
 

হেলমেট ও জরিোনা 
 

তরিকুল ইসলাে 

২৮ জানুযারি ২০২৩, ০৩:২৫ রিএে 

২৫ জানুযারি ২০২৩। হেলা ১১টা। হিাড হসফটট হকাযারলশন োাংলামেশ-এ কাজ কিাি 

সুোমে রনিািে সড়ক েযেোি সম্পরকিত আমলাচনাি জনয এক সাংোেকেীি সামে 

হেখা কিমত িাজধানীি েনানীি উমেমশয রডজজটাল োধযমে িাইড হশযারিাং সারভিমস 

হোটিসাইমকল কল করি। 

ো াঁরড়ময আরি শযােলী রশশুমেলাি সােমন। সােমনি িাস্তায ট্রারফক িুরলমশি ট্রারফক 

েযেস্থািনা হেখরি। রকিুক্ষণ িমি নজমি আসমলা একটট হোটিসাইমকল চালক 

হেলমেট েযেোি কিমলও যাত্রী তাি েযেহৃত হেলমেট েযেোি না কমি োমত রনময েমস 

যাত্রা কিমি। সােমন হযমতই ট্রারফক তামেি োোমলা। তখনই ঘটমলা রেিরি। 

ট্রারফক অরফসাি হোটিসাইমকল চালকমক তাি হিিমনি যাত্রী হেলমেট েযেোি না কিাি কািণ জানমতই চালক হিিমন রফমি 

হেখমল তাি হোটিসাইমকল েসা যাত্রী হেলমেট েযেোি না কমি োমত রনময েমস আমি। চালক অোক েময হেল। 

ট্রারফক অরফসািমক েলল ‘সযাি আরে িাইড হশযারিাং করি। ১৫০ টাকাি ভাড়া রনময যাজি। আোি হোটিসাইমকমলি যাত্রীমক 

হেলমেট েযেোমিি জনয হোটিসাইমকমল েসাি আমেই তাি োোয রনমজই হেলমেট িরিময রেমযরি। রকন্তু কখন হয রতরন 

হেলমেট োো হেমক খুমল োমত রনময েমস আমি আরে হখযাল করিরন। আোমক োেলা না রেময এোমিি েমতা হিমড় রেন।’ 

ট্রারফক অরফসাি চালমকি কোয কণ িিাত না কমি হেলমেট েযেোি না কিাি কািমণ ১ োজাি টাকা জরিোনা কমি হিমড় রেল। 

তখন হোটিসাইমকল চালক ওই যাত্রীি উিি রক্ষপ্ত েময হেল। রকন্তু েুুঃমখি রেষয হয, হয হেলমেটটট েযেোি না কিাি জনয 

জরিোনা কিা েমলা হসটট ভাঙা, রনম্নোমনি হেলমেট। 

িমি সটিকভামে আইন প্রমযাে কিাি জনয ট্রারফক অরফসািমক ধনযোে জারনময জানমত চাইলাে, জরিোনাকৃত হোটিসাইমকল 

যাত্রীি েযেোমিি জনয হয হেলমেট রিল হসটট োনসম্মত হেলমেট রক না, েুঘ িটনা ঘটমল এই হেলমেট যাত্রীমক রনিািে িাখমে রক 

না। 

উিমি ট্রারফক অরফসাি েলল, আোমেি হেমশ হেলমেমটি োন রনণ িমযি হতেন হকামনা েযেস্থা হনই। তমে সিকাি খুে দ্রতু 

হোটিসাইমকমলি হেলমেমটি হক্ষমত্র োন রনধ িািণ কমি হেমে। 

োাংলামেমশি আইন অনুযাযী হোটিসাইমকল চালক এোং যাত্রী উভযই হেলমেট েযেোি না কিমল জরিোনা কিাি রেধান িমযমি। 

তাই হকামনা চালক ো যাত্রী হেলমেট েযেোি না কিমল আেিা আইন অনুযাযী তামেি জরিোনা কমি োরক। 

সড়ক িরিেেন আইন অনুযাযী, হোটিসাইমকমল যাত্রী োকমল চালকসে েু’জনমকই হেলমেট িিমত েমে। তা রনময কড়াকরড় 

আমিামিি িি োইকিাইডািমেি অরতরিক্ত হেলমেট েেন কিমত হেখা যায। তমে প্রশ্ন উমিমি, হেলমেমটি োন রনময। 

েুঘ িটনা হেমক িক্ষা হিমত জীেন িক্ষাি জনয হেলমেট িিায োধযোধকতা োকমলও তা ো াঁরড়মযমি ‘রনযে িক্ষাি’। রেমশষ কমি 

আমিােীি োোয হয হেলমেট, তামত জীেমনি ঝুাঁ রক হেমকই যামি। আমিােীি োোয হেলমেট োমক োলকা এোং রনম্নোমনি। এই 

ধিমনি হেলমেট েযেোমি উমেশয সাধন হতা েমিই না েিাং ঝুাঁ রক হেমকই যামি। 



একটা সেয হোটিসাইমকল আমিােীিা হেলমেট েযেোি কিমতন না। তমে ২০১৮ সামলি সড়ক িরিেেন আইমনি ‘কািােণ্ড’ ও 

