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জাতীয় কিমিটর পয র্েব ণ িতেবদন কাশ 

পাঁচ মােস 28৯3িট সড়ক দুঘ র্টনায় 26 শতািধক মানুেষর াণহািন 
িনহেতর তািলকায় 353 নারী o 423 িশশু 
আহত িতন হাজার 654  

িনজসব্ িতেবদক    

চলিত বছেরর থম পাঁচ মােস জাতীয় মহাসড়ক, আ  েজলা সড়ক o আ িলক সড়কসহ সারা েদেশ eক হাজার 8৯3িট সড়ক 
দুঘ র্টনা ঘেটেছ। eসব দুঘ র্টনায় eক হাজার 663 জন িনহত o িতন হাজার 654 জন আহত হেয়েছ। িনহেতর তািলকায় 353 নারী 
o 423 িশশু রেয়েছ। েবসরকাির সংগঠন েনৗ সড়ক o েরলপথ র া জাতীয় কিমিটর (eনিসিপeসআরআর) পয র্েব ণ িতেবদেন 
ei ত  তুেল ধরা হেয়েছ। 

গতকাল রিববার কািশত oi িতেবদেন বলা হয়, জানুয়ািরেত 494িট দুঘ র্টনায় 522 জেনর াণহািন eবং 836 জন আহত 
হেয়েছ। েফ য়ািরেত 512িট দুঘ র্টনায় িনহত o আহত হেয়েছ যথা েম 526 জন o 995 জন। মােচ র্ 495িট দুঘ র্টনায় 497 জন 
িনহত o 931 জন আহত হেয়েছ। eি েল দুঘ র্টনা ঘেটেছ 438িট। eেত 451 জন িনহত o 721 জন আহত হেয়েছ। আর েম 
মােস 3৯8িট দুঘ র্টনায় 449 জন িনহত হেয়েছ। e সমেয় আহত হেয়েছ 615 জন।  

িতেবদেন েদখা যায়, মাচ র্ মােসর তুলনায় eি েল সড়ক দুঘ র্টনা o হতাহেতর সংখয্া কেমেছ। তেব জাতীয় কিমিটর পয র্েব েণ 
সড়ক দুঘ র্টনার জ  েয 21িট ধান কারণ িচি ত করা হেয়িছল েসগুেলা aপিরবিত র্ত রেয়েছ uে খ করা হেয়েছ িতেবদেন। 
কারণগুেলা হেলা চালকেদর িতেযািগতামূলক মেনাভাব o েবপেরায়া গিতেত গািড় চালােনা, ƣদিনক চুি েত চালক, ক া র বা 
েহলপােরর কােছ গািড় ভাড়া েদoয়া, aদ  o লাiেস িবহীন চালক িনেয়াগ, সড়েক চলাচেল পথচারীেদর aসতকর্তা, িবিধ ল ন 
কের oভারেলািডং o oভারেটিকং, দীঘ র্ ণ িবরামহীনভােব গািড় চালােনা, িটপূণ র্ গািড় চলাচল বে  আiেনর যথাযথ েয়ােগর 
aভাব, জনবহুল eলাকাসহ দূরপা ার সড়েক ািফক আiন যথাযথভােব aনুসরণ না করা, সড়ক-মহাসড়েক েমাটরসাiেকলসহ িতন 
চাকার যানবাহন চলাচল বৃি  eবং ানীয়ভােব ƣতির iি নচািলত  যােন যা ী o প  পিরবহন। 

e িবষেয় েনৗ সড়ক o েরলপথ র া জাতীয় কিমিটর সাধারণ স াদক আশীষ কুমার েদ কােলর ক েক বেলন, ‘শুধু কেঠার আiন 
ণয়ন কের সড়ক দুঘ র্টনা েরাধ করা স ব নয়। e জ  সু ু পিরক নার মা েম সড়ক খােত শৃ লা িফিরেয় আনা েয়াজন।’ 

তাঁর মেত, আiেনর যথাযথ েয়াগ েযমন দরকার, েতমিন আiন সবার জ  সমানভােব েযাজয্ হেত হেব। েস ে ে  সড়ক 
পিরবহন খােত িবরাজমান ƣনরাজয্ o িবশৃ লার িবরুে  সংি  সব মহলেক েসা ার কের েতালা aপিরহায র্। e ছাড়া যা ী o প  
পিরবহেনর ে ে  সড়েকর oপর aিধক িনভ র্রশীলতা কমােত েনৗ o েরল েযাগােযাগ ব া স সািরত o আধুিনকায়ন করার আহব্ান 
জানান িতিন। 

 


