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সড়ক দুর্ ঘটনা প্রতিতদন র্টরে এবং এরি যেভারব িাজা প্রাণ ঝর  োরে, িা তনরয় সরেিন মহরল  মরেে 

ক্ররমই যষাভ এবং তবরূপ প্রতিক্রক্রয়া সৃষ্টি হরে। যকারনাভারবই যেন এ দুর্ ঘটনা  লাগাম টানা োরে না। 

বাংলারদরে োলক ও পথো ী উভরয়  জনে কর া  তবোন েুক্ত কর  কাে ঘক  ক া হরয়রে বহুল আরলাতেি 
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‘সড়ক পত বহন আইন ২০১৮’। সড়ক দুর্ ঘটনা হ্রাস ও জাতিসংরর্  যটকসই উন্নয়ন অভীি-২০৩০ 

অজঘরন  লরষে বিঘমান স কা  এ আইন প্রণয়ন কর । 

বাংলারদরে  বিঘমান আইনষ্টট  এখরনা তকেু দুব ঘল তদক  রয়রে, ো  জনে সড়ক বেবহা কা ী া আইন 

লঙ্ঘন ও দুর্ ঘটনা  তেকা  হরে। ‘সড়ক পত বহন আইন ২০১৮’ েলতি বের  সংরোেরন  উরদোগ 

তনরয়রে স কা । গাতড়  গতি তনতদঘি কর  যদওয়া, োলক ও োত্রীরদ  জনে তসটরবল্ট বেবহা  বােেিামূলক, 

মানসম্মি যহলরমরট  বেবহা , তেশুরদ  জনে তন াপদ আসন তনক্রিি ক া ইিোতদ সংরোতেি আইরন 

অন্তভুঘক্ত ক া একান্ত জরুত । 

আম া লষে ক রল যদখরি পাই, প্রায় প্ররিেক বাসোলক যেন  াস্তায় প্রতিরোতগিায় যনরমরে। যকউ 

কাউরক তবন্দমুাত্র োড় তদরি  াক্রজ নয়। মহাসড়রক েি দরু্ ঘটনা র্রট, িা  েিক া ৮০ ভাগ র্রট 

োলকরদ  যবপর ায়া ও খামরখয়াতল গাতড় োলারনা  কা রণ। মহাসড়রক একই মারন  গাতড়, কারজই 

একষ্টট গাতড়  আর কষ্টটরক ওভা রটক ক া  প্ররয়াজন যনই বলরলই েরল। অথে আম া যদখরি পাই, 

যপেরন  গাতড় সামরন  গাতড়ষ্টটরক ওভা রটক না ক া পে ঘন্ত যেন স্বক্রস্ত পায় না। োলকরদ  এটা একটা 

বোতেরি পত ণি হরয়রে। েি তদন এ প্রতিরোতগিা েলরি থাকরব, িি তদন পে ঘন্ত সড়রক দুর্ ঘটনা কমরব 

না। 

তবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া  পত সংখোরন বলা হরয়রে, তবরশ্ব সড়রক প্রতিবে  প্রায় ১.৩ তমতলয়ন মানুষ মা া োয় 

এবং ২০ যথরক ৫০ তমতলয়ন, এ  মরেে অ-প্রাণর্ািী জখম থারক। েহর   যভির  বড় বড়  াস্তা এবং 

পথো ীবহুল এলাকাগুরলারি োনবাহরন  সরব ঘাচ্চ গতি র্ণ্টায় ৩০ তকরলাতমটা  ক া  আহ্বান জাতনরয়রে 

জাতিসংর্। ৮০ষ্টট  যবতে বড় েহর  পত োতলি সমীষা  ওপ  তভতি কর  জাতিসংর্ এ তসদ্ধারন্ত উপনীি 

হরয়রে, সরব ঘাচ্চ গতিসীমা ৩০ তকরলাতমটা  ক া যগরল সড়ক দরু্ ঘটনা অরনকাংরে কতমরয় আনা সম্ভব 

হরব। 

গাতড়  গতি র্ণ্টায় এক তকরলাতমটা  বকৃ্রদ্ধ যপরল ৪-৫% দুর্ ঘটনা  আেঙ্কা যবরড় োয়। োনবাহরন  গতি েি 

