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নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভার আদ াজি কদর ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টরছনব: প্রথে আদলা 

সড়দক পাাঁচটি আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা কোদি সহা ক হদি পাদর, যার অিযিে 

হদে গনি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা যা , িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব বদল 

েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

আজ মসােবার মবলা ১১িা  রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর 

সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা  এসব কথা বদলি 

বক্তারা। 

সভা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল 

প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। নিনি প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিার মপছদি পাাঁচটি ঝ াঁ নকপূে ষ কারে িুদল ধ্দরি। 

যার অিযিে গনি। মেখা যা , যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ , িার প্রা  সব কটির সদে 

অনি নন্ত্রি বা দ্র িগনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে 

করা যা , িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা কোদিা সম্ভব। 

মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর 

ে র্ ষিিার কারে উদেখ শারনেি রহোি বদলি, যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ 

নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ শিাাংশ হ্রাস করা যাদব। 

নিনি বদলি, ে ই ও নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি 
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কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত 

গুরুত্বপূে ষ। সটিক মহলদেি বযবহার ে র্ ষিিা  েৃিুযঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার 

আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ কোদি পাদর। 

একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক ও সােদির আসদি যাত্রীদের েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫ মথদক ৫০ শিাাংশ 

এবাং মপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয ও গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি থাকদল মবনশ মছাি নশশুদের ৭০ শিাাংশ এবাং বড় 

নশশুদের ৫৪ মথদক ৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুযর হাি মথদক রো মপদি 

পাদর। 

সভা  নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্যািাস নরদপািষ অব মরাড মসফটি ২০১৮ প্রনিদবেদির িথয 

িুদল ধ্দর বলা হ , প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এসব 

ে র্ ষিিা  ৫ মথদক ২৯ বছর ব সী োি র্ মবনশ োরা মগদছি। আর এসব েিুৃযর ৯০ শিাাংশ নিম্ন ও 

েধ্যে আদ র মেদশ সাংর্টিি হ । 

সভা  বক্তবয মেি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপপনরচালক মো. মোখদলছুর 

রহোি। নিনি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনিবছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক 

ে র্ ষিিা  োরা যা । এ মেদত্র জিসদচিিিা তিনরসহ িীনিনিধ্ ষারেী পয ষাদ  গেোধ্যেদক এনগদ  

আসার আহ্বাি জািাি নিনি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের অযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) িাসনিে 

মেহব বা ও অযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাে সভা  উপনস্থ্ি নছদলি। 

Link: 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%

A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A

6%A4%E0%A6%A8-

%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%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87 
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সড়দক ৫টি আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি 

ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক 

 নিজস্ব প্রনিদবেক 

 

প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার 

মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। 

প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক 

ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার 

একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর 

সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি। যার েদধ্য অিযিে 

গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি 

গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল 

সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর 

মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার 

ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর।  

অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি 

কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত 

গুরুত্বপূে ষ।  

একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং 

নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব 

স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু 

যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% 



োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি 

পািষিারশীপ)। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের 

উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-

পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক 

ে র্ ষিিা  োরা যা ।  

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি 

কদরি। 

নবনড-প্রনিনেি/সালাহ উদ্দীি/ আজে 

Link: https://www.bd-pratidin.com/city-news/2022/05/16/769531 

 

 

 

সড়দক ৫টি আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক 
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প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব 

মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর 

অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক 

https://www.dailyinqilab.com/allnews/author/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AB%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0


ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর 

বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে 

গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার 

প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা 

সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি 

নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয 

মসবি কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল 

েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  

িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং 

নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ 

পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  

িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস 

করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির 

আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক 

২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু 

যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া 

এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি 

২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল 

ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও 

এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি। 

 

Link: https://www.dailyinqilab.com/article/485588/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A7%AB%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-

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

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

%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%95 

 

 

 



 

সড়কে ৫ আচরণগত ঝ াঁ কের পকরবততন দ র্ তিন  েকমকে 

আনকত প কর 

প্রকানশিাঃ মম ১৬, ২০২২       নপ্রন্ট 
  

  

 

স্ট্াফ নরদপািষার ॥ সড়দক যি ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ , িার প্রা  সবগুদলার সদে অনি নন্ত্রি বা দ্র ি 

গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা যা , িাহদল 

সড়ক ে র্ ষিিা অদিকাাংদশই হ্রাস করা সম্ভব। ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের 

সেন্ব কারী শারনেি রহোি িার প্রবদন্ধ ‘গনি’মক সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্র অিযিে কারে নহদসদব 

উদেখ কদরি। গনি ছাড়াও আরও চারটি ঝ াঁ নকর ফযাক্টর িুদল ধ্দরি নিনি। 

  

মসােবার ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে 

‘নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা’ শীর্ ষক সভার শুরুদি প্রবদন্ধ এেিটি িুদল 

ধ্রা হ । সভা  সাংস্থ্াটির উপ-পনরচালক মোাঃ মোখদলছুর রহোি, মরাড মসইফটি প্রকদের 

এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি, এযাডদভাদকনস অনফসার 

(কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলােসহ উপনস্থ্নি সাংবানেকরা সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্ করেী  নিদ  

িািানবে আদলাচিা কদরি। 

শারনেি রহোি সড়ক ে র্ ষিিা নিদ  সাংস্থ্াটির কাদজর ধ্রে ও প্রবন্ধ িুদল ধ্দরি। নবশ্ব স্বাস্থ্য 

সাংস্থ্ার (ডনিউএইচও) প্রনিদবেিও িুদল ধ্দরি নিনি। যাদি মেখা যা , নবদশ্ব োি দর্র েৃিুযর ৮ে 

বৃহত্তর কারে সড়ক ে র্ ষিিা। এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । 

বাাংলাদেদশই বছদর োরা যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। এসব সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে 

রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ াঁঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/649165/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%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%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87/?print=1
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/649165/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%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%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87/?print=1


