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নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে গণমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভা 

 
প্রনেবছর নবতে প্রাে সাতড় ১৩ লাখ মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে বতল নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনটর 
একনট  প্রনেতবদতি উতেখ করা হতেতছ। প্রনেতবদি অিুযােী, ৫ গ্েতক ২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক 
দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। োই নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে গণমাধ্যমতক 
এনগতে আসার আহ্বাি জানিতেতছি বক্তারা। শনিবার ঢাকা আহছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভা কতে 'নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ 
গণমাধ্যতমর ভূনমকা' শীর্ষক সভা গ্েতক এ আহ্বাি জািাতিা হে। আতলাচিা সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরসাসষ ইনিনস্ট্নটউতটর প্রভার্ক 
গ্মা. শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি বতলি, নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেযমতে, বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে 
মারা যাে। পঙু্গত্ববরণ কতর আরও অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতলর জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১ হাজার ২৬ জি 
গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাি। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাি। এর অিযেম কারণ যোযেভাতব এবং মািসম্মে 
গ্হলতমতটর বযবহার িা করা। 



নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে, োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সব যাত্রীর 
নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং গ্পছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীর দুর্ষটিাে 
আহে হওোর ঝুুঁনক গ্রাধ্ করা সম্ভব। গ্মাটরসাইতকতল সব আতরাহীর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা 
গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ 
কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি 
ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ 
কমাতিা সম্ভব। 
নিরাপদ সড়ক চাইতের (নিসচা) সাংগিনিক সম্পাদক এসএম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যমকমষীতদর 
এসব নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমরকমষীরা। গ্দতশর উন্নেতি 
গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যতমর ভূনমকাও গুরুত্বপূণষ। 
আতলাচিা সভাে আরও উপনস্থ্ে নছতলি ঢাকা আহছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাি, ঢাকা আহছানিো নমশতির 
গ্রাে গ্সফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাি, সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, 
নিরাপদ সড়ক চাইতের (নিসচা) সাংগিনিক সম্পাদক এসএম আজাদ গ্হাসাইি প্রমুখ। 
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Media urged to come forward to strengthen 
safe roads 

 
“Road accidents are the 8th leading cause of death in the world. According to the World Health 
Organization’s Global Status Report on Road Safety 2018, 1.35 million people die in road accidents 
worldwide every year. More notably, road accidents are one of the leading causes of death among 
people aged 5-29 years and 90% of these deaths occur in low-income and middle-income countries. 
According to the World Health Organization, about 25,000 people die in road accidents in 
Bangladesh every year along with this many more are paralyzed. From January to October 2020, 
about 1,026 people died in motorcycle accidents. On an average, about 2 to 3 people are died 
every day. One of the major reasons for this is not using standard and quality helmets” said 
Shahnewaz Hasnat-e-Rabbi, lecturer at BUET’s Accident Recharge Institute, at a meeting titled 
‘Role of Media in Strengthening Safe Roads’ at Dhaka Ahsania Mission, Health Sector on Saturday, 
a press release said. 
The meeting was chaired by Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania Mission 
and he presented the keynote address at that meeting where he highlighted 5 risk factors and 
case studies of various road accidents and possible recommendations to resolve them. 
He said that, if the speed of vehicles could be reduced by an average of 5%, it would be possible 
to reduce accidents by 30%. If all passengers, including the driver, are mandated to wear seatbelts, 
it is possible to prevent injuries to 50%of the front seat and 75% of the rear seats. Ensuring 



standard and quality helmets for all riders on motorcycles can reduce road accidents by 40% and 
prevent 70% serious injuries. It is possible to keep 54% to 80% of children safe in road accidents 
by providing safe seating arrangements for children, especially in small vehicles. It is possible to 
reduce the death toll in road accidents by 20% if the road law on alcohol and drug use is 
amended and its proper implementation is done. 
Sharfuddin Ahmed Chowdhury, Chief Executive Officer of Savar Municipality and SM Azad Hossain, 
Organizing Secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha) also spoke on the meeting moderated by 
Sharmeen Rahman, Project Coordinator, Road Safety Project, Dhaka Ahsania Mission. 
Sharfuddin Ahmed Chowdhury said there is a need for public awareness to ensure road safety. We 
have to implement the responsible behavior of the government and our safe road policy. 
SM Azad Hossain, organizing secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha), said that the media 
personals have to work on all these issues in the safe roads movement. Media personnel are able 
to play an important role in bringing it to the attention of the government. He added that the 
role of media or journalists in the development of the country is immense.Likewise, the role of 
media / journalists is one of the ways to ensure safe roads. The media is constantly informing the 
people at all levels of the country about the road situation, accidents, safety etc. by publishing 
several reports / news. At the same time, the media has highlighted the steps to be taken in road 
safety and its implementation progress. 
Speakers at the meeting called upon the media to come forward to strengthen safe roads. The 
participating journalists said that they would draw the attention of the government and the 
concerned authorities to ensure safe roads through their writings. 
 