যবতে কম হরব, পথো ীরদ  জনে আহি ও মৃিুে  ঝুুঁ তক িি যবতে কম হরব। ৩০ তকরলাতমটা  র্ণ্টা যবরগ 

যবুঁরে থাকা  সম্ভাবনা ৯৯%। ৫০ তকরলাতমটা  র্ণ্টা যবরগ যবুঁরে থাকা  সম্ভাবনা ৮০%। উচ্চ আরয়  

যদেগুরলা   াস্তায় প্রতি তিনজরন  মরেে একজরন  মৃিুে হয় গতি  কা রণ। 

‘ সড়ক পত বহন আইন ২০১৮’-  ্এ  ো া ৪৪-এ যমাট োরন  গতিসীমা তনয়ন্ত্ররণ  কথা উরেখ  রয়রে। 

বিঘমান আইরন  রয়রে যে 'কিৃঘপষ, সড়ক বা মহাসড়ক তনম ঘাণ ও  ষণারবষণকা ী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থ্া  

সতহি প ামে ঘক্ররম, তবতভন্ন যেণী  সড়রক যমাট োরন  গতিসীমা তনে ঘা ণ বা পুনঃ তনে ঘা ণ ক রি 

পা রব। যকান যমাট োরন  োলক সড়ক বা মহাসড়রক তনে ঘাত ি গতিসীমা  অতিত ক্ত গতিরি বা 

যবপর ায়াভারব যমাট োন োলারি পা রব না। যকারনা যমাট োন োলক সড়ক বা মহাসড়রক 

তবপজ্জনকভারব বা অননুরমাতদিভারব ওভা রটতকং ক রি পা রব না বা যমাট োন েলােরল যকান 

প্রতিবন্ধকিা সৃষ্টি ক রি পা রব না।' 

যেরকারনা আইন স্পিভারব প্রোন সড়রক সরব ঘাচ্চ গতিসীমা তনে ঘা ণ ক া  যষরত্র গুরুত্বপূণ ঘ ভূতমকা 

 ারখ। িাই আইরন  ো া ৪৪-এ  তকেুটা সংরোেনী এই যবপর ায়াভারব গাতড় োলারনা বন্ধ ক রি পার । 

যেমন- ো া ৪৪ সংরোেন কর  কিৃঘপষ কিৃঘক তনে ঘাত ি তনরে বতণ ঘি গতিসীমা  বাইর  যমাট োন োলনা 

বা অনে কাউরক োলারনা  অনুমতি প্রদান ক রব না। েহর    াস্তায় গতিসীমা সরব ঘাচ্চ ৪০ তকরলাতমটা  

প্রতি র্ণ্টায়। মহাসড়রক গণপত বহন, হালকা যমাট োন এবং যমাট সাইরকরল  জনে গতিসীমা হরব 

সরব ঘাচ্চ ৮০ তকরলাতমটা  প্রতি র্ণ্টায়। মহাসড়রক ট্রাক এবং পণে পত বহরন  জনে গতিসীমা হরব সরব ঘাচ্চ 

৭০ তকরলাতমটা  প্রতি র্ণ্টায়। অতেক জনবহুল এলাকা বা যেখারন যবতেসংখেক পথো ী েলােল কর  

এমন এলাকায় সব ে রন  যমাট োরন  জনে গতিসীমা হরব সরব ঘাচ্চ ৩০ তকরলাতমটা  প্রতি র্ণ্টায়। 



এ োড়া কিৃঘপষ োনবাহন এবং  াস্তা  ে ন অনুোয়ী তবতভন্ন যেতণ  যমাট োরন  সরব ঘাচ্চ গতিসীমা 

তনতদঘি কর  তদরি পার । গাতড়োলকরদ  অবেেই িারদ  োনবাহনগুরলা েীর  োলারি হরব, োরি িা া 

 াস্তায় তন াপরদ থামরি পার । যেমন- সড়রক যকারনা বাো বা তবপদ সংবতলি সিকঘিামূলক ট্রাতিক তেহ্ন 

