
 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কযানেইি কি মসূচীনে 

সড়ক পরিবহন রবরিমালাি দ্রতু বাস্তবায়ননি দারব 
স্টাফ রিনপার্ট াি 

প্রকানশে: ২০:০১, ২৫ অনটাব্র ২০২২; আপনেট: ২০:০২, ২৫ অনটাব্র ২০২২ 

আহছ্ানিয়া নিশনির কযানেইি কি মসূচী 
নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে হনব্। 

আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয প্রনয়াজি দ্রেু নব্নিিাো জানর ও ব্াস্তব্ায়ি। 

এ নব্ষনয় সরকানরর প্রনে আহ্বাি জািাি অিুষ্ঠানির সভাপনে ঢাকা 

আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। িঙ্গেব্ার 

নব্নকনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় 

নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে 

ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুটষ্ঠে হয়।  

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ 

নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ 

নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি 

সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ 

কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি।  

প্রিাি অনেনথর ব্ক্তনব্য সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক 

সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাই 

িা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় সিই সয সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে দুর্ মটিা 

র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির বু্ক ভরা কান্না সযনকাি 

িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো 

ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। 

নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজাড়দারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে 

নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, 

ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক 

দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির উপনর সজার 

সদি। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও 

চযু পরীযা, প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি।  

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ 

সড়ক নদব্স পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয ‘আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর’। 

Link:https://www.dailyjanakantha.com/national/news/667518?fbclid=IwAR1J16HEogLal0vOtbMMrNLE5NNSLK

wwtvawAV6nKMvH6ZF_F7iZn_IIDWM 

https://www.dailyjanakantha.com/writers/staf
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/667518?fbclid=IwAR1J16HEogLal0vOtbMMrNLE5NNSLKwwtvawAV6nKMvH6ZF_F7iZn_IIDWM
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/667518?fbclid=IwAR1J16HEogLal0vOtbMMrNLE5NNSLKwwtvawAV6nKMvH6ZF_F7iZn_IIDWM


 

সড়ক পরিবহন রবরিমালাি দ্রতু বাস্তবায়ননি দারব ঢাকা আহ্ছারনয়া রমশননি 

অিোইি সাংস্করণ 

২০:১৩, ২৫ অনটাব্র, ২০২২ 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে হনব্। আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয 

প্রনয়াজি নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি। এনব্ষনয় সরকানরর প্রনে আহ্বাি জািাি অিুষ্ঠানির সভাপনে 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকে ৪ টায় ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় 

নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ 

উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি 

অিুটষ্ঠে হয়। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসনুদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক 

পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িরুী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর 

সচয়ারিযাি িরু সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী 

ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িরুী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। 

আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় সিই সয নদনি ব্া সিনয় আিানদর 

সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির 

ব্ুক ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও 

অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িরু সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি 

সড়ক দরু্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সযারদারকরনণ সনচেি 

কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। 

অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি 

ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে 

আশ্বাস সদি। 

অিযনদনক নব্নশষ অনেনথ ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট আহ্বাি 

জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট 

প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট 

পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির উপনর 

সজার সদি। 

নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য 

ও চযু পনরযা, প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। 

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে হয়। 

নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয "আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর"। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় সদনশর সড়ক-

িহাসড়কগুনোনক নিরাপদ করার জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

Link: https://www.alokitobangladesh.com/national/144317/%C2%A0-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%C2%A0%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?fbclid=IwAR2PiT9Hgo4_cR6GkB53v0MetQmHUUVsvUXkM9b6cPl2OazQEECcGPLy8mY 

https://www.alokitobangladesh.com/national/144317/%C2%A0-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%C2%A0%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?fbclid=IwAR2PiT9Hgo4_cR6GkB53v0MetQmHUUVsvUXkM9b6cPl2OazQEECcGPLy8mY
https://www.alokitobangladesh.com/national/144317/%C2%A0-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%C2%A0%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0?fbclid=IwAR2PiT9Hgo4_cR6GkB53v0MetQmHUUVsvUXkM9b6cPl2OazQEECcGPLy8mY
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মাসবযাপী কযানেইনন সড়ক পরিবহন রবরিমালা দ্রতু বাস্তবায়ননি দারব 
স্টাফ রিনপার্টাি 

(১ সপ্তাহ আনি) ২৫ অনটাব্র ২০২২, িঙ্গেব্ার, ৭:৩৬ অপরাহ্ন 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে হনব্। 

আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি করনে 

হনব্। এ নব্ষনয় সরকানরর প্রনে আহ্বাি জানিনয়নছি ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। িঙ্গেব্ার নব্নকে ৪ টায় 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ 

সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক 

নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুষ্ঠানি নেনি এসব্ কথা ব্নেি।  

ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক 

নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি 

কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা 

পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা 

অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। সড়ক ও 

িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির বু্ক ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় 

ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথ িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। 

নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি।  

সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি 

ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় 

কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও 

ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট আহ্বাি জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় 

২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয 

ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির উপনর সজার সদি। 

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ 

সড়ক নদব্স পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয ‘আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর’। 

Link: 

https://mzamin.com/news.php?news=26763&fbclid=IwAR2DjkZAFwLsyZtRurivt8dmVKGKUmD9pwS3ARc

G7CfKc3bvdsDyrfFT79w 

https://mzamin.com/news.php?news=26763&fbclid=IwAR2DjkZAFwLsyZtRurivt8dmVKGKUmD9pwS3ARcG7CfKc3bvdsDyrfFT79w
https://mzamin.com/news.php?news=26763&fbclid=IwAR2DjkZAFwLsyZtRurivt8dmVKGKUmD9pwS3ARcG7CfKc3bvdsDyrfFT79w


 

সড়ক পনরব্হি নব্নিিাোর দ্রেু ব্াস্তব্ায়নির দানব্ 

স্টাফ রিনপার্টাি | প্রকানশি সময় : ২৫ অনটাবি, ২০২২, ৭:১৩ রপএম: নিরাপদ সড়ক 

ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে হনব্। আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয 

প্রনয়াজি নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি। এনব্ষনয় সরকানরর প্রনে আহ্বাি জািাি 

অিুষ্ঠানির সভাপনে ঢাকা আহসানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকে ৪ টায় ঢাকা আহসানিয়া নিশনির প্রিাি কায মােনয়র 

নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে 

ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহসানিয়া নিশনির উনদযানি িাসব্যাপী 

কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। 

ঢাকা আহসানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক 

পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িরুী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর 

সচয়ারিযাি িরু সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী 

ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িরুী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। 

আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় সিই সয নদনি ব্া সিনয় আিানদর 

সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির 

ব্ুক ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও 

অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িরু সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি 

সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহসানিয়া নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজারদারকরনণ সনচেি 

কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহসানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। 

অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি 

ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহসানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে 

আশ্বাস সদি। 

অিযনদনক নব্নশষ অনেনথ ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট আহ্বাি 

জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহসানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট 

প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট 

পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দূ্রে প্রণয়নির উপনর 

সজার সদি। 

নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু পনরযা, 

প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। 

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে হয়। 

নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয "আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর"। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় সদনশর সড়ক-

িহাসড়কগুনোনক নিরাপদ করার জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

link: https://m.dailyinqilab.com/article/528922/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF?fbclid=IwAR0T-GpeQ9Ygc_oiFn7RCha2eSVoqMeWFHQKG8qXzVf68lvUl3T8koEscRU 
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https://m.dailyinqilab.com/article/528922/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF?fbclid=IwAR0T-GpeQ9Ygc_oiFn7RCha2eSVoqMeWFHQKG8qXzVf68lvUl3T8koEscRU
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সড়ক পনরব্হি নব্নিিাোর দ্রেু ব্াস্তব্ায়নির দানব্ 

রনজস্ব বাতটা পরিনবশক: িঙ্গেব্ার, ২৫ অনটাব্র ২০২২ 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে 

হনব্। আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয প্রনয়াজি দ্রেু নব্নিিাো জানর 

ও ব্াস্তব্ায়ি। এ নব্ষনয় সরকানরর প্রনে আহ্বাি জািাি অিুষ্ঠানির 

সভাপনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে 

িাসুদ। 

আজ িঙ্গেব্ার নব্নকনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র 

নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে 

অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি 

উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি 

কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ 

নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ 

নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি 

সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ 

কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

প্রিাি অনেনথর ব্ক্তনব্য সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক 

সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাই 

িা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় সিই সয সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে দুর্ মটিা 

র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির বু্ক ভরা কান্না সযনকাি 

িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো 

ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। 

নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজাড়দারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে 

নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, 

ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক 

দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির উপনর সজার 

সদি। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু 

পরীযা, প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় 

২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয 

‘আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর’। 

 

link: 

https://sangbad.net.bd/news/national/78930/?fbclid=IwAR169CkiqYzz3d2ww29PocYj5iaizaDph7ykxY9QY0

Ztt3GxgScO3uUBLs0 
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সড়ক পরিবহন রবরিমালা দ্রতু বাস্তবায়ননি দারব 
 কািজ প্রনেনব্দক 

 

প্রকানশে: অনটাব্র ২৫, ২০২২ , ৭:৫২ অপরাহ্ণ আপনেট: অনটাব্র ২৫, ২০২২ , ৭:৫২ অপরাহ্ণ 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয 

নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি প্রনয়াজি। োহনে সড়নক িতেুযর 

নিনছনের োিাি টািা সম্ভব্ হনব্। এজিয সড়ক আইনির 

ব্াস্তব্ায়নি সাংনিষ্টনদর প্রনে আহ্বাি জািানিা হনয়নছ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

প্রিাি কয মােনয়র নিেিায়েনি আনয়াশ্চজে এক অিুষ্ঠানি ব্ক্তারা এ 

আহ্বাি জািাি। এসিয় ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে 

ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি 

কায মক্রনির উনবািি করা হয়। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি 

অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ 

িুরী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর (নব্আরটটএ) 

সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি 

এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

প্রিাি অনেনথর ব্ক্তনব্য এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা 

অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। আিরা একটু সনচেি 

হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সব্ার সহনযািীো। নব্আরটটএর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ 

িজিুদার ব্নেি, সড়ক দরু্ মটিানরানি নশাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশাথীনদর সনচেনির িািযনি সড়ক 

দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ 

সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনপ 

গ্রহনণর িািযনি সড়ক দরু্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো 

নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির উপনর সজার সদয়া। নেনি আনরা ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী 

নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনি চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চু পনরা, প্রদীপ প্রজেি, 

সিাটরসাইনকে রয্ােী করা হনব্। 

Link: https://www.bhorerkagoj.com/2022/10/25/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-

%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-

%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be-

%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%81-2/?fbclid=IwAR12jCSMLj34oWNl03N-

xMiVbKD7S9sIZPU7AMe-E5rvZgRp43ZNRvZd_YM 
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https://www.bhorerkagoj.com/2022/10/25/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%81-2/?fbclid=IwAR12jCSMLj34oWNl03N-xMiVbKD7S9sIZPU7AMe-E5rvZgRp43ZNRvZd_YM
https://www.bhorerkagoj.com/2022/10/25/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%81-2/?fbclid=IwAR12jCSMLj34oWNl03N-xMiVbKD7S9sIZPU7AMe-E5rvZgRp43ZNRvZd_YM
https://www.bhorerkagoj.com/2022/10/25/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%81-2/?fbclid=IwAR12jCSMLj34oWNl03N-xMiVbKD7S9sIZPU7AMe-E5rvZgRp43ZNRvZd_YM
https://www.bhorerkagoj.com/2022/10/25/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%81-2/?fbclid=IwAR12jCSMLj34oWNl03N-xMiVbKD7S9sIZPU7AMe-E5rvZgRp43ZNRvZd_YM
https://www.bhorerkagoj.com/2022/10/25/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%81-2/?fbclid=IwAR12jCSMLj34oWNl03N-xMiVbKD7S9sIZPU7AMe-E5rvZgRp43ZNRvZd_YM


 

সড়ক পনরব্হি নব্নিিাোর দ্রেু ব্াস্তব্ায়নির দানব্ 

ঢাকা আহ্ছারনয়া রমশননি মাসবযাপী কযানেইন 
নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়নি সকেনক এনিনয় আসার আহ্বাি জানিনয় ঢাকা 

আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ ব্নেি, ‘আইনির 

যথাযথ প্রনয়ানির জিয দ্রেু নব্নিিাোর জানর ও ব্াস্তব্ায়ি প্রনয়াজি। এনব্ষনয় 

সরকানরর অনে গুরুে সদওয়া জরুনর।’ 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকে ৪ টায় ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি 

কয মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে 

অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযনি 

িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির উনবািি অিুষ্ঠানি ইকব্াে িাসুদ এ কথা ব্নেি। 

ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক 

নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি 

কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা 

পারভীি এব্াং সলব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথর ব্ক্তনব্য এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, ‘সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে 

দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি 

সকাি নদি সিই, সয সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা িা র্নট। সড়ক দুর্ মটিায় নিহে ও আহেনদর পনরব্ার 

পনরজনির আেমিাদ এব্াং বু্কভরা কান্না িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। 

এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, ‘সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি সকানিা নব্কে 

সিই। নশযাথীনদর সনচেিোর িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। ফনে নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সযারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে 

নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোরও আশ্বাস সদি। 

অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা পারভীি ব্নেি, ‘ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক 

নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি 

সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি।’ 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ব্নেি, ‘নব্শ্ব স্বাস্থ্ 

সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর 

িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি শেম নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়ি 

করা।’ 

নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর 

নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু পনরযা, প্রদীপ প্রজেি এব্াং সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। 

সড়ক নিরাপদ করা দাব্ীনে ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে হনে। 

নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয “আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর”। 

Link: https://www.protidinersangbad.com/national/361037 
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সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ. নব্. এি আনিি উল্লাহ িুরী 

