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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্বিি 

স োমবোর, ২২ নভেম্বর ২০২১ 

 
 ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে সমোমবোনত প্রজ্বলন ও পদযোত্রো কভরভে ঢোকো আহেোননয়ো নমশন স্বোস্থ্য 

স ক্টর। সরোববোর  ন্ধ্যোয় রোজধোনীর শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্বলন সশভে 

শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। সমোমবোনত প্রজ্বলন ও পদযোত্রো 

কম ঘ ূনিভত আহেোননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোরো প্ল্যোকোভেঘর মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব 

জোনোন। 

 

এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহেোননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো. সমোখভলেুর রহমোন হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 

কম ঘকতঘো, নিনকৎ ক, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়ো কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে স ফটট 

অযোেভেোভকন  অযোন্ড গ্র্যোন্ট সপ্রোগ্র্োম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে অযোেভেোভকন  

ইননকউভবটভরর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল 

কন োলভটন্ট নন কনমউননভকবল নেজজভজর খভদোকোর সমো. ওয়োনতন আলম হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 



নবভশ্ব  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয অষ্টম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮-এর তেয অনু োভর প্রনত বের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো 

যোন। ৫-২৯ বের বয়   ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ন ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোন। 

 

মহো ড়ভক যত দুর্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ণ্টোয় ১ নকভলোনমটোর বোড়ভল ৪-৫ শতোাংশ দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মৃতুয-ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ণ্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯ শতোাংশ। ৫০ নকভলোনমটোর র্ণ্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০ শতোাংশ। 

 
https://www.jagonews24.com/amp/717663?fbclid=IwAR1IjooyD_N1q-

TVjJT8JsVdpn_Cb81bGfsaUE5R59DPjOJzfBC9puuX_pU 
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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি 
ও পদযাত্রা ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশদির 

 
“ Remember ,  Suppor t ,  Act  f or  Low speed”  প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ গতকোল ২১ সশ 

নভেম্বর রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। 

এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং 

 ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ 

টোয় শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট 

পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও 

ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর 

নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও 

কম ঘ ূনিভত  সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল 

সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব 

স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম 

 হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 

 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো 

যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেযমভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 



সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ  

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 

 

 

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%e

0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-
%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR32XYwPe_1t95arZJc53OaJriofBIumkTVB2mabg-

SWW0h7VqAM0bko8IU 
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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি 
ও পদযাত্রা ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশদির 

 নিজস্ব েনতদবদক |  নবজদিে বাাংিাদদশ ডটকি 

প্রকোনশত:  ০৮: ৪০ অপরাহ্ণ,  ২১ িদেম্বর ২০২১ 

 

“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ সশ 

নভেম্বর রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  

পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও 

আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে 

ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় 

শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে 

শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় 

উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক 

ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর 



নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও 

অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। 
 

এেোড়োও কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে স ফটট 

এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ 

এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, 

নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: 

খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
 

নবভশ্ব  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য 

 াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর 

প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় । ৫-২৯ বের 

বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মতুৃযও 

৯০ শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয 

মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 
 

মহো ড়ভক যত দুর্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় 

িোলোভনোর জনয। গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর 

 ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও 

মৃতুযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর 

 ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য 

স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব 

জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; 

আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো 

নবশ্ববযোপী নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত 

হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর  াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” 

ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো ননজিত করো  রকোভরর 

দোনয়ত্ব। 
 

 

https://businessbangladesh.com.bd/article/240014?fbclid=IwAR0dDl6BDqJJbSJ63ucf8WzO7nM_i

X2eSlmWkb7y1uTC2UMkVgS9iNDJIDE 
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 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে পদযোত্রো 

; প্রকোনশত: স োমবোর, ২২ নভেম্বর, ২০২১ নিিোব্দ,  

 

ঢোকো আহেোননয়ো নমশভনর সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো 

সডস্ক নরদপাটঘার: Remember, Support, Act for Low speed প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ রনববোর (২১ 

নভেম্বর)  'World Day of Remembrance for Road Traffic Victims' নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ।. 
 

এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় 

শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো 

শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। 
 

এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 



কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত  সলোবোল সরোে স ফটট 

এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর 

এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – 

নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
 

নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ 

লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন 

কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য 

 াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 
 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ  

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।.ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
 
 
https://www.dhakanews24.com/-7227859176?fbclid=IwAR06y2XlotASRQeknOMSgDvKAjuMrL-
oS43uPlyZx0v_6loH6IPYJr79wU0 
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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি 

 
 

 “ Remember ,  Suppor t ,  Act  f or  Low speed”  প্রনদপোভদয নবশ্ববযোপী পোনলত হভে “World Day 

of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব । নদব টট উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন 

প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য 

স ক্টভরর উভদযোভগ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হভয়ভে। 
 
 
রনববোর (২১ নভেম্বর)  ন্ধ্যো  োভড় ৫ টোর নদভক শযোমলী পোভকঘ এ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। এরপর 

শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। 
 
 
এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন- ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 

কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। 
 
 
এেোড়োও কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, 

সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, 

নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন 

আলম হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
 
 



নবভশ্ব মোনুভের মৃতুযর ৮ম বহৃত্তম কোরে  ড়ক দুর্ ঘটনো। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় প্রোে 

হোরোন। ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দুর্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও 

৯০ শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। 
 
 
নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি সপভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

এ ময় প্ল্যোকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয তোরো নবনেন্ন দোনব জোনোন। স গুভলো হভলো- “গোনড়র 

 ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক দরু্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, 

জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো নবশ্ববযোপী নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত 

হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর  াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক 

জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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 াংবোদ নবজ্ঞপ্তী “Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ সশ 

নভেম্বর রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Vict i ms”  নদব  পোনলত হভে 

নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট 

আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর 

 ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ 

সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো 

নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো দু,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ 

স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য 

স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর 

তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. 

শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর 

সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। নবভশ্ব  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোনুভের মতুৃয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। 

নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ 

লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন 

কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য 

 াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয়। মহো ড়ভক যত 

দুর্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ 

নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত সবনশ কম হভব, 

পেিোরীভদর জনয আহত ও মৃতুযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর 

 ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো 



কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর 
জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, 

ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন 

কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দুর্ ঘটনোর  াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত 

পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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ননজস্ব প্রনতভবদকঃ- “Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ 

সশ নভেম্বর রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে 

নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট 

আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর 

 ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ 

সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো 

নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো দু,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ 

স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য 

স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ নূিভত  সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর 

তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. 

সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: 

খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
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নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো 

যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ 

প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়।  

মহো ড়ভক যত দুর্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দরু্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত 

যত সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মৃতুযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো 

সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%।   

  

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ  

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর, 

 ড়ক দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো 

নবশ্ববযোপী নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল 

মোরোত্মক দুর্ ঘটনোর  াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর 

 ড়ভকর ননরোপত্তো ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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নবজদিজ েনতনদি 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরে করভলো আহে্োননয়ো নমশন 

 

 

 

প্রনতভবদক:“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ সশ নভেম্বর 

রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। 
 

এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় 

শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। 

এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 

কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত  সলোবোল সরোে স ফটট 

এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর 

এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – 

নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় 

। ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 
 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwmvqrVaRlN5MV0Vam8WqqZ6h0FK4N7dlTkk5EZvJh41y37icm7oru-PX-OXACJvsE4E8jR4d6I1Bhe00R4RQawblALRdqCGMxdJY7QviiI5YLQdrJRVJS2yDN_yIIBj4cdbu9RBUq7tHLLXO6Zar_cJlLtnli5c1FIe6HTLqKtZOfqil0Xb3W9Scr4Q=s795


মহো ড়ভক যত দুর্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%।  
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ  

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি 
ও পদযাত্রা ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি 

 

 
 
 
 

“ Remember ,  Suppor t ,  Act  f or  Low speed”  প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ সশ নভেম্বর 

রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। এ নদব  

উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক 

দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় 

শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট 

পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও 

ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর 

নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও 

কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল 

সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব 

স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম 

 হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো 

যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

https://www.dailykagojkolom.com/wp-content/uploads/2021/11/received_1833045780213671.jpeg


শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

 

 
মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 
সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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িাি েবুদজর কথা 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরে করভলো আহে্োননয়ো নমশন 

 

 

 

প্রনতভবদক:“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ সশ নভেম্বর 

রনববোর “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। 
 

এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় 

শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। 

এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 

কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত  সলোবোল সরোে স ফটট 

এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর 

এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – 

নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 
 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় 

। ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 
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মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%।  
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ  

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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https://lalsobujerkotha.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%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/


আদিানকত োতক্ষীরা 

েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি ও 

পদযাত্রা ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশদির

 

 

“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ আজ ২১ সশ নভেম্বর রনববোর “World 

Day of Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন 

উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় 

ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় শযোমলী পোভকঘ 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় 

নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর 

পনরিোলক ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন 

ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত 

সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ 

এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য 

 াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ 

পেিোরীরো অাংশ সনন। 
 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় 

। ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 



শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ প্ল্োকোভেঘর 

মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক দরু্ ঘটনো 

সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী নশশু 

এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর  াংখযো 

৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো ননজিত 

করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
 

https://aloketosatkhira.com/2021/11/21/%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%e