থাকরব; যেসব সড়রক সীতমি দৃেেমানিা হরব; সড়রক  ওপ  য লওরয় ক্রতসং থাকরব; যসিু/কালভাটঘ ও 

সংরোগ সড়ক থাকরব; ঢালু ও বা ুঁক বা আুঁকা বা ুঁকা সড়ক থাকরব; সরু ও এবরড়া-যখবরড়া সড়ক থাকরব; 

যেসব  াস্তায় প্রাণী েলােল কর  বা  াস্তা  োর  িারদ  ো ণভূতম থাকরল এসব সড়রক তন াপরদ থামরি 

পার । 

এ োড়া আইরন  অনে গোপগুরলা সামানে পত বিঘন ক রলই যদরে  সড়রক দরু্ ঘটনা হ্রাস ক া সম্ভব। 

যেমন- ো া ৪৯-এ  তিিীয় অংরে  উপো া (খ)-এ কাে ঘক ী ও মানসম্মি তসটরবরল্ট  সংরোজন ক া। 

প্রতিষ্টট োনবাহরন  োলকসহ প্ররিেক োত্রী  জনে একষ্টট তসটরবরল্ট  বেবস্থ্া ও এ  বেবহা  বােেিামূলক 

ক া। 

ো া ৪৯-এ  প্রথম অংরে  উপো া (ে)-এ  জনে যমাট সাইরকলোলক, যমাট সাইরকরল  োত্রী এবং 

যহলরমট বেবহা  তবষরয় তবরশ্ব  যস া অনুেীলরন  সরে সামঞ্জসে ক রি তকেু ো া অন্তভুঘক্ত ক া। যেমন-

 যকারনা োলক যমাট সাইরকরল একাতেক োত্রী বহন ক রি পা রব না, তবএসষ্টটআই অনুরমাতদি যহলরমট 

বেবহা  বােেিামূলক ক া। তেশুরদ  জনে তন াপদ আসনবেবস্থ্া তনক্রিি ক রি ো া ৪৯-এ  প্রথম অংরে 

একষ্টট নিুন উপো া সংেকু্ত ক া প্ররয়াজন। একজন বয়স্ক বেক্রক্ত  তসটরবল্ট যকারনা তেশুরক সু ষা যদয় 

না । তেশুরদ  দবু ঘল অবস্থ্ান তবরবেনায় তনরয় িারদ  জনে উপেুক্ত আসনবেবস্থ্া গ্রহরণ  মােেরম সরব ঘািম 

সু ষা প্রদান ক রি হরব । 

বিঘমান আইরন ো া ৪৯-এ  প্রথম অংরে  উপো া (ক)-এ বলা আরে, অোলরকাহল বা মদেপান কর  বা 

যনোজািীয় দ্রবে যসবন কর  যকারনা োলক যমাট োন োলারি পা রবন না। িরব িা তনক্রিি ক া  

যষরত্র যকারনা সুতনতদঘি তবোন যনই। িাই এ তবষরয় সুস্পি তবোন (যেমন- তবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া ও অনোনে 

আন্তজঘাতিক সংস্থ্া  প ামে ঘ অনুোয়ী মদেপান বা যনোজািীয় দ্রবে যসবরন  মাত্রা প ীষণ পদ্ধতি) 

অন্তঘভুক্ত ক া। কা ণ মদেপান কর  গাতড় োলারল সড়ক দুর্ ঘটনা  আেঙ্কা যবরড় োয়। এ  িরল মিুৃে বা 

গুরুি  আর্ািপ্রাপ্ত হওয়া ও প্রবল আেঙ্কা থারক। 
  

( সেখক : অোডরভারকতস অতিসা  (কতমউতনরকেন), য াড যসিষ্টট প্রকল্প, স্বাস্থ্ে যসক্ট , ঢাকা 

আহ োতনয়া তমেন)  
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সড়ক দুর্ ঘটনা প্রতির ারে দ কা  গতি তনয়ন্ত্রণ  

  যিাতষরক কাইিু 
 ০৯ জলুাই ২০২১,  ১৭: ২২ 
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সড়ক দুর্ ঘটনা প্রতিতদন র্টরে এবং এরি যেভারব িাজা প্রাণ ঝর  োরে, িা তনরয় সরেিন মহরল  মরেে 

