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নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সমনিে উতদযাগ আহ্বাি 

 
 

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিে করতে সমনিে উতদযাগ গ্রহতের আহ্বাি জানিতেতেি সরকানর ও বেসকানর সংস্থার 

প্রনেনিনিরা। ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক আত াচিা সভাে োরা এ কাতজ সংনিষ্ট 

সক তক এনগতে আসার আহ্বাি জািাি। আজ েুিোর এক সংোদ নেজ্ঞনিতে এ েথ্য জািাতিা হে। 

োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) নম িােেতি ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সহত ানগোে 

নেআরটিএ আতোশ্চজে আত াচিা সভাে সভাপনেত্ব কতরি নেআরটিএ’র বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ 

মজমুদার। সভাে মূ  প্রেন্ধ উত্থাপি কতরি ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক 

ইকো  মাসুদ। সভাে নেআরটিএ’র উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের নেনভন্ন 

অনিদির ও সংস্থা এেং বেসরকারী সংস্থার প্রনেনিনিরা উপনস্থে নেত ি। 



সভাে নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত ি, প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে সড়ক দুর্ ষিিা 

র্িতে। োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে, অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা; 

 ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা 

পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার ো বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

নেনি আতরা েত ি, োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে। 

োর মতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে 

প্রদাি এেং জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার 

পতক্ষ সম্ভে িে। এজিয সকত র সহত ানগো কামিা কতরি নেনি। 

মূ  প্রেতন্ধ ইকো  মাসুদ েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ সাত র েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ 

৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে। এরমতিয োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে 

মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে 

নেতশ্ব সড়ক দরু্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে 

হে। 

নেনি আতরা েত ি, নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা 

অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি ‘সড়ক 

পনরেহি আইি ২০১৮’ প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই 

সংতশািিীর মািযতম গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও 

 থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি 

বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা 

রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি 

ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ এেং সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করতে হতে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/11/10/1091029?fbclid=IwAR3SMxWGW4YA8GxZZPMlsSMBZ

3S4_YOIa2P3Q1FcDdF3tfyoBqldJXV2CKI 

 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/11/10/1091029?fbclid=IwAR3SMxWGW4YA8GxZZPMlsSMBZ3S4_YOIa2P3Q1FcDdF3tfyoBqldJXV2CKI
https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/11/10/1091029?fbclid=IwAR3SMxWGW4YA8GxZZPMlsSMBZ3S4_YOIa2P3Q1FcDdF3tfyoBqldJXV2CKI


 

Integrated steps needed to strengthen road 

safety: BRTA Chairman 
  

 

 

"Integrated initiatives need to be taken to strengthen road safety and government and non-government 

organizations must come forward" the chairman, BRTA, Nur Mohammad Mazumder addressed in a 

meeting at the conference hall of the Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) on Tuesday. 

He further stated, 'Road accidents are constantly happening in Bangladesh for various reasons, among 

which the most notable is the unawareness and carelessness of people among us who are using the 

roads; Over speeding; Overtaking everywhere; While crossing the roads, not using the foot over bridges 

or zebra crossings; Using the phone / talking on the phone while roads crossing etc. The government 

has taken various initiatives to reduce road accidents in Bangladesh, most notably the enactment of the 

Road Transport Act 2018'. 

Iqbal Masud, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission addressed the keynote. He said 

that according to the data of the World Health Organization on 2018, about 1.35 million people died 

worldwide and about 25,000 people died in road accidents in Bangladesh every year. The country loses 

5 percent of total GDP. 

He added that worldwide the 8th biggest cause of the death is road accidents, and 90 percent of deaths 

occur in low- and middle-income countries. Ensuring the safe and pedestrian friendly roads is the 

priority of the government. To achieve the Sustainable Development Goal's targets by the United 

Nations and to reduce the deaths by road crashes, Bangladesh government has enacted the 'Road 

Transport Act-2018'. The government has taken an initiative to amend the law again this year. 