িা হদলা- যনে গানড়র গনি গদড় ৫ শিাাংশ কোদিা হ , িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা 

সম্ভব। েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ আইিটি শিভাগ প্রদ াগ করা মগদল, ে র্ ষিিা  

নিহদির সাংখযা ২০ শিাাংশ কদে আসদব। োিসম্পন্ন মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ 

শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ াঁঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব 

নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ াঁঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং 

নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

িদব নশশুদের নিরাপত্তার মেদত্র মজার মে া হ । নশশুদের নিরাপত্তা নিদ  বলা হ , নশশুদের 

জিয নিরাপে বা স রনেি আসি থাকা েরকার। একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ 

কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক 

আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর। নশশুদের শারীনরক গিি অি যা ী নসি এবাং 

নসিদবল্ড নিদ  সাংস্থ্াটি জনরপও করদছ। এছাড়া সড়ক বযবহাদরর মেদত্র পথচারী বা সড়ক 

বযবহারকারীদের সদচিিিা বৃদ্ধি সড়ক ে র্ ষিিা অদিকাাংদশ কদে আসদব। 

সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্ সদচিিিার পাশাপানশ দ্র টিপূে ষ যািবাহি পনরহার করা, োিনসক চাপ নিদ  

গানড় িা চালাদিা, প রািি যািবাহদি মরট্রনফটিাংদ র োধ্যদে সকল যাত্রীর জিয নসি মবদল্ডর 

বযবস্থ্া রাখা, নবএসটিআই অি দোনেি মহলদেি বযবহার করা, গনি ও নি ন্ত্রদে মরদখ গানড় ড্রাইভ 

করাসহ মবশ কদ কটি নবর্  িুদল ধ্দরি উপনস্থ্ি গেোধ্যেকেীরা। িদব এসব মেখভাদল ট্রানফক 

প নলশসহ সাংনিষ্টদের কদিার িজরোনরর নবকে মিই বদলও উদেখ কদরি িারা। 

 

Link: 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/649165/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0

%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-

%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A

6%A4%E0%A6%A8-

%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%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87/ 

 

 

 



 

আহছানি া নেশদির সভা 

‘সড়ক ে র্ ষিিা কোদি পাদর পাাঁচ আচরেগি পনরবিষি’ 
কনজস্ব প্রকতকবদে    

১৬ মে, ২০২২ ২৩:৩৮ | পড়া যাদব ২ নেনিদি 

নপ্রন্ট 

 

 

 
অ- অ অ+ 

নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার (ডনিউএইচও) েদি, নবদশ্ব োি দর্র েিুৃযর অষ্টে বৃহত্তর কারে সড়ক ে র্ ষিিা। এসব েৃিুযর 

৯০ শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । বাাংলাদেদশই বছদর োরা যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। 

এসব সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। 

নবজ্ঞাপি 

িদব সড়দক চলাচদল পাাঁচটি আচরেগি পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদস সহা ক হদি পাদর।   

আজ মসােবার (১৬ মে) ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে 

‘নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা’ শীর্ ষক এক সভা  বক্তারা এসব কথা বদলদছি।   

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের সেন্ব কারী শারনেি রহোি সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্র পাাঁচ 

আচরেগি পনরবিষিগুদলাসহ েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। এ সে  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর 

উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি, সাংস্থ্াটির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) 

ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি, এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাে প্রে খ বক্তবয রাদখি। 

ডনিউএইচওসহ নবনভন্ন আন্তজষানিক সাংস্থ্ার প্রনিদবেি িুদল ধ্দর বক্তারা বদলি, যনে গানড়র গনি গদড় পাাঁচ 

শিাাংশ কোদিা হ  িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ 

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1146935/2022-05-16


আইিটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ হ্রাস করা যাদব। োিসম্পন্ন মহলদেি 

বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি 

পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েিুৃযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং 

মপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি 

নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েিুৃয 

হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর। এছাড়াও সড়ক বযবহাদরর মেদত্র পথচারী বা সড়ক বযবহারকারীদের সদচিিিা বৃদ্ধি 

সড়ক ে র্ ষিিা অদিকাাংদশ কদে আসদব। 

Link: https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/05/16/1146935 

 

 

 

 

আচরেগি ৫ পনরবিষদি সড়ক ে র্ ষিিা কোদিা 

সম্ভব: আহছানি া নেশি 

স্ট্াফ নরদপািষার 

(২ নেি আদগ) ১৬ মে ২০২২, মসােবার, ৭:০৪ অপরাহ্ন 

সব ষদশর্ আপদডি: ৭:০৮ অপরাহ্ন 



 

নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার (ডনিউএইচও) েদি, নবদশ্ব োি দর্র েৃিুযর ৮ে বৃহত্তে কারে সড়ক ে র্ ষিিা। 

এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংর্টিি হ । বাাংলাদেদশই বছদর োরা 

যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। এসব সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি 

েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর। গিকাল ে প দর রাজধ্ািীর 

শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোর করদে 

গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা  এ কথা বদলি বক্তারা।  

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের সেন্ব কারী শারনেি রহোি সড়ক ে র্ ষিিা 

মরাদধ্র ওই ৫ আচরেগি পনরবিষিগুদলাসহ েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। এ সে  অিযদের 

েদধ্য ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি, 

সাংস্থ্াটির মরাড মসইফটি প্রকদের এডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি, 

এডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাে প্রে খ বক্তবয রাদখি। 

ডনিউএইচওসহ নবনভন্ন আন্তজষানিক সাংস্থ্ার প্রনিদবেি িুদল ধ্দর বক্তারা বদলি, যনে গানড়র গনি 

গদড় ৫ শিাাংশ কোদিা হ  িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। েেযপ অবস্থ্া  

মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ আইিটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা 

২০ হ্রাস করা যাদব। োিসম্পন্ন মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুযঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি 

পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা 

চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং নপছদির আসদির 

যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর।  

ে র্ ষিিা মথদক নশশুদের রো করদি যািবাহদি  নিরাপে ও স রনেি আসদির প্রদ াজি রদ দছ 

জানিদ  শারনেি রহোি বদলি, অনভবাবকদের একটি োিনসকিা রদ দছ যািবাহদি চড়ার 

সে  নশশুদের মকাদল আগদল রাখার 

নবজ্ঞাপি 

নকন্তু ে র্ ষিিার সে  যখি সাংর্র্ ষ হ  িখি নশশুরা অদিক সে  মকাল মথদক নছিদক পদড় নগদ  

োরাত্মক ে েনির সম্ম খীি হ । িাই নশশুদের জিয যািবাহদি আলাো স রনেি ও নিরাপে 

আসদির প্রদ াজি রদ দছ। মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীদপর এক প্রনিদবেদি মেখা মগদছ, 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ 

মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ ও বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ  োরাত্মক আর্াি 

পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর।  



ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি বদলি, প্রনি 

বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এদেদত্র জিসদচিিিা তিনরসহ 

িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসদি হদব। 

Link: https://mzamin.com/news.php?news=3196 

 

 

 

 

- 

আহছানি া নেশদির সভা  বক্তারা 

সড়ে দ র্ তিন  েম কত প কর আচরণগত প াঁচ পকরবততন 
• নিজস্ব প্রনিদবেক 

  

•  ১৭ মে ২০২২, ০০:০০ 

নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার (ডনিউএইচও) েদি, নবদশ্ব োি দর্র েৃিুযর অষ্টে বৃহত্তর কারে সড়ক ে র্ ষিিা। এসব েৃিুযর ৯০ 

শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । বাাংলাদেদশই বছদর োরা যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। এসব 

সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক পাাঁচটি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক 

হদি পাদর। গিকাল ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা  এ কথা বদলি বক্তারা। 

ঢাকা আহছানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের সেন্ব কারী শারনেি রহোি সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্র ওই পাাঁচ 

আচরেগি পনরবিষিগুদলাসহ েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। এ সে  অিযদের েদধ্য ঢাকা আহছানি া নেশদির স্বাস্থ্য 

মসক্টদরর উপপনরচালক মো: মোখদলছুর রহোি, সাংস্থ্াটির মরাড মসইফটি প্রকদের অযাডদভাদকনস অনফসার 

(পনলনস) ডা: িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি, অযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাে প্রে খ বক্তবয 

রাদখি। ডনিউএইচওসহ নবনভন্ন আন্তজষানিক সাংস্থ্ার প্রনিদবেি িুদল ধ্দর বক্তারা বদলি, যনে গানড়র গনি গদড় ৫ 

শিাাংশ কোদিা হ  িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ আইিটি 

শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ হ্রাস করা যাদব। োিসম্পন্ন মহলদেি বযবহাদর 

ে র্ ষিিা  েৃিুযঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। 

একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং মপছদির 

আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি 

নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস 



অিযন্ত কায ষকর। এ ছাড়াও সড়ক বযবহাদরর মেদত্র পথচারী বা সড়ক বযবহারকারীদের সদচিিিা বৃদ্ধি সড়ক 

ে র্ ষিিা অদিকাাংদশ কদে আসদব। 

 

Link: https://www.dailynayadiganta.com/city/663695/%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%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8 

 

 

 

মদকে সড়ে দ র্ তিন ে বছকর ২৫ হ জ র ম ন কের মৃতয ু 
 কাগজ প্রনিদবেক 

 

প্রকানশি: মে ১৬, ২০২২ , ৬:১৮ অপরাহ্ণ আপদডি: মে ১৬, ২০২২ , ৬:৪৩ অপরাহ্ণ 

প্রিীকী ছনব 

নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি, নবদশ্ব োি দর্র েৃিুযর ৮ে বৃহত্তর কারে সড়ক ে র্ ষিিা। এসব 

েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । বাাংলাদেদশই বছদর োরা 

যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। এসব সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব 

সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর। 

মসােবার (১৬ মে) ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য 

মসক্টদরর সভা কদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা  

এ কথা বদলি বক্তারা। 

https://www.bhorerkagoj.com/author/sazzad/
https://www.bhorerkagoj.com/wp-content/uploads/2022/04/%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.gif


ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের সেন্ব কারী শারনেি রহোি সড়ক 

ে র্ ষিিা মরাদধ্র ওই ৫ আচরিগি পনরবিষিগুদলাসহ েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। 

এসে  অিযদের েদধ্য ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. 

মোখদলছুর রহোি, সাংস্থ্াটির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার 

(পনলনস) ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি, এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) 

িনরক ল ইসলাে প্রে খ বক্তবয রাদখি। 

ডনিউএইচওসহ নবনভন্ন আন্তজষানিক সাংস্থ্ার প্রনিদবেি িুদল ধ্দর বক্তারা বদলি, যনে 

গানড়র গনি গদড় ৫ শিাাংশ কোদিা হ  িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। 

েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ আইিটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল 

ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ হ্রাস করা যাদব। োিসম্পন্ন মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  

েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস 

করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য 

েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির 

আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের 

নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ 

শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর। এছাড়াও সড়ক 

বযবহাদরর মেদত্র পথচারী বা সড়ক বযবহারকারীদের সদচিিিা বৃদ্ধি সড়ক ে র্ ষিিা 

অদিকাাংদশ কদে আসদব। 

 

Link: 

https://www.bhorerkagoj.com/2022/05/16/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6

%b6%e0%a7%87-%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%ac%e0%a6%9b%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a7%a8/ 

 

 

 

 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির সভা  বক্তারা 



সড়কে প াঁচটি আচরণগত ঝ াঁ কের পকরবততন দ র্ তিন  হ্র কস 

সহ েে 

নপ্রন্ট সাংস্করে 

০০:০০, ১৭ মে, ২০২২ 

   

 

প্রনি বছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্যািাস নরদপািষ অব 

মরাড মসইফটি ২০১৮ এর প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫ মথদক ২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র 

েৃিুযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক 

ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক পাাঁচটি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর 

বদল েন্তবয কদরি বক্তারা। গিকাল মসােবার মবলা ১১িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার 