ব্নেনছি, সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে সড়ক দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় 

আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাই িা। এনযনে সকনের 

সহনযানিো প্রনয়াজি। 

 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকনে ঢাকা আহছানিয়া নিশনির প্রিাি কায মােনয় 

‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর 

সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উপেনযয প্রিাি অনেনথর ব্ক্তনব্য নেনি এসব্ 

কথা ব্নেি। এ সিয় আহছানিয়া নিশনির উনদযানি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। 

 

নিশনির স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি নব্নশষ অনেনথ নছনেি ব্াাংোনদশ 

সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক 

সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ এেনভানকনস ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

 

আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, এিি সকাি নদি ব্া এিি সকাি সিয় সিই সয- আিানদর সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে 

দুর্ মটিা র্টনছ িা। সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির বু্ক ভরা কান্না সযনকানিা 

িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক নিরাপদ হনব্। 

 

িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি 

সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ 

সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি 

সহনযানিোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির 

নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট আহ্বাি জািাি। 

 

আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার িনে, 

ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার 

হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো- নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির উপনর সজার সদি। নিশনির 

িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু পরীযা, প্রদীপ প্রজ্বেি, 

সিাটরসাইনকে রয্ানে অিযেি। 

 

প্রসঙ্গে, ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয 

"আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর"। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় সদনশর সড়ক-িহাসড়কগুনোনক 

নিরাপদ করার জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

 

Link: https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=201377 

 

 

 

 

 

 

https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=201377


 

‘সিকারি রননদটশনা মমনন চলনল সড়ক দরু্ টর্না করমনয় আনা সম্ভব’ 
নিজস্ব প্রনেনব্দক | ২৫ অনটাব্র, ২০২২ ২১:৩১ 
 

সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে সড়ক দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্ ব্নে 

িন্তব্য কনরনছি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িরুী।  

নেনি ব্নেনছি, আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাই িা, সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকানিা নদি সিই ব্া এিি সকানিা সিয় 

সিই সয আিানদর সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে দুর্ মটিা র্টনছ িা। দুর্ মটিায় আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার-

পনরজনির ব্ুক ভরা কান্না সয সকানিা িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এ জিয 

প্রনয়াজি সব্ার সহনযানিো ও অাংশগ্রহণ। 

িঙ্গেব্ার নব্নকনে রাজিািীর িািিশ্চিনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক 

নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির উনবািি অিুটষ্ঠানি প্রিাি অনেনথর ব্ক্তনব্য নেনি এসব্ ব্নেি।  

অিুষ্ঠানি নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, 

ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকনস ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ 

কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিা সরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর 

সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্।  

োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনেটট নশযাপ্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি 

জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযানিোর আশ্বাস সদি। 

অিুষ্ঠানির সভাপনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে 

আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয দ্রেু নব্নিিাো জানর ও ব্াস্তব্ায়নি সরকানরর প্রনে আহ্বাি জািাি।   

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিা কনরি।  

নেনি ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু 

পরীযা, প্রদীপ প্রজ্জ্বােি, সিাটরসাইনকে রয্ানে অিযেি। 

Link: https://www.deshrupantor.com/national/2022/10/25/388087?fbclid=IwAR3xlUaE7-

Rq9Euxyp9Yvs7JU0Sov9AOuXZDw6xMIenB1-75WP5Q0FCxRtI 
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\সড়ক পনরব্হি নব্নিিাোর দ্রেু ব্াস্তব্ায়নির দানব্ 
 নিজস্ব প্রনেনব্দক   প্রকানশে: অনটাব্র ২৫, ২০২২, ০৭:১৪ নপএি  

রনিাপদ সড়ক বাস্তবায়ন কিনত হনল সকলনকই এরিনয় আসনত হনব। আইননি 

যথাযথ প্রনয়ানিি জনয প্রনয়াজন রবরিমালাি দ্রæত জারি ও বাস্তবায়ন। এরবষনয় 

সিকানিি প্ররত আহ্বান জানান অনুষ্ঠাননি সভাপরত ঢাকা আহ্ছারনয়া রমশন 

স্বাস্থ্য মসটনিি পরিচালক ইকবাল মাসুদ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকে ৪ টায় ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র 

নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর 

সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ 

উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে 

নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী 

পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে 

আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই 

কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় 

সিই সয নদনি ব্া সিনয় আিানদর সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক 

আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির ব্কু ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু 

সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর 

সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি 

নিরাপদ সড়ক সযারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক 

সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। 

অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন 

কায মক্রি ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় 

কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। 

অিযনদনক নব্নশষ অনেনথ ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার 

নিকট আহ্বাি জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

সরাে সসইফটট প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ^ স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ 

সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার 

িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দ্রæে প্রণয়নির উপনর সজার সদি। 

নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য 

ও চযু পনরযা, প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। 

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স 

পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয "আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর"। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় 

সদনশর সড়ক-িহাসড়কগুনোনক নিরাপদ করার জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

Link: 

https://www.amarsangbad.com/m/bangladesh/news/238001?fbclid=IwAR2h_FyXTOixa7VXQudrSdeUIC35isBOHYIQpj

e6lvdTwC0fIsiI-_cmnz4 

 

 

https://www.amarsangbad.com/m/author/staff-reporter
https://www.amarsangbad.com/m/bangladesh/news/238001?fbclid=IwAR2h_FyXTOixa7VXQudrSdeUIC35isBOHYIQpje6lvdTwC0fIsiI-_cmnz4
https://www.amarsangbad.com/m/bangladesh/news/238001?fbclid=IwAR2h_FyXTOixa7VXQudrSdeUIC35isBOHYIQpje6lvdTwC0fIsiI-_cmnz4


 

সড়ক পরিবহন রবরিমালা দ্রুত বাস্তবায়ননি দারব 
 নিজস্ব প্রনেনব্দক 

 প্রকানশে: ০৮:১৫ নপএি, ২৫ অনটাব্র ২০২২ 
নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সব্াইনক এনিনয় আসনে হনব্। 

আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয প্রনয়াজি নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও 

ব্াস্তব্ায়ি। এ নব্ষনয় সরকানরর প্রনে আহ্বাি জানিনয়নছি ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি 

কায মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম 

সে অব্ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি 

উপেনয িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ 

নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ নব্ এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ 

নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি 

সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ অযােনভানকনস ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ 

কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। 

আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা 

সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাই িা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকানিা নদি সিই, এিি সকানিা সিয় সিই সয, 

আিানদর সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা। সড়ক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ 

আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির বু্ক ভরা কান্না সয সকানিা িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই 

সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সব্ার সহনযানিো ও অাংশগ্রহণ। 

িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিা সরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর সনচেিোর 

িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযাপ্রনেষ্ঠানি 

নিরাপদ সড়ক সজারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সস সযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযানিোর আশ্বাস সদয়। 

সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি 

ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকানিা সহনযানিোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় 

কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। 

ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার কানছ আহ্বাি 

জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশনির সরাে সসফটট প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ 

হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয অনিকাাংশ 

কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর দ্রেু প্রণয়নির ওপনর সজার সদওয়া। 

নেনি আরও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর 

নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু পরীযা, প্রদীপ প্রজ্বেি, সিাটরসাইনকে রয্ানে অিযেি। 

 

LINK: https://www.jagonews24.com/national/news/804981?fbclid=IwAR3hKjxS_R6OGlKswt-

DnAMalhl_dA68jyTM6lMTxz1W9ibGvb_ROWWZuo0 
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সবাই রননদটশনা মমনন চলনল সড়নক দরু্ টর্না করমনয় আনা সম্ভব : সড়ক সরচব 

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভানিি সরচব এ রব এম 

আরমন উল্লাহ নুিী বনলনছন, সড়নক সবাই সিকারি 

রননদটশনা মমনন চলনল দরু্ টর্না অননকাাংনশই করমনয় 

আনা সম্ভব। আমিা সড়নক আি দরু্ টর্না মদখনত চাই 

না। সড়ক মহাক রনিাপদ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকনে ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক 

নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অব্ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে 

ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি আনয়াশ্চজে িাসব্যাপী কযানেইি 

কায মক্রনির উনবািি অিুষ্ঠানি নেনি এসব্ কথা ব্নেি। আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র 

নিেিায়েনি এ কায মক্রনির উনবািি করা হয়। 

আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, এিি সকানিা নদি সিই, এিি সকানিা সিয় সিই সয নদনি ব্া সিনয় আিানদর 

সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা। সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ 

আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির ব্ুকভরা কান্না সয সকানিা িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু 

সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সব্ার সহনযানিো ও অাংশগ্রহণ। 

ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিা সরানি 

নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা 

সম্ভব্। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযাপ্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজারদার করনণ সনচেি 

কযানেইি করুক। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযানিো করনব্। 

অিুষ্ঠানি আরও ব্ক্তব্য রানখি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ, ঢাকা 

পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি, সলাব্াে সহেথ অযােনভানকসী 

ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি প্রিুখ। 

Link: https://www.dhakapost.com/national/149694?fbclid=IwAR1PxfkrtgaEc0YBjjiVpDS36c-

rd_Y0C0A-vrHM8rFA3IFylGTX7e_WepE 
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‘আমিা সড়ক আইন জারন, রকন্তু মারন না’ 