 

https://www.observerbd.com/news.php?id=339368 
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‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’ 

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 
নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার 

একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 
সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ 
েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার কারতে প্রনেেের 

বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 
নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ 
আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-

গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে 



বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো 
 ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি 

গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  

সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে 
সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, 

ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। ঢাকা আহে্ানিো নমশি 

স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক 

দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে 

োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের 

অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/  এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 

 

https://businessbangladesh.com.bd/article/238222?fbclid=IwAR2azIFg_s5_XArmHTglymy_18sFOajTPA_

1lw4x-hXUeen-2eRu2R4hS9k 
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নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সমনিে উতদযাগ দরকার: 

নেআরটিএ বচোরমযাি 
 

 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে 

আসতে হতে েত  জানিতেতেি োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপতক্ষর (নেআরটিএ) বচোরমযাি িুর 

বমাহাম্মদ মজমুদার। 

মঙ্গ োর (৯ িতভম্বর) নেআরটিএ সতম্ম ি কতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে’ শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার এ কথ্া েত ি। 

নেনি েত ি, নেনভন্ন কারতে বদতশ প্রনেনিেে সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে। োর মতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র 

ওভারতিক করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভারনব্রজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর 

সমে বফাি েযেহার ো বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 



িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত ি, সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে। 

োর মতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে 

প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ 

সম্ভে িে। এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনে েের নেতশ্ব ১৩  াখ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনে েের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আরও েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে, নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মিয 

আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারীোন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ 

 ক্ষযমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি 

সরকার ‘সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮’ প্রেেি কতর। আইিটি এ েের আোরও সংতশািতির উতদযাগ 

নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক 

দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করতে হতে। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্তকষ োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি, 

করেীে এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

https://www.jagonews24.com/national/news/714182?fbclid=IwAR1RNXMBF4uMdwgZ52BGAZFRtdvKYa

JcPJP_PwemrE8B899D4CiYILn6lAc 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে :  

নেআরটিএ সেয়ারিযাি 

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম িকতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি।   নেনি আতরা 

েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা; 

 ত্রেত্র ওভারতিক করা,  
রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি 

েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়কদরু্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ 

গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক 

তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু 

সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে ঢাকা আহে্ানিো 

নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয 

সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ 

েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার কারতে প্রনেেের 

বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ।নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দরু্ ষিিাে 

মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে।নিরাপদ ও 

পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি  এেং জানেসংর্ 

বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরািতসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” 

প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো 



নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি 

করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও 

 থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর 

নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি 

েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে 

সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, 

ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 
ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর 

বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ওতেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা 

করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও 

বসেুমন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও   প্রনেনিনি 

উপনস্থে নেত ি। 
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%e0%a6%b8%e0%a6%ae/?fbclid=IwAR0xIxSF1rgvRJlnJPbqb7ua8LGKRHnrdhEagZV6YdYTeQ8hfPTmiaHw

4gg 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে : নেআরটিএ সেয়ারিযাি 

 

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে 

হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর 

সতম্ম িকতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি 

িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি।   নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, 

োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে 

গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, 

রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি 

কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক 

দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি 

২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে 

সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে ঢাকা 

আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয 

সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে 

আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর 

৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম 

ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। 

নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি  এেং জানেসংর্ 

বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 



বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির 

উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার 

অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর 

বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক  

 াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি 

েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও 

নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, 

গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে 

এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও 

বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি 

কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও   প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। 
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 নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সমনিে উতদযাগ দরকার: 

নেআরটিএ বচোরমযাি 
 

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে’ নেআরটিএ বচোরমযাি বমতহরপুর অনফস 

প্রকানশে: ৯:২০ অপরাহ্ণ, িতভম্বর ৯, ২০২১ ১১ োর সংোদটি পড়া হতেতে।  নপ্রন্ট করুি বপাস্ট বশোর 

করুি। সংোদ নেজ্ঞিী : ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও 

বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ 

সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক 

বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ 

মজমুদার একথ্া েত ি। নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, 

োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও 

অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার 

ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয 

উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, 

জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দরু্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ 

সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ 

বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর 

েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে 



আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে 

হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র 

মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী 

োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি  এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে 

নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে 

কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির 

সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; 

ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও 

 থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর 

নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ 

আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয 

সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা 

অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। ঢাকা 

আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , 

করেীে এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও   প্রনেনিনি 

উপনস্থে নেত ি। 
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‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’– 

