
রা া 
বাকী িব াহ

েদেশ গত 
েবপেরায়া 
28৯। আহ
থামেছ না
যানবাহন 
পাoয়া পির
িনহত হেয়
িনহত হেয়
o 2৯95িট
লাখ 25 হ
িশ াথ  8
দুঘ র্টনায় 4
6558িট। 

3128 সাে
জন িনহত
পর পুিলশ 
93 লাখ 4
সংখয্া েবে
কমেছ না 
বাiের িবিভ
o যানবাহ
আবার যান
চালােনার 
a সময় থ
লািগেয় রা
চলাচল, ফু
aিভেযাগ 
কনে বেল
েমে াপিলট
স েক র্ িক

পারাপা
াহ 

ত েসায়া 3 বছ
যানবাহেনর ধ
হত হেয়েছন 
।আiনশৃ লা
চালনা েযমন 
িরসংখয্ান েথেক
য়েছন। রা া প
য়েছন। আহত 
িট যানবাহন আ
হাজার 956 টা
৯ জন o পথচ
4,755িট মামল
জিরমানা আদা

েল 5,255িট স
ত হেয়েছ। আহ

957 চালক 
477 টাকা। আ
েড়েছ। রাজধান
দুঘ র্টনা। রাজ

িভ  ােন িশ
হেনর িবরুে  e
নবাহন িনেয় রা
কারেণ eেকর
থােক তার uে
া া পার হoয়
ফুটপাথ বহার
রেয়েছ, েদেশ

লর হাত o লািঠ
টন পুিলেশর 
কছুi জােন না

াের দুঘ র্ট

ছের সড়ক দুঘ র্
ধা ায় াণ হা
ায় ৯ হাজার

া বািহনীর মেত
দায়ী; eকiস

ক জানা যায়, চ
পার হেত িগেয়
হেয়েছন 2 হাজ

আটক কেরেছ। 
াকা। 3129 স
চারী 3531 জন
লা দােয়র করা
দায় করা হেয়েছ

সড়ক দুঘ র্টনায় 
হত হেয়েছ আ
o 7469িট য

আiনশৃ লা বা
নীর বাiের েব
জধানীর িবিভ
াথ  o পথচারী

eেকর পর eক
রা ায় নামেছ। 
র পর eক দু
া িচ । ফুটo

য়া, েবপেরায়া 
র না কের ধ
শ সব ে ে
িঠ িনভ র্র। িসগ
ািফক u র 

। তােদর েমাটর

র্টনায় ব

ঘ র্টনায় 295 িশ
ািরেয়েছন 6 হ
। eসব ঘটনায়
ত, রা া পারা
সে  পথচারীেদ
চলিত বছেরর 
য় 651 জন িনহ
াজার 54 জন
মামলা করা হ

সােল েদেশ 49
ন। শুধু রাজধা
া হেয়েছ। eস
ছ 258 েকািট 3

িনহত হেয়েছন
আরo 5 হাজাের
যানবাহন আটক
ািহনীর মেত, র
বপেরায়া াক,
 eলাকায় সড়
রীর মৃতুয্র ঘটন
ক মামলা দােয়
তারা রা ার েম

দুঘ র্টনা ঘটেছ
oভার ি জ ব
গািড়র সামেন
ধান সড়ক িদে
 িডিজটাল িস
গ াল নয়, হাত
িবভাগ েথেক

টরযান আiন স

বাড়েছ ি

িশ াথ  িনহত 
হাজার 441 প
ায় যানবাহন o
াপােরর সময় 
েদর aসেচতন
জানুয়াির েথেক
হত হেয়েছন।
। eসব দুঘ র্টনা
হেয়েছ 95৯িট
95৯িট সড়ক দু
ানীেত সড়ক দু
সব মামলায় চাল
31 লাখ 9৯ হ

ছন 5,226 জন
ররo েবিশ। 4
ক কেরেছ। জি
রা া পারাপাের
, পুরেনা যানব
ড়ক দুঘ র্টনায় 
নাo aেনক। a
য়র করার পর 
েমাড়, েজ া 
। িতিট দুঘ র্ট
বহার না কের
ন িদেয় েদৗেড়
েয় হাঁটাসহ না
িসে ম চালু ক
ত নড়াচড়া েদে

ক বলা হেয়েছ
স েক র্ িশ ণ

/ 2৯ - eি ল

িশ াথ

হেয়েছন। e
পথচারী। সব ি
o চালক আটক
িনহেতর সংখয্

নভােব চলাচল
ক মাচ র্ পয র্  ে
। গত 4 মােস 
নার কারেণ আi
িট। জিরমানা আ
দুঘ র্টনায় িনহত
দুঘ র্টনা ঘেট 38
ালক আটক হয়
হাজার 284 টা

। eরমে  িশ
4,978িট মাম

জিরমানা আদায়
রর সময় েবপে
বাহন িনয় ণহী
িশ াথ র মৃতু

aিভেযাগ রেয়ে
তারা জিরমান
িসংসহ িবিভ
র্টনার পর আi
ঝুিঁকপূণ র্ভােব 

ড় রা া পার হ
নানা কারেণ প
করা হেলo 
দেখ গািড় িসগ
ছ, aেনক াi
ণ েদয়া শুরু হ

ল, 312৯ 

 মৃতুয্হা

 সময় শুধু রা
িমিলেয় িনহেত
ক eবং মামলা 
খয্া বৃি  পাoয়
লo দায়ী। পুিল
েদেশ সড়ক দু
৯19িট সড়ক

iনশৃ লা বািহ
আদায় করা হে
ত হেয়েছ 5,2
82িট। ঢাকা িব
য় ৯62 জন o
াকা। 

শ াথ  64 জন
মলা দােয়র কর
য় করা হেয়েছ 
েরায়া যানবাহে
হীনভােব চালাে
তুয্র পর আে
য়েছ, ািফক িব
না িদেয় পার ে
 পেয়ে  িনয়ম
iনশৃ লা বাি
রা া পার হo
হেত িগেয় দুi
পথচারীরা দুঘ র্টন
ািফক ব া
াল পেয়  a

iভার o েহ া
হেয়েছ।  

হার 

া া পার হেত
তর সংখয্া ৯ হ
করা হেলo দু
য়ার জ  েবপ
িলশসহ িবিভ
দুঘ র্টনায় 63 িশ
ক দুঘ র্টনায় ৯7
িহনী 774 জন 
েয়েছ 5৯ েকািট
13 জন। তার
িবভােগ 8শ’র ে
o যানবাহন জ

ন o পথচারী 3
রা হেয়েছ। দুঘ
223 েকািট 25
েনর ধা ায় িন
ােনাসহ নানা ক
ালন হেলo ঢ

িবভাগ েথেক া
েপেয় যাে । e
ম না েমেন যান
িহনী তৎপর হ

oয়া, কােন েহড
i গািড়র মাঝ
টনার কবেল প
াপনা eখেনা 
aিত ম কের
ার েমাটরযান 

ত িগেয় 
হাজার 
দুঘ র্টনা 
পেরায়া 
 সূে  

িশ াথ  
73 জন 
চালক 
িট 9৯ 
র মে  
েবিশ। 

জ  হয় 

3,481 
ঘ র্টনার 
5 লাখ 
নহেতর 
কারেণ 
ঢাকার 
াiভার 
eরপর 
নবাহন 
হেলo 
ডেফান 
ঝ িদেয় 
পেড়ন। 
চলেছ 

। ঢাকা 
আiন 


