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সড়ক পরিিহে আইনে রশশুনেি জীিে িক্ষায় গণপরিিহনে রশশু আসনেি রিধাে অন্তর্ভ কু্ত কিনত হনি। 

‘আজনকি রশশুিাই আগামী রেনেি র্রিষ্যৎ’, আি তাইনতা আমানেি সিাি উরিত তানেি রেিাপত্তাি রেকটা 

লক্ষয িাখা। পরিসাংখযাে িলনে ২০২০ সানল ৬৪৯ জে রশশু, ২০২১ সানল ১ হাজাি ৬ শত ৭৪ জে রশশু 

এিাং সিনশষ্ রিোয়ী িেনি ৭৯৪ জে রশশু সড়ক েুর্টুোয় প্রাণ হািায়। রিষ্য়টা কতটা েুুঃখজেক, ভর্নি 

ভেনখনেে? এইসি র্য়ািহ েুর্টুো ভিাধকনে সিাি সনিতে পেনক্ষপ গ্রহণ কিনত হনি। যানত আি ভকাে 

রশশুি জীিে ভযে অঙ্কুনিই রিোশ হনয় ো যায়! 

ভগনলা িেনিি ২৭ রডনসম্বনি ভগনজট আকানি প্রকারশত রিরধমালায় রশশু যাত্রীি জেয রসটনিল্ট িা াঁধা সাংক্রান্ত রেরেুষ্ট রিধাে কততপুক্ষ প্রজ্ঞাপনেি 

মাধযনম জারিি কথা িলা হনলও রশশু আসনেি রিষ্নয় ভকানো রিধাে অন্তর্ভ কু্ত কিা হয়রে। উচ্চ গরতি যুনগ এিাং গারড়নত আটনক থাকা িাস্তা, 

িালকনেি ভিপনিায়াতায়, ভ্রমনণি সময় রশশুি ঝুাঁ রক ভিনড় যায়। অতএি, রশশুনেি রেিাপে পরিিহনেি জেয, রশশুনেি উপনযাগী সুিরক্ষত আসে 

অতযান্ত জরুিী। 

উন্নত ভেনশি মতই িাাংলানেনশ রশশু সুিক্ষায় স্ট্যান্ডাড ু রসট ভিল্ট রেনয় গারড়নত রশশুি আসে রেশ্চিত কিনত হনি। যানত কনি েুর্টুোয় রশশু 

সুিরক্ষত থানক। কািণ, সড়ক েুর্টুোয় যখে িড় ধিনেি ভকাে সাংর্ষ্ ু র্নট তখে ভেখা যায় মানয়ি ভকানল িরসনয় িাখা রশশুটট রেটনক রগনয় 

মািাত্মকর্ানি আর্াতপ্রাপ্ত হনয় মততভ যি ভকানল ভ ানল পনড়। যরে রশশুটট একটট রশশু রেিাপত্তা আসনে থাকনত তাহনল েুর্টুোি আর্াত ভথনক িক্ষা 

ভপত। 

একজে অরর্র্ািক রহসানি গারড়নত ভ্রমণ কিাি সময় আপোি সিনিনয় গুরুত্বপূণ ু কাজগুরলি মনধয একটট হল আপোি সন্তােনক রেিাপে 

িাখা। গারড়নত আপোি সন্তানেি ভয ধিনেি আসে প্রনয়াজে তা রের্িু কনি আপোি সন্তানেি িয়স, আকাি এিাং রিকানশি প্রনয়াজেীয়তা সহ 

রিরর্ন্ন রিষ্নয়ি উপি। একটট রশশু সুিক্ষা আসে যানক কখেও কখেও রশশু সুিক্ষা আসে, রশশু সাংযম িযিস্থা, 

রশশু আসে, রশশুি আসে, গারড়ি আসে িা একটট িুস্ট্াি সীট িলা হয়। এটট এমে একটা আসে যা 

রিনশষ্র্ানি গারড়ি সাংর্নষ্িু সময় রশশুনেি আর্াত িা মততভ যি হাত ভথনক িক্ষা কিনত পানি। 

সড়ক েুর্টুো ভিানধ িাাংলানেশ সিকাি রিরর্ন্ন পেনক্ষপ গ্রহণ কিনে যাি মনধয অেযতম হনলা সড়ক 

পরিিহে আইে ২০১৮। তনি, আইেটট যুনগাপযুরগ হওয়া সনত্বও এি রকেভ  সীমািদ্ধতা িনয়নে। 

উোহিেস্বরূপ, আইেটটনত ভমাটিসাইনকনল ভহলনমট পরিধাে িাধযতামূলক কনি ভেয়া হনলও, মােসম্মত 

ভহলনমট িযিহানিি িাধযিাধকতা রকাংিা এি মােেন্ড রেণয়ু কনি ভেয়া হয়রে। এ আইনে গরতসীমা লঙ্ঘনেি 

রিধাে িরেতু থাকনলও গরতসীমা রেধ ুািণ রকাংিা পযনুিক্ষনেি রেনেুশো ও পরিকেো উনেখ কিা হয়রে। এোড়া যাত্রীনেি রসটনিল্ট িযিহানিি 

িাধযিাধকতা ও রশশুনেি ভক্ষনত্র িাইল্ড ভিনেইে িা রশশুনেি জেয রেিাপে িা সুিরক্ষত আসে িযিহানিি িাধযিাধকতা আইেটটনত ভেই। 