https://thebangladeshtoday.com/?p=39447 
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সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মধ্যম আতের গ্দতশ 
 
 

 
প্রনেবছর নবতে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে বতল নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট 

২০১৮ প্রনেতবদতি উতেখ করা হতেতছ। প্রনেতবদি অিুযােী, ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক 
দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। োই নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক 

এনগতে আসার আহ্বাি জানিতেতছি বক্তারা। 
শনিবার (৯ অতটাবর) ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভা কতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভা 
গ্েতক এ আহ্বাি জািাতিা হে। 
আতলাচিা সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরসাসষ ইনিনস্ট্নটউতটর প্রভার্ক গ্মা. শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি বতলি, নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয 
মতে, বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরণ কতর আরও অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল 
জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১ হাজার ২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাি। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা 
যাি। এর অিযেম কারণ যোযেভাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা। 
নেনি আরও বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর 
নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং গ্পছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীর দুর্ষটিাে 
আহে হওোর ঝুুঁনক গ্রাধ্ করা সম্ভব। গ্মাটরসাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা 
গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ 
কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি 
ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ 
কমাতিা সম্ভব। 
নিরাপদ সড়ক চাইতের (নিসচা) সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, নিরাপদ সড়ক আতদালতি 



গণমাধ্যম কমষীতদর এসব নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর 
কমষীরা। গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম  বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যতমর 
ভূনমকাও গুরুত্বপূণষ। 
আতলাচিা সভাে আরও উপনস্থ্ে নছতলি ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাি, ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির 
গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাি, সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, 
নিরাপদ সড়ক চাইতের (নিসচা) সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি প্রমুখ। 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদার করতে গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহ্বাি 
 

. 
গ্দতশ নিরাপদ সড়ক গ্জারদার করতে গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহ্বাি জািাতিা হতেতছ। শনিবার (৯ অতটাবর) ঢাকা 
আহ্ছানিো নমশতির স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে ‘নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যতমর ভূনমকা’ শীর্ষক সভাে বক্তারা এ 
আহ্বাি জািাি। 
বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউতটর প্রভার্ক গ্মা. শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি সড়ক দুর্ষটিার ওপর পনরসংখযাতির 
েেয েুতল ধ্তর বতলি, ‘সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর অষ্টম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ 
অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর, প্রনেবছর নবতে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। আরও 
 লেণীে গ্য, ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ 
নিম্ন ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংর্নটে হে।’ 
নেনি জািাি, বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ব বরণ কতর আরও অতিক গ্বনশ 
মািুর্। ২০২০ সাতলর জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ 
গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। 
এর অিযেম কারণ যোযেভাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা। োই এসব নবর্তে যনদ গণমাধ্যতম একতযাতগ 
প্রনেতবদি, সংবাদ প্রকানশে হতে পাতর, েতব মািুতর্র মাতঝ সতচেিো বাড়াতিা সম্ভব হতব। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাি সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি। সড়ক দুর্ষটিার 
গ্পছতি ৫নট নরস্ক ফযাটর এর সমাধ্াি েুতল ধ্তরি নেনি। 
গ্মাখতলছুর রহমাি বতলি, ‘যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে, োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। 
ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং গ্পছতির 



নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীর দুর্ষটিাে আহে  হওো গ্রাধ্ করা সম্ভব। গ্মাটরসাইতকতল সকল আতরাহীর জিয 
যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ 
শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া 
রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র 
সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ২০ শোংশ মৃেুয  কমাতিা সম্ভব। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে এ সমে আরও বক্তবয 
রাতখি সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী। 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদাতর গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 

 
সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয 
অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাি। 
 
সবতচতে ভোবহ েেয হতে, ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ 
নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাি। পঙু্গত্ববরণ কতরি আরও অতিক 
গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১ হাজার ২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাি। গতড় প্রনেনদি 
৩ জি মারা যাি। এর অিযেম কারণ যোযেভাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা। 
শনিবার গ্বলা ১১টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে 
বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা. শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি এসব েেয েুতল ধ্তরি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি প্রভার্ক গ্মা. 
শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি। োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্ানে েুতল ধ্তর ো 
সমাধ্াতি সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর 
নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে 
আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। 
রানি জািাি, গ্মাটরসাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে 
৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে 
নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। একইসতঙ্গ মদযপাি ও 
গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ 
কমাতিা সম্ভব। 



ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আরও বক্তবয রাতখি- সাভার 
গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ 
গ্হাসাইি। 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ। সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও 
আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম কমষীতদর 
এসব নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা। 
নেনি বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র সাংবানদকতদর 
ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে, দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক নবনভন্ন সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর 
সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ 
গণমাধ্যম। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাি বতলি, সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতণর মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও 
মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ 
গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, গ্মাটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক কতর গ্দো, গানড় বা যািবাহতি 
চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা, পনরবহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। এ সমে বক্তারা নিরাপদ সড়ক 
গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে 
করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষণ করতবি বতল জািাি। 
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%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-
%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 
 প্রকাতশর সমে : শনিবার, ৯ অতটাবর, ২০২১, 