স্টাফ কনরসপনিন্ট | ব্াাংোনিউজনটানয়নন্টনফার.কি 

আপনেট: ২০৪৯ র্ণ্টা, অনটাব্র ২৫, ২০২২ 

ঢাকা: সড়ক দুর্ মটিার প্রিাি কারণ নহনসনব্ আিানদর আইি িা িািার 

প্রব্ণোনক দুষনছি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ. নব্. এি 

আনিি উল্লাহ িুরী। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকনে রাজিািীর িািিশ্চিনে ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশনির প্রিাি কয মােয় নিেিায়েনি আনয়াশ্চজে এক অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথর 

ব্ক্তনব্য নেনি এ কথা জািাি। 

‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অব্ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ 

উদযাপনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযানি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রি উনবািি উপেনয এ অিুষ্ঠানির 

আনয়াজি করা হয়। 

এ. নব্. এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, আিরা সব্াই কিনব্নশ সড়ক আইিগুনো জানি, নকন্তু িািনছ িা। সিসযা ওই 

জায়িায়, িািুষ বু্ঝনে চায় িা, শুিনে চায় িা। এখি আইি ভাঙার দানয় সব্াইনক নক সজেখািায় পুনর সফেব্? 

সব্াইনক জনরিািা করনব্া? 

নেনি ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিা সরানি সরকানরর নব্নভন্ন সাংস্থ্ার সব্াই কাজ করনছ, এরপরও আিরা িতেুযর নিনছে 

থািানে পারনছ িা সকি? আিরা হাে নদনয় রাস্তা পার হশ্চে, অথচ সািনিই ফুটওভারনিজ থাকনেও সসটা ব্যব্হার 

করনছ িা। সু্কনে আিরা সড়ক আইি সিনি চেনে সশখাশ্চে। নকন্তু ক্লাস সথনক সব্র হনয় নশযাথীরা অনিক আিদ 

কনর উাঁচু উাঁচু সরাে নেভাইোর োফ নদনয় পার হনে। নশশুনক নিনয় োর ব্াব্া-িা ঝুাঁ নক নিনয় রাস্তা পার হনেি। ওই 

সিয় চাপা পড়নে সদাষ হয় ড্রাইভানরর। োই আিরা প্রনেজ্ঞা কনর, সব্াই সড়ক আইিটা সিনি চেব্। পনরব্ার-

ব্নু্ধনদর আিরা এ নব্ষনয় ব্েব্। িয়নো আিরা সড়ক দুর্ মটিা সেকানে পারব্ িা। 

সনচব্ ব্নেি, আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাই িা। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয 

প্রনয়াজি সব্ার সহনযানিো ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিা সরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। 

োনদর সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। 

নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সজারদার করনণ সনচেি কযানেইি করার 

আহ্বাি জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযানিো সদনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ ব্নেি, নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে 

সব্াইনকই এনিনয় আসনে হনব্। আইনির যথাযথ প্রনয়ানির জিয প্রনয়াজি নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি। 

অিুষ্ঠানি আরও ব্ক্তব্য সদি ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি, সলাব্াে সহেথ 

এেনভানকনস ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি প্রিুখ। 

Link: 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/976996.details?fbclid=IwAR0QBge12ndcvgtbeebTMjU

LP8s3h2JS4FcwYLg0LIybtfyaq1NV0RSWJOc 

 

 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/976996.details?fbclid=IwAR0QBge12ndcvgtbeebTMjULP8s3h2JS4FcwYLg0LIybtfyaq1NV0RSWJOc
https://www.banglanews24.com/national/news/bd/976996.details?fbclid=IwAR0QBge12ndcvgtbeebTMjULP8s3h2JS4FcwYLg0LIybtfyaq1NV0RSWJOc


 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কযানেইি 

সড়ক পনরব্হি নব্নিিাো দ্রেু ব্াস্তব্ায়নির দানব্ 
নিজস্ব প্রনেনব্দক, ঢাকাটাইিস 

 | প্রকানশে : ২৫ অনটাব্র ২০২২, ২০:৩৫ 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে সব্াইনক এনিনয় আসনে হনব্। আইনির যথাযথ 

প্রনয়ানির জিয দ্রেু নব্নিিাো জানর কনর ব্াস্তব্ায়নি সরকানরর প্রনে আহ্বাি 

জানিনয়নছি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির স্বাস্থ্য সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। 

িঙ্গেব্ার ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি কয মােনয়র ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও 

‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনয 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির উনবািি নেনি 

এসব্ কথা ব্নেি। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে 

নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এনব্এি আনিি উল্লাহ িুরী। 

নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি 

সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর 

ে. শনরফুে আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এনব্এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দরু্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা 

সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় সিই সয নদনি ব্া সিনয় 

আিানদর সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর 

পনরব্ার পনরজনির ব্ুক ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয 

প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর সনচেনির 

িািযনি সড়ক দরু্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক 

সযারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোর 

আশ্বাস সদি। অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ 

নব্নভন্ন কায মক্রি ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় 

কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। 

অিযনদনক নব্নশষ অনেনথ ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট 

আহ্বাি জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে 

সসইফটট প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ^ স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা 

যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দরু্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি হনো নব্নিিাোর 

দ্রæে প্রণয়নির উপনর সজার সদি। 

নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু 

পনরযা, প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। 

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে 

হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয "আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর"। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় সদনশর সড়ক-

িহাসড়কগুনোনক নিরাপদ করার জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

Link: https://www.dhakatimes24.com/2022/10/25/284515 

https://www.dhakatimes24.com/2022/10/25/284515


 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কযানেইি কি মসূচীনে সড়ক পনরব্হি নব্নিিাোর দ্রেু 

ব্াস্তব্ায়নির দানব্ 

অনটাব্র 25, 2022 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে হনব্। আইনির যথাযথ 

প্রনয়ানির জিয প্রনয়াজি নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি। এনব্ষনয় সরকানরর 

প্রনে আহ্বাি জািাি অিুষ্ঠানির সভাপনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য 

সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। 

িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকে ৪ টায় ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র 

নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর 

সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ 

উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ 

উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে 

নছনেি ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িরু সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর নিব্ মাহী 

পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-অনেমনিটর ে. 

শনরফুে আেি। 

অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই 

কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় 

সিই সয নদনি ব্া সিনয় আিানদর সদনশর সড়ক ও িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক 

আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার পনরজনির ব্ুক ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি 

হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও অাংশগ্রহণ। 

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িরু সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। নশযাথীনদর 

সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি 

নিরাপদ সড়ক সযারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক 

সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। 

অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন 

কায মক্রি ব্াস্তব্ায়ি করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় 

কেত মপয পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। 

অিযনদনক নব্নশষ অনেনথ ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার 

নিকট আহ্বাি জািাি। 

অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে 

সসইফটট প্রকনের নব্স্তানরে আনোচিায় ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক 

দুর্ মটিায় িারা যায়। সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয 

অিযেি 

হনো নব্নিিাোর দ্রæে প্রণয়নির উপনর সজার সদি। 

নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য 

ও চযু পনরযা, প্রদীপ প্রজেি, সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। 

সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর ২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স 

পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয “আইি সিনি সড়নক চনে, নিরাপনদ র্নর নফনর”। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় 

সদনশর সড়ক-িহাসড়কগুনোনক নিরাপদ করার জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

Link: https://bhorerbarta24.com/news/97694?fbclid=IwAR0vhE0S9LBup5nkjsU5MS0LksatdNAzqotv-

102Jg-2My0ln6wqyLhR6IQ 
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ঢাকা আহ্ছারনয়া রমশননি মাসবযাপী কযানেইন কম টসূচীনত সড়ক পরিবহন রবরিমালাি দ্রতু 

বাস্তবায়ননি দারব 

 িঙ্গেব্ার, ২৫ অনটাব্র, ২০২২ 

নিরাপদ সড়ক ব্াস্তব্ায়ি করনে হনে সকেনকই এনিনয় আসনে হনব্। আইনির 

যথাযথ প্রনয়ানির জিয প্রনয়াজি নব্নিিাোর দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়ি। এনব্ষনয় 

সরকানরর প্রনে আহ্বাি জািাি অিুষ্ঠানির সভাপনে ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য 

সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুদ। িঙ্গেব্ার (২৫ অনটাব্র) নব্নকে ৪ টায় ঢাকা 

আহছ্ানিয়া নিশনির প্রিাি কয মােনয়র নিেিায়েনি ‘জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স-

২০২২’ ও ‘ওয়ার্ল্ম সে অফ নরনিম্বানরন্স ফর সরাে ট্রানফক নভকটটিস-২০২২’ উদযাপি উপেনযয ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নিশনির উনদযনি িাসব্যাপী কযানেইি কায মক্রনির শুভ উনবািি অিুটষ্ঠে হয়। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি স্বাস্থ্য ও 

ওয়াশ সসটনরর পনরচােক ইকব্াে িাসুনদর সভাপনেনে অিুষ্ঠানি প্রিাি অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি সড়ক 

পনরব্হি ও িহাসড়ক নব্ভানির সনচব্ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী। নব্নশষ অনেনথ নহনসনব্ উপনস্থ্ে নছনেি 

ব্াাংোনদশ সড়ক পনরব্হি কেত মপনযর সচয়ারিযাি িুর সিাহাম্মদ িজিুদার, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপনযর 

