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‘আইনির েনয়াগ ছাড়া েড়ক দরু্ ঘটিা কিানিা 

েম্ভব িয়’ 

 

 

 

নবশ্ব স্বাস্থ্য োংস্থ্ার সলাবাি স্ট্যাটাে নরন াটঘ অব সরাড সেইফটটর েনতনবদি 

অিুযায়ী নবনশ্ব েনতবছর ১৩ িাখ ৫০ হাজার িািুষ েড়ক দরু্ ঘটিায় িারা যাি। এেব 

িৃতয যর ৯০ শতাাংশ হয় নিম্ন ও িধ্যি আনয়র সদনশ। ৫-২৯ বছর বয়েীনদর িৃতয যর 

অিযতি েধ্াি কারণ েড়ক দরু্ ঘটিা। তাই নিরা দ েড়ক সজারদানর েড়ক আইি 

যথাযথভানব বাস্তবায়ি করনত হনব। 

 

সরাববার (১৯ নডনেম্বর) ঢাকায় আহছানিয়া নিশনির স্বাস্থ্য সেক্টনরর েভাকনে 

‘নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির ভূনিকা’ শীষ ঘক েভায় এেব কথা বনিি 

বক্তারা। 

 

ঢাকা আহছানিয়া নিশনির সরাড সেইফটট েকনের েকে েিন্বয়কারী শারনিি 

রহিাি িূি েবন্ধ উ স্থ্া ি কনরি। তার েবনন্ধ েড়ক দরু্ ঘটিায়  াাঁচটট ঝুাঁ নক ূণ ঘ 

কারণ তযনি ধ্রা হয়। 

আনিাচিা েভায় সলাবাি সহিথ অযাডনভানকনে ইিনকউনবটর বাাংিানদশ কানি 

সকা–অনডনিটর শরীফুি আিি বনিি, েড়ক আইনি অনিক ফাাঁকনফাকর রনয়নছ। 

সযগুনিানক োিািয গুরুত্ব নদনি তা হ্রাে করা েম্ভব এবাং বাস্তবায়ি করাও েম্ভব। 

 



সলাবাি সরাড সেইফটট অযাডনভানকনে ও গ্রান্টে সোগ্রাি িযানিজার তাইফুর 

রহিাি বনিি, েড়ক দরু্ ঘটিা একটট েনতনরাধ্নযাগয েিেযা। একটট ভানিা আইি ও 

তার েনয়াগ ছাড়া েড়ক দরু্ ঘটিা কিানিা েম্ভব িয়। 

 

এটটএি নিউনজর বাতঘা েম্পাদক ও ি’ নরন াটঘার সফারানির েভা নত িােুদিু হক 

বনিি, আইনির গযা গুনিা সযিি োংনশাধ্ি েনয়াজি, সতিনি আইি বাস্তবায়ি 

করাও েনয়াজি। জিেনচতিতা বৃদ্ধিনত গণিাধ্যি কাজ করনত  ানর োিনির োনর 

সথনক। 

 

https://www.jagonews24.com/national/news/724876?fbclid=IwAR3QOUy_cvea
Xtfk_j0-5MHRy9DVwNnGyuHEEkuOqo8ytBUZKonlo5oO4Uc 
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‘ ভানিা আইি ও তার েনয়াগ ছাড়া েড়ক 

দরু্ ঘটিা কিানিা েম্ভব িয়’  
   

 

নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির ভূনিকা শীষ ঘক েভা | ছনব: োম্প্রনতক সদশকাি 

বাাংিানদনশর েড়ক আইনি অনিক ফাাঁক- সফাাঁকড় রনয়নছ। একটট ভানিা আইি ও তার 

েনয়াগ ছাড়া েড়ক দরু্ ঘটিা কিানিা েম্ভব িয় বনি িন্তবয কনরনছি নবনশষজ্ঞরা। একই োনথ 

নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যিনক এনগনয় আোর আহ্বাি জািাি তারা।রনববার 

(১৯ নডনেম্বর) েকানি ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সেক্টনরর েভাকনে নিরা দ েড়ক 

সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির ভূনিকা শীষ ঘক েভায় এ কথা বনিি নবনশষজ্ঞরা। 

েভায় ঢাকা  আহ্ছানিয়া নিশনির সরাড সেইফটট েকনের েকে েিন্বয়কারী শারনিি 

রহিাি িূি েবন্ধ উ স্থ্া ি কনরি।  নতনি েবনন্ধ েড়ক দরু্ ঘটিায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তযনি 

