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সড়ক ঘটনায় আহত নায়াখালী জলার দি ণ হািতয়ার িদেদাকািন পবন ম মদার রাজধানীর জাতীয় অেথােপিডক হাসপাতাল 
ও নবাসন িত ােন (প  হাসপাতাল) িচিকৎসাধীন। ৩০ ন িচিকৎসেকরা ত র ডান পা হ র ওপর থেক কেট ফেলেছন। পা 
হািরেয় পবন এখন িতব ী। পবনেক দখােশানার জ  সে  আেছন ছাট ভাই মাধব ম মদার। গত সামবার মাধব থম 
আেলােক বেলন, ৯ ন সকাল ১০টার িদেক পবন মাটরসাইেকেল বাজাের যাি েলন। রা ায় ইিজবাইেকর সে  সংঘেষ আহত হন 
িতিন। ডান পােয়র  আ লসহ পােয়র হাড় ভেঙ যায়, হ র বা  বিরেয় আেস। আহত পবনেক থেম হািতয়া উপেজলা 
হাসপাতােল নওয়া হয়, তারপর ঢাকার এক  বসরকাির হাসপাতােল ও শেষ প  হাসপাতােল আনা হয়। ভাইেয়র ঘটনার কথা 
বলেত বলেত মাধব ম মদার জানান, কেয়ক বছর আেগ নারেকলগাছ থেক পেড় মাধব িনেজ মারা ক আহত হেয়িছেলন। ত র ব  
হােতর হাড় ভেঙ যায়। ব  হাত দিখেয় বেলন, অেনক খরচ হেলও হাত সাজা হয়িন। কথায় কথায় মাধব ত র অ  ই ভাইেয়র 
ঘটনার কািহিনও শানােলন। ২০০০ সােল ধানমাড়াইেয়র যে র আঘাত লােগ সজ ভাই যাদব ম মদােরর ডান চােখ। সই চাখ 

আর ভােলা হয়িন, ডান চাখ ি হীন। আর মজ ভাই ল ণ ম মদার ২০০৭ সােল আ হত া কেরন। দি ণ হািতয়ার এই পিরবার 
যন বাংলােদেশর ঘটনা পিরি িতর িতিনিধ  করেছ। ঘটনা িবষেয় ২০১৬ সােলর সবেশষ জাতীয় জিরেপর ত  িবে ষণ কের 
দখা গেছ, ঘটনা ও আঘােতর কারেণ দেশ িত ঘ ায় ১২ জন মা েষর  হে । আর িত ঘ ায় আহত হে  ২ হাজার ২৮৭ 

জন। মারা ক আহত ি েদর ম  থেক িত ঘ ায় িতব ী হেয় পড়েছ ২৮ জন। ‘বাংলােদেশ া  ও ঘটনা জিরপ ২০১৬’ 
িশেরানােমর এই জিরপ কেরিছল া  ম ণালেয়র অসং ামক রাগ িনয় ণ কম িচ ও বসরকাির িত ান স ার ফর ইন ির 
ি েভনশন অ া  িরসাচ, বাংলােদশ (িসআইিপআরিব)। জিরেপর এক  সারসংে প কাশ করেলও ল িতেবদন কাশ হয়িন। 
স িত ল িতেবদেনর এক  কিপ থম আেলা পেয়েছ। জিরেপর সে  জিড়ত িছেলন িসআইিপআরিবর ডাটা ব াপনা শাখার 

ধান ড. মা. আ  তােলব। িতিন থম আেলােক বেলন, ‘ ঘটনা, আঘাত বা জখম বড় ধরেনর জন া  সম া। পিরবাের, সমােজ 



ও রাে  এর ভাব অেনক গভীের।  সড়ক ঘটনা, আ হত া ও পািনেত ডাবার ঘটনার অিত  অংশ স েক মা ষ জানেত 
পাের। বা ব ঘটনা অেনক বড় ও পিরি িত ভয়াবহ।’ 