 

 
 

“সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট 
২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরা লেণীে , ৫-
২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম 
আতের গ্দতশ সংগনিে হে। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে 
মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ 
জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ 
যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা”৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, 
স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ 
ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি 
নেনি । োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি 
সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা 
হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ 
শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল 
আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয 



কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে 
নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি 
ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে 
মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি 
সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল 
আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 

https://bd.kolkatatv.org/top-six/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-
%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-

%e0%a6%9c%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-
%e0%a6%97%e0%a6%a3/?fbclid=IwAR2Evyrn7FoVFKWRXUX3Vjns_uIecJ4apHMBXOgaInVIhv39THshTm_Txbk 
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ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির মেনবনিমে সভাে বক্তাগণ 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 

প্রকানশে: ০৭:৩৯ অপরাহ্ণ, ৯ অতটাবর ২০২১ 

 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির মেনবনিমে সভাে বক্তা ও সাংবানদকরা 

“সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট 
২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরা লেণীে , ৫-২৯ 
বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের 
গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর 
আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। 
 
২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ 
জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা” ৯ অতটাবর, শনিবার 
সকাল ১১ টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক 
সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি 
। োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি সম্ভাবয 
সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 



নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল 
যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ 
শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে 
গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো 
গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ 
গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও 
এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি 
সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ। সরকাতরর দানেত্বশীল 
আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, নিরাপদ সড়ক আতদালতি 
গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম 
গণমাধ্যতমর কমষীরা । 
 
নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার 
গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ 
সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে 
সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির 
মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি 
অন্তষভূক্ত করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট 
বযবহার বাধ্যোমূলক কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক 
করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো 
(দদনিক আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: 
আক্তারুজ্জামাি 
(আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), জুবাতের আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ 
জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), 
িানহদুল 
হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (আজতকর নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ 
টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। 
সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা 
োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
https://businessbangladesh.com.bd/article/234127?fbclid=IwAR2QqYjdEYLddXOIxJJMjI5KiyW3IT60DMMyaAPAE
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ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির মেনবনিমে সভা : নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে 
আসার আহবাি 

 
 
 “সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট 
২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরালেণীে , ৫-২৯ 
বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের 
গ্দতশ সংগনিে হে। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজারমািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। 
পঙু্গত্ববরি কতর আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি 
গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং 
মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা”৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: 
শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি 
।  োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি সম্ভাবয 
সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল 
যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ 
শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিযযোযেভাতব ও মািসম্মে 
গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো 
গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ 



গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও 
এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট 
প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমিরহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল 
আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে 
হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা । নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর 
উন্নেতি গণমাধ্যম  বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র 
গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ 
সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ  ণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে 
সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির 
মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি 
অন্তষভূক্ত করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট 
বযবহার বাধ্যোমূলক কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক 
করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো 
(দদনিক আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: 
আক্তারুজ্জামাি (আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা),জুবাতের আহতমদ িবীি 
(বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম 
(মািবজনমি), িানহদুল হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি (সমকাল), সাইফুল 
ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। সভাে বক্তাগণ 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর গ্লখনির 
মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদাতরর আহবাি ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির 
 

 
সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট 
২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লে ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। আরও লেযণীে, ৫-
২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মধ্যম 
আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেযমতে, বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরণ কতর 
আরও অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে 
মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেভাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর 
বযবহার িা করা। 
 
শনিবার (৯ অতটাবর) সকাল ১১টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে ‘নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ 
গণমাধ্যতমর ভূনমকা’ শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা. শাহতিওোজ হাসিাে-ই 
রানি এসব কো বতলি। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে 
মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি। োর প্রবতন্ধ ৫নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কসস্ট্যানে 
েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 
 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ 
সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র 
৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। 
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গ্মাটরসাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে 
৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর 
গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা 
সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল 
সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আরও বক্তবয 
রাতখি সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর 
সাংগিনিক সম্পাদক এসএম আজাদ গ্হাসাইি। 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ। সরকাতরর দানেত্বশীল 
আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এসএম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, নিরাপদ সড়ক আতদালতি 
গণমাধ্যম কমষীতদর এ সকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে 
সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা। 
 
নেনি আরও বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে 
করার গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে, দুর্ষটিা, 
নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ 
গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গণমাধ্যম। 
 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততবয বতলি, সুনিনদষ্ট পদতেপ 
গ্রহতির মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ 
সংতশানধ্ে আইতি অন্তভুষক্ত করা হে। গ্যমি, গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, গ্মাটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র 
মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি 
করা বাধ্যোমূলক করা, পনরবহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো 
(দদনিক আমাতদর সমে), জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), 
গ্মা. আক্তারুজ্জামাি (আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), জুবাতের 
আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (দদনিক অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস 
প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর 
রহমাি (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি), আহতমদ গ্েপান্তর 
(আজকাতলর খবর)। 
 