ধ্রার  াশা ানশ েড়ক দরু্ ঘটিায় আন্তজঘানতক ও বাাংিানদনশর সেো ট নিনয় আনিাচিা 

কনরি। এছাড়াও বতঘিাি নিরা দ েড়ক আইি ২০১৮ এর গযা গুনিার ে ুানরশেিুহ  এবাং  

বাাংিানদনশ নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির ভূনিকার কথা তযনি ধ্নরি। 

েনতবছর নবনশ্ব ১৩ িাখ ৫০ হাজার িািুষ েড়ক দরু্ ঘটিায় িারা যায় বনি নবশ্ব স্বাস্থ্য োংস্থ্ার 

সলাবাি স্ট্াটাে নরন াটঘ অব সরাড সেইফটট  ২০১৮ েনতনবদনি উনেখ করা হনয়নছ। 

েনতনবদি অিুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়ে েীিার িািনুষর িৃতয যর অিযতি েধ্াি কারণ েড়ক 

দরু্ ঘটিা। আর এেব িৃতয যর ৯০ শতাাংশ নিম্ম ও িধ্যি আনয়র সদনশ োংগটিত হয়। তাই নিরা দ 

েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যিনক এনগনয় আোর আহ্বাি জানিনয়নছি বক্তারা। আনিাচিা 

েভায় বক্তবয রানখি সলাবাি সহিথ  অযাডনভানকনে ইিনকউনবটর বাাংিানদশ কানি সকা–

অনডনিটর ড. সিা. শরীফুি আিি, সলাবাি সরাড সেইফটট  অযাডনভানকনে ও গ্রান্টে 



সোগাি িযানিজার তাইফুর রহিাি, এটটএি নিউনজর বাতঘা েম্পাদক ও ি নরন াটঘার 

সফারানির েভা নত িােুদিু হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির স্বাস্থ্য সেক্টনরর েহকারী 

 নরচািক সিা. সিাখনিছয র রহিাি। 
 

সলাবাি সহিথ অযাডনভানকনে ইিনকউনবটর বাাংিানদশ কানি সকা–অনডনিটর  ড. শরীফুি 

আিি বনিি, েড়ক আইনি অনিক ফাাঁক- সফাাঁকড় রনয়নছ। সযগুনিানক  োিািয গুরুত্ব 

নদনি তা হ্রাে করা েম্ভব এবাং তা বাস্তবায়ি করাও েম্ভব। 

সলাবাি সরাড সেইফটট  অযাডনভানকনে ও গ্রান্টে সোগাি িযানিজার তাইফুর রহিাি বনিি, 

েড়ক দরু্ ঘটিা একটট েনতনরাধ্নযাগয েিেযা। একটট ভানিা আইি ও তার েনয়াগ ছাড়া েড়ক 

দরু্ ঘটিা কিানিা েম্ভব িয়। 

 
এটটএি নিউনজর বাতঘা েম্পাদক ও ি নরন াটঘার সফারানির েভা নত িােুদিু হক বনিি, 

আইনির গযা গুনিা সযিি োংনশাধ্ি েনয়াজি সতিনি আইি বাস্তবায়ি করাও েনয়াজি। 

জিেনচতিতা বৃদ্ধিনত গণিাধ্যি কাজ করনত  ানর োিনির োনর সথনক। 

েভায় সদনশর নবনভন্ন গণিাধ্যনির োাংবানদকরা উ নস্থ্ত নছনিি। তারা হনিি ওয়ানশকুর 

রহিাি ( োম্প্রনতক সদশকাি), িঈি আব্দেুাহ ( আিানদর েিয়), আব্দেুাহ রায়হাি ( যায় 

য়ায় নদি), সিা. জানহদিু ইেিাি ( সডইনি োি), িনির আহনিদ জানরফ (িািবকণ্ঠ), োইফুি 

ইেিাি (বাাংিানদশ টয নড), সিা. ইশরাক ফারুক ( ইউিাইনটড নিউজ ডট কি), িানের উদ্ধিি 

( দ্ধজটটভ নিউজ)। 
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%E0%A6%A8%E0%A7%9F?fbclid=IwAR1x6Ogfz0E-3tp1mL_wB8PMV-

Im71rHJboabq3R3UROHUODseM4GldX4t0 
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আহ্ছানিয়া নিশনির েভায় বক্তারা 

আইনির বাস্তবায়ি কিানত  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা 

  

ঢাকা: েনতবছর নবনশ্ব ১৩ িাখ ৫০ হাজার িািুষ েড়ক দরু্ ঘটিায় িারা যায় বনি নবশ্ব 

স্বাস্থ্য োংস্থ্ার সলাবাি স্ট্াটাে নরন াটঘ অব সরাড সেইফটট ২০১৮ েনতনবদনি উনেখ 

করা হনয়নছ। েনতনবদি অিুযায়ী ৫-২৯ বছর বয়ে িািুনষর িৃতয যর অিযতি েধ্াি 

কারণ েড়ক দরু্ ঘটিা। আর এেব িৃতয যর ৯০ শতাাংশ নিম্ন ও িধ্যি আনয়র সদনশ 

োংগটিত হয়। তাই নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যিনক এনগনয় আোর 