0%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1A3-

AfHjvgacBuUqjp2NTnAl0iO99i1WsrULecBzQGiIdrhapIAdwbH78 

 

 

 

 

  

  

https://aloketosatkhira.com/2021/11/21/%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%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1A3-AfHjvgacBuUqjp2NTnAl0iO99i1WsrULecBzQGiIdrhapIAdwbH78
https://aloketosatkhira.com/2021/11/21/%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%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1A3-AfHjvgacBuUqjp2NTnAl0iO99i1WsrULecBzQGiIdrhapIAdwbH78
https://aloketosatkhira.com/2021/11/21/%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%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1A3-AfHjvgacBuUqjp2NTnAl0iO99i1WsrULecBzQGiIdrhapIAdwbH78
https://aloketosatkhira.com/2021/11/21/%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%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1A3-AfHjvgacBuUqjp2NTnAl0iO99i1WsrULecBzQGiIdrhapIAdwbH78
https://aloketosatkhira.com/2021/11/21/%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%a7%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d/?fbclid=IwAR1A3-AfHjvgacBuUqjp2NTnAl0iO99i1WsrULecBzQGiIdrhapIAdwbH78


 

েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি ও 

পদযাত্রা 

 

“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ রনববোর (২১ নভেম্বর) “World Day of 

Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হয় নবশ্ববযোনপ। 
 

এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যোয় শযোমলী 

পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু 

হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। 
 

এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 

কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত  সলোবোল সরোে স ফটট 

এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর 

এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – 

নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় 

। ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। 



নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর। ”ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
 
 
https://bdmetronews24.com/archives/77393?fbclid=IwAR0wgk6Vi8f1zG1tKbflDWZgdOogTAD23tGSy0V

D_n6A1Te2rvgAVzS1W7E 
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“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ ২১ নভেম্বর রনববোর “World Day of 

Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভলো নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন উপলভযয 

 ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে 

ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ এনদন  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত 

প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে 

এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক 

ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও 

প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে 

স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  

ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল 

কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ 

সনন। 

 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো 

যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

 



সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 

 

 

https://bangladeshtoday.net/tbt/13003/details?fbclid=IwAR3cZlMSq1fGQeQwDh3hb9WQ5Mx67tkWcg

EEOcNa51CQJV5QP0JiU06b9fQ 
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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি ও 

পদযাত্রা ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশদির 
 

 
 

“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ ২১ নভেম্বর রনববোর “World Day of 

Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভলো নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন উপলভযয 

 ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে 

ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ এনদন  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত 

প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে 

এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক 

ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও 

প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত সলোবোল সরোে 

স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  

ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল 

কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ 

সনন। 

 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো 

যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মতুৃযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

 



মহো ড়ভক যত দুর্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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“Remember, Support, Act for Low speed” প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ ২১ নভেম্বর “World Day of 

Remembrance for Road Traffic Victims” নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোনপ। এ নদব  উদযোপন উপলভযয 

 ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘন এবাং  ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে 

ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ  ন্ধ্যো ৫:৩০ টোয় রোজধোনীর শযোমলীস্থ্ পোভকঘর মোভঠ 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় 

নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর 

পনরিোলক ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন 

ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত 

সলোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ 

এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য 

 াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ 

পেিোরীরো অাংশ সনন। 

 

প্র ঙ্গত, নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  

নরভপোটঘ অব সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক 

দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দুর্ ঘটনো। আর 
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এ ব মৃতুযও ৯০ শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের 

বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- “ গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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 ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ রনববোর  ন্ধ্যো 

৫:৩০টোয় শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক 

একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন 

স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ,  হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন হ স্বোস্থ্য 

স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। 

এেোড়োও কম ঘ ূনিভত সগøাোবোল সরোে স ফটট এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর 

রহমোন, সগøাোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. 

শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর 

সমো: ওয়োনতন আলম হ পেিোরীরো অাংশ সনন। নবভশ্ব  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ম বহৃত্তম কোরে। 

নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সগøাোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব 

১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় । ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম 

প্রধোন কোরে  ড়ক দুর্ ঘটনো। আর এ ব মতুৃযর ৯০ শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব 

স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় ২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দুর্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 

 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫% দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দরু্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- ‘গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দরু্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মতুৃযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।’ ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। সপ্র নবজ্ঞনপ্ত 

https://patradoot.net/2021/11/22/394905.html?fbclid=IwAR0Eh-

ZPtuQomHcTMT1N8m1KuYDSB8m12BhbZ5U_e0g7cdm9uz_8C2p5XU8 
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েড়ক দরু্ ঘটিায় নিহতদদর স্মরদে সিািবানত েজ্জ্বিি 

 

 

 

 ড়ক দুর্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ‘নরভমম্বোর,  োভপোটঘ, অযোক্ট ফর সলো স্পিে’ প্রনদপোদযভক  োমভন সরভখ 