ক্ররমই যষাভ এবং তবরূপ প্রতিক্রক্রয়া সৃষ্টি হরে। যকারনাভারবই যেন এ দুর্ ঘটনা  লাগাম টানা োরে 

না।বাংলারদরে োলক ও পথো ী উভরয়  জনে কর া  তবোন েুক্ত কর  কাে ঘক  ক া হরয়রে বহুল 

আরলাতেি “সড়ক পত বহন আইন ২০১৮”। সড়ক দরূ্ ঘটনা হ্রাস ও জাতিসংরর্  যটকসই উন্নয়ন অভীি 

২০৩০ অজঘরন  লরষে বিঘমান স কা  এ আইন প্রণয়ন কর । 
বাংলরদরে  বিঘমান আইনষ্টট  এখনও তকেু দবূ ঘল তদক  রয়রে ো  জনে সড়ক বেবহা কা ী া আইন 

লঙ্ঘন ও দরূ্ ঘটনা  তেকা  হরে। “সড়ক পত বহন আইন ২০১৮” েলতি বের  সংরোেরন  উরদোগ 

তনরয়রেন স কা । গাতড়  গতি তনতদি কর  যদওয়া,োলক ও োত্রীরদ  জনে তসটরবল্ট বেবহা  

বােেিামূলক, মানসম্মি যহলরমরট  বেবহা  ,তেশুরদ  জনে তন াপদ আসন তনক্রিি ক া ইিোতদ 

সংরোতেি আইরন অন্তভূঘক্ত ক া একান্ত জরু ী। 
আম া লষে ক রল যদখরি পাই, প্রায় প্ররিেক বাসোলক যেন  াস্তায় প্রতিরোতগিায় যনরমরে । যকউ 

কাউরক তবন্দ ু মাত্র োড় তদরি  াক্রজ নয়। মহাসড়রক েি দরূ্ ঘটনা র্রট িা  েিক া ৮০ ভাগ র্রট 

োলকরদ  যবপর ায়া ও খামরখয়াতল গাতড় োলারনা  কা রণ। মহাসড়রক একই মারন  গাতড় ,কারজই 

একষ্টট গাতড়  আর কষ্টট ওভা রটক ক া  প্ররয়াজন যনই বলরলই েরল। অথে আম া যদখরি পাই 

যপেরন  গাতড় সামরন  গাতড়ষ্টটরক ওভা রটক না ক া পে ঘন্ত যেস স্বক্রস্ত পায় না । আমারদ  যদরে  

োলকরদ  এটা একটা বোতেরি পত ণি হরয়রে । েিতদন এ প্রতিরোতগিা েলরি থাকরব ,িিতদন পে ঘন্ত 

সড়রক দরূ্ ঘটনা কমরব না। 
তবশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্া এ  পত সংখোরন বলা হরয়রে যে,তবরশ্ব সড়রক প্রতি বে  প্রায় ১.৩ তমতলয়ন মানুষ মা া 

োয় এবং ২০ যথরক ৫০ তমতলয়ন এ  মরেে অ- প্রাণর্ািী জখম থারক। বড় বড় এবং পথো ী বহুল 

এলাকাগুরলারি োনবাহরন  সরব ঘাচ্চ গতি র্ণ্টায় ৩০ তকরলাতমটা  ক া  আহ্বান জাতনরয়রে জাতিসংর্। 

৮০ ষ্টট  যবতে বড় বড় েহর  পত োতলি সমীষা  উপ  তভতি কর  জাতিসংর্ এ তসদ্ধারন্ত উপনীি হরয়রে 

যে সরব ঘাচ্চ গতিসীমা ৩০ তকরলাতমটা  ক া যগরল সড়ক দরু্ ঘটনা অরনকাংরে কতমরয় আনা সম্ভব 

হরব।গাতড়  গতি র্ণ্টায় ১ তকরলাতমটা  বকৃ্রদ্ধ পাইরল ৪-৫% দুর্ ঘটনা  সম্ভাবনা যবরড় োয়। োনবাহরন  গতি 

