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সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি-ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  

 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িৃদ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, দুর্ ঘটনা 

র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  সকাল ১০.০০ টায়  াজোনী  মাড়নকড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি 

হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি 

যানিাহন োলাধনা। 
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 এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  

ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িৃদ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । যানিাহধন  

গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা 

রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ 

রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে 

রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা 

এিিং ড়শশুধদ  

জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  

মিৃয ে ৮ম িৃহত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে 

সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ 

হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। 

ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও 

পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । 

এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা 

অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ 

স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে 

রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র 

মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, গাড়ড় িাযানিাহধন োলকসহ সকল 

যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ 

আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ এিিং 

র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন 

অিংশ্রগহে কধ ন। 
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https://www.facebook.com/SaferRoadsBangladesh/photos/p.224626209765232/224626209765232/?ty

pe=3&av=100119752215879&eav=AfaaoQzFpX7Ln07l7eb2YWrDlIXkG-

TyR7kWps1PZmchGjK9WRB1WLR4lkraoHEy4t8&__cft__[0]=AZVHpztL5LEdn8iAbaBjgxG3Tjwsy7VbpIuXv

76noSqP5LoYLwUylGr6f9d0Qtim07xmQCDZzsaYwuLNfstNDcE8HydtchyYqv70jnnHSp081xTgXd7Q3jaHLT

DBqjReVFbbxuEEHVk7-B9XMkxJk54426Dvd_kMWbLmdxzN4qXitQ&__tn__=R]-R 
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সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে যানিাহধন  গড়ি ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি 
 

 

সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে যানিাহধন  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি উধিধছ। র ািিা  (২৪ অধটাি )  াজোনী  

মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউধয় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  এক মানিিন্ধধন এই দাড়ি জানান িক্তা া। 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস-২০২১ উদযাপন উপলধয ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি ‘গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ’ এ প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে মানিিন্ধন হয়। মানিিন্ধন রশধষ অনুটিি হয় র ালা  

রেটটিং রশা। রেটটিং রশধষ অিংশগ্রহেকা ী া ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে 

প্রো  কধ । 



 

মানিিন্ধধন িক্তা া িধলন, সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া যানিাহধন  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি হধি। 

কা ে সড়ক দরু্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়ি ও রিপধ ায়ািাধি যানিাহন োলাধনা। 

মানিিন্ধন কম ঘসূড়েধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে ড়িিাধগ  ড়িড়িন্ন কম ঘকিঘা, ড়েড়কৎসক-নাস ঘসহ প্রায় 

৫০ জন অিংশগ্রহে কধ ন। 

 

https://www.jagonews24.com/national/news/709836?fbclid=IwAR3oYJZXzJsxbZVLu-

6heXDrsd6ZrerWplVuf9ChPAHYs_OBj-Zjy4RCtFw 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি- ঢাকা 
আহ্ছাড়নয়া ড়মশধন  

 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  সকাল ১০.০০ টায়  াজোনী  

মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  

রেটটিং রশা অনুটিি হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া 

গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ 

রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝঅড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দরু্ ঘটনায় 

মানুধষ  মিৃয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্েসিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  

িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দরু্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসিমৃিয ে  ৯০ 

শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  

সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা াযায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ    



 

 

 

অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন  এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড 

রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া 

সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক 

রযগুধলা সড়ক দরু্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে 

ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  

রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামলূক ক া, পড় িহধন 

ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসেূীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ 

এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 
 

https://www.arthoniteerkagoj.com/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-

%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-

%e0%a6%97/?fbclid=IwAR12IM2qBeMUMhs2uh5JrCp7Au9oe7iVHGxYEi58nDlXScQTqSj2LhJTNEw 
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সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি ঢাকা আহসাড়নয়া 

ড়মশধন  

 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে গিকাল শড়নিা  (২৩ অধটাি ) সকাধল  াজোনী  

মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  

রেটটিং রশা অনুটিি হয়। 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। কা ে সড়ক দরু্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ 

অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ 

এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায়। 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় 

মানুধষ  মিৃয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ 

https://www.odhikar.news/assets/news_photos/2021/10/24/image-206340-1635072397.jpg


এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  

৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  

সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   

অগ্রাড়েকা । 

এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  

লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  

উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক 

দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, 

মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, 

গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ 

কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ 

এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 
 

 

https://www.odhikar.news/metropolis/206340?fbclid=IwAR0hIOScf55ZgIZlApCVPGygWN4C10yfLCKYZd

44waKtrjkJZv4679wGf6E 
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https://www.odhikar.news/metropolis/206340?fbclid=IwAR0hIOScf55ZgIZlApCVPGygWN4C10yfLCKYZd44waKtrjkJZv4679wGf6E


ড়িজধনজ প্রড়িড়দন 

সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি  

 
 
জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন শড়নিা   (২৩ অধটাি )  াজোনী  মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ 

এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি হয়। 

 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ 

অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ 

এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ ।  

 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে  

 

কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক 

ক া  প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি 

রহ ধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না 

 াো প্রিৃড়ি। 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh-1qyXaQkBgaem6ZKZJ4bOMQReLHgzMCuVRJcujotHsO4KbTOWUkfxJ5_ag0Tsxb28_dKqjVpZBgn1sjJduCIY1yyOKK1g9y3Ir6yUMiYfhw7xnbXj34VmWzb27TIl40CEeSNQE2ClhnkbmoEPwpOe7Vi9zFx6wOsqSShZ0CIxzqXbyczXG0pIo7TgPw=s2048


 

 

 
 

 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দরু্ ঘটনায় 

মানুধষ  মিৃয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ 

এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দরু্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  

৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  

সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   

অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন  এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড 

রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া 

সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক 

রযগুধলা সড়ক দরু্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে 

ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  

রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামলূক ক া, পড় িহধন 

ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ।  

 

মানিিন্ধন কম ঘসেূীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ 

এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

 

https://www.businessprotidin.com/2021/10/dhaka-road-.html?m=1&fbclid=IwAR2MGxINbTt8c5hd-cNWVagZs7lT41d4XOa7Iv5_jnaDGTXa-

OiyjkqZMaw 

 

https://www.businessprotidin.com/2021/10/dhaka-road-.html?m=1&fbclid=IwAR2MGxINbTt8c5hd-cNWVagZs7lT41d4XOa7Iv5_jnaDGTXa-OiyjkqZMaw
https://www.businessprotidin.com/2021/10/dhaka-road-.html?m=1&fbclid=IwAR2MGxINbTt8c5hd-cNWVagZs7lT41d4XOa7Iv5_jnaDGTXa-OiyjkqZMaw
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUMnEKMCvJev_3mua6ij_0jbg5d6-S-gpp3vvhtqQJGzLxkVFg4a8EjhFLIAi4XuIBKZVO1qboKgHAXUG4Ao7OmKTyL0X9SCbzKiyPDxDN_NKzRiHoOQnvjKCCkXyfHVDKDhUWOKxA6aOp8FuCkBlq83lLmKR6vHgwETAacDyN8KWZpZeCZMnjnY5ROQ=s2048


 

 

 

 

সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি- ঢাকা 
আহ্ছাড়নয়া ড়মশধন  

 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  সকাল ১০.০০ টায়  াজোনী  

মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  

রেটটিং রশা অনুটিি হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া 

গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ 

রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

 

 



 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় 

মানুধষ  মিৃয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্েসিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  

িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দরু্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  ৯০ 

শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  

সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   

অগ্রাড়েকা । 



 

 

এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  

লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  

উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক 

দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, 

মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, 

গাড়ড় িাযানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  

রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ 

এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

https://businessbangladesh.com.bd/article/235887?fbclid=IwAR2uWARJb-

38CLe5o_R2I85n3QZqyYq_M59MX7b86sL-4OxOHqeXvFnUPyc 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি-ঢাকা আহ্ছাড়নয়া 

ড়মশধন  

 
জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িৃদ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, দুর্ ঘটনা 

র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  সকাল ১০.০০ টায়  াজোনী  মাড়নকড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি 

হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি 

যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  

ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ 

ড়কধলাড়মটা  িৃদ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দরু্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, 

পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা 

৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত 

গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, 

যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ 

ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানষু সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। 

ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মিৃয ে ৮ম িৃহত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড 

রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানষু সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং 