িব  া  সং া ১৩  িবষয়েক ঘটনা, আঘাত বা জখেমর মে  ফেলেছ। এ েলা হে  আ হত া, সড়ক ঘটনা, পেড় যাওয়া, 
ধারােলা ব  ারা কেট যাওয়া, পড়  ব র আঘাত, েড় যাওয়া, াণী ও কীটপতে র কামড় ও আঘাত, সিহংসতা, পািনেত ডাবা, 
মিশন বা য পািতর আঘাত, িব ৎ ৃ , ঘটনাজিনত াসেরাধ ও ঘটনাজিনত িবষপান। জিরেপ এসব িবষেয় ত  সং হ করা 

হয়। জিরেপর জ  দবচয়েনর মা েম ১৬  জলা বেছ নওয়া হেয়িছল। এসব জলার শহর ও ােমর ৭০ হাজার পিরবােরর ২ 
লাখ ৯৯ হাজার ২১৬ জন সদে র সা াৎকার নওয়া হেয়িছল। ২০১৬ সােলর মাচ থেক েনর মে  জিরেপর ত  সং হ করা 
হেয়িছল। জিরেপর ফল বলেছ, বছের নানা ঘটনায় মারা যায় ১ লাখ ৮ হােজর হাজােরর বিশ মা ষ। এেদর মে  ১৮ বছেরর কম 
বয়সী িশ  ৪৫ হাজার। সব বয়সীেদর মে  ঘটনাজিনত র ধান চার  কারণ—আ হত া, সড়ক ঘটনা, পািনেত ডাবা ও 
পেড় যাওয়া। আ হত া নারীেদর মে  বিশ। অ িদেক ঘটনায় বছের ২ কা র বিশ মা ষ আহত হয়, এেদর মে  ২ লাখ ৪২ 
হাজার ায়ীভােব িতব ী হেয় পেড়। দেশর জনসং া ১৬ কা  ধের িনেয় ঘটনার অ িমত িহসাব দওয়া হেয়েছ বেল সংি  
গেবষেকরা জািনেয়েছন। 

র িমিছল: জিরপ বলেছ, িবিভ  ঘটনা ও আঘােত বছের ায় ১ লাখ ৯ হাজার মা েষর  হয়। অথাৎ িদেন ২৯৮ জেনর বা 
ঘ ায় ১২ জেনর  হে । েদর বিশ  হয় পেড় িগেয়। জিরপ িতেবদেন বলা হে , ১৮ বছেরর কম বয়সী সােড় ৪৫ 
হাজােরর বিশ িশ  িতবছর মারা যায়, অথাৎ িদেন মারা যায় ১২৫ জন। এই বয়সীেদর ৩৭ শতাংশ পািনেত েব মারা যায়। এই 
বয়সীেদর র অ  ধান কারণ েলার মে  আেছ আ হত া, সড়ক ঘটনা ও িব ৎ ৃ । ঘটনা বা আঘােতর কারেণ 

া বয় েদর বিশ  হে  সড়ক ঘটনায়, আ হত া কের ও পেড় িগেয়। এই িতন কারেণ িতিদন ১৭০ জেনর  হে । 
একই ধরেনর জিরপ হেয়িছল ২০০৩ সােল। েটা জিরেপর ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর র ত  পাশাপািশ রেখ দখা গেছ, 
পািনেত েব ও াণীর কামড়—এই  ছাড়া অ  সব কারেণ  বেড়েছ। ২০০৩ সােল দিনক ৮৩ জেনর  হেতা। এখন 
হে  ১২৫ জেনর। এই বয়সীেদর আ হত া, সড়ক ঘটনা, িব ৎ ৃ , পেড় যাওয়াসহ অ  িত  ে ই  আেগর চেয় 
বেড়েছ। 

