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চার মাসে েড়সে প্রাণ গেসে ১৫৫২ জসের 

জররপ প্ররিসেদে  

চলরি েেসরর চার মাসে ১৪৯৫টি েড়ে দুর্ ঘটো র্সটসে। এসি ১৫৫২ জে রেহি ও ৩ হাজার ৩৯ জে আহি হসেসেে। রেহসির মসে 

১৯৫ জে োরী ও ২৬৮ রিশু রসেসে। েি ১ জানুোরর গেসে ৩০ এরপ্রল পর্ ঘন্ত জািীে মহােড়ে, আন্তঃসজলা েড়ে ও আঞ্চরলে 

েড়েেহ োরাসদসি এেে প্রাণর্ািী দুর্ ঘটো র্সট।  

 

গেেরোরর েংেঠে গেৌ, েড়ে ও গরলপে রক্ষা জািীে েরমটির (এেরেরপএেআরআর) মারেে জররপ ও পর্ ঘসেক্ষণ প্ররিসেদসে এ 

িথ্য তুসল ধরা হসেসে। েিোল িরেোর েংোদ রেজ্ঞরি আোসর েংেঠেটি এ প্ররিসেদে প্রোি েসর। েরমটি জাোে, ২২টি োংলা 

ও ইংসররজ জািীে দদরেে, ১০টি আঞ্চরলে েংোদপত্র এেং আটটি অেলাইে রেউজ গপাট ঘাল ও েংোদ েংস্থার প্রোরিি িথ্য-

উপাসের রিরেসি এ হিাহসির পররেংখ্যাে দিরর েরা হসেসে। 

 

প্ররিসেদসে েলা হে, জানুোররসি ৩৮৩টি দুর্ ঘটোে ৫৩ োরী ও ৭১ রিশুেহ ৪১১ জসের প্রাণহারে এেং ৭২৫ জে আহি হসেসেে। 

গেব্রুোররসি ৪০১টি দুর্ ঘটোে রেহি ৪১৫ জে ও ৮৮৪ জে আহি হসেসেে। রেহসির িারলোে ৫৮ োরী ও ৬২ রিশু রসেসে। মাসচ ঘ 

৩৮৪টি দুর্ ঘটোে ৪৬ োরী ও ৮২ রিশুেহ ৩৮৬ জে রেহি এেং আরও ৮২০ জে আহি হসেসেে। এরপ্রসল দুর্ ঘটো র্সটসে ৩২৭টি। 

এসি ৩৪০ জে রেহি এেং ৬১০ জে আহি হসেসেে। রেহিসদর মসে ৩৮ োরী ও ৫৩ রিশু রসেসে।  

 

প্ররিসেদসে গদখা র্াে, মাচ ঘ মাসের তুলোে এরপ্রসল েড়ে দুর্ ঘটো ও হিাহসির েংখ্যা েসমসে। িসে এে মাসের িসথ্য দুর্ ঘটো-

পরররস্থরি মূল্যােে েরা র্াসে ো েসল প্ররিসেদসে উসেখ েরা হে।  

 

জািীে েরমটির পর্ ঘসেক্ষসণ েড়ে দুর্ ঘটোর জন্য গর্ ১০টি প্রধাে োরণ রচরিি েরা হসেরেল গেগুসলা অপররেরিঘি রসেসে উসেখ 

েরা হসেসে প্ররিসেদসে। োরণগুসলা হসে, চালেসদর প্ররিসর্ারেিামূলে মসোিাে ও গেপসরাো েরিসি োরড় চালাসো; দদরেে-

চুরিসি চালে, েন্ডাক্টর ো গহলপাসরর োসে োরড় িাড়া গদওো; অদক্ষ ও লাইসেন্সরেহীে চালে রেসোে; েড়সে চলাচসল 

পেচারীসদর অেিেঘিা; রেরধ লঙ্ঘে েসর ওিারসলার ং ও ওিারসটরেং; দীর্ ঘক্ষণ রেরামহীেিাসে োরড় চালাসো; ত্রুটিপূণ ঘ োরড় 

চলাচল েসে আইসের র্োর্ে প্রসোসের অিাে; জেেহুল এলাোেহ দূরপাোর  েড়সে ট্রারেে আইে র্োর্েিাসে অনুেরণ ো েরা; 

েড়ে-মহােড়সে গমাটরোইসেলেহ রিে চাোর র্ােোহে চলাচল বৃরি এেং স্থােীেিাসে দিরর ইরিেচারলি ক্ষুদ্রর্াসে র্াত্রী ও পণ্য 

পররেহে। 

 

গেৌ, েড়ে ও গরলপে রক্ষা জািীে েরমটির োধারণ েম্পাদে আিীষ কুমার গদ েসলে, শুধু েসঠার আইে প্রণেে েসর েড়ে দুর্ ঘটো 

গরাধ েরা েম্ভে েে। এজন্য সুষ্ঠু পররেল্পোর মােসম েড়ে খাসি শৃঙ্খলা রেররসে আো প্রসোজে। রিরে েসলে, আইসের র্োর্ে 

প্রসোে গর্মে দরোর, গিমরে আইে েোর জন্য েমােিাসে প্রসর্াজয হসি হসে। গেসক্ষসত্র েণপররেহে খাসি রেরাজমাে দেরাজয ও 

রেশৃঙ্খলার রেরুসি েংরিষ্ট েে মহলসে গোচ্চার েসর গিালা অপররহার্ ঘ। এ োড়া র্াত্রী ও পণ্য পররেহসের গক্ষসত্র েড়সের ওপর 

অরধে রেি ঘরিীলিা েমাসি গেৌ ও গরল গর্াোসর্াে ব্যেস্থা েপ্রসাোররি ও আধুরেোেে েরসি হসে।  

 