প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি। যার েদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি 

হ  িার প্রা  সবগুদলার সদে অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে 

করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি 

পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি 

কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা 

২০ শিাাংশ হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারনশপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি 

বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি 

পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি , িদব ে র্ ষিা  আহি ও 

নিহদির হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহার ে র্ ষিিা  েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং 

োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য 

েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং মপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস 

কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ 

কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয 

হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারনশপ)। এছাড়াও িারা বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর 

গযাপগুদলার স পানরশগুদলা এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের অযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও 

অযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোিসহ গেোধ্যে কেীরা। মোখদলছুর রহোি 

বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এ মেদত্র জিসদচিিিা 

তিনরসহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি জািাি। 



সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ 

নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার 

মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার 

মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র 

রহোি উপনস্থ্ি নছদলি। 

 

Link: https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/119085/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-

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

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

%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%95 
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সড়কে আচরণগত ৫ পকরবততকনর ফকে দ র্ তিন  হ্র স সম্ভব বকে জ কনকেকছ ঢ ে  

আহ্ছ কনে  কমেন। 

মসােবার (১৬ মে) ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি অবনস্থ্ি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির কায ষালদ  স্বাস্থ্য 

মসক্টদরর সভাকদে 'নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা' শীর্ ষক সভা মথদক সাংস্থ্াটির 

পে মথদক এ কথা বলা হদ দছ। 

সভার শুরুদি সাংস্থ্াটির পে মথদক নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্যািাস নরদপািষ অব মরাড মসফটির 

২০১৮ সাদলর একটি প্রনিদবেদির িথয উদেখ কদর বলা হ , প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার 

োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব সসীোর োি দর্র েৃিযর 

অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ 

সাংগটিি হ । 

িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল সাংস্থ্াটির 

পে মথদক জািাদিা হদ দছ। 

সভার শুরুদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি 

েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি। যার েদধ্য 

অিযিে গনি। 

নিনি বদলি, মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সদে 

অনি নন্ত্রি/দ্র িগনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা 

যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি 

কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার 

ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারনশদপর প্রনিদবেদির েদি 

যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  

নিহদির সাংখযা ২০ শিাাংশ হ্রাস করা যাদব। 

ADVERTISEMENT 

এ সে  নিনি োিসম্মি মহলদেি পনরধ্াদির ওপর মজার নেদ  বদলি, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি 

বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ 

পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার 

ঝ াঁ নকর উৎস ি , িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি 

বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ 

হ্রাস করদি পাদর। 



অিযনেদক নসিদবল্ট বযবহাদরর ওপর গুরুত্বাদরাপ কদর নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার িদথযর আদলাদক নিনি 

বদলি, নসিদবল্ট পরা চালক ও সােদির আসদির যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং 

মপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েিুৃয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

ে র্ ষিিা মথদক নশশুদের রো করদি যািবাহদি নিরাপে ও স রনেি আসদির প্রদ াজি রদ দছ 

জানিদ  শারনেি রহোি বদলি, অনভভাবকদের একটি োিনসকিা রদ দছ যািবাহদি চড়ার সে  

নশশুদের মকাদল আগদল রাখার। নকন্তু ে র্ ষিিার সে  যখি সাংর্র্ ষ হ  িখি নশশুরা অদিক সে  

মকাল মথদক নছিদক পদড় নগদ  োরাত্মক ে েনির সম্ম খীি হ । িাই নশশুদের জিয যািবাহদি 

আলাো স রনেি ও নিরাপদে আসদির প্রদ াজি রদ দছ। মলাবাল মরাড মসফটি পািষিারনশদপর এক 

প্রনিদবেদি মেখা মগদছ, নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের 

নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ ও বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক 

আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর। 

সভা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব 

স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এদেদত্র 

জিসদচিিিা তিনরসহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসাদি হদব। 

সভা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের অযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও অযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলােসহ 

গেোধ্যেকেীরা উপনস্থ্ি নছদলি। 

এেএনস/মজডএস 

Link: https://www.dhakapost.com/national/116197 
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ে ই ও নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর 

প্রধ্াি কারে বদল উদেখ কদরদছ ঢাকা আহছ্ানি া নেশি। িারা বলদছ, 

মোিরসাইদকল চালকরা সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুযঝ াঁ নক ৪০ 

শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি 

পাদর। 

এছাড়া চার চাকার মোিরযাদির মেদত্র সটিকভাদব নসিদবল্ট পরা চালক ও 

সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং মপছদির 

আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস 

করা সম্ভব। 

মসােবার (১৬ মে) ঢাকা আহছ্ানি া নেশি স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে 

‘নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা’ শীর্ ষক আদলাচিা সভা 

মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের অযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও অযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) 

িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter


আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর 

রহোিসহ গেোধ্যেকেীরা। নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের প্রকে 

সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূলপ্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক 

ে র্ ষিিা  পাাঁচটি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি। যার েদধ্য অিযিে গনি। 

বক্তারা বদলি, প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  

োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার ‘মলাবাল স্ট্যািাস নরদপািষ অব মরাড মসফটি 

২০১৮’ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, পাাঁচ মথদক ২৯ 

বছর ব সসীোর োি দর্র েৃিুযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর 

এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংর্টিি হ । সড়ক 

ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক পাাঁচটি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর 

পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরি বক্তারা। 

 

িারা বদলি, যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হদ দছ িার প্রা  সবগুদলার 

সদে অনি নন্ত্রি/দ্র িগনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সম্পনকষি। যনে 

গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। 

মিেনি েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি 

পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই 

ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  

মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল 

ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ শিাাংশ হ্রাস করা যাদব। 



িারা বলদছি, মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব 

ে র্ ষিিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি 

বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুযঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার 

আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। নসিদবল্ট পরা চালক ও 

সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং মপছদির 

আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস 

কদর। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  

নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় 

নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস 

অিযন্ত কায ষকর। 

এছাড়াও বিষোি ‘সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮’ এর গযাপগুদলার স পানরশ ও 

বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল 

ধ্দরি বক্তারা। ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনিবছর মেদশ প্রা  ২৫ 

হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এদেদত্র জিসদচিিিা তিনরসহ 

িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি জািাই। 

সভা  জাদগা নিউদজর নিজস্ব প্রনিদবেক মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , তেনিক 

প্রথে আদলার নিজস্ব প্রনিদবেক ি রুল আেীি, সেকাদলর নিজস্ব 

প্রনিদবেক বক ল আহদেে, ইদত্তফাদকর নিজস্ব প্রনিদবেক জানেউল 

আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির নিজস্ব প্রনিদবেক আলী আজে, 

কাদলরকদের নিজস্ব প্রনিদবেক মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির মজযষ্ঠ 

প্রনিদবেক শুভ্র মেব, জিকদের নিজস্ব প্রনিদবেক ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর নিজস্ব প্রনিদবেক ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র নিজস্ব 

প্রনিদবেক েনি আচায ষ, নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর নিজস্ব প্রনিদবেক আসাে োহ 



লা ি ও বাাংলা িাইেদসর নিজস্ব প্রনিদবেক হানফজ র রহোি উপনস্থ্ি 

নছদলি। 

 

Link: https://www.jagonews24.com/national/news/762072 

 

 

 

 

আচরেগি ৫ পনরবিষদি সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস সম্ভব : 

আহছ্ানি া নেশি 

• Published: May 16, 20225:21 pm 

 

মেস্ক করকপ িত : সড়দক আচরেগি ৫ পনরবিষদির ফদল ে র্ ষিিা হ্রাস সম্ভব বদল জানিদ দছ ঢাকা আহছ্ানি া নেশি। 

 

মসােবার (১৬ মে) ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি অবনস্থ্ি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির কায ষালদ  স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে 

‘নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা’ শীর্ ষক সভা মথদক সাংস্থ্াটির পে মথদক এ কথা বলা হদ দছ। 

সভার শুরুদি সাংস্থ্াটির পে মথদক নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্যািাস নরদপািষ অব মরাড মসফটির ২০১৮ সাদলর একটি 

প্রনিদবেদির িথয উদেখ কদর বলা হ , প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । প্রনিদবেি 

অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব সসীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম 

ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । 

িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল সাংস্থ্াটির পে মথদক জািাদিা 

হদ দছ। 



সভার শুরুদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি 

কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি। যার েদধ্য অিযিে গনি। 

নিনি বদলি, মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সদে অনি নন্ত্রি/দ্র িগনিদি মোিরযাি 

চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব 

েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির 

িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারনশদপর প্রনিদবেদির 

েদি যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ 

শিাাংশ হ্রাস করা যাদব। 

এ সে  নিনি োিসম্মি মহলদেি পনরধ্াদির ওপর মজার নেদ  বদলি, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের 

জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি 

অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি , িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস 

ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির 

ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। 

অিযনেদক নসিদবল্ট বযবহাদরর ওপর গুরুত্বাদরাপ কদর নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার িদথযর আদলাদক নিনি বদলি, নসিদবল্ট পরা 

চালক ও সােদির আসদির যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং মপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং 

গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

ে র্ ষিিা মথদক নশশুদের রো করদি যািবাহদি নিরাপে ও স রনেি আসদির প্রদ াজি রদ দছ জানিদ  শারনেি রহোি 

বদলি, অনভভাবকদের একটি োিনসকিা রদ দছ যািবাহদি চড়ার সে  নশশুদের মকাদল আগদল রাখার। নকন্তু ে র্ ষিিার 

সে  যখি সাংর্র্ ষ হ  িখি নশশুরা অদিক সে  মকাল মথদক নছিদক পদড় নগদ  োরাত্মক ে েনির সম্ম খীি হ । িাই 

নশশুদের জিয যািবাহদি আলাো স রনেি ও নিরাপদে আসদির প্রদ াজি রদ দছ। মলাবাল মরাড মসফটি পািষিারনশদপর 

এক প্রনিদবেদি মেখা মগদছ, নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ 

মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ ও বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত 

কায ষকর। 

সভা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি 

প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এদেদত্র জিসদচিিিা তিনরসহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  

গেোধ্যেদক এনগদ  আসাদি হদব। 

সভা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসফটি প্রকদের অযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও 

অযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলােসহ গেোধ্যেকেীরা উপনস্থ্ি নছদলি। 

 

link: https://www.prabartan.com/05/16/21/399247.php 

 

 

 



 

মদকে সড়ে দ র্ তিন ে বছকর ২৫ হ জ র ম ন কের মৃতয ু 

1.  মসােবার ১৬ মে, ২০২২ / ৪৮ বার পটিি 

 
কনউজ মেস্ক :: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি, নবদশ্ব োি দর্র েৃিুযর ৮ে বৃহত্তর কারে সড়ক ে র্ ষিিা। এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ 

নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । বাাংলাদেদশই বছদর োরা যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। এসব সড়ক ে র্ ষিিার 

একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর। 

মসােবার (১৬ মে) ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভা কদে নিরাপে সড়ক 

মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা  এ কথা বদলি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের সেন্ব কারী শারনেি রহোি সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্র ওই ৫ আচরিগি 

পনরবিষিগুদলাসহ েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। এসে  অিযদের েদধ্য ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-

পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি, সাংস্থ্াটির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. িাসনিে 

মেহব বা বা াঁধ্ি, এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাে প্রে খ বক্তবয রাদখি। 

ডনিউএইচওসহ নবনভন্ন আন্তজষানিক সাংস্থ্ার প্রনিদবেি িুদল ধ্দর বক্তারা বদলি, যনে গানড়র গনি গদড় ৫ শিাাংশ কোদিা 

হ  িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ আইিটি শিভাগ প্রদ াগ করা 

যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ হ্রাস করা যাদব। োিসম্পন্ন মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ 

হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং 

সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির 

আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র 

৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর। এছাড়াও 

সড়ক বযবহাদরর মেদত্র পথচারী বা সড়ক বযবহারকারীদের সদচিিিা বৃদ্ধি সড়ক ে র্ ষিিা অদিকাাংদশ কদে আসদব। 

 

link: https://banglarjagoron.com/archives/29533 

 

https://banglarjagoron.com/archives/29533


 
সড়কে ৫টি আচরণগত ঝ াঁ কের পকরবততন দ র্ তিন  হ্র কসর সহ েে 

ঢ ে  আহ্ছ কনে  কমেকনর সভ ে বক্ত র  
• মসােবার, ১৬ মে ২০২২, ১৬:২১ 

িনরক ল ইসলাে ::: 

 
প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার 

মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি 

অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর 

এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক 

কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি 

পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল 

প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য 

অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ 



অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে 

করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  

দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা 

এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি 

চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস 

করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার 

মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির 

নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি 

পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা 

পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার 

আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি 

যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির 

আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি 

আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% 

এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর 

(সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর 

গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের 

ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের 

উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-

পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক 

ে র্ ষিিা  োরা যা । 



এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি 

কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল 

আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ 

নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির 

নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা 

নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার 

আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

 

link: https://www.bojrokontho.com/92959 

 

 

 

 

সড়দক ৫টি আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি 

ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক ঢাকা আহছ্ানি া 

নেশদির সভা  বক্তারা 
May 16, 2022 
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নসটিনভ নিউদজর ইউটিউব চযাদিলটি সাবস্ক্রাইব করুি 

নসটিনভ নিউজ।।     িনরক ল ইসলাে, নিজস্ব প্রনিনিনধ্:   প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  

বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি 

অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম 

ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর 

পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে 

গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার 

প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  

িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা 

যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি 

পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। 

যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস 

করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয 

োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত 

গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি 

কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি 

পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির 

যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা 

স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের 

মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি 

পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক 

মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও 

এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 
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মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ 

নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার 

মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার 

মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র 

রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

Link: https://ctvnews24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-

%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/ 
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মডইনল গাজীপ র, সাংবাে নবজ্ঞনি: প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার 

মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স 

সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ 

সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর 

সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে 

গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার 

প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  

িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা 

যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি 

পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। 

যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস 

করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয 

োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত 

গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি 

কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি 

পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির 

যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা 

স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের 

মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি 

পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক 

মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও 

এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ 

নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার 

মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার 

মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র 

রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 
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তকরে ে ইসে ম, কনজস্ব প্রকতকনক িঃ প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  

োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি 

উদেখ করা হদ দছ। 

প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক 

ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার 

একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর 

সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে 

গনি। 

মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি 

মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক 

ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি 

পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল 

েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। 

যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল 

ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। 

অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি 

কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত 

গুরুত্বপূে ষ। 

যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার 

হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর 

এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং 

সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয 

এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর 

মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া 

এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি 

সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক 

মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 



ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের 

উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-

পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক 

ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি 

কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল 

আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ 

নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির 

নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা 

নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো 

লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

Link: https://deshersomoy24.com/national/6460/ 
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িনরক ল ইসলাে, নিজস্ব প্রনিনিনধ্: প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য 

সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ 

বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র 

মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা 

হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা।দসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য 

মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা।ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ 

সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার 

প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা 

যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি 

পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি 

কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা 

২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি 

বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি 

পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও 

নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার 

আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক 

৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য 

সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি 

নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: 

মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং 

বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি।ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড 

মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার 

(কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য 

মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা।দোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি 

প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  

গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি।সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ 

নরদপািষার বক ল আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ নরদপািষার 

আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, 

জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ 

নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার 

আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

 

Link: https://janatarmichill.com/?p=9702 
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1. সে  : মসােবার, ১৬ মে, ২০২২ 

 
নিজস্ব প্রনিদবেক: 

প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি 

২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। 

প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েিৃযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও 

েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা 

হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা 

শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক 

ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি। যার েদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার 

সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারে ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস 

করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ 

আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েিুৃযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। 

অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি 

রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। 

একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয 

এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক 

ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং 

েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সতূ্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস 

অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য 

মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি। 

 

Link: https://jugjugantor.com/2022/05/16/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-

%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-

%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/ 
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আহছানি া নেশদির সভা 

‘সড়ক ে র্ ষিিা কোদি পাদর পাাঁচ আচরেগি পনরবিষি’ 
কনজস্ব প্রকতকবদে    

১৬ মে, ২০২২ ২৩:৩৮ | পড়া যাদব ২ নেনিদি 

নপ্রন্ট 

 

নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার (ডনিউএইচও) েদি, নবদশ্ব োি দর্র েিুৃযর অষ্টে বৃহত্তর কারে সড়ক ে র্ ষিিা। এসব েৃিুযর 

৯০ শিাাংশ নিম্ন ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । বাাংলাদেদশই বছদর োরা যাদে প্রা  ২৫ হাজার োি র্। 

এসব সড়ক ে র্ ষিিার একানধ্ক কারে রদ দছ। 

নবজ্ঞাপি 

িদব সড়দক চলাচদল পাাঁচটি আচরেগি পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদস সহা ক হদি পাদর।   

আজ মসােবার (১৬ মে) ে প দর রাজধ্ািীর শযােলীদি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে 

‘নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা’ শীর্ ষক এক সভা  বক্তারা এসব কথা বদলদছি।   

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের সেন্ব কারী শারনেি রহোি সড়ক ে র্ ষিিা মরাদধ্র পাাঁচ 