আহেতর ত  থােক আড়ােল: ২০০৫ সাল থেক ঘটনা ও জখম িনেয় ত  সং হ ও িবে ষণ করেছন িসআইিপআরিবর ড. মা. 
আ  তােলব। িতিন থম আেলােক বেলন, ‘ িতিদন, িত ঘ ায় দেশর কাথাও না কাথাও মা ষ ঘটনায় পড়েছ। কাথাও 
িনেজর েল, কাথাও অে র দােষ। এসব ঘটনার ব সামা  অংশ জানা যায়।’ যসব ঘটনা বা আঘােতর কারেণ ি েক 
িচিকৎসা িনেত হেয়িছল বা কােজ বা ল যেত পােরিন বা াভািবক কাজকম থেক িবরত িছল, স েলাই জিরেপর িহসােব নওয়া 
হেয়িছল। তােত দখা যাে , বছের ২ কা  ৩৩ হাজােরর বিশ মা ষ আহত হয়। অথাৎ িত ঘ ায় ২ হাজার ২৮৭ জন মা ষ 
রা াঘােট, মােঠ-ময়দােন, বািড়েত, কম েল আহত হে । 

সবেচেয় বিশ মা ষ আহত হয় পেড় িগেয়। মা ষ গাছ বা  ভবন থেক পেড়, রা ায় বা ি িড়েত পা িপছেল পেড়, বাস, ন ও 
িরকশায় ওঠা-নামার সময় পেড়। পেড় িগেয় আহত হেয় িচিকৎসা িনেত হয় বা দনি ন কাজ করা ব  থােক। িতিদন দেশ ১৬ 
হাজােরর বিশ মা ষ এভােব আহত হয়। এ িবষেয় জাতীয় পযােয় বড় কােনা আেলাচনা হেত দখা যায় না। সা িতক কােল 
সবেচেয় বিশ আেলাচনা হে  সড়ক ঘটনা িনেয়। তেব সড়ক ঘটনার সব খবর দশবাসী জানেত পাের না বা গণমা েম কাশ 
পায় না। সাধারণত একসে  বিশ মা ষ মারা গেল, একই পিরবােরর সদ রা মারা গেল, িশ  মারা গেল বা ছা  মারা গেল তা 

কাশ হয়। তখনই মা ষ জানেত পাের। িক  কত িব লসং ক মা ষ আহত হয়, সই ত  ায় অজানা। সড়ক ঘটনায় বছের ৩৪ 
লােখর বিশ মা ষ আহত হয়। িদেন আহত হয় ৯ হাজােরর বিশ।তেব সড়ক ঘটনার চেয় বিশ মা ষ আহত হয় কেট িগেয়। দা, 
ক িচ, , কাদাল, শাবল, ড বা অ  কােনা ধারােলা অে  িতিদন ায় সােড় ১২ হাজার মা ষ আহত হয়। অথাৎ বছের ৪৫ 
লােখর বিশ মা ষ আহত হয়। িব লসং ক মা ষ আহত হেলও তােদর ৯১ দশিমক ৯ শতাংশ ঘটনা থােক মাঝাির ধরেনর। এরা 
হয়েতা িচিকৎসা নয়, তেব হাসপাতােল ভিত হয় না। অথবা এরা কােজ বা ল এক িদন অ পি ত থােক। ঘটনা বা আঘাত 

তর হয় ৫ দশিমক ৪ শতাংেশর। এরা ১০ িদেনর কম হাসপাতােল থােক এবং এেদর অে াপচােরর েয়াজন হয় না। ১ দশিমক ৪ 
শতাংশ মা ষ মারা কভােব আহত হয়। এেদর ১০ িদন বা তার বিশ হাসপাতােল থাকেত হয় এবং বড় ধরেনর অে াপচােরর 

েয়াজন হয়। বািক ১ দশিমক ৩ শতাংশ মা েষর আঘাত এতটাই তী  থােক য এেদর অেনেকই িচরিদেনর জ  িতব ী হেয় 
পেড়।  
 



িতিদন ৬৬১ জন িতব ী : ঘটনা বা আঘােতর কারেণ বছের ২ লাখ ৪১ হাজােরর বিশ মা ষ িতব ী হে । অথাৎ িদেন 
িতব ী হে  ৬৬১ জন। সবেচেয় বিশ মা ষ িতব ী হয় ওপর থেক পেড় িগেয়। ায় চার দশক ধের িতব ীেদর িচিকৎসা ও 
নবাসনেসবা িদে  প াঘাত েদর নবাসন ক  (িসআরিপ)। িসআরিপর িনবাহী পিরচালক মা. শিফ ল ইসলাম থম 