সভাে বক্তারা নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা 
োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষণ করতবি বতল 
জািাি। 
 
https://www.odhikar.news/national/204696?fbclid=IwAR3py_xedawT9uhl4G7BIdEV80Fu3Dr83qn1
kSTSfh7W_aKUKCdeSajAbYo 
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বাংলাতদতশর খবর 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepaper.bangladesherkhabor.net%2F10-10-
2021%2F11%3Ffbclid%3DIwAR3FgW5ZXc9qRAAzrFqeFi3pG6pBylps3bZLRy8mGHAgn1EU_97WwhItPC4&
h=AT06-OyrEN92CBknX8X0yqRiIFdCth9mJwUx8Sy6RK3hzH_dJH9RsElWD5atDrSMAiz995XWHIJd-
nnrhMKF4HbRKprMcx2muN6rqaTcGagusOk0p_11Id1RTcntl-18GgfA7A 
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Calling on the media to come forward to strengthen safe 
roads 

 
 

 
“Road accidents are the 8th leading cause of death in the world. According to the World 
Health Organization’s Global Status Report on Road Safety 2018, 1.35 million people die in 
road accidents worldwide every year. More notably, road accidents are one of the leading 
causes of death among people aged 5-29 years and 90% of these deaths occur in low-
income and middle-income countries. According to the World Health Organization, about 
25,000 people die in road accidents in Bangladesh every year along many more are 
paralyzed. From January to October 2020, about 1,026 people died in motorcycle accidents. 
On average, about 2 to 3 people die every day. One of the major reasons for this is not 
using standard and quality helmets” said Shahnewaz Hasnat-e-Rabbi, lecturer at BUET’s 
Accident Recharge Institute, at a meeting titled ‘Role of Media in Strengthening Safe 
Roads’ at Dhaka Ahsania Mission, Health Sector on Saturday, October 9 at 11 am. 
The meeting was chaired by Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania 
Mission and he presented the keynote address at that meeting where he highlighted 5 



risk factors and case studies of various road accidents and possible recommendations to 
resolve them. 
He said that, if the speed of vehicles could be reduced by an average of 5%, it would be 
possible to reduce accidents by 30%. If all passengers, including the driver, are mandated 
to wear seatbelts, it is possible to prevent injuries to 50%of the front seat and 75% of the 
rear seats. Ensuring standard and quality helmets for all riders on motorcycles can reduce 
road accidents by 40% and prevent 70% of serious injuries. It is possible to keep 54% to 
80% of children safe in road accidents by providing safe seating arrangements for 
children, especially in small vehicles. It is possible to reduce the death toll in road 
accidents by 20% if the road law on alcohol and drug use is amended and its proper 
implementation is done. 
Sharfuddin Ahmed Chowdhury, Chief Executive Officer of Savar Municipality and SM Azad 
Hossain, Organizing Secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha) also spoke at the meeting 
moderated by Sharmeen Rahman, Project Coordinator, Road Safety Project, Dhaka Ahsania 
Mission. 
Sharfuddin Ahmed Chowdhury said there is a need for public awareness to ensure road 
safety. We have to implement the responsible behavior of the government and our safe 
road policy. 
SM Azad Hossain, organizing secretary of Nirapod Sarak Chai (Nishcha), said that the 
media personals have to work on all these issues in the movement of the safe road. Media 
personnel is able to play an important role in bringing it to the attention of the 
government. He added that the role of media or journalists in the development of the 
country is immense. Likewise, the role of media/journalists is one of the ways to ensure 
safe roads. The media is constantly informing the people at all levels of the country about 
the road situation, accidents, safety, etc. by publishing several reports/news. At the same 
time, the media has highlighted the steps to be taken in road safety and its 
implementation progress. 
Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission said, “It 
is possible to reduce the rate of road accidents and deaths to a great extent by taking 
specific steps. If these issues are included in the amended law, such as: setting the 
maximum speed limit for vehicles, making it mandatory for motorcyclists to wear 
standard helmets, making it mandatory for all passengers, including drivers, to wear seat 
belts, safe seats for children in transport, etc. 