আচরেগি পনরবিষিগুদলাসহ েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। এ সে  ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর 

উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি, সাংস্থ্াটির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) 

ডা. িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি, এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাে প্রে খ বক্তবয রাদখি। 

ডনিউএইচওসহ নবনভন্ন আন্তজষানিক সাংস্থ্ার প্রনিদবেি িুদল ধ্দর বক্তারা বদলি, যনে গানড়র গনি গদড় পাাঁচ 

শিাাংশ কোদিা হ  িাহদল ৩০ শিাাংশ ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ 

আইিটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০ হ্রাস করা যাদব। োিসম্পন্ন মহলদেি 

বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০ শিাাংশ হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০ শিাাংশ হ্রাস করদি 

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1146935/2022-05-16


পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েিুৃযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০ শিাাংশ এবাং 

মপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫ শিাাংশ হ্রাস কদর। 

নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি 

নশশুদের মেদত্র ৭০ শিাাংশ এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০ শিাাংশ োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েিুৃয 

হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর। এছাড়াও সড়ক বযবহাদরর মেদত্র পথচারী বা সড়ক বযবহারকারীদের সদচিিিা বৃদ্ধি 

সড়ক ে র্ ষিিা অদিকাাংদশ কদে আসদব। 

 

Link: 

http://www.newspapers71.com/1580462/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%20%E0%A6%A6%E0%A7

%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%95%E0%A6%AE

%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%20%E0%A7%A

B%20%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B

0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E2%80%99 

 
 

 

 

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝ াঁ কের পকরবততন দ র্ তিন  

হ্র কসর সহ েে 
By 

 প্রব স কনউজ মেস্ক 

 - 

May 16, 2022 

 
প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস 

নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স 
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সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে 

আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর 

পনরবিষি ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক 

মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি 

কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা 

সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি 

সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ 

অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির 

িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েিুৃযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা 

নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল 

মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি 

েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত 

গুরুত্বপেূ ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস 

ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার 

আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য 

েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েিুৃয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস 

কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু 

যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি 

পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সতূ্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক 

পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে 

গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ িাসনিে মেহব বা 

বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  

বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ 

গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা 

যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল আহদেে, 

ইদত্তফাদকর স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ নরদপািষার আলী আজে, 

কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের 

স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ 

নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ 

নরদপািষার আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

link: https://probashnews.com/?p=98777 



 

 

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝ াঁ কের পকরবততন দ র্ তিন  হ্র কসর 

সহ েে 
May 16, 2022 by নিউজ মডস্ক 

 
িনরক ল ইসলাে, নিজস্ব প্রনিনিনধ্: প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  

োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি 

উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি 

কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । 

সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি 

ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে 

গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি 

গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল 

সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর 

মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার 

ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি 

শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল 

মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয 

োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি 

পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  



িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  

েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। 

একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং 

নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব 

স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু 

যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% 

োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি 

পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ 

এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের 

উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-

পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক 

ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি 

কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল 

আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ 

নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির 

নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর 

কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা 

নিউদজর স্ট্াফ নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো 

লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

Link: https://shimantobarta.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-

%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-

%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-

%e0%a6%aa%e0%a6%b0/?fbclid=IwAR3hzNQNhlfy6w5epbeFbYa6IryK2Y2yoW22-

YYsyZDkiCcNzZi5JyREuEU 
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স্ট ফ করকপ িত র : প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল 

স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর 

োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে 

আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি 

ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে 

গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কদরি। িার 

প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি 

হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও 

নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর 

মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক 

প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  

নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার 

মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। 

এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি 

সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর 

ে র্ ষিিা  েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। একইভাদব নসিদবল্ট 

পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েৃিুযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং নপছদির আসদির 

যাত্রীদের েদধ্য েৃিুয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা 

স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় 

নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি 

পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং বাাংলাদেদশ নিরাপে 

সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও 

এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা 

আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি কদরি। 



সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল আহদেে, ইদত্তফাদকর 

স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ 

নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র 

রহোি, মভাদরর কাগদজর স্ট্াফ নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর 

স্ট্াফ নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো লা ি ও বাাংলা িাইেদসর স্ট্াফ 

নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 
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সড়দক ৫টি আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি 

ে র্ ষিিা হ্রাদসর সহা ক 

 

Byভকেজকবকে মেস্ক 

May 16, 2022 

 

 

িনরক ল ইসলাে, নিজস্ব প্রনিনিনধ্: প্রনিবছর নবদশ্ব ১৩ লাখ ৫০ হাজার োি র্ সড়ক ে র্ ষিিা  োরা 

যা  বদল নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার মলাবাল স্ট্ািাস নরদপািষ অব মরাড মসইফটি ২০১৮ প্রনিদবেদি উদেখ 

করা হদ দছ। প্রনিদবেি অি যা ী, ৫-২৯ বছর ব স সীোর োি দর্র েৃিযর অিযিে প্রধ্াি কারে 

সড়ক ে র্ ষিিা। আর এসব েৃিুযর ৯০ শিাাংশ নিম্ম ও েধ্যে আদ র মেদশ সাংগটিি হ । সড়ক 

ে র্ ষিিার একাধ্ীক কারে রদ দছ। িদব সড়দক ৫টি েূল আচরেগি ঝ াঁ নকর পনরবিষি ে র্ ষিিা 

হ্রাদসর সহা ক হদি পাদর বদল েন্তবয কদরদছি বক্তারা। 

মসােবার ১৬ মে সকাল ১১ িা  ঢাকা আহছ্ানি া নেশি, স্বাস্থ্য মসক্টদরর সভাকদে নিরাপে সড়ক 

মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকা শীর্ ষক সভা মথদক এ আহ্বাি জািাি বক্তারা। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের প্রকে সেন্ব কারী শারনেি রহোি েূল প্রবন্ধ 