নেআরটিএ সেয়ারিযাি  

 

‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে এোং েরকানর ও 

সেেকানর োংস্থ্াগুণিাণক এনগণয় আেণত হণে’- ৯ ই িণেম্বর িঙ্গিোর েকাি োণড় ১০ 

িায় োাংিাণদশ েড়ক পনরেহি কততপৃক্ষ (নেআরটিএ) এর আণয়াজণি এর েণেিি 

কণক্ষয ‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে করেীয় শীর্কৃ েোয় েোপনতর েক্তণেয নেআরটিএ- 

এর সেয়ারিযাি িুর সিাহােদ িজুিদার একথা েণিি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

োাংিাণদণশ েড়ক দরু্িৃিা কনিণয় আিার িণক্ষয েরকার নেনেন্ন উণদযাগ গ্রহে কণরণছ োরমতিয 

উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, 

জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ 

সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

েোয় ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশণির স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টণরর পনরোিক ইকোি িােুদ িূি েেন্ধ 

পাঠ কণরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার 

মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক 
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দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার 

মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ 

সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা 

অজষতি  এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক 

পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের 

আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। 

 

তাই ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশণির েুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম 

কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর 

বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ 

সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয 

নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর 

মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা 

অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি স্বাস্থ্য সেক্টণরর েহণ ানগতায় েোয় েড়ক দরু্িৃিা ের্ম্ণৃক 

োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে 

আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক 

পনরেহে ও বসেুমন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ 

এিশ্চজও   প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 

https://dailykhaboreralo.com/archives/68979?fbclid=IwAR03rkiRj6D8-

yI7eugD76_2B_mUrV4ypdvlqFRbcNbD7R23vszz64oj0IU 
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‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত 

হণে’ 

 

 
 

স্টাফ নরণপািৃার : ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর 

সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে’। মঙ্গ োর সকা  সাতড় ১০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 
নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে 

ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 



অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 
জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। 

 

http://www.u71news.com/?page=details&article=67.190924&fbclid=IwAR3Cvu2OLRTVj6jWnr3YTIu7sEc

_tf3gElS88f9a1-mFJqfMedd8RHub-4g 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে: নেআরটিএ সেয়ারিযাি 

 

 

 াস্টনিউজনেনি, ৯ িতভম্বর: নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত তেি, নিরাপদ সড়ক 

বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে। 

আজ মঙ্গ োর সকাত  োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেনি একথ্া েত ি। 

নেনি েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে আমরা 

 ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, 

রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি 

কথ্া ে া ইেযানদ। 

োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক 

পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন 

উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে। 

এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক 

ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩ 



 ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা 

 াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আরও েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ 

নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। 

নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ 

বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে 

কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ 

আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা। 

ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি 

েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক 

করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার 

করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা 

নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা 

প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে 

এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের অিযািয 

শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 

 

https://www.lastnewsbd.com/news/402364?fbclid=IwAR0C87CHhN4P6P5w8i1fMIMA3gIM1EUwYQ0ZJxB_xCIvYBedHyo1f1Q_u
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‘নিরাপদ সড়ক বজারদার করতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে’ 
   

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদার করতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’। মঙ্গ োর (৯ িতভম্বর) সকাত  োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর 

আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদার করতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয 

নেআরটিএ'র বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আরও েত ি, োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে 

হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিািো, দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা, 

 ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার নব্রজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা 

পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয 

সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও 

প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দরু্ ষিিা 

প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে। এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  াখ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আরও েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দরু্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

https://www.odhikar.news/assets/news_photos/2021/11/10/image-207997-1636528341.jpg


অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রেেি কতর। আইিটি এ েের আোরও 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা। ব মি- গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতক  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, 

গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর 

বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা, সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  

সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক 

প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা 

প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্তকষ োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর ঊর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের প্রনেনিনিরা উপনস্থে নেত ি। 
 

https://www.odhikar.news/national/207997?fbclid=IwAR1W-
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নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে : 

নেআরটিএ বচোরমযাি 
 

 

নিজস্ব েনতণেদক, োঙিা েনতনদি: ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও 

বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে’ আজ মঙ্গ োর োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর 

আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- 

এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক 

করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ 

বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক 

পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ 

গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

https://i0.wp.com/banglapratidin.net/wp-content/uploads/2021/11/BRTA.gif?fit=600,294&ssl=1


সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, 

নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর 

প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে 

শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ 

নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। 

এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি 

“সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। 

োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া 

সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও 

 থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট 

পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক 

নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ 

প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু 

নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে 

এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ 

সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ 

সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 
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‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে’ 

 

 

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে 

হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর 

সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি 

িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক 

করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ 

বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে 

োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, 

জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর 

জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 



সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, 

নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর 

প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে 

শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ 

নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ 

 ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক 

পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা 

আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি 

করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে 

বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি 

োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা 

বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত 

নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে 

এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ 

সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ 

সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। সংোদ নেজ্ঞিী 
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নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে’-

নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার 

 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে’- নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা,  রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা 

করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে 

আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ 

প্রেেি,  
দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে 

সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 
সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 



নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোম ূক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর 

বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা 

করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও 

বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি 

উপনস্থে নেত ি। 
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েড়ক দরু্িৃিার কারণে েনত েছর সদণশর ক্ষনত হণে জজনিনপর 

৫ শতাাংশ 

 

নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং 

োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার কারতে 

প্রনে েের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। এ েথ্যগুত াই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ 

বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুতদর মূ  প্রেতন্ধ উতি এতসতে। আজ ৯ িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ 

িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক 

বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে এ েথ্য জািাি নেনি। 

এসমে নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দরু্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং 

মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া 

সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর 

বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 



ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দুর্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

এসমে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক 

দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার 

করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা 

পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ 

বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে 

কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে 

প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দরু্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার 

একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে 

উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে। 

সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের 

অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’ নেআরটিএ সেয়ারিযাি িুর 

সিাহােদ িজুিদার 

 
নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

https://mkprotidin.com/archives/27785
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বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোম ূক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর 

বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা 

করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও 

বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি 

উপনস্থে নেত ি। 

 

োেষা বপ্ররক : 

বোনর্তক কাইফু 

এযািতভাতকনস অনফসার ( কনমউনিতকশি) 

বফাি: ০১৯১২-৯৬৯৭৬৭ 
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4q7FgFCJ3KbjtXzIxTdpR1YQZ22BN62W7TDzE 
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নেজণিজ েনতনদি 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে 

 

 

নেজতিস বিস্ক:‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর 

সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে। 

 

মঙ্গ োর (৯ িতভম্বর) োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর 

বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে 

হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা; 

 ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা 

পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয 

সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে 
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এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে 

প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি  এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয 

ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা 

নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত 

নিতদষনশকা প্রেেি। 

 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা,অনিদির, সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা,এিশ্চজও   প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’ 
নেআরটিএ সেয়ারিযাি িুর সিাহােদ িজিুদার 

 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি,  
দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 
সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 
নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

https://www.dailykagojkolom.com/wp-content/uploads/2021/11/received_276379037726245.jpeg


ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোম ূক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর 

বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা 

করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও 

বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি 

উপনস্থে নেত ি। 
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‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত 

হণে’ 
 

 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে 

আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর 

আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয 

নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা 

র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর 

অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে 

ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয 

সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে 

চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে 

নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি 

সকত র সহত ানগো। 
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সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি 

েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং 

োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের 

বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ 

নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। 

এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা 

অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে 

সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম 

কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র 

মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর 

নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা 

রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও 

নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, 

নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে 

সভাে সড়ক দুর্ ষিিা 

সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা 

নিতে আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক 

পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও 

প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’-
নেআরটিএ সেয়ারিযাি 

 

 
 

সংোদ নেজ্ঞিী ‘ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর 

সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি 

কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক 

সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। নেনি আতরা 

েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র 

ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর 

সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার 

নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে 

চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি 

শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে ঢাকা আহে্ানিো 

নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয 

সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর 

প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে 

হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয 

৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক 

গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি 

অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি 
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এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির 

নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ 

গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার 

োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক 

করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা 

বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ 

প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, 

গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে 

সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি , করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও 

বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি 

, সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 
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‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’। ৯ িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রেেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। 

https://www.dailykagojkolom.com/wp-content/uploads/2021/11/received_276379037726245.jpeg


োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে 

বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র 

মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক  

 াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয 

নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর 

মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা 

অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি, সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। বপ্রসনেজ্ঞনি 

 

https://patradoot.net/2021/11/09/392749.html?fbclid=IwAR3KMfKtC-

fmcHxzfY7BgvDA5ICT4VHdguuUrd6EpSgKy1Zgqqb1WX7ERQg 
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নিরাপদ েড়ক নিজিণত েিনিত উণদযাগ দরকার: নেআরটিএ সেয়ারিযাি 

 
 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে 

আসতে হতে েত  জানিতেতেি োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপতক্ষর (নেআরটিএ) বচোরমযাি িুর 

বমাহাম্মদ মজমুদার। 

মঙ্গ োর (৯ িতভম্বর) নেআরটিএ সতম্ম ি কতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে’ শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার এ কথ্া েত ি। 

নেনি েত ি, নেনভন্ন কারতে বদতশ প্রনেনিেে সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে। োর মতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা;  ত্রেত্র 

ওভারতিক করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভারনব্রজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা পারাপাতরর 

সমে বফাি েযেহার ো বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত ি, সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে। 

োর মতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে 

প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ 

সম্ভে িে। এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 



নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনে েের নেতশ্ব ১৩  াখ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনে েের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আরও েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে, নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মিয 

আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারীোন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ 

 ক্ষযমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি 

সরকার ‘সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮’ প্রেেি কতর। আইিটি এ েের আোরও সংতশািতির উতদযাগ 

নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক 

দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করতে হতে। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্তকষ োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি, 

করেীে এেং সড়ক দুর্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

 

https://www.dainikagnishikha.com/archives/17331/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0

%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC/?fbclid=IwAR1W-

gazmlIgvlJIhxPd88nTL3ufpwSSUUFqKdvfaN15wgVRxIP0LCZv1IA 
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নিউজ জজ ২৪ র্ণ্টা 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে’ 
FacebookMessengerWhatsAppMor

 

ঢাকা: ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর 

সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  সাতড় ১০িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি 

কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক 

সভাে সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদো, 



গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর 

বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  

সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক 

প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা 

প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 
উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও   প্রনেনিনি 

উপনস্থে নেত ি। 

https://www.newsg24.com/bangladesh-

news/109217/?fbclid=IwAR0YvjtjIOvBG_MCAfAKV0dVtqooZT60HMQ3Kvq06Dp7-

DBEjPbn3jvB_BU 
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নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে: নেআরটিএ 

সেয়ারিযাি 

 

উইণিিআই২৪ েনতণেদক: োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) এর বচোরমযাি িুর 

বমাহাম্মদ মজমুদার েত তেি, ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও 

বেসকানর সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে।’ 

মঙ্গ োর সকা  সাতড় ১০িাে নেআরটিএ এর আতোজতি সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে 

করেীে’ শীর্ ষক সভাে সভাপনের েক্ততেয নেনি একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে। এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো।’ 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ।’ 



নেনি আতরা েত ি, ‘নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে।’ 

ইকো  মাসুদ েত ি, ‘নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ 

 ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি 

‘সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮’ প্রেেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে 

সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার 

অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  

আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি 

চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে 

নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ 

করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে 

নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি।’ 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর ঊর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের 

অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 

https://www.womeneye24.com/details/article/10011105/%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%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-

%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8/ 
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‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’ 

 

স্টাফ নরণপািৃার : ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর 

সংস্থাগুত াতক এনগতে আসতে হতে’। মঙ্গ োর সকা  সাতড় ১০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। সভাে 

ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 



ব গুত া সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। 

 

https://m.u71news.com/article/190924/index.html?fbclid=IwAR3vIVWAShN4fCOLjmoccPqtWExr