The meeting was attended by 16 journalists from daily newspapers and online news 
portals. They are Zahid Bhuiyan (Daily Amader Shomoy), Jonaed Mansur (Daily Alokito 
Bangladesh), Roton Chandra Balo (Daily Bhorer Paata), Md. Aktearujjaman (Amader 
Orthoniti), Masud Rana (Shongbad), Abdullah Al Mamun (Shomoyer Alo), Jobaer Ahmed 
Nobin (Bangladesh Journal), Saeed Mahade Sekendar (Odhikar), Shahidul Islam Bhuiyan 
(Business Protidin), Tariqul Islam (Manabzamin), Nahid-Ul-Hasanat (Dhaka Post), Babul 
Hridoy (Business Bangladesh), Zahidur Rahman (Samakal), Saiful Islam (Bangladesh Today), 
Bahauddin Al Imran (Bangla Tribune), Ahmed Tepantar (AjkalerKhobor). 
Speakers at the meeting called upon the media to come forward to strengthen safe roads. 
The participating journalists said that they would draw the attention of the government 
and the concerned authorities to ensure safe roads through their writings. 
https://thestatement24.com/archives/1543?fbclid=IwAR2f9AalCjakn32_LgUjJeM1Ea-
YTYihmaiRcDABRPTGFSIlUl4l9g-3DHk 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদাতর গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 
 

 

নবএিএ,ঢাকা:নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক আতলাচিা সভা অিুনিে হতেতছ। শনিবার (৯ 
অতটাবর) ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির শযামলী স্বাস্থ্য গ্সটতরর নিজস্ব ভবতি অিুনিে হে।সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ 
ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি। 

প্রবতন্ধ নেনি বতলি,সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ 
অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । 
আতরা লেণীে ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ 
শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 

নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর 
আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে 
মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর 
বযবহার িা করা। 

নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ 
সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র 
৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও 
মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের 
আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল 
সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র 
সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 



ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি 
সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 

শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল 
আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি 
গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে 
সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা । নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। 
গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর 
সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর 
মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল 
ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 

ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ 
গ্রহতির মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ 
সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত করা হে। 

গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক 
কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি 
নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 

সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা 
োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি 
 
 
https://bnanews24.com/09/10/2021/132922/?fbclid=IwAR224MVNOecZK2OUHqCSsHOz1cXhp
9zWtA6T73AaQkqaJPhFffSP7USCBfA 
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নবজতিজ প্রনেনদি 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 
  

 
 
 
প্রনেতবদক,ঢাকা: 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক আতলাচিা সভা অিুনিে হতেতছ। 
শনিবার (৯ অতটাবর) ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির শযামলী স্বাস্থ্য গ্সটতরর নিজস্ব ভবতি অিুনিে হে। 
সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি। 
প্রবতন্ধ নেনি বতলি,সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে 
গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরা লেণীে ৫-২৯ 
বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ 
সংগনিে হে। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি 
কতর আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা 
যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা 
করা। 

 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল 
যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ 
যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার 
নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। 
পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর 
নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল 
সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার 
গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম 
আজাদ গ্হাসাইি । 
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শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও 
আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম 
কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা 
। নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম  বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র 
গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক 
নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর 
নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির 
মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত 
করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক 
কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয 
নিরাপদ আসি ইেযানদ।  

 
সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর 
গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
https://www.businessprotidin.com/2021/10/dhaka-ah-.html?m=1&fbclid=IwAR3SgJuhZuM5YoAK3ot-
V2DUJHswFAtyrvNLswntbrrh4IJGpg2mwnWx21U 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 
 

 
লাস্ট্নিউজনবনে, ৯ অতটাবর: “সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ 
অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। 
আতরা লেণীে , ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম 
ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর আতরা 
অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় 
প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা”৯ 
অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর 
ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি। োর 
প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি 
সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল 
যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ 
যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার 
নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। 
পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল 
সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির 
সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 



ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার 
গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও 
আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম 
কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর 
কমষীরা। 
নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র 
গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক 
নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর 
নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির 
মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত 
করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক 
কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয 
নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো (দদনিক 
আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: আক্তারুজ্জামাি 
(আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), জুবাতের আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), 
সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল 
হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), 
বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। 
সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর 
গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 

 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির মেনবনিমে সভাে 
বক্তাগণ “সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ 
হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । 
আতরা লেণীে , ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ 
শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ 
হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। 
পঙু্গত্ববরি কতর আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি 
গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। 
এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা”৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ টাে ঢাকা 
আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর 
এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি 
নেনি । োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি 
সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা 
হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ 
শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল 
আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয 
কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে 



নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি 
ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে 
মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি 
রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, 
সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ 
সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ 
গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর 
আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা । নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা 
সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর 
ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ 
প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে 
করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: 
গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয 
বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত করা হে। গ্যমি: গানড়র 
সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক কতর গ্দওো, 
গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয 
নিরাপদ আসি ইেযানদ। সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। 
োরা হতলি, জানহদ ভূইো (দদনিক আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা 
(দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: আক্তারুজ্জামাি (আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের 
আতলা), জুবাতের আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো 
(নবসতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস 
বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি (সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা 
নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে 
আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও 
সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
 
https://metronews24.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-
%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-
%e0%a6%9c%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6
%a3%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a3/ 
  



 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 

 

 
সংবাদ নবজ্ঞপ্তী 
 

“সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য 
সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর 

