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‘ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮’ চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছ সিকোি। আইশন হহলশেট বযবহোশিি কথো 

বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক বশলন সড়ক পরিবহন ও হসিু 

েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন 

বোবলো।গিকোল  রনবোি িোি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি 

সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। 

ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, অযোডশ োশকরস অরিসোি 

(পরলরস) ডো. িোসরনে হেহবুবো বোধন ও অযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবু 



হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকেসহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি 

কশিন। 

এ সেে প্ররিরনরধ ্ল জোনোে, বোংলোশ্শ ি এ আইনটটি এখনও রকছু ্ুব ঘল র্ক িশেশছ, র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ‘সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮’ চলরি বছশি সংশ োধশনি 

উশ্যোগ রনশেশছ সিকোি। গোরড়ি গরি রনর ঘ্ষ্ট কশি হ্ওেো, চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসট হবল্ট বযবহোি বোধযিোেূলক, 

েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি, র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন অন্ত ুঘক্ত কিো 

একোন্ত জরুরি। এ রবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ ্শলি 

কোর্ ঘক্রশেি জনয সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। সংবো্ রবজ্ঞরি 

 

https://www.alokitobangladesh.com/.../nagar-mohanagar/77799 
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Use of quality helmets is essential to 

reduce road accidents”- Syed Abu Hossain 

Babla MP 
 

 

The government has taken the initiative to amend the Road Transport Act 2018 this year. The law speaks of 

the use of helmets, but the use of quality helmets is essential to reduce road accidents,” said Syed Abu Hossain 

Babla, a member of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Road Transport and Bridges and 

Member of Parliament for Dhaka-04. He said this while paying a courtesy call on the delegation of Dhaka 

Ahsania Mission Road Safety Project at his Dhaka office on Saturday. 

Dhaka Ahsania Mission Road Safety Project Coordinator Sharmeen Rahman, Advocacy Officer (Policy) Dr. 

Tasnim Mehbuba Bandhan, and Advocacy Officer (Communication) Toshike Kaifu briefed Syed Abu Hossain 

Babla the MP about various activities including the Road Safety Project of Dhaka Ahsania Mission, a press 

release said. 



At the time, the delegations said, “There are still some weak points in the current law of Bangladesh for which 

road users are being victims of law violations and accidents. The government has taken the initiative to amend 

the “Road Transport Act 2018” this year. It is imperative to include in the amended law specifying the speed of 

the vehicle, mandatory use of seatbelts for drivers and passengers, use of standard helmets, ensuring safe seats 

for children, etc. 

The delegations sought the cooperation of Syed Abul Hossain Babla MP in this regard. He supported the 

delegations and thanked for the activities and assured the necessary cooperation. 

 

 

 

https://thebangladeshtoday.com/?p=37102&fbclid=IwAR1OriWGdMSYKbARrypI7uSeh50-

tJpTrrZMScqjOZM8Hutz__WGz86wrMo 
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Use of quality helmets is essential to reduce road accidents- MP Babla 

The government has taken the initiative to amend the Road Transport Act 2018 this year. The law speaks of the use 

of helmets, but the use of quality helmets is essential to reduce road accidents,” said Syed Abu Hossain Babla, a 

member of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Road Transport and Bridges and Member of 

Parliament for Dhaka-04. He said this while paying a courtesy call on the delegation of Dhaka Ahsania Mission 

Road Safety Project at his Dhaka office on Saturday, 22nd August 2021. 

https://www.nbs24.org/en/2021/08/21/7178/use-of-quality-helmets-is-essential-to-reduce-road-accidents-mp-babla/


Dhaka Ahsania Mission Road Safety Project Coordinator Sharmeen Rahman, Advocacy Officer (Policy) Dr. Tasnim 

Mehbuba Bandhan, and Advocacy Officer (Communication) Toshike Kaifu briefed Syed Abul Hossain Babla the 

MP about various activities including the Road Safety Project of Dhaka Ahsania Mission. 

At the time, the delegations said, “There are still some weak points in the current law of Bangladesh for which road 

users are being victims of law violations and accidents. The government has taken the initiative to amend the "Road 

Transport Act 2018" this year. It is imperative to include in the amended law specifying the speed of the vehicle, 

mandatory use of seatbelts for drivers and passengers, use of standard helmets, ensuring safe seats for children, etc. 

