এসম  তমোট ৪০৯২ টট 

সড়ক দুর্ ঘটনো র্কট। ি ষ  বেকরর ৬ জোনু োষর জো ী  তপ্রসক্লোকব সড়ক দরু্ ঘটনোর এ পষরসংখযোন উপস্থোপন ককরন ষনরোপদ সড়ক িোই (ষনসিো) 

সংস্থো । 
সড়ক দরূ্ ঘটনোর একোষযক কোরণ রক কে,তযকগুক ো হ  দ্রু  েষ ক  েোষড় িো োকনো, িো ককদর মকযয প্রষ কযোষে ো ও তবপকরো ো েোষড় িো োকনোর 

প্রবণ ো, দদষনক িুক্তষিষত্তষক েোষড় িো োকনো,  োইসকে েোড়ো িো ক ষনক োে, পেিোরীদকর মকযয সকি ন োর অিোব, ট্রোষফক আইন িঙ্গ ককর 

ওিোরকটষকং করো,ষবরষ  েোড়োই দীর্সম  যকর েোষড় িো োকনো, ষফটকনসষবহীন েোষড় িো োকনো , আইনকর প্রক োে নো েোকো, সড়ক ও মহোসড়কক 
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তমোটরসোইকক  ও ষ ন িোকোর েোষড় বৃদ্ধি, মহোসড়ক ষনম ঘোকণ ত্রুটট, একই রোস্তো  দবয ও অববয এবং দ্রু  ও শ্লে যোনবোহন ি োি  এবং রোস্তোর 

পোকশ হোটবোজোর ও তদোকোনপোট েোকো, তমোটরযোকন তহ কমট বযবহোর নো করো, ষসটকবকের অপ ঘযোপ্ত ো,যোনবোহকন ষশশুকদর জনয ষনরোপদ আসন নো 

েোকো প্রিৃষ । 
সড়ক ষনরোপত্তো তজোরদোর করক  জোষ সংর্ ক ৃঘক প্রক যক বের "UN Global Road Safety Week" পো ন করো হ । "জীবকনর জনয সড়ক 

(Streets for Life)" এই তলোেোনকক সোমকন তরকখ এই বের ১৭ তেকক ২৩ তম এই সপ্তোহ পোষ   হকে। 
এটট সোমকন তরকখ বড় বড় শহর এবং পেিোরী বহু  এ োকোগুক োক  যোনবোহকনর সকব ঘোচ্চ েষ  র্ণ্টো  ৩০ ষকক োষমটোর করোর আহ্বোন জোষনক কেন 

জোষ সংর্। ৮০ টটর তবষশ বড় বড় শহকর পষরিোষ   সমীক্ষোর উপর ষিষত্ত ককর জোষ সংর্ এ ষসিোকন্ত উপনী  হক কে তয সকব ঘোচ্চ েষ সীমো ৩০ 

ষকক োষমটোর করো তেক  সড়ক দরূ্ ঘটনোর ঝুুঁ ষক অকনকোংকশ কষমক  আনো সম্ভব হকব। এক  যোনযট ও বো ুদিূণ ককম বক  প্রমোণ পোও ো তেকে। 
ষবষিন্ন উচ্চ আক র তদকশর পোশোপোষশ আষিকো ,উত্তর ও দষক্ষণ আকমষরকো এবং এষশ োর  ু নোমূ ক কম আক র অকনক তদশ যোনবোহকনর 

েষ সীমো র্ণ্টো  ৩০ ষকক োষমটোর সফ িোকব বোস্তবো ন করক  সক্ষম হক কে। এই সমীক্ষো  তদখো তেকে,র্ণ্টো  ৩০ ষকক োষমটোর সকব ঘোচ্চ 

েষ সীমো   োনজোষন োক  ২৫ শ োংশ,ইং যোকে ৪২ শ োংশ এবং ষিস্টক  ৬৩ শ োংশ পয ঘন্ত সড়ক দুর্ ঘটনো ককমকে । ষবশ্ব স্বোস্থয সংস্থোর এক 

েকবিণো  তদখো তেকে ,যোনবোহকনর েষ সীমো ১ ষকক োষমটোর বোড়ক  সড়ক দরু্ ঘটনোর ঝুুঁ ষক ৩ শ োংশ বৃদ্ধি পো । 
বোং োকদকশ িো ক ও পেিোরী উিক র জনয কক োর ষবযোন যকু্ত ককর কোয ঘকর করো হক কে বহু  আক োষি  “সড়ক পষরবহন আইন ২০২৮”। সড়ক 