এসি মিৃয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় 

প্রড়িিছধ  সড়ক দরু্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানষু মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   

অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  

লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  

উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক  

 



দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল 

আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন 

োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  

জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   

ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

 

 

https://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/42146/3?fbclid=IwAR1ODVNWL3ZFeOu-JLkr7-LT-

V0dV_VmQD_WPumaxL1rDxSKpQ7AT3wBKJw 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি ঢাকা আহ্ছাড়নয়া 

ড়মশধন  

 

 
জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ 

মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি হধয়ধছ। 

শড়নিা  সকাল ১০ টায়  াজোনী  মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় এ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা 

অনুটিি হয়। 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহেকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। কা ে সড়ক দরু্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ 

অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ 

এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 



প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় 

মানুধষ  মিৃয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ 

এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  

৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  

সড়ক দরু্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   

অগ্রাড়েকা । 

এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  

লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  

উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক 

দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, 

রমাট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, 

গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ 

কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ 

এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

 

https://www.alokitobangladesh.com/national/89873/%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%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?fbclid=IwAR0nMPGmfQXJhLmOULLOVQjnNdi48Q7Ca1TznynmYP

XU8jaF7M61vn_6IDA 
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https://www.alokitobangladesh.com/national/89873/%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%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?fbclid=IwAR0nMPGmfQXJhLmOULLOVQjnNdi48Q7Ca1TznynmYPXU8jaF7M61vn_6IDA
https://www.alokitobangladesh.com/national/89873/%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%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?fbclid=IwAR0nMPGmfQXJhLmOULLOVQjnNdi48Q7Ca1TznynmYPXU8jaF7M61vn_6IDA


 

 

সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি-ঢাকা 

আহ্ছাড়নয়া ড়মশধন  

 

 
জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  সকাল ১০.০০ টায়  াজোনী  

মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  

রেটটিং রশা অনুটিি হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া 

গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ 

রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। প্রড়ি িছ  

িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মিৃয ে 

৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে 

অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মিৃয ে  ৯০ 

শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  

সড়ক দরু্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   

অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড 

রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া 



সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক 

রযগুধলা সড়ক দরু্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে 

ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  

রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন 

ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি 

ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ এিিং র ালা  রেটা  সহ 

প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

https://bd.kolkatatv.org/top-six/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-

%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-

%e0%a6%97/?fbclid=IwAR2L7tYKv4Ba1yzHPZsu5Nrp9jX-Y0f8bepNnhy2kx-I2mWwpuhEaK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bd.kolkatatv.org/top-six/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%97/?fbclid=IwAR2L7tYKv4Ba1yzHPZsu5Nrp9jX-Y0f8bepNnhy2kx-I2mWwpuhEaK
https://bd.kolkatatv.org/top-six/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%97/?fbclid=IwAR2L7tYKv4Ba1yzHPZsu5Nrp9jX-Y0f8bepNnhy2kx-I2mWwpuhEaK
https://bd.kolkatatv.org/top-six/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%97/?fbclid=IwAR2L7tYKv4Ba1yzHPZsu5Nrp9jX-Y0f8bepNnhy2kx-I2mWwpuhEaK
https://bd.kolkatatv.org/top-six/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%97/?fbclid=IwAR2L7tYKv4Ba1yzHPZsu5Nrp9jX-Y0f8bepNnhy2kx-I2mWwpuhEaK
https://bd.kolkatatv.org/top-six/%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%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%97/?fbclid=IwAR2L7tYKv4Ba1yzHPZsu5Nrp9jX-Y0f8bepNnhy2kx-I2mWwpuhEaK


 

 

 

 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধয ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি ‘গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ’ প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে ২৩ অধটাি  সকাল ১০টায়  াজোনী  মাড়নকড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা 

অনুটিি হয়। 

  

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/রিপধ ায়ািাধি/অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি 

যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  

ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/রিপধ ায়ািাধি/অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। প্রড়ি িছ  

িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মিৃয ে 

৮ম িহৃত্তম কা ে। 

  

ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রগøাািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  

ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দরু্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে 

আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ 

হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ 

লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা 

অজঘধন ‘সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮’ প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ 

ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  

অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল 

আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, গাড়ড় িা 

যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  রছাট 

গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

https://patradoot.net/2021/10/23/389712.html?fbclid=IwAR0wMSxUzsC4qsDTSu9QmK_KM40G4LksSgZG

eKs8H6zO2YkwGpy7U5ssAqo 

https://patradoot.net/2021/10/23/389712.html?fbclid=IwAR0wMSxUzsC4qsDTSu9QmK_KM40G4LksSgZGeKs8H6zO2YkwGpy7U5ssAqo
https://patradoot.net/2021/10/23/389712.html?fbclid=IwAR0wMSxUzsC4qsDTSu9QmK_KM40G4LksSgZGeKs8H6zO2YkwGpy7U5ssAqo


 

 

 

 

সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি জানাধ া 

ঢাকা আহ্ছাড়নয়া ড়মশন 

 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপ ধযে ও সধেিনিা িৃদ্ধিধি “গড়িসীমা 

রমধন েড় , দরু্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  

সকা  ১০ টায়  াজোনী  মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এ াকায় ঢাকা আহ্ছাড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে 

রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র া া  রেটটিং রশা অনুটিি হয়। 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা 

ড়নয়ন্ত্রে ক ধি হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি রিপধ ায়ািাধি িা 

অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ 

এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি রপধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ 
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ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ েলােল ি গাড়ড় এদ্ধিধডন্ট হধলও োলক ও যাত্রীধদ  রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা 

৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ 

অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন 

কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহলধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না 

থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় 

মানুধষ  মৃিয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট 

২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং 

এসি মৃিয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ 

প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় 

রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড 

অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । 

আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । 

 

িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  অনেিম 

কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল 

আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, গাড়ড় িা 

যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  

রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , 

নাস ঘ এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি-ঢাকা 

আহ্ছাড়নয়া ড়মশধন  

 

রপ্রস ড়িজ্ঞড়ি: জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িদৃ্ধিধি 

“গড়িসীমা রমধন েড়ল, দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  

সকাল ১০.০০ টায়  াজোনী  মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে 

রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী 

সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি হধি। কা ে 

সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন 

োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  

ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 
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উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় 

। যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মৃিয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম 

হধি। ৩০ ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে 

কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও 

ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি 

ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে 

ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মৃিয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক 

দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মৃিয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড 

রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় 

মা া যায় এিিং এসি মৃিয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  

মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী 

িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন  এিিং জাড়িসিংর্ 

রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন 

২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা 

আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে 

রসগুধলা সিংধশােন ক া; 

 



রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও 

যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল 

যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  

জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, 

ডাক্তা , নাস ঘ এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 
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f0aOm2rhKbdVI 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  

দাড়ি-ঢাকা আহ্ছাড়নয়া ড়মশধন  

উইধমনআই২৪ প্রড়িধিদক: জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িৃদ্ধিধি 

'গড়িসীমা রমধন েড়ল, দুর্ ঘটনা র াে কড় ' প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি 

হধয়ধছ। 

শড়নিা  সকাল ১০টায়  াজোনী  মাড়নকড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ এ 

মানিিন্ধন অনুটিি হয়। 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি 

হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন 

োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক 

িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িৃদ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । যানিাহধন  গড়ি 

যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে 

থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ 

অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় 

োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে 

ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মিৃয ে 

৮ম িৃহত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি 

িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মিৃয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  

রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। 

ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন  এিিং জাড়িসিংর্ 

রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে 

কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  

ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা 

ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, 

গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  রছাট 

গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূড়েধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ এিিং 

র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি 

ঢাকা আহ্ছাড়নয়া ড়মশধন  

 

২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । 

এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন “জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস-২০২১” উপলধয “গড়িসীমা রমধন েড়ল, 

দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে গি ২৩ অধটাি  সকাল ১০টায়  াজোনী  মাড়নকড়ময়া 

এড়িড়নউধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি 

হয়। মানিিন্ধধন অিংশগ্রহেকা ীধদ  দাড়ি ড়ছল, সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে 

ক ধি হধি। এসময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা  া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  

ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

প্রসঙ্গি, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িদৃ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । 

যানিাহধন  গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িি রিড়শ কম হধি। ৩০ 

ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দরু্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। এ  

মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, 

মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

উধেেে, প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দরু্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক 

দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মৃিয ে ৮ম িহৃত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট 

২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দরু্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি 

মৃিয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় 



প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  

লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  

উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক 

দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, 

মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, 

গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ 

কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসেূীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ 

এিিং র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশগ্রহে কধ ন। 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়িধি 

মানিিন্ধন 

 

 
লাস্ট্ড়নউজড়িড়ড, ২৪ অধটাি : জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপলধযে ও সধেিনিা িৃদ্ধিধি 

“গড়িসীমা রমধন েড়ল, দুর্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে গিকাল শড়নিা   াজোনী  মাড়নকড়ময়া 

এড়িড়নউ এলাকায় ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র ালা  রেটটিং রশা অনুটিি হয়। 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি 

হধি। 

কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন োলাধনা। 



 
এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক িেিহা  ড়িষধয় 

জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িৃদ্ধি পাইধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । যানিাহধন  

গড়ি যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ 

রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে কা ে  ধয়ধছ। 

এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  প্রিেিা, মদেপান 

িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহ ধমট িেিহা  না ক া, সকল যাত্রী  

ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

 
প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মিৃয ে 

৮ম িৃহত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি 



িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মিৃয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  

রদধশ সিংগটিি হয়। 

ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। ড়ন াপদ ও পথ্ো ী 

িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় 

ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে কধ । 

আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  

ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা 

ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  

রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  

রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ এিিং 

র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

 

 

https://www.lastnewsbd.com/news/398045?fbclid=IwAR2DqsJP8Oy8W1Cpt7zeNmNmfk2Gdg3K

DfqnD46dDwARJu9mFwyYhzWVJBI 
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সড়ক দরু্ ঘটনা র াধে গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রধে  দাড়ি জানাধ া 

ঢাকা আহ্ছাড়নয়া ড়মশন 

 

ড়নজস্ব প্রড়িড়নড়েিঃ 

জািীয় ড়ন াপদ সড়ক ড়দিস ২০২১ উদযাপন উপ ধযে ও সধেিনিা িৃদ্ধিধি “গড়িসীমা রমধন েড় , 

দরু্ ঘটনা র াে কড় ” প্রড়িপাদেধক সামধন র ধে আজ ২৩ অধটাি , শড়নিা  সকা  ১০ টায়  াজোনী  

মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এ াকায় ঢাকা আহ্ছাড়নয়া ড়মশন স্বাস্থ্ে রসটধ   উধদোধগ মানিিন্ধন ও র া া  

রেটটিং রশা অনুটিি হয়। 

মানিিন্ধধন অিংশগ্রহনকা ী সকধল  দাড়ি ড়ছল- সড়ক দুর্ ঘটনা র াধে আইন দ্বা া গাড়ড়  গড়িসীমা ড়নয়ন্ত্রে ক ধি 

হধি। কা ে সড়ক দুর্ ঘটনা  একটট প্রোন কা ে অড়িড় ক্ত গড়িধি রিপধ ায়ািাধি িা অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি যানিাহন 

োলাধনা। এ সময় অিংশগ্রহেকা ী র ালা  রেটা া মাড়নক ড়ময়া এড়িড়নউ এলাকায় রেটটিং কধ  ড়ন াপধদ সড়ক 

িেিহা  ড়িষধয় জনসধেিনিামূলক িথ্ে প্রো  কধ । 

উধেেে, গাড়ড়  গড়ি র্ণ্টায় ১ ড়কধলাড়মটা  িৃদ্ধি রপধল ৪-৫ শিািংশ দুর্ ঘটনা  সম্ভািনা রিধড় যায় । যানিাহধন  গড়ি 

যি রিড়শ কম হধি, পথ্ো ীধদ  জনে আহি ও মিৃয ে  ঝুুঁ ড়ক িিধিড়শ কম হধি। ৩০ ড়কধলাড়মটা  র্ণ্টা রিধগ 

েলােল ি গাড়ড় এদ্ধিধডন্ট হধলও োলক ও যাত্রীধদ  রিুঁধে থ্াকা  সম্ভািনা ৯৯ শিািংশ। সড়ক দুর্ ঘটনা  নানাড়িে 