আহ্বাি জানিনয়নছি বক্তারা। 

সরাববার (১৯ সশ নডনেম্বর) েকাি ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি, স্বাস্থ্য সেক্টনরর 

েভাকনে নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির ভূনিকা শীষ ঘক েভা সথনক এ 

আহ্বাি জািানিা হয়। 

েভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির সরাড সেইফটট েকনের েিন্বয়কারী শারনিি 

রহিাি িূি েবন্ধ উ স্থ্া ি কনরি। তার েবনন্ধ েড়ক দরু্ ঘটিায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর 

(কারণ) তযনি ধ্নরি। েড়ক দরু্ ঘটিায় আন্তজঘানতক ও বাাংিানদনশর সেো ট নিনয় 

আনিাচিা কনরি। এছাড়াও বতঘিাি নিরা দ েড়ক আইি ২০১৮ এর গযা গুনিার 

েু ানরশেিুহ এবাং বাাংিানদনশ নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির ভূনিকার 

কথা তযনি ধ্নরি নতনি। 

আনিাচিােভায় বক্তবয রানখি সলাবাি সহিথ অযাডনভানকনে ইিনকউনবটর 

বাাংিানদশ কানি সকা–অনডনিটর ড. সিা. শরীফুি আিি, সলাবাি সরাড সেইফটট 

এডনভানকনে ও গ্রান্টে সোগাি িযানিজার তাইফুর রহিাি, এটটএি নিউনজর বাতঘা 
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েম্পাদক ও ‘ি’ নরন াটঘার সফারানির েভা নত িােুদিু হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া 

নিশনির স্বাস্থ্য সেক্টনরর েহকারী  নরচািক সিা. সিাখনিছয র রহিাি। 

সলাবাি সহিথ অযাডনভানকনে ইিনকউনবটর বাাংিানদশ কানি সকা–অনডনিটর ড. 

শরীফুি আিি বনিি, েড়ক আইনি অনিক ফাাঁক-সফাাঁকড় রনয়নছ। সযগুনিানক 

োিািয গুরুত্ব নদনি তা হ্রাে করা েম্ভব এবাং তা বাস্তবায়ি করাও েম্ভব। 

সলাবাি সরাড সেইফটট অযাডনভানকনে ও গ্রান্টে সোগাি িযানিজার তাইফুর রহিাি 

বনিি, েড়ক দরু্ ঘটিা একটট েনতনরাধ্নযাগয েিেযা। একটট ভানিা আইি ও তার 

েনয়াগ ছাড়া েড়ক দরু্ ঘটিা কিানিা েম্ভব িয়। 

এটটএি নিউনজর বাতঘা েম্পাদক ও ‘ি’ নরন াটঘার সফারানির েভা নত িােুদিু হক 

বনিি, আইনির গযা গুনিা সযিি োংনশাধ্ি েনয়াজি সতিনি আইি বাস্তবায়ি 

করাও েনয়াজি। জিেনচতিতা বৃদ্ধিনত গণিাধ্যি কাজ করনত  ানর োিনির োনর 

সথনক। 

েভায় দদনিক  দ্ধিকা ও অিিাইি নিউজ স াটঘানির ১৫ জি োাংবানদক উ নস্থ্ত 

নছনিি। তারা হনিি—িঈি আব্দেুাহ (আিানদর েিয়), েুিি সিাস্তফা 

(নিউজদ্ধজ২৪ডটকি), আব্দেুাহ রায়হাি (যায় য়ায় নদি), সিা. জানহদিু ইেিাি 

(সডইনি োি), িনির আহনিদ জানরফ (িািবকণ্ঠ), োইফুি ইেিাি (বাাংিানদশ টয নড), 

সিা. ইশরাক ফারুক (ইউিাইনটড নিউজ ডট কি), িানের উদ্ধিি ( দ্ধজটটভ নিউজ), 

ওয়ানশকুর রহিাি (োম্প্রনতক সদশকাি)। 
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নবজনিজ েনতনদি 

ভাল আইন ও তার বাস্তবায়ন পারর সড়ক 
দুর্ ঘটনা কমারত 

 

ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর সভায় বক্তারা 

প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট  ২০১৮ 
প্রনতরবদরন উরেখ করা হরয়রছ। প্রনতরবদন অনযুায়ী,  ৫- ২৯ বছর বয়স 
সীমার মানুরষর মতৃযর অনযতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ ঘটনা। আর এসব 
মতৃয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ 
সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার আহ্বান জাননরয়রছন 
বক্তরা। 