আেলােক বেলন, ‘ লত ম দ  ভেঙ বা ঘােড় তী  আঘাত পাওয়ার পর প াঘাত  হেয়ই রাগীরা এখােন আেস। আমােদর 
িহসােব ৪০ শতাংশ রাগী আেস  ান থেক পড়ার পর।  ান অথ  গাছ, ভবন, স  এসব। জ  মােস অেনক রাগী আেস 
আম, িল  ও ক ঠালগাছ থেক পেড়। পেড় িগেয় সবেচেয় বিশ মা ষ িতব ী হয়। বছের ায় ৮৩ হাজার মা ষ এ কারেণ িতব ী 
হয়। এরপর সবেচেয় বিশ মা ষ িতব ী হয় সড়ক ঘটনায়, িতবছর ৮০ হাজােরর বিশ। 

পিরণিত ও করণীয়: ২৬ ম সরকােরর পিরক না িবভােগ ঘটনা ও আঘাত িবষেয় গেবষণা ব  উপ াপেনর সময় ড. মা. আ  
তােলব বেলন, ‘পিরবার, িনকট আ ীয় ও সমােজর ওপর ঘটনা গভীর ভাব ফেল। অিধকাংশ বাবা-মা বা অিভভাবক ঘটনার 
কারেণ স ােনর পড়ােলখার িতর কথাই বিশ বেলন।’ িতিন থম আেলােক বেলন, ঘটনায় পিরবােরর একমা  উপাজন ম 

ি  মারা গেল পিরবার  পেথ বেস। ছেল বা মেয়র লখাপড়া ব  হয়। িচিকৎসক, েকৗশলী, িলশ কমকতা হওয়ার  য 
দখত, অিচেরই স িশ েম  হয়। ওই গেবষণা বে র ত  ও া  ম ণালেয়র অসং ামক রাগ িনয় ণ কম িচর জিরেপর 

তে  অেনক িমল আেছ। ঘটনার ভাব ও পিরণিতিবষয়ক ওই গেবষণায় অথায়ন কেরিছল সরকােরর পিরক না িবভােগর 
সামািজক িব ান গেবষণা পিরষদ। পিরক না িবভােগর উপসিচব ড. উ ম মার দাশ থম আেলােক বেলন, ‘ ঘটনাজিনত সম া 
এত বড়, এত গভীর তা জানা িছল না। এই গেবষণা ফলাফল আমরা সংি  িবিভ  ম ণালেয় পাঠাব। এ ছাড়া জাতীয় নীিত 

ণয়েনর ে  এসব ত  বহার করা হেব।’জিরপ িতেবদেন বশ িক  পািরশ করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, ঘটনােক া  
খােতর অ ািধকার িবষেয়র অ  করেত হেব এবং জাতীয় ঘটনা কৗশলপ  ণয়ন ও বা বায়ন করেত হেব। ঘটনা িতেরােধ 
সফল কােনা উে াগ থাকেল দশ াপী তার িব ার ঘটােনারও পািরশ করা হেয়েছ। আ জািতক উদরাময় গেবষণা ক , 
বাংলােদশ (আইিসিডিডআরিব) ও িসআইিপআরিব যৗথভােব পািনেত ডাবা িতেরােধ ‘ চল’ নােমর এক  ক  বা বায়ন 
করেছ ২০০৬ সাল থেক। সাত  জলার ১০  উপেজলায় এই ক  বা বািয়ত হে । িসআইিপআরিবর িনবাহী পিরচালক ডা. 
ফজ ল হক থম আেলােক বেলন, ‘আমােদর কম এলাকায় পািনেত েব িশ   ৫০ শতাংেশর বিশ কেমেছ। লাগসই উে াগ 
িনেল িত  ে  ঘটনা কমােনা স ব।’ 