উপস্থ্াপি কদরি। িার প্রবদন্ধ সড়ক ে র্ ষিিা  ৫ টি নরস্ক ফযাক্টর িুদল ধ্দরি।যারেদধ্য অিযিে 

গনি। মেখা যা  যিগুদলা সড়ক ে র্ ষিিা সাংর্টিি হ  িার প্রা  সবগুদলার সাদথ অনি নন্ত্রি/দ্র ি 

গনিদি মোিরযাি চালাদিার নবর্ টি সাংম্পনকষি। যনে গনি নিধ্ ষারি ও নি ন্ত্রে করা যা  িাহদল 
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সড়ক ে র্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভব। মিেনিভাদব েেযপ অবস্থ্া  বা মিশাজািী  দ্রবয মসবি কদর 

মোিরযাি পনরচালিাও সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর পাশাপানশ আর্াদির িীব্রিা এবাং মসই ে র্ ষিিার 

ফদল েৃিুযর সম্ভাবিাদক প্রভানবি কদর। যনে েেযপ অবস্থ্া  মোিরযাি চালাদিা নিদর্ধ্ নবধ্ািটি 

শিভাগ প্রদ াগ করা যা  িাহদল ে র্ ষিিা  নিহদির সাংখযা ২০% হ্রাস করা যাদব (সূত্র: মলাবাল 

মরাড মসইফটি পািষিারশীপ)। অিযনেদক, ে ই এবাং নিি চাকার মোিরযাি বযবহারকারীদের জিয 

োথার আর্াি েৃিুযর প্রধ্াি কারে। এখাদিও মযেি গনির নবর্ টি রদ দছ পাশাপানশ মহলদেি 

পনরধ্াদির নবর্ টি অিযন্ত গুরুত্বপূে ষ। যনেও মহলদেি পনরধ্াি সরাসনর ে র্ ষিিার ঝ াঁ নকর উৎস ি  

িদব ে র্ ষিা  আহি ও নিহদি হার হ্রাদস ভূনেকা পালি কদর। সটিক মহলদেি বযবহাদর ে র্ ষিিা  

েৃিুয ঝ াঁ নক ৪০% হ্রাস করদি পাদর এবাং োথার আর্াদির ঝ াঁ নক ৭০% হ্রাস করদি পাদর। 

একইভাদব নসিদবল্ট পরা চালক এবাং সােদির আসদি যাত্রীর েদধ্য েিুৃযর ঝ াঁ নক ৪৫-৫০% এবাং 

নপছদির আসদির যাত্রীদের েদধ্য েিুৃয এবাং গুরুির আর্াদির ঝ াঁ নক ২৫% হ্রাস কদর (সূত্র: নবশ্ব 

স্বাস্থ্য সাংস্থ্া)। নশশুদের জিয নিরাপে বা স রনেি আসি একইভাদব সড়ক ে র্ ষিিা  নশশু 

যাত্রীদের নবদশর্ কদর মবনশ মছাি নশশুদের মেদত্র ৭০% এবাং বড় নশশুদের মেদত্র ৫৪-৮০% 

োরাত্মক আর্াি পাও া এবাং েৃিুয হ্রাদস অিযন্ত কায ষকর (সূত্র: মলাবাল মরাড মসইফটি 

পািষিারশীপ)।এছাড়াও বিষোি সড়ক পনরবহি আইি ২০১৮ এর গযাপগুদলার স পানরশসে হ এবাং 

বাাংলাদেদশ নিরাপে সড়ক মজারোরকরদে গেোধ্যদের ভূনেকার কথা িুদল ধ্দরি। 

ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির মরাড মসইফটি প্রকদের এযাডদভাদকনস অনফসার (পনলনস) ডাাঃ 

িাসনিে মেহব বা বা াঁধ্ি ও এযাডদভাদকনস অনফসার (কনেউনিদকশি) িনরক ল ইসলাদের 

উপনস্থ্নিদি উক্ত আদলাচিা সভা  বক্তবয রাদখি ঢাকা আহছ্ানি া নেশদির স্বাস্থ্য মসক্টদরর উপ-

পনরচালক মো. মোখদলছুর রহোি সহ গেোধ্যেকেীরা। 

মোখদলছুর রহোি বদলি, নবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার েদি প্রনি বছর মেদশ প্রা  ২৫ হাজার োি র্ সড়ক 

ে র্ ষিিা  োরা যা । 

এদেদত্র জিসদচিিিা তিনর সহ িীনি-নিধ্ ষারেী পয ষদ  গেোধ্যেদক এনগদ  আসার আহ্বাি 

কদরি। 

সভা  তেনিক প্রথে আদলার স্ট্াফ নরদপািষার ি রুল আেীি, সেকাদলর স্ট্াফ নরদপািষার বক ল 

আহদেে, ইদত্তফাদকর স্ট্াফ নরদপািষার জানেউল আহসাি নশপ , বাাংলাদেশ প্রনিনেদির স্ট্াফ 

নরদপািষার আলী আজে, কাদলরকদের স্ট্াফ নরদপািষার মরজও াি নবশ্বাস, োিবজনেদির নসনি র 

স্ট্াফ নরদপািষার শুভ্র মেব, জিকদের স্ট্াফ নরদপািষার ফজল র রহোি, মভাদরর কাগদজর স্ট্াফ 

নরদপািষার ইেরাি রহোি, ঢাকাদপাদস্ট্র স্ট্াফ নরদপািষার েনি আচায ষয, জাদগা নিউদজর স্ট্াফ 

নরদপািষার মিৌনহে জ্জাোি িন্ম , নবজদিস স্ট্যান্ডাদডষর স্ট্াফ নরদপািষার আসাে ো লা ি ও বাাংলা 

িাইেদসর স্ট্াফ নরদপািষার হানফজ র রহোর উপনস্থ্ি নছদলি। 

Link: 

https://www.voicebd24.com/2022/05/16/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95%e0%a7%8

7-%e0%a7%ab%e0%a6%9f%e0%a6%bf-

%e0%a6%86%e0%a6%9a%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a6%97%e0%a6%a4-

%e0%a6%9d%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%b0-

%e0%a6%aa%e0%a6%b0/ 


