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সংবাদ ববজ্ঞবি                                                                                                   ২৪ অক্টাবর ২০২০ 

বাাংলাদেদের সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়দি 

নবশ্বব্াাংক-ব্র্্াদকর সমদ াতা স্মারক 
  

বাংলাক্দক্ের সড়ক বিরাপত্তা উন্নয়ক্ি সহক্ াবিতা করার জিয ববশ্ববযাংক ও ব্র্যাক আজ েবিবার 

একটি অিলাইি ইক্েক্ে সমক্ াতা স্মারক স্বাক্ষর কক্রক্ে। 

ইক্েেটির বেক্রািাম বেল ‘সড়ক বিরাপত্তা সহক্ াবিতা: ২০৩০ সাক্লর মক্যয সড়ক দুর্ ঘিিায় মৃতয য 

৫০% হ্রাস’। এর পাোপাবে সহক্ াবিতার অংে বহসাক্ব  ক্োর-ঝ িাইদহ কবরক্ ার বরাবর ৪৮ 

বকক্লাবমিার একটি সড়ক বিরাপত্তা সক্েতিতা অবে ািও পবরোবলত হয়। এই অবে ািটি িত জিু 

মাক্স অিুক্মাবদত ববশ্ববযাংক্কর সমবথ ঘত উইক্কয়ার প্রকক্ের পবরপূরক। ওই প্রকক্ের লক্ষয ভোমরা-

সাতক্ষীরা-িাোরি এবং  ক্োর-ঝ িাইদক্হ ববদযমাি দুই ভলক্ির মহাসড়কক্ক বিরাপদ োর ভলক্ি 

উন্নীত করা। 

িিপবরবহক্ে িারীক্দর সুরক্ষার উন্নয়ক্ি এবং মবহলা োলকসহ োলকক্দর প্রবেক্ষে ও দক্ষতা বৃঝির 

লক্ক্ষয ব্র্যাক এবং ববশ্ববযাংক অংেীদার হক্ব। উক্েখ্য, ব্র্যাক ড্রাইবেং সু্কক্লর উক্দযাি 'উইক্মি 

ববহাইন্ড দযা হয ইলস’-এর মাযযক্ম এ প ঘন্ত ২১৪ জি িারী ভপোদার োলক বহসাক্ব প্রবেক্ষে 

ভপক্য়ক্েি। 

ববশ্ববযাপী প্রবত বের সড়ক দুর্ ঘিিায় প্রায় ১৩ লাখ্ ৫০ হাজার মািুষ মারা  ায়। বাংলাক্দক্ে ৫ ভথক্ক 

১৪ বের বয়সী বেশুক্দর মৃতয যর েতযথ ঘ প্রযাি কারে হক্ে সড়ক দুর্ ঘিিা। এখ্াক্ি  দুর্ ঘিিায় 

আক্রান্তক্দর ৬৭ েতাংেই ১৫-৪৯ বের বয়সী।   

োেয ঘয়াল ইক্েক্ে প্রযাি অবতবথ বহসাক্ব বেক্লি সড়ক পবরবহি ও ভসতযমন্ত্রী জিাব ওবায়দুল কাক্দর। 

আরও অংে ভিি ববশ্ববযাংক্কর প্রবতবিবয বাংলাক্দে ও েযিাক্ির োরপ্রাি কাবি ব ক্রটর  যািক্ ি 

েযাি, ব্র্যাক্কর বিব ঘাহী  পবরোলক আবসফ সাক্লহ। 

ওবায়দুল কাক্দর বক্লি, "মািিীয় প্রযািমন্ত্রী ভেখ্ হাবসিার ভিতৃক্ে আিামী এক দেক্কর মক্যয 

বাংলাক্দক্ে সড়ক দুর্ ঘিিায় মৃতয যহার অক্য ঘক্ক িাবমক্য় আিক্ত ভিকসই উন্নয়ি লক্ষয অজঘক্ির 

পদক্ক্ষপ বিক্য়ক্ে। সড়ক সুরক্ষা বিঝিত করার জিয পথোরীক্দর অবযকতর সক্েতি করা, 

োলকক্দর প্রবেক্ষে ভদওয়া এবং উন্নত রাস্তা ততবর - সব বমবলক্য় একটি ববস্তৃত উক্দযাি গ্রহে 

করা  হক্য়ক্ে।" 

