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সংসেদ িতম ী

সংসদ িরেপাটার ॥ াধীনতার পর ১৯৭৬ সাল হেত ২০১৯ সােলর নেব র পয  অথাৎ ৪৪ বছের ৬৫৭ নৗ ঘটনা
ঘেটেছ। এেত ৪ হাজার ৭১১ জেনর াণহািন ঘেটেছ। এসব নৗ- ঘটনায় ৪৮২ জন মা ষ িনেখাঁজ রেয়েছ বেল
সংসদেক জািনেয়েছন নৗ-পিরবহন িতম ী খািলদ মাহমুদ চৗধুরী।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ িনধািরত ে া র পেব সরকারী
দেলর সংসদ সদ  বী চৗধুরী শাওেনর ে র জবােব িতিন এ তথ  জানান।

সংসেদ িতম ীর দয়া তথ া যায়ী, গত ৪৪ বছেরর মেধ  নৗ- ঘটনায় সবেচেয় বিশ মা েষর াণহািন ঘেট
২০০৩ সােল। এ বছের ৩২িট নৗ- ঘটনায় ৪৬৪ জন মা েষর মৃতু  হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সােল ১১িট নৗ- ঘটনায়
৪২৬ জন, ১৯৯৪ সােল ২৭িট নৗ- ঘটনায় ৩০৩ জন, ২০০০ সােল ৯িট নৗ- ঘটনায় ৩৫৩ জন, ২০০৫ সােল
২৮িট ঘটনায় ২৪৮ জন, ২০০৯ সােল ৩৪িট নৗ- ঘটনায় ২৬০ জন, ১৯৮৮ সােল ১১িট নৗ ঘটনায় ১০৮ জন,
১৯৯০ সােল ১৩িট নৗ ঘটনায় ১৬৮ জন, ১৯৯৩ সােল ২৪িট ঘটনায় ১৮৩ জন, ১৯৯৬ সােল ২০িট ঘটনায়
১৪৭ জন, ১৯৯৭ সােল ১১িট ঘটনায় ১০২ জন, ১৯৯৯ সােল ৬িট ঘটনায় ১০৪ জন, ২০০২ সােল ১৭িট

ঘটনায়  ২৯৭  জন  এবং  ২০০৪  সােল  ৪১িট  ঘটনায়  ১২৭  জেনর  াণহািন  ঘেট।  এছাড়াও  িবিভ  বছের
নৗ- ঘটনায় াণহািনর ঘটনা ঘেটেছ।
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