একটট েুর্াুগযজেক মুহভ নত,ু একটট সুরেরেুষ্ট আসে একটট রশশুনক রেিাপে িাখনি। ঝানমলা এড়ানত, এমেরক ভোট ভ্রমনণও, তানক অিশযই সিেুা 

রেিাপে থাকনত হনি। 

যাত্রী রহনসনি রশশু রেহনতি যােিাহেরর্রত্তক পযনুিক্ষনণ ভেখা যায়, প্রাইনর্টকাি, মাইনক্রািাস ও অযামু্বনলন্স যাত্রী রহনসনি ২৫ রশশু (৭.৫৫%) 

রেহত হনয়নে। সড়ক েুর্টুোয় রেহত রশশুনেি িয়স রর্রত্তক রিনেষ্ণ কিনল ভেখা যায়, ১ মাস ভথনক ৫ িেি িয়সী রশশু রেহত হনয়নে ৩৩৭ জে 

(২০.১৩%), ৬ িেি ভথনক ১২ িেি িয়সী রশশু রেহত হনয়নে ৭৫৪ জে (৪৫.০৪%) এিাং ১৩ িেি ভথনক ১৮ িেি িয়সী রশশু রেহত হনয়নে ৫৮৩ 

জে (৩৪.৮২%)। 

সড়ক েুর্টুোয় রশশু মততভ যি হাি িতশ্চদ্ধি কািণসমূনহি মনধয অেযাতম হনে ভেনশি সড়ক ও সড়ক পরিিহে রশশুিান্ধি ো হওয়া, গারড়নত 

রশশুনেি উপযুক্ত আসনেি িযিস্থা ো থাকা, সড়ক ও সড়ক পরিিহে িযিস্থা রশশুনেি জেয রেিাপে ো কিা ইতযারে। 

রিশ্ব স্বাস্থয সাংস্থাি তথযােুযায়ী, সড়ক েুর্টুো এক ভথনক ১৪ িেি িয়সী রশশুনেি মততভ যি প্রধাে কািণ হনয় ো াঁরড়নয়নে। রশশু সুিরক্ষত আসে 

উনেখনযাগযর্ানি আর্াত অসুস্থতা এিাং মততভ যহাি হ্রাস কনি। 

েুর্টুোয় রশশুনেি আর্াত প্ররতনিাধ কিাি সনি ুাত্তম উপায় হল গারড়নত ভ্রমণ কিাি সময় তানেি সটিকর্ানি যতœ ভেওয়া। আইে অেুসানি, 

অনেরলয়ায় গারড়নত ভ্রমণ কিাি সময় সমস্ত যাত্রীনক অিশযই যথাযথর্ানি সাংযত িাখনত হনি। রশশুনেি তানেি িয়স এিাং আকানিি জেয 

সটিক রশশু আসে িযিহাি কনি সাংযত কিা। 

রশশু সুিক্ষাি আসে, কখেও কখেও িলা হয় রশশু রেিাপত্তা আসে, রশশু সাংযম িযিস্থা, রশশু আসে িা িুস্ট্াি রসট এমে একটট আসে যা 

রিনশষ্ত িাচ্চানেি গারড়ি সাংর্নষ্িু সময় আর্াত িা মততভ যি হাত ভথনক িক্ষা কিাি জেয রডজাইে কিা হনয়নে। অনেক আইেশানে ভকােও িয়নস, 

ওজে িা উচ্চতা দ্বািা সাংজ্ঞারয়ত িাচ্চানেি একটট গারড়নত িহে কিানোি সময় সিকাি অেুনমারেত রশশু সুিক্ষা আসে িযিহাি কিাি প্রনয়াজে 

হয়। রশশু আসনেি পনক্ষ কািণগুরলি মধয অেযাতম হনে সড়নক েুর্টুোি ভক্ষনত্র রশশু আসে থাকায় রশশুনক সুিক্ষা িানখ, ধাক্কা োড়াই এিাং 

সি ুারধক গরতি অসুস্থতাি প্রর্াি সহ একটট রেিাপে ভ্রমণ প্রোে কনি। 

আমানেি ভেনশ পরিিহনে রশশু আসে ততরি কিাি ভকাে আইরে রিরধ-রিধাে ভেই। তাই িতমুাে েীরতমালায় রশশু আসে িাস্তিায়নে একটট 

সাংনযাজে প্রনয়াজে। ভেনশ সটিকর্ানি রশশু রেিাপত্তা আসে িযিহাি কিা হনল যাত্রীিাহী গারড়নত রশশুমততভ য কমানত রশশু রেিাপত্তা আসে ৭১ 

শতাাংশ কাযকুিী এিাং রশশুি মততভ য কমানত ৫৪ শতাাংশ কাযকুি হনি। 

আমানেি ভেনশি গারড়গুনলা রশশু আসে খুিই জরুিী। রশশু আসনেি ভক্ষনত্র েতভে আইে প্রণয়ে কনি তা অরত দ্রæত িাস্তিায়ে কিা ভহাক। 

প্ররতিেনি সড়নক আমানেি ভেনশ অর্ািণীয় রশশুি প্রাণ ঝনি যানে। আি এই মততভ যি হাত ভথনক রশশুনেি সুিক্ষা িাখনত রশশু আসে আইে 

প্রণয়ে ও তা িাস্তিায়ে িাই। 

 

Link: https://businessbangladesh.com.bd/article/293552 
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