ববশ্ববযাংক্কর োরপ্রাি কাবি ব ক্রটর  যািক্ ি েযাি বক্লি, "সড়ক বিরাপত্তা ভ  ভকািও ভদক্ের 

জিয অথ ঘনিবতক ও উন্নয়ক্ির অগ্রাবযকাক্র পবরেত হক্য়ক্ে। একটি জাতীয় সড়ক সুরক্ষা কম ঘসূবের 

মাযযক্ম সড়ক বিরাপত্তা বিঝিতকরক্ে সরকারক্ক সহায়তা করক্ত ভপক্র আমরা িবব ঘত। ব্র্যাক্কর 
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সাক্থ আমাক্দর অংেীদাবরে বাংলাক্দক্ের গ্রামীে ও েহর অঞ্চক্ল সড়ক বিরাপত্তা উন্নয়ক্ির জিয 

এই কম ঘসূবেক্ত সহায়তা ভজারদার করক্ব।” 

২০১১ সাল ভথক্ক ব্র্যাক্কর কবমউবিটি ভরা  ভসফটি অয়ওয়ারক্িস ভপ্রাগ্রাক্মর আওতায় ১২ লাক্খ্রও 

ভববে মািুষ সড়ক্কর বিরাপদ বযবহার ববষক্য় প্রবেক্ষে বিক্য়ক্ে। এোড়াও ৫ হাজার ৪৫১  জি 

সু্কলবেক্ষক এবং ৪  লাখ্ ৯৮ হাজার বেশু বেক্ষাথী সড়ক সুরক্ষায় ববক্েষ সক্েতিতা প্রবেক্ষে 

ভপক্য়ক্ে। 

ব্র্যাক্কর বিব ঘাহী  পবরোলক আবসফ সাক্লহ বক্লি,"ব্র্যাক এবং ওয়ার্ল্ঘ বযাংক্কর এই ভ ৌথ উক্দযাি 

আমাক্দর জিিক্ের সড়ক বিরাপত্তা বযবস্থাক্ক একটি িতযি মাত্রায় বিক্য়  াক্ব। আবম আো কবর 

সরকার এবং ওয়ার্ল্ঘ বযাংক্কর সহায়তায় ব্র্যাক্কর এই কবমউবিটি ভরা  ভসইফটি মক্ ল সারা ভদক্ে 

েবড়ক্য় পড়ক্ব।" 

 

বতবি আরও বক্লি, "জাবতসংর্ কতৃঘক ভর্াবষত লক্ষযমাত্রা অিু ায়ী সড়ক দরূ্ ঘিিায় মৃতয যর হার 

েতকরা ৫০ োি কমাক্িার জিয সরকার, দাতা সংস্থা, উন্নয়ি সহক্ ািী, ভবসরকারী সংস্থা ও 

জিিেক্ক একক্ াক্ি কাজ করক্ত হক্ব। এর জিয োই দীর্ ঘ ভময়াদী উক্দযাি।"   
 

ব্র্যাক সড়ক বিরাপত্তার কম ঘসূবের পবরোলক আহক্মদ িাজমুল  হয ক্সইি বক্লি, “আবম ববশ্বাস কবর 

এই সমক্ াতা স্মারক অিু ায়ী  ক্োর-ঝ িাইদহ মহাসড়ক্ক ব্র্যাক কতৃঘক পবরোবলত কবমউবিটি 

সড়ক বিরাপত্তা সক্েতিতা অবে াক্ির অিুরূপ কা ঘক্রম ভদক্ের অিযািয মহাসড়ক্ক বাস্তবায়ি 

করা হক্ল সড়ক দুর্ ঘিিা অক্িকাংক্ে কবমক্য় আিা সম্ভব হক্ব।”  
  
 

প্রদয়াজদি য াগাদ াগঃ 

রাক্ফ সাদিাি আক্দল, ব্র্যাক  ০১৭৫৩০৯১২৪৯   rafe.sa@brac.net  
ভমহবরি আহক্মদ মাহবুব, ববশ্ববযাংক  (৮৮০-২) ৫৫৬৬৭৭৭৭  mmahbub@worldbank.org 

ববস্তাবরত জািক্ত বেঝজি করুি  : http://www.worldbank.org/bd &  http://brac.net/ 

 

যেসবুক নিজজট করুি :  

 http://www.facebook.com/worldbankbangladesh 

 https://www.facebook.com/BRACWorld/ 
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