প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরা 
লেণীে , ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক 

দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার 

মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ 

সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে 

মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ 

যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা”৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ 
টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক 

গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ 
ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
 

ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব 

সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি ।  োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর 

েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি 

সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 



 

নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা 
হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা 
হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ 

যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয 
যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ 

শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা 
সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল 

সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও 

গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি 

করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
 

ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি 

রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী 
কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 

সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
 

শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি 

রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি 

করতে হতব। 
 

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ 

সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর 

আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা । নেনি আতরা 
বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম  বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি 

নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও 

অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ 

সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর 

মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও 

োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
 

ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর 

বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও 

মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি 

অন্তষভূক্ত করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, 



মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক কতর 

গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা 
বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
 

সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। 
োরা হতলি, জানহদ ভূইো (দদনিক আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে 

বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: আক্তারুজ্জামাি 

(আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), 
জুবাতের আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), 
শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল 

হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি 

(সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা 
নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। 
 

সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। 
অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে 

সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 
 
 
নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি। “সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে 
স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ 
সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। আতরা লেণীে, ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর 
এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর আতরা 
অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ 
সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি 
প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা” ৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ 
টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর 
এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি। োর 
প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি সম্ভাবয সুপানরশ েুতল 
ধ্তরি। 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল 
যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ 
যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার 
নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। 
পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর 
নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল 
সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার 
গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী 
কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি। 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ। সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও 
আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
 
 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম 
কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর 
কমষীরা । নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার 
গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ 



সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে 
সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির 
মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত 
করা হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক 
কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয 
নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো (দদনিক 
আমাতদর সমে), জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: আক্তারুজ্জামাি 
(আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), জুবাতের আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), 
সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবজতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল 
হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি 
(সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি), আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। 
সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর 
গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
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পাুঁচ শোংশ গনে কমাতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা কমতব 

 
গানড়র গনে গতড় পাুঁচ শোংশ কমাতিা গ্গতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব হতব। একইভাতব চালকসহ 
সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতি ও গ্পছতির নসতট যোক্রতম ৫০ শোংশ ও ৭৫ 
শোংশ যাত্রীর আহে হওোর ঝুুঁনক গ্রাধ্ করা সম্ভব। 
আজ (৯ অতটাবর) শনিবার রাজধ্ািীর শযামলীতে ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভা কতে ‘নিরাপদ 
সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যতমর ভূনমকা’ শীর্ষক এক সভাে এ কো বলা হে। বাংলাতদশ প্রতকৌশল 
নবেনবদযালতের (বুতেট) অযানিতেন্ট নরসাসষ ইনিনস্ট্নটউতটর প্রভার্ক গ্মা. শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি মূল 
প্রবতন্ধ এমি েেয গ্দি। সভাে প্রনেনট পনরবহতি নবতশর্ কতর নশশুতদর উপযুক্ত আসি রাখার কো বলা হে। 
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নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর প্রনেতবদতি উতেখ কতর নেনি বতলি, 
প্রনেবছর নবতে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নি¤œ ও মধ্যম 
আতের গ্দতশ সংগনিে হে। গ্মাটরসাইতকতলর চালক ও আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট 
বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা 
সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ 
শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও 
এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 
অিুিাতি নিরাপদ সড়ক চাইতের (নিসচা) সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি, গণমাধ্যম কমষীরা 
পনরবহি গ্সটতরর িািা নবর্ে গ্লখনির মাধ্যতম সরকারসহ সবার িজতর আিতে গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাতখ। নেনি 
প্রনেনট সমসযাতক নচনিে কতর প্রনেতবদতির পাশপানশ নিেনমে ফতলাআপ করতে বতলি। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির 
স্বাস্থ্য গ্সটতরর গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের সমন্বেক শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে সভাে নমশতির সহকারী পনরচালক 
গ্মা. গ্মাখতলছুর রহমাি, সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রীসহ নবনভন্ন 
গণমাধ্যতমর কমষীরা উপনস্থ্ে নছতলি। 
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নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 

নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 
“সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট 
২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরা লেণীে , ৫-
২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম 
আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর 
আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে 
মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর 
বযবহার িা করা”৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক 
গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: 
শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি 
নেনি । োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি 
সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা 
হ্রাস করা সম্ভব। 
ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির 
নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয 
যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ 

https://www.nirapadnews.com/wp-content/uploads/2021/10/BURST1_3.jpg


শোংশ গুরুের আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি 
বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয 
গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ 
কমাতিা সম্ভব। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি 
সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর 
প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি 
গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে 
সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা । নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। 
গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর 
সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর 
মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল 
ধ্তরতছ গিমাধ্যম। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব 
বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির মাধ্যতম সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর 
আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত করা হে। 
গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক 
কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি 
নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো 
(দদনিক আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), 
গ্মা: আক্তারুজ্জামাি (আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), জুবাতের 
আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস প্রনেনদি), 
োনরকুল ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি 
(সমকাল), সাইফুল ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর 
খবর)। সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী 
সাংবানদকরা োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি 
করতবি বতল জািাি। 
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ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির মেনবনিমে সভা : নিরাপদ সড়ক 
গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি 

