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শিশু আসন 

যানব্াহনন শিশু আসন অতযান্ত জুিী। সড়ক পশিব্হন আইনন শিশুনেি জীব্ন িক্ষায গণপশিব্হনন শিশু আসননি শব্ধান অন্তর্ভ কু্ত কিনত 

হনব্। ‘আজনকি শিশুিাই আগামী শেননি র্শব্ষ্যৎ’, আি তাইনতা আমানেি সব্াি উশিত তানেি শনিাপত্তাি শেকটা লক্ষয িাখা। পশিসংখযান 

ব্লনে ২০২০ সানল ৬৪৯ জন শিশু, ২০২১ সানল ১ হাজাি ৬ িত ৭৪ জন শিশু এব্ং সব্নিষ্ শব্োযী ব্েনি ৭৯৪ জন শিশু সড়ক েুর্টুনায 

প্রাণ হািায। শব্ষ্যটা কতটা েুুঃখজনক, ফর্নব্ ফেনখনেন? এইসব্ র্যাব্হ েুর্টুনা ফিাধকনে সব্াি সনিতন পেনক্ষপ গ্রহণ কিনত হনব্। যানত 

আি ফকান শিশুি জীব্ন ফযন অঙরকুনিই শব্নাি হনয না যায! 

ফগল ব্েনিি ২৭ শিনসম্বনি ফগনজট আকানি প্রকাশিত শব্শধমালায শিশু যাত্রীি জনয শসটনব্ল্ট ব্াাঁধা সংক্রান্ত শনশেুষ্ট শব্ধান কতত পুক্ষ 

প্রজ্ঞাপননি মাধযনম জাশিি কথা ব্লা হনলও শিশু আসননি শব্ষ্নয ফকাননা শব্ধান অন্তর্ভ কু্ত কিা হযশন। উচ্চ গশতি যুনগ এব্ং গাশড়নত 

আটনক থাকা িাস্তা, িালকনেি ফব্পনিাযাতায, ভ্রমনণি সময শিশুি ঝুাঁ াঁঁ শক ফব্নড় যায। অতএব্, শিশুনেি শনিাপে পশিব্হননি জনয, 

শিশুনেি উপনযাগী সুিশক্ষত আসন অতযান্ত জুিী। 

উন্নত ফেনিি মতই ব্াংলানেনি শিশু সুিক্ষায স্ট্যান্ডাি ু শসট ফব্ল্ট শেনয গাশড়নত শিশুি আসন শনশ্চিত কিনত হনব্। যানত কনি েুর্টুনায 

শিশু সুিশক্ষত থানক। কািণ, সড়ক েুর্টুনায যখন ব্ড় ধিননি ফকান সংর্ষ্ ু র্নট তখন ফেখা যায মানযি ফকানল ব্শসনয িাখা শিশুটট শেটনক 

শগনয মািাত্মকর্ানব্ আর্াতপ্রাপ্ত হনয মততভ যি ফকানল ফ ানল পনড়। যশে শিশুটট একটট শিশু শনিাপত্তা আসনন থাকনত তাহনল েুর্টুনাি আর্াত 

ফথনক িক্ষা ফপত। 

একজন অশর্র্াব্ক শহসানব্ গাশড়নত ভ্রমণ কিাি সময আপনাি সব্নিনয গুুত্বপূণ ু কাজগুশলি মনধয একটট হল আপনাি সন্তাননক 

শনিাপে িাখা। গাশড়নত আপনাি সন্তাননি ফয ধিননি আসন প্রনযাজন তা শনর্িু কনি আপনাি সন্তাননি ব্যস, আকাি এব্ং শব্কানিি 

প্রনযাজনীযতা সহ শব্শর্ন্ন শব্ষ্নযি উপি। একটট শিশু সুিক্ষা আসন যানক কখনও কখনও শিশু সুিক্ষা আসন, শিশু সংযম ব্যব্স্থা, শিশু 

আসন, শিশুি আসন, গাশড়ি আসন ব্া একটট বু্স্ট্াি সীট ব্লা হয। এটট এমন একটা আসন যা শব্নিষ্র্ানব্ গাশড়ি সংর্নষ্িু সময শিশুনেি 

আর্াত ব্া মততভ যি হাত ফথনক িক্ষা কিনত পানি। 

সড়ক েুর্টুনা ফিানধ ব্াংলানেি সিকাি শব্শর্ন্ন পেনক্ষপ গ্রহণ কিনে যাি মনধয অনযতম হনলা সড়ক পশিব্হন আইন ২০১৮। তনব্, আইনটট 

যুনগাপযুশগ হওযা সনত্বও এি শকেভ  সীমাব্দ্ধতা িনযনে। উোহিনস্বরূপ, আইনটটনত ফমাটিসাইনকনল ফহলনমট পশিধান ব্াধযতামূলক কনি 

ফেযা হনলও, মানসম্মত ফহলনমট ব্যব্হানিি ব্াধযব্াধকতা শকংব্া এি মানেন্ড শনণযু কনি ফেযা হযশন। এ আইনন গশতসীমা লঙ্ঘননি শব্ধান 

ব্শনতু থাকনলও গশতসীমা শনধ ুািণ শকংব্া পযনুব্ক্ষননি শননেুিনা ও পশিকেনা উনেখ কিা হযশন। এোড়া যাত্রীনেি শসটনব্ল্ট ব্যব্হানিি 