কা ে  ধয়ধছ। এ  মাধঝ অড়নয়ড়ন্ত্রিিাধি/ রিপধ ায়ািাধি/ অড়িড় ক্ত গড়িধি গাড়ড় োলাধনা ও ওিা ধটক ক া  

প্রিেিা, মদেপান িা রনশা জািীয় দ্রিে রসিন কধ  গাড়ড় োলাধনা, যথ্াযথ্িাধি ও মানসম্মি রহলধমট িেিহা  না 

ক া, সকল যাত্রী  ড়সটধিল্ট না থ্াকা এিিং ড়শশুধদ  জনে ড়িধশষ ড়সধট  িেিস্থ্া না  াো প্রিৃড়ি। 

https://dailykhaboreralo.com/archives/67043
https://dailykhaboreralo.com/archives/67043


প্রড়ি িছ  িািংলাধদধশ ড়িড়িন্নিাধি িহু মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মিৃয েি ে কধ ন। ড়িধে সড়ক দুর্ ঘটনায় মানুধষ  মিৃয ে 

৮ম িৃহত্তম কা ে। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  রলািাল স্ট্োটাস ড় ধপাটঘ অি র াড রসইফটট ২০১৮ এ  িথ্ে অনুসাধ  প্রড়ি 

িছ  ড়িধে ১৩ লাে ৫০ হাজা  মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মা া যায় এিিং এসি মিৃয ে  ৯০ শিািংশ ড়নম্ম ও মেে আধয়  

রদধশ সিংগটিি হয়। ড়িে স্বাস্থ্ে সিংস্থ্া  মধি, িািংলাধদধশ প্রায় প্রড়িিছধ  সড়ক দুর্ ঘটনায় ২৫ হাজা  মানুষ মা া যায়। 

ড়ন াপদ ও পথ্ো ী িান্ধি সড়ক গধড় রিালা স কাধ   অগ্রাড়েকা । এসড়ডদ্ধজ লযমাত্রা অজঘধন এিিং জাড়িসিংর্ 

রর্াড়ষি ড়দ্বিীয় ড়ডধকড অোকশান ফ  র াড রসফটট  লযেমাত্রা অজঘধন “সড়ক পড় িহন আইন ২০১৮” প্রনয়ে 

কধ । আইনটট এিছ  আিাধ া সিংধশােধন  উধদোগ ড়নধয়ধছ স কা । 

 

িাই ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশধন  দাড়ি আইধন  ড়িধশষ ড়কছয  ড়দক রযগুধলা সড়ক দুর্ ঘটনা  অনেিম কা ে রসগুধলা 

সিংধশােন ক া; রযমন-গাড়ড়  সধি ঘাচ্চ গড়িসীমা ড়নে ঘা ে ক া, মট সাইধকধল আধ াহী  রযধত্র মানসম্মি ও 

যথ্াযথ্িাধি রহলধমট িেিহা  িােেিামূলক কধ  রদওয়া, গাড়ড় িা যানিাহধন োলকসহ সকল যাত্রীধদ  ড়সট রিল্ট 

পড় োন িােেিামূলক ক া, পড় িহধন ড়িধশষ কধ  রছাট গাড়ড়ধি ড়শশুধদ  জনে ড়ন াপদ আসন িেিস্থ্া  াো ইিোড়দ। 

মানিিন্ধন কম ঘসূেীধি ঢাকা আহছ্াড়নয়া ড়মশন, স্বাস্থ্ে রসটধ   ড়িড়িন্ন রপশা  কম ঘকিঘাগন, ডাক্তা , নাস ঘ এিিং 

র ালা  রেটা  সহ প্রায় ৫০ জন অিংশ্রগহে কধ ন। 

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/67043?fbclid=IwAR2JuOpZ3GjV3CAHXsQd9ZVj7IMcz5k6l

L2c3Lo7K1kZnJ61kAVSabLx8Vs 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/67043?fbclid=IwAR2JuOpZ3GjV3CAHXsQd9ZVj7IMcz5k6lL2c3Lo7K1kZnJ61kAVSabLx8Vs
https://dailykhaboreralo.com/archives/67043?fbclid=IwAR2JuOpZ3GjV3CAHXsQd9ZVj7IMcz5k6lL2c3Lo7K1kZnJ61kAVSabLx8Vs