রনববার ১৯ গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন,  স্বাস্থ্য 
গ্সক্টররর সভাকরে ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা 
শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। 

ঢাকা  আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী 
শারনমন রহমান মলূ প্রবন্ধ উপস্থ্াপন কররন ।  তার প্রবরন্ধ সড়ক 
দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও 
বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ 
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সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার সুপানরশসমুহ  এবং  বাংলারদরশ 
ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো তয রল ধররন। 

আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর 
বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড.  গ্মা.  শরীফুল আলম,  গ্লাবাল 
গ্রাড গ্সইফটট  এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর 
রহমান,  এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর 
সভাপনত মাসদুলু হক,  ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী 
পনরচালক গ্মা.  গ্মাখরলছয র রহমান। 

গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – 
অনডরনটর  ড.  শরীফুল আলম বরলন,  “  সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক-  
গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক  সামানয গুরুত্ব নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব 
এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।”  

গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট  এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর 
রহমান বরলন,  “  সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট 
ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।”  

এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত 
মাসুদলু হক বরলন,  “  আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন 
গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও প্ররয়াজন। জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম 
কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।”  

সভায় দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন সাংবানদক 
উপনস্থ্ত নছরলন। তারা হরলন মঈন আব্দেুাহ (  আমারদর সময়) ,  
আব্দেুাহ রায়হান (  যায় য়ায় নদন) ,  গ্মা.  জানহদুল ইসলাম (  গ্ডইনল 
সান) ,  মননর আহরমদ জানরফ ( মানবকণ্ঠ) ,  সাইফুল ইসলাম ( বাংলারদশ 
টয রড) ,  গ্মা.  ইশরাক ফারুক (  ইউনাইরটড ননউজ ডট কম) ,  নানসর 
উদ্ধিন ( পদ্ধজটটভ ননউজ) ,  ওয়ানশকুর রহমান (  সাম্প্রনতক গ্দশকাল) । 
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ভাি আইি ও তার বাস্তবায়ি  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা 

কিানত -ঢাকা নিশনিআহ্ছানিয়ার েভায় বক্তারা 

 

গ্তানসরক কাইরফাোঃ প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল 

নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট ২০১৮ প্রনতরবদরন উরেখ করা 

হরয়রছ। প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মৃতযর অনযতম প্রধান কারণ 

সড়ক দুর্ ঘটনা। আর এসব মৃতয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই 

ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার আহ্বান জাননরয়রছন বক্তরা। 

রনববার ১৯ গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন, স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সভাকরে 

ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা 

হয়। 

ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন রহমান মূল 

প্রবন্ধ উপস্থ্াপন কররন । তার প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক 

দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান 

ননরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার সুপানরশসমুহ এবং বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক 

গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো তয রল ধররন। 

আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি 

গ্কা – অনডরনটর ড. গ্মা. শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস 

গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার 

গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক, ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী 



পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র রহমান। গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ 

কানি গ্কা – অনডরনটর ড. শরীফুল আলম বরলন, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় 

ররয়রছ। গ্যগুরলারক সামানয গুরুত্ব নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও 

সম্ভব।” গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান 

বরলন, “ সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ 

ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।” এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার 

গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক বরলন, “ আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন 

গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও প্ররয়াজন। জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত 

পারর সামরনর সানর গ্েরক।” সভায় দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন 

সাংবানদক উপনস্থ্ত নছরলন। তারা হরলন মঈন আব্দেুাহ ( আমারদর সময়), আব্দেুাহ রায়হান 

( যায় য়ায় নদন), গ্মা. জানহদুল ইসলাম ( গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ (মানবকণ্ঠ), 

সাইফুল ইসলাম (বাংলারদশ টয রড), গ্মা. ইশরাক ফারুক ( ইউনাইরটড ননউজ ডট কম), 

নানসর উদ্ধিন (পদ্ধজটটভ ননউজ), ওয়ানশকুর রহমান ( সাম্প্রনতক গ্দশকাল)। 
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আইি ও তার বাস্তবায়ি  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা কিানত ,ঢাকা 

আহ্ছানিয়া নিশনির েভায় বক্তারা 

 

প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানষু সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে স্বাস্থ্য 

সংস্থ্ার গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট ২০১৮ প্রনতরবদরন উরেখ করা 

হরয়রছ। প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মতৃযর অনযতম 

প্রধান কারণ সড়ক দরু্ ঘটনা। আর এসব মতৃয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র 

গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় 

আসার আহ্বান জাননরয়রছন বক্তরা। রনববার ১৯ গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা 

আহছ্াননয়া নমশন, স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সভাকরে ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ 

গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। ঢাকা আহছ্াননয়া 

নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন রহমান মূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপন কররন । তার প্রবরন্ধ সড়ক দরু্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। 

সড়ক দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় আরলাচনা কররন। 

এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার সপুানরশসমুহ এবং 

বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো তয রল ধররন। 

আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর 

বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড. গ্মা. শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট 
এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা 

সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসদুুল হক, ঢাকা আহছ্াননয়া 

নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র রহমান। গ্লাবাল 

গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড. শরীফুল 



আলম বরলন, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক সামানয 

গুরুত্ব নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।” গ্লাবাল গ্রাড 

গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান বরলন, “ 

সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ 

ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।” এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল 

নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদলু হক বরলন, “ আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন 

সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও প্ররয়াজন। জনসরচতনতা 

বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।” সভায় দদননক পদ্ধিকা 

ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন সাংবানদক উপনস্থ্ত নছরলন। তারা হরলন 

মঈন আব্দেুাহ ( আমারদর সময়), আব্দেুাহ রায়হান ( যায় য়ায় নদন), গ্মা. জানহদলু 

ইসলাম ( গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ (মানবকণ্ঠ), সাইফুল ইসলাম 

(বাংলারদশ টয রড), গ্মা. ইশরাক ফারুক ( ইউনাইরটড ননউজ ডট কম), নানসর 

উদ্ধিন (পদ্ধজটটভ ননউজ), ওয়ানশকুর রহমান ( সাম্প্রনতক গ্দশকাল)। 
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ভাি আইি ও তার বাস্তবায়ি  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা কিানত 
সতানষনক কাইফু : 
 

 
 

প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার 

গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট ২০১৮ প্রনতরবদরন উরেখ করা হরয়রছ। 

প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মৃতযর অনযতম প্রধান কারণ সড়ক 

দুর্ ঘটনা। আর এসব মৃতয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ 

সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার আহ্বান জাননরয়রছন বক্তরা। রনববার ১৯ 

গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন, স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সভাকরে ননরাপদ সড়ক 

গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। ঢাকা 

আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন রহমান মূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপন কররন । তার প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক দুর্ ঘটনায় 

আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ 

সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার সুপানরশসমুহ এবং বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক 

গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো তয রল ধররন। আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন 

গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড.  গ্মা. 
শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর 

রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক, 

ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র রহমান। 

গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড. শরীফুল 

আলম বরলন, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক সামানয গুরুত্ব 

নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।” গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট 



এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান বরলন, “ সড়ক দুর্ ঘটনা একটট 

প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব 

নয়।” এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক 

বরলন, “ আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও 

প্ররয়াজন। জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।” সভায় 

দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন সাংবানদক উপনস্থ্ত নছরলন। তারা 

হরলন মঈন আব্দেুাহ ( আমারদর সময়), আব্দেুাহ রায়হান ( যায় য়ায় নদন), গ্মা. জানহদুল 

ইসলাম ( গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ (মানবকণ্ঠ),  সাইফুল ইসলাম (বাংলারদশ 

টয রড), গ্মা. ইশরাক ফারুক ( ইউনাইরটড ননউজ ডট কম), নানসর উদ্ধিন (পদ্ধজটটভ ননউজ), 

ওয়ানশকুর রহমান ( সাম্প্রনতক গ্দশকাল)। 

https://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/43240/3?fbclid=IwAR0zUqGFhTmEOY-

iYHtSPTdnQynXCc0JhbcLNohAJdX3_DkiRKW5QGlN8_4 
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ভাল আইন ও তার বাস্তবায়ন পারর সড়ক দরু্ ঘটনা 

কমারত ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর সভায় বক্তারা 
 

 

 

 

প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে 
স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট  ২০১৮ প্রনতরবদরন 

 

উরেখ করা হরয়রছ। প্রনতরবদন অনুযায়ী,  ৫- ২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মৃতযর 

 

অনযতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ ঘটনা। আর এসব মৃতয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম 
আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় 
আসার 
আহ্বান জাননরয়রছন বক্তরা। 
রনববার ১৯ গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন,  স্বাস্থ্য 

গ্সক্টররর সভাকরে ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা 
গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। 

https://bhorerbarta24.com/wp-content/uploads/2021/12/0-19.jpg?v=1639914673


ঢাকা  আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন 

রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন কররন ।  তার প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক 

ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট 

 

ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার 
সুপানরশসমুহ  এবং  বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার 

কো 
তয রল ধররন। 
আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ 
কানি গ্কা – অনডরনটর ড.  গ্মা.  শরীফুল আলম,  গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট  

এডরভারকনস ও 
গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান,  এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল 

নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক,  ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য 

গ্সক্টররর সহকারী পনরচালক গ্মা.  গ্মাখরলছয র রহমান। 

গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর  ড.  