নিব্ মাহী পনরচােক সানব্হা পারভীি এব্াং সলাব্াে সহেথ্ এেনভানকসী ইিনকউনব্টনরর ব্াাংোনদশ কানি সকা-

অনেমনিটর ে. শনরফুে আেি। অিুষ্ঠানির প্রিাি অনেনথ এ.নব্.এি আনিি উল্লাহ িুরী ব্নেি, সড়নক সরকানর 

নিনদমশিা সিনি চেনে দুর্ মটিা অনিকাাংনশই কনিনয় আিা সম্ভব্। আিরা সড়নক আর দুর্ মটিা সদখনে চাইিা। সড়ক 

সহাক নিরাপদ। এিি সকাি নদি সিই, এিি সকাি সিয় সিই সয নদনি ব্া সিনয় আিানদর সদনশর সড়ক ও 

িহাসড়কগুনোনে সড়ক দুর্ মটিা র্টনছ িা এব্াং সড়নক ও িহাসড়নক আহেনদর আেমিাদ আর নিহেনদর পনরব্ার 

পনরজনির বু্ক ভরা কান্না সয সকাি িািুষনক কাাঁনদনয় ছাড়নছ। আিরা একটু সনচেি হনেই সড়ক হনব্ নিরাপদ। 

এজিয প্রনয়াজি সকনের সহনযািীো ও অাংশগ্রহণ।  

নব্নশষ অনেনথর ব্ক্তনব্য িুর সিাহাম্মদ িজিুদার ব্নেি, সড়ক দুর্ মটিানরানি নশযাথীনদর সনচেি করনে হনব্। 

নশযাথীনদর সনচেনির িািযনি সড়ক দুর্ মটিা অনিকটা কনিনয় আিা সম্ভব্। োই নেনি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির 

প্রনে নশযা প্রনেষ্ঠানি নিরাপদ সড়ক সযারদারকরনণ সনচেি কযানেইি করার আহ্বাি জািাি। সসনযনে 

নব্আরটটএ ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশিনক সব্ মাত্মক সহনযািীোর আশ্বাস সদি। অিুষ্ঠানির নব্নশষ অনেনথ সানব্হা 

পারভীি ব্নেি, ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয নিরাপদ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিেকরনণ নব্নভন্ন কায মক্রি ব্াস্তব্ায়ি 

করনছ। ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির িাসব্যাপী কায মক্রনি সয সকাি সহনযািীোয় ঢাকা পনরব্হি সিন্বয় কেত মপয 

পানশ থাকনব্ ব্নে আশ্বাস সদি। অিযনদনক নব্নশষ অনেনথ ে. শনরফুে আেি সড়ক পনরব্হি আইনির নব্নিিাো 

দ্রেু জানর ও ব্াস্তব্ায়নির জিয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট আহ্বাি জািাি। অিুষ্ঠানি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে 

সসইফটট প্রকনের প্রকে সিন্বয়কারী শারনিি রহিাি ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশনির সরাে সসইফটট প্রকনের নব্স্তানরে 

আনোচিায় ব্নেি, নব্শ্ব স্বাস্থ্ সাংস্থ্ার িনে, ব্াাংোনদনশ প্রনেব্ছর প্রায় ২৫ হাজার িািুষ সড়ক দুর্ মটিায় িারা যায়। 

সুনিনদমষ্ট পদনযপ গ্রহনণর িািযনি সড়ক দুর্ মটিার হার ও িতেুয ব্হুোাংনশ কনিনয় আিা সম্ভব্। যার িনিয অিযেি 

হনো নব্নিিাোর দ্রæে প্রণয়নির উপনর সজার সদি। নেনি আনরাও ব্নেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নিশি িাসব্যাপী 

নিরাপদ সড়ক কযানেইি কায মক্রনির িনিয চােকনদর নব্িািূনেয স্বাস্থ্য ও চযু পনরযা, প্রদীপ প্রজেি, 

সিাটরসাইনকে রয্ােী অিযেি। সড়কনক নিরাপদ করার আনদােনির িারাব্ানহকোয় ২০১৭ সাে সথনক প্রনে ব্ছর 

২২ অনটাব্র জােীয় নিরাপদ সড়ক নদব্স পানেে হয়। নদব্সটটর এব্ানরর প্রনেপাদয "আইি সিনি সড়নক চনে, 

নিরাপনদ র্নর নফনর"। প্রনেব্ছর এ নদব্স পােনির িিয নদনয় সদনশর সড়ক-িহাসড়কগুনোনক নিরাপদ করার 

জিদানব্ সজানরনশানর উচ্চানরে হয়। 

Link: https://metronews24.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%80-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2K2vmPXzl8L7C686neDP_sMy0a0ViIkesW8ALJVidFNetCg-kily0AXhw 

https://metronews24.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2K2vmPXzl8L7C686neDP_sMy0a0ViIkesW8ALJVidFNetCg-kily0AXhw
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