রনববোর (২১ নভেম্বর) নদব  পোনলত হভে নবশ্ববযোপী। 
 

এ নদব  উদযোপন উপলভযয  ভিতনতো বজৃি,  রকোর ও আইন প্রভয়োগকোরী  াংস্থ্োর দৃটষ্ট আকে ঘে এবাং 

 ড়ক দরু্ ঘটনোয় ননহতভদর স্মরভে ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর উভদযোভগ এনদন  ন্ধ্যো  োভড় ৫টোয় 

শযোমলী পোভকঘ সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন করো হয়। 
 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন সশভে শযোমলী মোঠ সেভক একটট পদযোত্রো শুরু হভয় নমরপুর সরোভে এভ  সশে হয়। 

এ ময় উপনস্থ্ত নেভলন ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য ও ওয়ো  স ক্টভরর পনরিোলক ইকবোল মো ুদ, 

 হকোরী পনরিোলক সমো: সমোখভলেুর রহমোন  হ স্বোস্থ্য স ক্টভরর নবনেন্ন ইনননিটটউট ও প্রকল্প প্রধোন, 

কম ঘকতঘোবদৃ, েোক্তোর, নো ঘ ও অনযোনয স্বোস্থ্য স বোকমী। এেোড়োও কম ঘ ূনিভত  সলোবোল সরোে স ফটট 

এযোেভেোভকন  এন্ড গ্র্োন্ট সপ্রোগোম মযোভনজোর তোইফুর রহমোন, সলোবোল সহলে্ এযোেভেোভকন  ইননকউভবটর 



এর বোাংলোভদশ কোনি সকো-অনেভনটর ে. সমো. শনরফুল আলম, নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর নযোশনোল কন োলভটন্ট – 

নন কনমউননভকবল নেজজজ এর ে: খভদোকোর সমো: ওয়োনতন আলম  হ পেিোরীরো অাংশ সনন। 

নবভশ্ব  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোনুভের মৃতুয ৮ ম বহৃত্তম কোরে। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর সলোবোল িযোটো  নরভপোটঘ অব 

সরোে স ফটট ২০১৮ এর তেয অনু োভর প্রনতবের নবভশ্ব ১৩ লোখ ৫০ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয় 

। ৫-২৯ বের বয়  ীমোর মোনুভের মৃতুযর অনযতম প্রধোন কোরে  ড়ক দরু্ ঘটনো। আর এ ব মৃতুযও ৯০ 

শতোাংশ ননম্ম ও মধযম আভয়র সদভশ  াংগটঠত হয়। নবশ্ব স্বোস্থ্য  াংস্থ্োর তেয মভত, প্রনত বের বোাংলোভদভশ প্রোয় 

২৫ হোজোর মোনুে  ড়ক দরু্ ঘটনোয় মোরো যোয়। 
 

মহো ড়ভক যত দরু্ ঘটনো র্ভট, তোর শতকোরো ৮০ েোগ র্ভট িোলকভদর সবপভরোয়ো গোনড় িোলোভনোর জনয। 

গোনড়র গনত র্ন্টোয় ১ নকভলোনমটোর বজৃি পোইভল ৪-৫%  দুর্ ঘটনোর  ম্ভোবনো সবভড় যোয়। যোনবোহভনর গনত যত 

সবনশ কম হভব, পেিোরীভদর জনয আহত ও মতুৃযর ঝুুঁ নক তত সবনশ কম হভব। ৩০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ 

সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৯৯%। ৫০ নকভলোনমটোর র্ন্টো সবভগ সবুঁভি েোকোর  ম্ভোবনো ৮০%। 

সমোমবোনত প্রজ্জ্বলন ও পদযোত্রো কম ঘ ূনিভত  ঢোকো আহে্োননয়ো নমশন স্বোস্থ্য স ক্টভরর কম ঘকতঘোবদৃ 

 প্ল্োকোভেঘর মোধযভম দুর্ ঘটনো কমোভনোর জনয দোনব জোনোন। সযমন- গোনড়র  ভব ঘোচ্চ গনত ননধ ঘোরে কনর,  ড়ক 

দুর্ ঘটনো সরোধ কনর; আইন সমভন িনল, ননয়নিত গনতভত গোনড় িোলোই, জীবন বো ুঁিোই;  ড়ক দুর্ ঘটনো নবশ্ববযোপী 

নশশু এবাং নকভশোরভদর মৃতুযর প্রধোন কোরে; যনদ গোনড়র ৫% গনত হ্রো  করো হয় তোহভল মোরোত্মক দরু্ ঘটনোর 

 াংখযো ৩০% শতোাংশ হ্রো  সপভত পোভর।” ননরোপদ  ড়ক জন োধরভনর অনধকোর আর  ড়ভকর ননরোপত্তো 

ননজিত করো  রকোভরর দোনয়ত্ব। 
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