শরীফুল আলম বরলন,  “  সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক-  গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক  

সামানয 
গুরুত্ব নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।”  

গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট  এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান 

বরলন,  “  সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার 

প্ররয়াগ ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।”  

এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক 
বরলন,  “  আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও 

প্ররয়াজন। জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।”  

  সভায় দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন সাংবানদক উপনস্থ্ত 

নছরলন। তারা হরলন মঈন আব্দেুাহ (  আমারদর সময়) ,  আব্দেুাহ রায়হান (  যায় 

য়ায় নদন) ,  গ্মা.  জানহদুল ইসলাম (  গ্ডইনল সান) ,  মননর আহরমদ জানরফ 

( মানবকণ্ঠ) ,  

সাইফুল ইসলাম ( বাংলারদশ টয রড) ,  গ্মা.  ইশরাক ফারুক (  ইউনাইরটড ননউজ ডট 

কম) ,  

নানসর উদ্ধিন ( পদ্ধজটটভ ননউজ) ,  ওয়ানশকুর রহমান (  সাম্প্রনতক গ্দশকাল) । 

https://bhorerbarta24.com/news/73930?fbclid=IwAR1SJkxKJ5q3_9vRgB2aBIer9as0HOZnHQ

kNAaNZdu3Fuazdu81REs4xW4Q 
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ভাি আইি ও তার বাস্তবায়ি  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা 
কিানত 

 

 
প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার 

গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট ২০১৮ প্রনতরবদরন উরেখ করা হরয়রছ। 

প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মৃতযর অনযতম প্রধান কারণ সড়ক 

দুর্ ঘটনা। আর এসব মৃতয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ 

সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার আহ্বান জাননরয়রছন বক্তরা। 
রনববার ১৯ গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন, স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সভাকরে 

ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা 

হয়। 
ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন রহমান মূল 

প্রবন্ধ উপস্থ্াপন কররন । তার প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক 

দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান 

ননরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার সুপানরশসমুহ এবং বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক 

গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো তয রল ধররন। 
আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি 

গ্কা – অনডরনটর ড. গ্মা. শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস 

গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার 

গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক, ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী 
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পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র রহমান। 
গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড. শরীফুল 

আলম বরলন, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক সামানয গুরুত্ব 

নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।”  
গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান বরলন, “ 

সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ ছাড়া সড়ক 

দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।”  
এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক বরলন, “ 

আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও প্ররয়াজন। 

জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।”  
সভায় দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন সাংবানদক উপনস্থ্ত নছরলন। 

তারা হরলন মঈন আব্দেুাহ ( আমারদর সময়), আব্দেুাহ রায়হান ( যায় য়ায় নদন), গ্মা. 

জানহদুল ইসলাম ( গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ (মানবকণ্ঠ), সাইফুল ইসলাম 

(বাংলারদশ টয রড), গ্মা. ইশরাক ফারুক ( ইউনাইরটড ননউজ ডট কম), নানসর উদ্ধিন 

(পদ্ধজটটভ ননউজ), ওয়ানশকুর রহমান ( সাম্প্রনতক গ্দশকাল)। 
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ভাি আইি ও তার বাস্তবায়িই  ানর েড়ক 

দরু্ ঘটিা কিানত 

 

প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার 

গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট ২০১৮ প্রনতরবদরন উরেখ করা হরয়রছ। 

প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মৃতযর অনযতম প্রধান কারণ সড়ক 

দুর্ ঘটনা। আর এসব মৃতয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ 

সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার আহ্বান জাননরয়রছন বক্তারা। 

আজ ১৯ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন, স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সভাকরে ননরাপদ 

সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। ঢাকা 

আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন রহমান মূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপন কররন । তার প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক দুর্ ঘটনায় 

আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ 

সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার সুপানরশসমুহ এবং বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক 

গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো তয রল ধররন। 

আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি 

গ্কা – অনডরনটর ড. গ্মা. শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস 

গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার 

গ্ফারারমর সভাপনত মাসদুুল হক, ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী 

পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র রহমান। 



গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা –অনডঘরনটর ড. শরীফুল 

আলম বরলন, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক সামানয গুরুত্ব 

নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।” 

গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান বরলন, “ 

সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ ছাড়া সড়ক 

দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।” 

এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল’ নররপাটঘারস গ্ফারারমর সভাপনত মাসদুুল হক বরলন, “ 

আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও প্ররয়াজন। 

জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।” 

সভায় দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১০ জন সাংবানদক উপনস্থ্ত নছরলন। 

তারা হরলন মঈন আব্দেুাহ (আমারদর সময়), আব্দেুাহ রায়হান (যায় য়ায় নদন), গ্মা. জানহদুল 

ইসলাম (গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ (মানবকণ্ঠ), সাইফুল ইসলাম (বাংলারদশ টয রড), 

গ্রজাউর রহমান নরজভী (দয গ্স্টটরমন্ট), সুমন গ্মাস্তফা (ননউজ দ্ধজ), গ্মা. ইসহাক ফারুকী 

(ইউনাইরটড ননউজ), নানসর উদ্ধিন (পদ্ধজটটভ ননউজ) ও ওয়ানশকুর রহমান (সাম্প্রনতক 

গ্দশকাল)। 
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“ভাি আইি ও তার বাস্তবায়ি  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা 

কিানত”–ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির েভায় বক্তারা 

 

 

 প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে স্বাস্থ্য 

সংস্থ্ার গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট  ২০১৮ প্রনতরবদরন উরেখ করা 

হরয়রছ। 

প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মতৃযর অনযতম প্রধান কারণ 

সড়ক দুর্ ঘটনা। আর এসব মতৃয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম আরয়র গ্দরশ সংগটিত 

হয়। তাই ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার আহ্বান 

জাননরয়রছন বক্তরা। 

রনববার ১৯ সশ নডনেম্বর েকাি ১১ টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি, স্বাস্থ্য 

সেক্টনরর েভাকনে নিরা দ েড়ক সজারদারকরনণ গণিাধ্যনির 

ভূনিকা শীষ ঘক সভা গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। 

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন কররন ঢাকা  আহ্ছানিয়া নিশনির সরাড সেইফটট 

েকনের েকে েিন্বয়কারী শারনিি রহিাি।  তা াঁর প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট 

নরস্ক ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট ননরয় 

আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার 

সুপানরশসমুহ  এবং  বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার 

কো তয রল ধররন। 

আনিাচিা েভায় বক্তবয রানখি, গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর 

বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর ড. গ্মা. শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট  

এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা 

সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক, 

ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য গ্সক্টররর সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র 

রহমান। 

সলাবাি সহিথ এডনভানকনে ইিনকউনবটর বাাংিানদশ কানি সকা – অনডনিটর  

https://dailykhaboreralo.com/archives/74868
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ড. শরীফুি আিি বনিি, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। 

গ্যগুরলারক সামানয গুরুত্ব নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।” 

সলাবাি সরাড সেইফটট  এডনভানকনে ও গ্রান্টে সোগাি িযানিজার তাইফুর 

রহিাি বনিি, 

  

  

 “ সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার প্ররয়াগ 

ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।” 

এটটএি নিউনজর বাতঘা েম্পাদক ও ি নরন াটঘার সফারানির েভা নত িােুদিু 

হক বনিি, 

“ আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও 

প্ররয়াজন। জনসরচতনতা বৃদ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।” 

েভায় দদনিক  দ্ধিকা ও অিিাইি নিউজ স াটঘানির ১৫ জি োাংবানদক 

উ নস্থ্ত নছনিি। তাাঁরা হনিি, মঈন আব্দেুাহ ( আমারদর সময়),আব্দেুাহ রায়হান 

( যায় য়ায় নদন ), গ্মা. জানহদুল ইসলাম ( গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ 

(মানবকণ্ঠ), সাইফুল ইসলাম (বাংলারদশ টয রড), গ্মা. ইশরাক ফারুক ( ইউনাইরটড 

ননউজ ডট কম), নানসর উদ্ধিন (পদ্ধজটটভ ননউজ), ওয়ানশকুর রহমান ( সাম্প্রনতক 

গ্দশকাল)। 

  

বাতঘা সেরক : সতানষনক কাইফু এযাডনভানকনে অনফোর (কনিউনিনকশি)। 

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/74868  

 

https://dailykhaboreralo.com/archives/74868
http://jagobahe24.com/


 

ভাল আইন ও তার বাস্তবায়ন পারর সড়ক দুর্ ঘটনা কমারত ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর 