ব্াধযব্াধকতা ও শিশুনেি ফক্ষনত্র িাইল্ড ফিনেইন ব্া শিশুনেি জনয শনিাপে আসন ব্যব্হানিি ব্াধযব্াধকতা আইনটটনত ফনই। 
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একটট েুর্াুগযজনক মুহভ নত,ু একটট সুশনশেুষ্ট আসন একটট শিশুনক শনিাপে িাখনব্। ঝানমলা এড়ানত, এমনশক ফোট ভ্রমনণও, তানক অব্িযই 

সব্েুা শনিাপে থাকনত হনব্।  

যাত্রী শহনসনব্ শিশু শনহনতি যানব্াহনশর্শত্তক পযনুব্ক্ষনণ ফেখা যায, প্রাইনর্টকাি, মাইনক্রাব্াস ও অযামু্বনলন্স যাত্রী শহনসনব্ ২৫ শিশু 

(৭.৫৫%) শনহত হনযনে। 

সড়ক েুর্টুনায শনহত শিশুনেি ব্যস শর্শত্তক শব্নেষ্ণ কিনল ফেখা যায, ১ মাস ফথনক ৫ ব্েি ব্যসী শিশু শনহত হনযনে ৩৩৭ জন 

(২০.১৩%), ৬ ব্েি ফথনক ১২ ব্েি ব্যসী শিশু শনহত হনযনে ৭৫৪ জন (৪৫.০৪%) এব্ং ১৩ ব্েি ফথনক ১৮ ব্েি ব্যসী শিশু শনহত হনযনে 

৫৮৩ জন (৩৪.৮২%)। 

 

সড়ক েুর্টুনায শিশু মততভ যি হাি ব্তশ্চদ্ধি কািণসমূনহি মনধয অনযাতম হনে ফেনিি সড়ক ও সড়ক পশিব্হন শিশুব্ান্ধব্ না হওযা, গাশড়নত 

শিশুনেি উপযুক্ত আসননি ব্যব্স্থা না থাকা, সড়ক ও সড়ক পশিব্হন ব্যব্স্থা শিশুনেি জনয শনিাপে না কিা ইতযাশে। 

শব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থাি তথযানুযাযী, সড়ক েুর্টুনা ১ ফথনক ১৪ ব্েি ব্যসী শিশুনেি মততভ যি প্রধান কািণ হনয োাঁশড়নযনে। শিশু সুিশক্ষত আসন 

উনেখনযাগযর্ানব্ আর্াত অসুস্থতা এব্ং মততভ যহাি হ্রাস কনি। 

েুর্টুনায শিশুনেি আর্াত প্রশতনিাধ কিাি সনব্ ুাত্তম উপায হল গাশড়নত ভ্রমণ কিাি সময তানেি সটিকর্ানব্ যতœ ফনওযা। আইন 

অনুসানি, অনেশলযায গাশড়নত ভ্রমণ কিাি সময সমস্ত যাত্রীনক অব্িযই যথাযথর্ানব্ সংযত িাখনত হনব্। শিশু সুিক্ষাি আসন, কখনও 

কখনও ব্লা হয শিশু শনিাপত্তা আসন, শিশু সংযম ব্যব্স্থা, শিশু আসন ব্া বু্স্ট্াি শসট এমন একটট আসন যা শব্নিষ্ত ব্াচ্চানেি গাশড়ি 

সংর্নষ্িু সময আর্াত ব্া মততভ যি হাত ফথনক িক্ষা কিাি জনয শিজাইন কিা হনযনে। অননক আইনিানে ফকানও ব্যনস, ওজন ব্া উচ্চতা 

দ্বািা সংজ্ঞাশযত ব্াচ্চানেি একটট গাশড়নত ব্হন কিাননাি সময সিকাি অনুনমাশেত শিশু সুিক্ষা আসন ব্যব্হাি কিাি প্রনযাজন হয। শিশু 

আসননি পনক্ষ কািণগুশলি মধয অনযাতম হনে সড়নক েুর্টুনাি ফক্ষনত্র শিশু আসন থাকায শিশুনক সুিক্ষা িানখ, ধাক্কা োড়াই এব্ং 

সব্ ুাশধক গশতি অসুস্থতাি প্রর্াব্ সহ একটট শনিাপে ভ্রমণ প্রোন কনি।  

আমানেি ফেনি পশিব্হনন শিশু আসন ততশি কিাি ফকান আইশন শব্শধ-শব্ধান ফনই। তাই ব্তমুান নীশতমালায শিশু আসন ব্াস্তব্াযনন একটট 

সংনযাজন প্রনযাজন। ফেনি সটিকর্ানব্ শিশু শনিাপত্তা আসন ব্যব্হাি কিা হনল যাত্রীব্াহী গাশড়নত শিশুমততভ য কমানত শিশু শনিাপত্তা আসন 

৭১ িতাংি কাযকুিী এব্ং শিশুি মততভ য কমানত ৫৪ িতাংি কাযকুি হনব্।  

আমানেি ফেনিি গাশড়গুনলা শিশু আসন খুব্ই জুিী। শিশু আসননি ফক্ষনত্র নতভন আইন প্রণযন কনি তা অশত দ্রতু ব্াস্তব্াযন কিা ফহাক। 

প্রশতব্েনি সড়নক আমানেি ফেনি অর্াব্ণীয শিশুি প্রাণ ঝনি যানে। আি এই মততভ যি হাত ফথনক শিশুনেি সুিক্ষা িাখনত শিশু আসন 

আইন প্রণযন ও তা ব্াস্তব্াযন িাই। 

ফলখক: তশিকুল ইসলাম 

অযািনর্ানকশস অশেসাি (কশমউশননকিন) 

ফিাি ফসইেটট প্রকে,  াকা আহরোশনযা শমিন 
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