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2018 সােল পাঁচ হাজার 514িট সড়ক দঘুর্টনায় সাত হাজার 221 জেনর মৃতুয্ হেয়েছ। eসব
দঘুর্টনায় আহত হেয়েছন anত 15 হাজার 466 জন। আেগর বছর েদেশ চার হাজার 979িট
সড়ক দঘুর্টনায় সাত হাজার 397 জেনর মৃতুয্ হেয়িছল। oi বছর আহত হেয়িছেলন 16
হাজার 193 জন।

সড়ক, েরল, েনৗ o আকাশ পথ িমিলেয় গত বছর েমাট ছয় হাজার 48িট দঘুর্টনা ঘেটেছ।
eসব ঘটনায় সাত হাজার 796 জেনর মৃতুয্ হেয়েছ। আহত হেয়েছন 15 হাজার 980 জন।
বাংলােদশ যাtীকলয্াণ সিমিতর ‘2018 সােলর বািষর্ক pিতেবদেন’ e তথয্ uেঠ eেসেছ।

জাতীয় েpস kােব সংবাদ সেmলেন kবার e pিতেবদন uপsাপন কেরন যাtীকলয্াণ
সিমিতর মহাসিচব েমাজােmল হক েচৗধুরী। িতিন জানান,  েদেশর জাতীয়,  আ িলক o
aনলাiন সংবাদমাধয্েম pকািশত সড়ক দঘুর্টনার সংবােদর আেলােক e pিতেবদন ৈতির করা
হেয়েছ।

েমাজােmল হক বেলন,  িবদায়ী বছেরর 3 eিpল রাজধানীেত সড়ক দঘুর্টনায় কেলজছাt

  যুগাnর িরেপাটর্

eক বছের সড়েক িনহত 7221 https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/137589/eক-ব...

1 of 3 1/26/2019, 10:42 AM



রাজীেবর িবিcn হাত দiু বােসর মােঝ আটেক থাকার ছিব েদেশর মানেুষর দয় কাঁিদেয়েছ।
eর েরশ কাটেত না কাটেতi 20 eিpল রাsা পার হেত িগেয় গৃহকমর্ী েরািজনা পা হারান।
পের হাসপাতােল মারা যান। 29 জলুাi kিমর্েটালায় শহীদ রিমজuিdন কয্াnনেমn কেলেজর
দiু  িশkাথর্ী বাসচাপায় িনহত হoয়ার পর সারা েদেশ pিতিট sুল-কেলেজর ছাt-ছাtীরা
িনরাপদ সড়েকর দািবেত রাsায় েনেম আেস। 27 আগs চ gােমর িসিট েগট eলাকায় বােস
aিতিরk ভাড়া িনেয় িবতেকর্ র েজের েরজাuল কিরম রিন নােম eক যাtীেক বাস েথেক
েফেল হতয্া করা হয়। 28 আগs রাsা পার হাoয়ার সময় kি য়ায় বােসর ধাkায় মােয়র
েকাল েথেক পের িশ  আিকফা িনহত হয়।

সংবাদ সেmলেন জানােনা হয়, গত বছর 23 জনু eকিদেন 62 জেনর pাণহািনর ঘটনা
বয্াপক আেলাচনার জn েদয়। uেdগজনক হাের pাণহািনেত 25 জনু মিntসভার ৈবঠেক
pধানমntী সড়ক িনরাপtায় েবশ িকছু tপূণর্ িনেদর্শনা েদন। e ছাড়া নতুন সরকােরর
িনবর্াচনী iশেতহাের িনরাপদ সড়েকর a ীকার করা হয়।

েমাজােmল হক বেলন, 2018 সােল েরলপেথ 370িট দঘুর্টনায় 394 জন িনহত o 248 জন
আহত হেয়েছন। েনৗপেথ 150িট দঘুর্টনায় 126 জন িনহত o 234 জন আহত হেয়েছন।
িনেখাঁজ রেয়েছন 387 জন। আকাশপেথ পাঁচিট দঘুর্টনায় গত বছর 55 জন িনহত o 32
জন আহত হেয়েছন।