সভায় বক্তার 

ভাি আইি ও তার বাস্তবায়ি  ানর েড়ক দরু্ ঘটিা 

কিানত ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশনির েভায় বক্তারা 
   

 

প্রনতবছর নবরে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ ঘটনায় মারা যায় বরল নবে 

স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্টাটাস নররপাটঘ অব গ্রাড গ্সইফটট  ২০১৮ প্রনতরবদরন 

উরেখ করা হরয়রছ। প্রনতরবদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুরষর মৃতযর 

অনযতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ ঘটনা। আর এসব মৃতয যর ৯০ শতাংশ ননম্ম ও মধযম 

আরয়র গ্দরশ সংগটিত হয়। তাই ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযমরক এনগরয় আসার 

আহ্বান জাননরয়রছন বক্তরা। 

রনববার ১৯ গ্শ নডরসম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছ্াননয়া নমশন, স্বাস্থ্য 

গ্সক্টররর সভাকরে ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকা শীষ ঘক সভা 

গ্েরক এ আহ্বান জানারনা হয়। 

ঢাকা  আহছ্াননয়া নমশরনর গ্রাড গ্সইফটট প্রকরের প্রকে সমন্বয়কারী শারনমন 

রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন কররন ।  তার প্রবরন্ধ সড়ক দুর্ ঘটনায় ৫ টট নরস্ক 

ফযাক্টর তয রল ধররন। সড়ক দুর্ ঘটনায় আন্তজঘানতক ও বাংলারদরশর গ্প্রোপট 

ননরয় আরলাচনা কররন। এছাড়াও বতঘমান ননরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গযাপগুরলার 

সুপানরশসমুহ  এবং  বাংলারদরশ ননরাপদ সড়ক গ্জারদারকররণ গণমাধযরমর ভূনমকার কো 

তয রল ধররন। 

আরলাচনা সভায় বক্তবয রারখন গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ 

কানি গ্কা – অনডরনটর ড. গ্মা. শরীফুল আলম, গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট  এডরভারকনস ও 

গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান, এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল 

নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসুদুল হক, ঢাকা আহছ্াননয়া নমশরনর স্বাস্থ্য 

গ্সক্টররর সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখরলছয র রহমান। 

গ্লাবাল গ্হলে এডরভারকনস ইননকউরবটর বাংলারদশ কানি গ্কা – অনডরনটর  ড. 

শরীফুল আলম বরলন, “ সড়ক আইরন অরনক ফাাঁক- গ্ফা াঁকড় ররয়রছ। গ্যগুরলারক  সামানয 



গুরুত্ব নদরল তা হ্রাস করা সম্ভব এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।” 

গ্লাবাল গ্রাড গ্সইফটট  এডরভারকনস ও গ্রান্টস গ্প্রাগাম মযারনজার তাইফুর রহমান 

বরলন, “ সড়ক দুর্ ঘটনা একটট প্রনতররাধরযাগয সমসযা। একটট ভারলা আইন ও তার 

প্ররয়াগ ছাড়া সড়ক দুর্ ঘটনা কমারনা সম্ভব নয়।” 

এটটএন ননউরজর বাতঘা সম্পাদক ও ল নররপাটঘার গ্ফারারমর সভাপনত মাসদুুল হক 

বরলন, “ আইরনর গযাপগুরলা গ্যমন সংরশাধন প্ররয়াজন গ্তমনন আইন বাস্তবায়ন করাও 

প্ররয়াজন। জনসরচতনতা বদৃ্ধিরত গণমাধযম কাজ কররত পারর সামরনর সানর গ্েরক।” 

  সভায় দদননক পদ্ধিকা ও অনলাইন ননউজ গ্পাটঘারলর ১৫ জন সাংবানদক উপনস্থ্ত 

নছরলন। তারা হরলন মঈন আব্দেুাহ ( আমারদর সময়), আব্দেুাহ রায়হান ( যায় 

য়ায় নদন), গ্মা. জানহদুল ইসলাম ( গ্ডইনল সান), মননর আহরমদ জানরফ (মানবকণ্ঠ), 

সাইফুল ইসলাম (বাংলারদশ টয রড), গ্মা. ইশরাক ফারুক ( ইউনাইরটড ননউজ ডট কম), 

নানসর উদ্ধিন (পদ্ধজটটভ ননউজ), ওয়ানশকুর রহমান ( সাম্প্রনতক গ্দশকাল)। 

http://jagobahe24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0

%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%93-

%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0-

%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0

%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%a8-%e0%a6%aa/?fbclid=IwAR1cK-

dsF6diyYfImTmtV8bsg24nWKIqQg9FsMfqTQbbyO06LLOiXVOQzEc 
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