েি যবতে কম হরব ,পথো ীরদ  জনে আহি ও মৃিুে  ঝুুঁ তক িি যবতে কম হরব। ৩০ তকরলাতমটা  র্ণ্টা 

যবরগ যবুঁরে থাকা  সম্ভাবনা ৯৯%। ৫০ তকরলাতমটা  র্ণ্টা যবরগ যবুঁরে থাকা  সম্ভাবনা ৮০% । উচ্চ আরয়  

যদেগুরলা   াস্তায় প্রতি ৩ জরন  মরেে ১ জরন  মিুৃে হয় গতি  কা রণ। 
“ সড়ক পত বহন আইন ২০১৮”এ  ো া ৪৪ এ যমাট োরন  গতিসীমা তনয়ন্ত্ররণ  কথা উরেখ  রয়রে। 

আইরন  মরেে  রয়রে যে কিৃঘপষ,সড়ক বা মহাসড়ক তনম ঘাণ ও  ষণারবষণকা ী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থ্া  

সতহি প ামে ঘক্ররম, তবতভন্ন যেণী  সড়রক যমাট োরন  গতিসীমা তনে ঘা ণ বা পুনঃতনে ঘা ণ কত রি 

পা রব। যকান যমাট োরন  োলক সড়ক বা মহাসড়রক তনে ঘাত ি গতিসীমা  অতিত ক্ত গতিরি বা 

যবপর ায়াভারব যমাট োন োলাইরি পাত রবন না। যকারনা যমাট োন োলক সড়ক বা মহাসড়রক 

তবপদজনকভারব বা অননুরমাতদিভারব ওভা রটতকং কত রি পাত রবনা বা যমাট োন েলােরল যকান 

প্রতিবন্ধকিা সৃষ্টি কত রি পাত রবন না। 
আইরন  ো া ৪৪ এ  তকেুটা সংরোেনী পার  এই যবপর ায়া ভারব গাতড় োলারনা বন্ধ ক রি । যেমন; ো া 

৪৪ সংরোেন কর  কিৃঘপষ কিৃঘক তনে ঘাত ি গতিসীমা  বাইর  যমাট োন োলনা বা অনে কাউরক েলা  

অনুমতি প্রদান ক রব না। যে যকান আইন স্পিভারব প্রোন সড়রক সরব ঘাচ্চ গতিসীমা তনে ঘা ণ ক া  

যষরত্র গুরুত্বপূণ ঘ ভূতমকা  ারখ । আইরন  ো া ৪৪ অনুোয়ী কিৃঘপষ কিৃঘক তনে ঘাত ি তনরম্ম বতণ ঘি 

গতিসীমা  বাইর  যমাট োন োলনা বা অনে কাইরক োলনা  অনুমতি প্রদান ক রব না। েহর    াস্তায় 

গতিসীমা সরব ঘাচ্চ ৪০ তকরলাতমটা  প্রতি র্ণ্টায়। মহাসড়রক গণপত বহন ,হালকা যমাট োন এবং 

যমাট সাইরকরল  জনে গতিসীমা হরব সরব ঘাচ্চ ৮০ তকরলাতমটা  প্রতি র্ণ্টায়। মহাসড়রক ট্রাক এবং পণে 

পত বহরন  গাতড়  জনে গতিসীমা হরব সরব ঘাচ্চ ৭০ তকরলাতমটা  প্রতি র্ণ্টায়। অতেক জনবহুল এলাকা বা 

যেখারন যবতেসংখেক পথো ী েলােল কর  এমন এলাকায় সবে রন  যমাট োরন  জনে গতিসীমা হরব 

সরব ঘাচ্চ ৩০ তক.তম. প্রতি র্ণ্টা। 



এোড়াও কিৃঘপষ োনবাহন এবং  াস্তা  ে ন অনুোয়ী তবতভন্ন যেণী  যমাট োরন  সরব ঘাচ্চ গতিসীমা 

তনতদি কর  তদরব । গাতড়োলকরদ  অবেেই িারদ  োনবাহনগুরলা েীর  োলারি হরব োরি িা া  াস্তায় 