 

 
 

 
 
“সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয 
অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আতরা 
লেণীে , ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মধ্যম 
আতের গ্দতশ সংগনিে হে। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার 
মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতল জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস 
১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেবাতব এবং 
মািসম্মে গ্হলতমতটর বযবহার িা করা”৯ অতটাবর, শনিবার সকাল ১১ 
টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর 
এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রানি একো বতলি। 
 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি ।  োর 
প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি সম্ভাবয সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 
 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল যাত্রীর 
নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে 
আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয 



যোযেভাতব ও মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের 
আহে হওো গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ 
গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও এর যোযে 
বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে 
সমন্বেকারী শারনমি 
রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই 
(নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল আচরণ ও 
আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ 
গ্হাসাইি বতলি,নিরাপদ সড়ক আতদালতি গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয 
গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম গণমাধ্যতমর কমষীরা । নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম  বা সাংবানদকতদর ভূনমকা 
অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর 
পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ  
ণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি সভাপনেতত্বর বক্ততব বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির মাধ্যতম 
সড়ক দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত করা হে। 
গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক কতর গ্দওো, 
গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো (দদনিক আমাতদর 
সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: আক্তারুজ্জামাি (আমাতদর 
অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), 
জুবাতের আহতমদ িবীি (বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবসতিস প্রনেনদি), োনরকুল 
ইসলাম (মািবজনমি), িানহদুল হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি (সমকাল), সাইফুল ইসলাম 
(বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক 
গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে 
করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
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 “সড়ক দুর্ষটিা নবতে মািুতর্র মৃেুযর ৮ম বৃহত্তম কারণ। নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার গ্লাবাল স্ট্যাটাস নরতপাটষ অব গ্রাে 
গ্সইফনট ২০১৮ এর েেয অিুসাতর প্রনেবছর নবতে ১৩ লেয ৫০ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে । আজ 
শনিবার (৯ অতটাবর) সকাল ১১ টাে ঢাকা আহ্ছানিো নমশি, স্বাস্থ্য গ্সটতরর সভাকতে নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ 
গিমাধ্যতমর ভূনমকা শীর্ষক সভাে বুতেতটর এনিতেন্ট নরচাজষ ইনিনস্ট্নটউট এর প্রভার্ক গ্মা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই 
রানি একো বতলি। 
আতরা লেণীে , ৫-২৯ বছর বেসসীমার মািুতর্র মৃেুযর অিযেম প্রধ্াি কারণ সড়ক দুর্ষটিা। আর এসব মৃেুযর ৯০ শোংশ 
নিম্ম ও মধ্যম আতের গ্দতশ সংগনিে হে। 
নবে স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েেয মতে , বাংলাতদতশ প্রনেবছর প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ষটিাে মারা যাে। পঙু্গত্ববরি কতর 
আতরা অতিক গ্বনশ মািুর্। ২০২০ সাতলর জািুোনর গ্েতক অতটাবর পযষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ জি গ্মাটরসাইতকল দুর্ষটিাে 
মারা যাে। গতড় প্রাে ২ গ্েতক ৩ জি প্রনেনদি মারা যাে। এর অিযেম কারণ যোযেভাতব এবং মািসম্মে গ্হলতমতটর 
বযবহার িা করা। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাতির সভাপনেতত্ব সভাে মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপি কতরি নেনি 
।  োর প্রবতন্ধ ৫ নট নরস্ক ফযাটর েুতল ধ্তরি এবং নবনভন্ন সড়ক দুর্ষটিার গ্কস স্ট্যানে েুতল ধ্তর ো সমাধ্াতি সম্ভাবয 
সুপানরশ েুতল ধ্তরি। 
নেনি বতলি, যনদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা যাে োহতল ৩০ শোংশ দুর্ষটিা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভার সহ সকল 
যাত্রীর নসটতবল্ট পনরধ্াি বাধ্যোমূলক করা হতল সামতির নসতটর গ্েতত্র ৫০ শোংশ এবং নপছতির নসতটর গ্েতত্র ৭৫ 
শোংশ যাত্রীতদর দুর্ষটিাে আহে গ্রাধ্ করা সম্ভব। মটর সাইতকতল সকল আতরাহীতদর জিয যোযেভাতব ও মািসম্মে 
গ্হলতমট বযবহার নিনিে করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে ৪০ শোংশ মৃেুয কমাতিা সম্ভব ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো 
গ্েতক রো করা সম্ভব। পনরবহতি নবতশর্ কতর গ্ছাট গানড়তে নশশুতদর উপযুক্ত আসি বযবস্থ্া রাখতল সড়ক দুর্ষটিাে ৫৪ 
গ্েতক ৮০ শোংশ নশশুতদর নিরাপদ রাখা সম্ভব। মদযপাি ও গ্িশাজােীে দ্রবয গ্সবতির গ্েতত্র সড়ক আইতির সংতশাধ্ি ও 
এর যোযে বাস্তবােি করা গ্গতল সড়ক দুর্ষটিাে মৃেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভব। 



ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির গ্রাে গ্সইফনট প্রকতের প্রকে সমন্বেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চালিাে আতরা বক্তবয রাতখি 
সাভার গ্পৌরসভার প্রধ্াি নিবষাহী কমষকেষা শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক 
সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি । 
শরফউনিি আহতমদ গ্চৌধু্রী বতলি, সড়ক নিরাপত্তা নিনিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতছ । সরকাতরর দানেত্বশীল 
আচরণ ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমালা বাস্তবােি করতে হতব। 
নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সম্পাদক এস এম আজাদ গ্হাসাইি বতলি,  নিরাপদ সড়ক আতদালতি 
গণমাধ্যম কমষীতদর এসকল নবর্ে নিতে কাজ করতে হতব। সরকাতরর িজতর আিার জিয গুরুত্বপূণষ ভূনমকা রাখতে সেম 
গণমাধ্যতমর কমষীরা । 
নেনি আতরা বতলি, গ্দতশর উন্নেতি গণমাধ্যম  বা সাংবানদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। গ্েমনি নিরাপদ সড়ক নিনিে করার 
গ্েতত্র গণমাধ্যম/নমনেো/সাংবানদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে গ্দতশর সড়তকর পনরনস্থ্নে , দুর্ষটিা, নিরাপত্তা ইেযানদ 
সম্পষতক নবনভন্ন প্রনেতবদি/সংবাদ প্রকাতশর মাধ্যতম গ্দতশর সবষস্ততরর মািুর্তদর অবনহে করতছ গণমাধ্যমসমূহ। গ্সই সাতে 
সড়তকর নিরাপত্তাে করণীেসমূহ ও োর বাস্তবােি অগ্রগনে েুতল ধ্তরতছ গিমাধ্যম। 
ঢাকা আহ্ছানিো নমশতির সহকারী পনরচালক গ্মা: গ্মাখতলছুর রহমাি বতলি,“সুনিনদষ্ট পদতেপ গ্রহতির মাধ্যতম সড়ক 
দুর্ষটিার হার ও মৃেুয বহুলাংতশ কনমতে আিা সম্ভব। যনদ আজতকর আতলাচয নবর্েসমূহ সংতশানধ্ে আইতি অন্তষভূক্ত করা 
হে। গ্যমি: গানড়র সতবষাচ্চ গনেসীমা নিধ্ষারণ করা, মটরসাইতকতল আতরাহীর গ্েতত্র মািসম্মে গ্হলতমট বযবহার বাধ্যোমূলক 
কতর গ্দওো, গানড় বা যািবাহতি চালকসহ সকল যাত্রীতদর নসট গ্বল্ট পনরধ্াি করা বাধ্যোমূলক করা,পনরবহতি নশশুতদর 
জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 
সভাে দদনিক পনত্রকা ও অিলাইি নিউজ গ্পাটষাতলর ১৭ জি সাংবানদক অংশগ্রহণ কতরি। োরা হতলি, জানহদ ভূইো 
(দদনিক আমাতদর সমে) , জুিাইদ মুিসুর (দদনিক আতলানকে বাংলাতদশ), রেি চন্দ্র বাতলা (দদনিক গ্ভাতরর পাো), গ্মা: 
আক্তারুজ্জামাি (আমাতদর অেষিীনে), মাসুদ রািা (সংবাদ), আবু্দোহ আল মামুি (সমতের আতলা), জুবাতের আহতমদ িবীি 
(বাংলাতদশ জািষাল), সাঈদ মাহাদী গ্সতকদার (অনধ্কার), শানহদুল ইসলাম ভূইো (নবজতিস প্রনেনদি), োনরকুল ইসলাম 
(মািবজনমি), িানহদুল হাসািাে (ঢাকা গ্পাষ্ট), বাবুল হৃদে (নবজতিস বাংলাতদশ), জানহদুর রহমাি (সমকাল), সাইফুল 
ইসলাম (বাংলাতদশ টুতে), বাহাউিীি ইমরাি (বাংলা নিনবউি),আহতমদ গ্েপান্তর (আজকাতলর খবর)। 
সভাে বক্তাগণ নিরাপদ সড়ক গ্জারদারকরতণ গণমাধ্যমতক এনগতে আসার আহবাি জািাি। অংশগ্রহণকারী সাংবানদকরা 
োতদর গ্লখনির মাধ্যতম নিরাপদ সড়ক নিনিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট কেৃষপতের দৃনষ্ট আকর্ষি করতবি বতল জািাি। 
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