The delegations sought the cooperation of Syed Abu Hossain Babla MP in this regard. He supported the delegations 

and thanked for the activities and assured the necessary cooperation. 

 

 

https://www.nbs24.org/en/2021/08/21/7178/use-of-quality-helmets-is-essential-to-reduce-road-accidents-mp-

babla/?fbclid=IwAR0nDjBbAmn-S6Ina92f9IvJRF0N1NI8Pg7JTW4cxQd6fWXZm0CA6YSytpA 

  

https://www.nbs24.org/en/2021/08/21/7178/use-of-quality-helmets-is-essential-to-reduce-road-accidents-mp-babla/?fbclid=IwAR0nDjBbAmn-S6Ina92f9IvJRF0N1NI8Pg7JTW4cxQd6fWXZm0CA6YSytpA
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সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি 
বযবহোি আব যক-  সসে্ আবু হহোশসন 
বোবলো এেরপ 

 
 

”  সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ”  চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন 

হহলশেশটি বযবহোশিি কথো বলো আশছ,  িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি 

আব যক” -  সড়ক পরিবহন ও হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো- ০৪ 

আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন বোবলো।   গিকোল ২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি 

অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল 
রিরন এ কথো বশলন। ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন  

িহেোন,  এযোডশ োশকরস অরিসোি ( পরলরস )  ডো:  িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস অরিসোি 

( করেউরনশক ন)  হিোরিশক কোইিু সসে্ আবুল  হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি  

হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি কশিন । 

 



এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন, ”  বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয 

সড়ক বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ”  সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮”  চলরি 

বছশি  সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো, চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয 

রসটশবল্ট বযবহোি বোধযিোেূলক, েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি, র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো 

ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। এরবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন 
বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি 

কোর্ ঘক্রশেি জনয সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। 

 

https://fnnbd24.com/social-media/4395?fbclid=IwAR2erxffpJu_Yg6x5dY5XOKqwKBA-

qlgb8XCXv7ujpEUpdokjBwGsmgPlTk 
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িড়ক দরু্ ঘিনা হ্রাসি িানিম্মত সহলসিসির ব্যব্হার 

আব্শযক: ব্াব্লা এিসি 
 

 সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন 

হহলশেশটি বযবহোশিি কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক সড়ক 

পরিবহন ও হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু 

হহোশসন বোবলো। 

২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি সশে 

হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। 

ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি 

(পরলরস) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ 

আবুলশহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ 

অবরহি কশিন । 

এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন, বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি সংশ োধশনি 

উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি বোধযিোেূলক, 

েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি, র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো 

একোন্ত জরুিী। 

এ রবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয 

সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন।  

https://www.padmatimes24.com/national/375176/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-

%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR22q6vSSNz05zvMLBT_MpWw6kZowC8ye4iFGJO8BA35B

dTiHSEb9yQlEUA  

 

  

https://www.padmatimes24.com/national/375176/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR22q6vSSNz05zvMLBT_MpWw6kZowC8ye4iFGJO8BA35BdTiHSEb9yQlEUA
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সড়ক ্রু্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক 

 
হপ্রস রবজ্ঞরি : সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক- সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপ ” 

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন হহলশেশটি বযবহোশিি 

কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক পরিবহন ও হসিু 

েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন বোবলো। 

আজ ২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি 

সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। 

ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি 

(পরলরস ) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবুল 

হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি 

কশিন । 

এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন,” বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ” সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি সংশ োধশনি 

উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি 

বোধযিোেূলক,েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি,র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন 

অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 

এরবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয 

সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। 
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সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন হহলশেশটি 

বযবহোশিি কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্রু্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক 

পরিবহন ও হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ 

আবু হহোশসন বোবলো। 

আজ (২১ আগস্ট) িো াঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি 

সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন।  

ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস 

অরিসোি (পরলরস) ডো: িোসরনে হেহববুো বোধন ও এযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু 

সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে 

সম্পশকঘ অবরহি কশিন।  

এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন, ”বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্‚ব ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ” সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি 

সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো, চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট 

বযবহোি বোধযিোেূলক, েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি, র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ 

সংশ োরধি আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 
  

এ রবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি 

জনয সোধবুো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন।  
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সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস জরুরি েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি  

 

 

‘সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ’ চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছ সিকোি। আইশন হহলশেট বযবহোশিি কথো 

বলো আশছ। িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক বশল জোরনশেশছন সড়ক পরিবহন ও 

হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন 

বোবলো। 

 রনবোি (২১ আগস্ট) িোি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি সশে 

হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এসব কথো বশলন।  ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে 

সেন্বেকোিী  োিরেনিহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি (পরলরস ) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস 

অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি  হিোড় 

হসইিটট প্রকেসহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি কশিন । 

এ সেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন, ‘বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্ুব ঘল র্ক িশেশছ, র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে।’গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো, চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয 

রসটশবল্ট বযবহোি বোধযিোেূলক, েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি, র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ 

সংশ োরধি আইশন অন্ত ুঘক্ত কিো একোন্ত জরুরি বশল িোিো েশন কশিন।এ রবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন 

বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি 

আশ্বোস হ্ন। 
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িড়ক দরু্ ঘিনা হ্রাসি িানিম্মত সহলসিসির ব্যব্হার 
আব্শযক-  সিয়দ আব্ ু সহাসিন ব্াব্লা এিসি 

 
” সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন 

হহলশেশটি বযবহোশিি কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি 

হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক পরিবহন ও হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে 

স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন বোবলো। 

  আজ ২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট 

      প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। 

 
ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন  

িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি (পরলরস ) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস 

অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবু  হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো 

আহছ্োরনেো রে শনি  হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ 

অবরহি কশিন । 

এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন,” বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক 

িশেশছ র্োি জনয সড়ক বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ” 

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি  সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । গোরড়ি 

গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি 

বোধযিোেূলক,েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি,র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি 

কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 

এরবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন 

প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। 
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সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি 

আব যক- সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপ 
 

 

 

 

 

 

 

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন হহলশেশটি 

বযবহোশিি কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক পরিবহন 

ও হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু 

হহোশসন বোবলো। ২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি 

প্ররিরনরধ ্শলি সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট 

প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি (পরলরস ) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও 

এযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবুল হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো 

আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি কশিন । 
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এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন,” বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ” সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি সংশ োধশনি 

উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি 

বোধযিোেূলক,েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি,র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি 

আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। এরবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো 

চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। 

 

 

 

 

 

 

ht t ps: / / apar adhbi chi t r a. com/ news/ 2021/ 08/ 21/ %E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-
%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-
%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/ ?f bcl i d=I wAR0kuvr wmf WZT65q6EI 9r Zf WzBbYpL1O
c_S5V5mgzeSg2JeJFEubGwWQpGE 

  

https://aparadhbichitra.com/news/2021/08/21/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR0kuvrwmfWZT65q6EI9rZfWzBbYpL1Oc_S5V5mgzeSg2JeJFEubGwWQpGE
https://aparadhbichitra.com/news/2021/08/21/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR0kuvrwmfWZT65q6EI9rZfWzBbYpL1Oc_S5V5mgzeSg2JeJFEubGwWQpGE
https://aparadhbichitra.com/news/2021/08/21/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR0kuvrwmfWZT65q6EI9rZfWzBbYpL1Oc_S5V5mgzeSg2JeJFEubGwWQpGE
https://aparadhbichitra.com/news/2021/08/21/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR0kuvrwmfWZT65q6EI9rZfWzBbYpL1Oc_S5V5mgzeSg2JeJFEubGwWQpGE
https://aparadhbichitra.com/news/2021/08/21/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8/?fbclid=IwAR0kuvrwmfWZT65q6EI9rZfWzBbYpL1Oc_S5V5mgzeSg2JeJFEubGwWQpGE