তন াপরদ থামরি পার  যেমন-সড়রক যকান বাো বা তবপদ সম্বতলি সিকঘিামূলক ট্রাতিক তেহ্ন থাকরব; যে 

সব সড়রক সীতমি দৃেেমানিা হরব;সড়রক  উপ  য লওরয় ক্রতসং থাকরব;যসিু/কালভাটঘ ও সংরোগ 

সড়ক থাকরব;ঢালু ও বা ুঁক বা আুঁকা বা ুঁকা সড়ক থাকরব;সরু ও এবরড়া-যথবরড়া সড়ক থাকরব;যে সব 

 াস্তায় প্রাণী েলােল কর  বা  াস্তা  োর  িারদ  ো ণভূতম থাকরল। 
মহাসড়রক দরূ্ ঘটনা কমারনা  জনে সা া যদরে স্পস্পড গারন  বেবহা  তনক্রিি ক া যেরি পার  । প্রতি 

যজলায় েতদ গাতড়সহ দুষ্টট ষ্টটম তনরয়াগ ক া োয় এবং প্রতিষ্টট  যষরত্র কমপরষ ৩০ তকরলাতমটা  এলাকা 

তনে ঘা ণ কর  তদরয় স্থ্ান পত বিঘন কর  স্পস্পড গারন  মােেরম দ্রুিগতি  গাতড়গুরলা েনাক্ত কর  িারদ  

তবরুরদ্ধ মামলা ও জত মানা আদায় ক া হয় ,িাহরল মহাসড়রক োলক া দ্রুিগতিরি গাতড় োলারি সাহস 

পারব না। 
এোড়া আইরন  অনোনে গোপগুরলা সামানে পত বিঘন ক রলই যদরে  সড়রক দরূ্ ঘটনা হ্রাস ক া সম্ভব। 

যেমন-ো া ৪৯ এ  প্রথম অংরে  উপ ো া কাে ঘকা ী তসটরবল্ট এ  সংরোজন ক া। প্রতিষ্টট োনবাহরন  

োলক সহ প্ররিেক োত্রী  জনে একষ্টট কাে ঘকা ী তসটরবল্ট থাকা উতেি। 
ো া ৪৯-এ  প্রথম অংরে  উপ-ো া (ে) এ  জনে যমাট সাইরকল োলক,যমাট সাইরকরল  োত্রী এবং 

যহলরমট বেবহা  তবষরয় তবরশ্ব  যস া অনুেীলরন  সরে সামঞ্জসে ক রি তকেু ো া অন্তঘভূক্ত ক া। যেমন, 

যকান োলক যমাট সাইরকরল একাতেক োত্রী বহন ক রি পা রব না। 
তেশুরদ  জনে তন াপদ আসন বেবস্থ্া তনক্রিি ক রি ো া ৪৯-এ  প্রথম অংরে একষ্টট নিুন উপ-ো া 

সংেুক্ত ক া প্ররয়াজন। একজন বয়স্ক বেক্রক্ত  তসটরবল্ট যকান তেশুরক সু ষা যদয় না । তেশুরদ  দবূ ঘল 

অবস্থ্ান তবরবেনায় তনরয় িারদ  জনে উপেুক্ত বেবস্থ্া গ্রহরণ  মােেরম সরব ঘািম সু ষা প্রদান ক রি হরব 

।ো া ৪৯-এ  প্রথম অংরে  উপ-ো া (ক)-এ অোলরকাহল বা মদেপান ক া  প্রভারব যমাট োন োলারনা  

তবষরয় সুস্পি তবোন অন্তঘভূক্ত ক া । মদেপান কর  গাতড় োলারনা সড়ক দরূ্ ঘটনা  সম্ভাবনা যবরড় োয় এবং 

এ  িরল মৃিুে বা গুরুি  আর্ািপ্রাপ্ত হওয়া ও প্রবল সম্ভাবনা থারক । 
যলখক: যিাতষরক কাইিু, এডরভারকসী অতিসা  (কতমউতনরকেন), য াড যসইিষ্টট প্রকল্প স্বাস্থ্ে যসক্ট , 

ঢাকা আহ োতনয়া তমেন। 
 

 

 