‘জরিোনা’ এড়ামত েুই-রতন েিি ধমি িামে হেমি হসই রচত্র। চালক ও আমিােীমেি অরধকাাংশই এখন হেলমেট িিমিন; রকন্তু 

হেলমেট িিাি োি োড়মলও কমেরন েুঘ িটনায েৃতুয। 

২০২২ সামলি ২৭ অমটােি সরচোলময স্বিাষ্ট্র েন্ত্রণালমযি সমম্মলন কমক্ষ সড়ক িরিেেন হসটমি শৃঙ্খলা হজািোি এোং েুঘ িটনা 

রনযন্ত্রমণ সুিারিশ প্রণযমনি লমক্ষয েটিত করেটটি ১১১ েফা সুিারিশ োস্তোযমনি জনয টাস্কমফামস িি সভা হশমষ স্বিাষ্ট্রেন্ত্রী 

আসােুজ্জাোন খান কাোল জানান, হোটিসাইমকমলি হেলমেমটি োন রনধ িািণ কমি হেমে সাংরিষ্ট কতৃিিক্ষ। হসই অনুযাযী 

চালক ও আমিােীমেি রনধ িারিত োমনি হেলমেট েযেোি কিমত েমে। 

িাজধানীসে সািা হেমশ হোটিসাইমকল েুঘ িটনায একারধক েৃতুযি খেি আসমি প্রায প্ররতরেন। এসে েুঘ িটনায হেরশিভাে হক্ষমত্র 

আমিােীি োোয হেলমেট োকমলও তামেি জীেন িক্ষা েমি না। এি েূল কািণ েমি োনসম্মত হেলমেট। 

আেিা হেলমেট িিরি রকন্তু হসটা রনম্নোমনি হেলমেট। জীেন িক্ষা কিাি জনয নয, শুধুোত্র িুরলমশি োেলা হেমক ো াঁচমতই 

আেিা নােোত্র হেলমেট েযেোি কমি সড়মক নােরি। যা সড়ক েুঘ িটনায আোমেি েৃতুযি ঝুাঁ রকমত িাখমি। 

হিাড হসফটট ফাউমেশন েলমি, রেোযী েিি ২০২২ সামল িয োজাি ৮২৯টট সড়ক েুঘ িটনায সাত োজাি ৭১৩ জন রনেত 

েমযমিন। এি েমধয েুই োজাি ৯৭৩টট হোটিসাইমকল েুঘ িটনায রনেত েমযমিন রতন োজাি ৯১ জন। রনেমতি েমধয ৭৬ েশরেক 

৪১ শতাাংশ ১৪ হেমক ৪৫ েিি েযসী। 

রেশ্বেযাাংক ও োাংলামেশ প্রমকৌশল রেশ্বরেেযালমযি (েুমযট) েুঘ িটনা েমেষণা হকমেি (এআিআই) ২০২১ সামলি এক হযৌে 

েমেষণায হেমশ হোটিসাইমকল চালক ও যাত্রীমেি হেলমেট েযেোমিি একটট রচত্র ফুমট উমিমি। েমেষণািত্র হেমক জানা 

হেমি, হেমশি সড়মক হোটিসাইমকল েুঘ িটনায হোট েৃতুযি ৮৮ শতাাংশই োিা যামিন হেলমেট না িিাি কািমণ। আি হেলমেট 

িরিরেত অেস্থায োিা যামিন ১২ শতাাংশ চালক-আমিােী। 

িরিমশমষ েলা জরুরি, হয োমি হোটিসাইমকল সড়মক নােমি এোং েুঘ িটনায োনুষ োিা যামি, এমত সিকামিি োরযত্বশীলিা 

সড়মক েুঘ িটনা হিামধ আিও হেরশ গুরুত্ব হেওযা জরুরি। 

হেলমেমটি োন যাচাইময সিকারি সাংস্থাগুমলাি উমেযাে রনমত েমে। োনেীন অরনিািে হেলমেট েযেোিকািীমেি রেরুমে েযেস্থা 

গ্রেণ কিমত েমে। 

োজামি ভামলা হেলমেট রনজিত কিমত েমে। যামত রনম্নোমনি সস্তা হেলমেট রেজি না েয হসরেমক লক্ষয িাখমত েমে। সে হেমক 

েড় রেষয েমি, হোটিসাইমকল চালক ও যাত্রীমেি সমচতন না েমল েুঘ িটনা ও েৃতুয হেমক হকানভামেই হিোয িাওযা যামে না। 

একটট ভামলা হেলমেট কোমত িামি েুঘ িটনায েতােমতি আশঙ্কা। রেশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা েলমি, যোযেভামে হেলমেট েযেোমি েুঘ িটনা 

েৃতুয ঝুাঁ রক ৪০ শতাাংশ কমে যায। আি জখে হেমক সুিক্ষা িাওযা যায ৭০ শতাাংশ। তাই ভামলাোমনি হেলমেট রনজিত কিমত 

েমে সাংরিষ্ট কতৃিিক্ষমক। 

তরিকুল ইসলাম ।। উন্নযনকেী 
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