দরূ্ ঘটনো হ্রোস ও জোষ সংকর্র তটকসই উন্ন ন অিীষ্ট ২০৩০ অজঘকনর  কক্ষয ব ঘমোন সরকোর এ আইন প্রণ ন ককর। 
এই আইকন শুযু িো ক ও পোষরবহন মোষ ক ন ,এবোর পেিোরীকদরও শোদ্ধস্তর আও ো  আনো হক কে। িো ককক সংকক  মোনক  হকব। পেিোরীককও 

সড়ক, মহোসড়কক তজিো ক্রষসং, ওিোর িীজ, আেোরপোস বযবহোর করক  হকব। যত্র ত্র রোস্তো পোর হক  পেিোরীকক ১০ হোজোর টোকো গুনক  হকব। 

ইেোকৃ িোকব তকোন িো ক যষদ দুর্ ঘটনোর মোযযকম তকোন বযদ্ধক্তর প্রোণহোষন র্টোন  োহক   োর ষবরুকি দেষবষযর ৩০২ যোরো ই মোম ো হকব।এর 

সকব ঘোচ্চ শোদ্ধস্ত ম ুৃযদে। কব দরূ্ ঘটনোজষন  ম ুৃযর জনয িো ককদর সকব ঘোচ্চ শোদ্ধস্ত পোুঁি বের কোরোদে। ড্রোইষিং  োইকসে েোড়ো তকউ যোনবোহন 

িো োক   োর শোদ্ধস্ত ৬ মোকসর কোরোদে বো ২৫ হোজোর টোকো জষরমোনো। যত্র ত্র েোষড় পোষকঘং এর জনয ৫ হোজোর টোকো জষরমোনো। ষনবন্ধনহীন 

যোনবোহকনর জনয শোদ্ধস্ত ে  মোকসর কোরোদে এবং ৫০ হোজোর টোকো জষরমোনো। েোষড় িো োকনো অবস্থো  তমোবোইক  তফোকন কেো ব ক  ২৫ হোজোর 

টোকো জষরমোনো। অষ ষরক্ত িোড়ো আদো  করক  এক মোকসর তজ  ও ১০ টোকো জষরমোনো আদোক র ষবযোন রক কে। 
বোং কদকশর ব ঘমোন আইনটটর এখনও ষকেু দবূ ঘ  ষদক রক কে যোর জনয সড়ক বযবহোরকোরীরো আইন  ঙ্ঘন ও দুর্ ঘটনোর ষশকোর হকে। “সড়ক 

পষরবহন আইন ২০১৮” ি ষ  বেকর সংকশোযকনর উকদযোে ষনক কেন সরকোর।েোষড়র েষ  ষনষদষ্ট ককর তদও ো,িো ক ও যোত্রীকদর জনয ষসটকবে 

বযবহোর বোযয োমূ ক,মোনসম্ম  তহ কমকটর বযবহোর ,ষশশুকদর জনয ষনরোপদ আসন ষনদ্ধি  করো ই যোষদ সংকশোষয  আইকন অন্তিূঘক্ত করো একোন্ত 

জরুরী। 
সড়ক ষনরোপত্তো ও সড়কক ষনরোপদ জীবন ষনদ্ধি  করক  সরকোকরর পোশোপোষশ ঢোকো আহেোষন ো ষমশন কোজ ককর যোকে। জোষ সংর্ তর্োষি  UN 

Global road Safety Week-2021 পো কন সপ্তোহবযোপী (১৭-২৩ তম) ঢোকো আহেোষন ো ষমশন স্বোস্থয তসক্টর একোষযক কম ঘসূষি গ্রহণ ককর। োরই অংশ 

ষহকসকব তসোসো  ষমষি ো তসোষ িোষরটট, প্রষ কবদন প্রকোশ ও  োইি টককশোর আক োজন করো হ । ে  ২৩ তম রষববোর সকো  ১১ টো  ঢোকো 

আহে্োনষ ো ষমশন ক ৃঘক আক োদ্ধজ  "সড়ক ও ষনরোপদ জীবন" ষশকরোনোকম  োইি আক োিনো অনুষ্ঠোকনর আক োজন করো হ । অনুষ্ঠোকন প্রযোন 

অষ ষে সড়ক পষরবহন ও তস ু মিী জনোব ওবো দু  কোকদর এমষপ আশ্বস্ত ককরন তয ,ব ঘমোন আইকনর উপর তয সক  সুপোষরশগুক ো দোষখ  করো 

হক কে তসগুক ো পয ঘোক োিনো ককর আইকনর যেোযে সংকশোযন করো হকব। 
সড়ককর ষনরোপত্তো ও সড়কক ষনরোপদ জীবন যোপন ষনদ্ধি  করক  সড়ক আইকনর যেোযে সংকশোযন ও এর যেোযে বোস্তবো ন করক  হকব। 
সেখক : স ানিকক কাইফু, এডক াককেী অনফোর (কনিউনিককশি), সরাড সেইফটি প্রকল্প স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহোনিয়া নিশি। 
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