 

 

 

” সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন হহলশেশটি বযবহোশিি 

কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক পরিবহন ও হসিু 

েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন বোবলো। 

আজ ২১ আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি 

সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। 

ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি 

(পরলরস ) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবু 

হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি 

কশিন । 

এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন,” বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ” সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি সংশ োধশনি 

উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । 

গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি বোধযিোেূলক,েোনসম্মি হহলশেশটি 

বযবহোি,র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 

এরবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয 

সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। হপ্রস রবজ্ঞরি 
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িড়ক দরু্ ঘিনা হ্রাসি িানিম্মত সহলসিসির ব্যব্হার 

আব্শযক : ব্াব্লা এিসি 

 

“সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন হহলশেশটি বযবহোশিি 

কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক পরিবহন ও হসিু 

েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন বোবলো। 

আজ ২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি 

সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। 

ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি 

(পরলরস) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবুল 

হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ 

অবরহি কশিন। 

 

এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন, “বোংলোশ্শ ি বিঘেোন আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক 

বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে।” 

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি 

হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি 

বোধযিোেূলক, েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি, র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন 

অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 
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িড়ক দরু্ ঘিনা হ্রাসি িানিম্মত সহলসিসির ব্যব্হার আব্শযক- 

আবু্ সহাসিন ব্াব্লা এিসি 

 

”  সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ” চলরি বছি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি। আইশন হহলশেশটি 

বযবহোশিি কথো বলো আশছ, িশব সড়ক ্ুর্ ঘটনো হ্রোশস েোনসম্মি হহলশেশটি বযবহোি আব যক”- সড়ক পরিবহন ও 

হসিু েন্ত্রণোলে সম্পরকঘি সংস্ীে স্থোেী করেটটি স্সয ও ঢোকো-০৪ আসশনি সংস্ স্সয সসে্ আবু হহোশসন 

বোবলো। 

আজ ২১ ই আগস্ট  রনবোি িোাঁি ঢোকোি অরিশস ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্ররিরনরধ ্শলি 

সশে হসৌজনয সোক্ষোৎকোশল রিরন এ কথো বশলন। ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড হসইিটট প্রকশেি প্রকে 

সেন্বেকোিী  োিরেন িহেোন, এযোডশ োশকরস অরিসোি (পরলরস ) ডো: িোসরনে হেহবুবো বোধন ও এযোডশ োশকরস 

অরিসোি (করেউরনশক ন) হিোরিশক কোইিু সসে্ আবুল হহোশসন বোবলো এেরপশক ঢোকো আহছ্োরনেো রে শনি হিোড় 

হসইিটট প্রকে সহ রবর ন্ন কোর্ ঘক্রে সম্পশকঘ অবরহি কশিন । এসেে প্ররিরনরধ ্ল বশলন,” বোংলোশ্শ ি বিঘেোন 

আইনটটি এখনও রকছু ্বূ ঘল র্ক িশেশছ র্োি জনয সড়ক বযবহোিকোিীিো আইন লেন ও ্ুর্ ঘটনোি র কোি হশে। ”  
সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮” চলরি বছশি সংশ োধশনি উশ্যোগ রনশেশছন সিকোি । 

গোরড়ি গরি রনর্ষ্ট কশি হ্ওেো,চোলক ও র্োত্রীশ্ি জনয রসটশবল্ট বযবহোি বোধযিোেূলক,েোনসম্মি হহলশেশটি 

বযবহোি,র শুশ্ি জনয রনিোপ্ আসন রনশ্চিি কিো ইিযোর্ সংশ োরধি আইশন অন্ত ূঘক্ত কিো একোন্ত জরুিী। 



এরবিশে প্ররিরনরধ ্ল সসে্ আবু হহোশসন বোবলো এেরপি সহশর্োরগিো চোন। রিরন প্ররিরনরধ্শলি কোর্ ঘক্রশেি জনয 

সোধুবো্ জোনোন ও প্রশেোজনীি সহশর্োরগিোি আশ্বোস হ্ন। 
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