িলিখত বkেবয্ বলা হয়, গত বছর সড়েক যােদর pাণ েগেছ, তােদর 787 জনi নারী। িশ
487 জন। িনহতেদর মেধয্ eক হাজার 252 জন চালক o িমক, 880 িশkাথর্ী, 231 জন
আiনশৃ লা বািহনীর সদসয্, 106 িশkক o 34 সাংবািদক রেয়েছন। সবেচেয় েবিশ দঘুর্টনায়
পেড়েছ াক o কাভাডর্ ভয্ান।

e  ধরেনর  বাহেনর  দঘুর্টনায়  পড়ার  হার  েমাট  দঘুর্টনার  28  দশিমক  68  শতাংশ,
েমাটরসাiেকল 25 দশিমক 30 শতাংশ, বাস 18 দশিমক 92, aেটািরকশা 9 দশিমক 61,
নিছমন-কিরমন 5 দশিমক 80 শতাংশ। 41 দশিমক 53 শতাংশ মতুৃয্ হেয়েছ গািড়চাপায়,
29 দশিমক 72 শতাংশ েkেt দiু বাহেনর মেুখামিুখ সংঘেঘর্ হতাহেতর ঘটনা ঘেটেছ, আর
গািড় খােদ পেড় 16 দশিমক 18 শতাংশ মতুৃয্ ঘেটেছ।

সিমিতর পযর্েবkেণ বলা হেয়েছ, েবপেরায়া গিতেত গািড় চালােনা, িবপjনক oভারেটিকং,
সড়ক-মহাসড়ক o রাsা-ঘােটর িনমর্াণ kিট, িফটেনসিবহীন যানবাহন, যাtী o পথচারীেদর
aসতকর্ তা, চলn aবsায় েমাবাiল বা েহড েফান বয্বহার, মাদক েসবন কের যানবাহন
চালােনা, মহাসড়ক o েলেভল kিসংেয় িফডার েরােডর যানবাহন uেঠ পরা, রাsায় ফুটপাত
না থাকা বা ফুটপাত েবদখেল থাকা, যানবাহেন aিত পণয্ বা যাtী বহন eবং সড়েক েছাট
যানবাহেনর সংখয্া বাড়ায় দঘুর্টনা বাড়েছ।

সড়ক দঘুর্টনা েরােধ েবশ িকছু সুপািরশo তুেল ধেরেছ সংগঠনিট। েসখােন বলা হেয়েছ-
ািফক  আiন,  েমাটরযান  আiন  o  সড়ক  বয্বহার  িবিধিবধান  সmেকর্  sুল-কেলজ,

িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ী o সাধারেণর মেধয্ বয্াপক pচার চালােত হেব। eকi সে  িটিভ-
aনলাiন,  সংবাদপt  o  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধয্েম  সড়ক  সেচতনতামলূক  বা  দঘুর্টনা
pিতেরােধ বয্াপক pচােরর বয্বsা করেত হেব।

জাতীয় o আ িলক মহাসড়েকর পাশ েথেক হাট-বাজার aপসারণ, ফুটপাত দখলমkু করা,
েরাড সাiন ( ািফক িচh) sাপন করা, েজbাkিসং েদয়া, চালকেদর েপশাগত pিশkণ o
ৈনিতক িশkার বয্বsা করা, যাtীবাnব সড়ক পিরবহন আiন o িবিধিবধান pণয়ন, গািড়র
িফটেনস o চালকেদর লাiেসn েদয়ার পdিতগত unয়ন-আধুিনকায়ন, জাতীয় মহাসড়েক কম
গিত o dত গিতর যােনর জনয্ আলাদা েলেনর বয্বsা করা eবং লাiেসn নবায়েনর সময়
চালকেদর জনয্ েডাপ েটেsর বয্বsা করার কথা eেসেছ তােদর সুপািরেশ।

সংসেদ পাস হoয়া সড়ক পিরবহন আiন dত বাsবায়েনর দািব জানােনার পাশাপািশ সড়ক
দঘুর্টনায় আহত o kিতgsেদর িচিকৎসা o পুনবর্াসেনর বয্বsা করেত সড়ক িনরাপtা তহিবল
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক
pকািশত eবং যমুনা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2018 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব,
aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

গঠেনর সুপািরশ কেরেছ যাtীকলয্াণ সিমিত।

েমাজােmল হক বেলন,  গত কেয়ক বছের সরকােরর িবিভn uেদয্ােগর ফেল যানবাহেনর
সংখয্ানুপােত দঘুর্টনার সংখয্া ‘aেনকাংেশ িনয়ntেণ’  রাখা সmব হেয়েছ। সরকার িনবর্াচনী
a ীকােরর pিতফলন ঘিটেয় সড়ক িনরাপtায় যথাযথ পদেkপ িনেল আগামীেত সড়ক দঘুর্টনা
আরo নািমেয় আনা সmব হেব বেল আমরা মেন কির।

সােবক  তttাবধায়ক  সরকােরর  uপেদ া  েহােসন  িজlুর  রহমান  সংবাদ  সmলেন  uপিsত
িছেলন।
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