RkyaCaCjA_jlLCxxjerkf8j4mxSn1Dc 

  

https://m.u71news.com/article/190924/index.html?fbclid=IwAR3vIVWAShN4fCOLjmoccPqtWExrRkyaCaCjA_jlLCxxjerkf8j4mxSn1Dc
https://m.u71news.com/article/190924/index.html?fbclid=IwAR3vIVWAShN4fCOLjmoccPqtWExrRkyaCaCjA_jlLCxxjerkf8j4mxSn1Dc


 

‘নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে’: িুর 

সিাহােদ িজিুদার 

 

 Share 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 



নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 

অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। 

 

https://www.vinnabarta.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%B8/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-

0zcEqOhXxL78OSy-_-nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA 

  

https://www.vinnabarta.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%B8/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-0zcEqOhXxL78OSy-_-nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA
https://www.vinnabarta.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%B8/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-0zcEqOhXxL78OSy-_-nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA
https://www.vinnabarta.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%B8/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-0zcEqOhXxL78OSy-_-nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA
https://www.vinnabarta.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%B8/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-0zcEqOhXxL78OSy-_-nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA
https://www.vinnabarta.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%B8/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-0zcEqOhXxL78OSy-_-nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA


 

নিরাপদ েড়ক সজারদাণর গেিাধ্যিণক এনগণয় আোর আহোি 

 

 

 

নেএিএ,ঢাকা:নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে গেমািযতমর ভূনমকা শীর্ ষক আত াচিা সভা অিুটিে হতেতে। 

শনিোর (৯ অতক্টাের) ঢাকা আহে্ানিো নমশতির শযাম ী স্বাস্থয বসক্টতরর নিজস্ব ভেতি অিুটিে হে।সভাে 

েুতেতির এশ্চিতিন্ট নরচাজষ ইনিনস্টটিউি এর প্রভার্ক বমা: শাহতিওোজ হাসিাে-ই রাশ্চি প্রেন্ধ উপস্থাপি 

কতরি। 
প্রেতন্ধ নেনি েত ি,সড়ক দুর্ ষিিা নেতশ্ব মািুতর্র মতেুযর ৮ম েতহত্তম কারে। নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার বলাো  

স্টযািাস নরতপািষ অে বরাি বসইফটি ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষয ৫০ হাজার মািুর্ 

সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে । আতরা  ক্ষেীে ৫-২৯ েের েেসসীমার মািুতর্র মতেুযর অিযেম প্রিাি কারে 

সড়ক দুর্ ষিিা। আর এসে মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিযম আতের বদতশ সংগটিে হে। 

নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার েথ্য মতে , োং াতদতশ প্রনেেের প্রাে ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে মারা  াে। 

পঙু্গত্বেরি কতর আতরা অতিক বেনশ মািুর্। ২০২০ সাত  জািুোনর বথ্তক অতক্টাের প ষন্ত ১০ মাতস ১০২৬ 

জি বমািরসাইতক  দুর্ ষিিাে মারা  াে। গতড় প্রাে ২ বথ্তক ৩ জি প্রনেনদি মারা  াে। এর অিযেম কারে 

 থ্া থ্োতে এেং মািসম্মে বহ তমতির েযেহার িা করা। 

নেনি েত ি,  নদ গানড়র গনে গতড় ৫ শোংশ কমাতিা  াে োহত  ৩০ শোংশ দুর্ ষিিা হ্রাস করা সম্ভে। 

ড্রাইভার সহ সক   াত্রীর নসিতেল্ট পনরিাি োিযোম ূক করা হত  সামতির নসতির বক্ষতত্র ৫০ শোংশ 

এেং নপেতির নসতির বক্ষতত্র ৭৫ শোংশ  াত্রীতদর দরু্ ষিিাে আহে বরাি করা সম্ভে। মির সাইতকত  সক  

আতরাহীতদর জিয  থ্া থ্ভাতে ও মািসম্মে বহ তমি েযেহার নিশ্চিে করা বগত  সড়ক দুর্ ষিিাে ৪০ 

শোংশ মতেুয কমাতিা সম্ভে ও ৭০ শোংশ গুরুের আহে হওো বথ্তক রক্ষা করা সম্ভে। পনরেহতি নেতশর্ 

কতর বোি গানড়তে নশশুতদর উপ ুক্ত আসি েযেস্থা রাখত  সড়ক দরু্ ষিিাে ৫৪ বথ্তক ৮০ শোংশ নশশুতদর 



নিরাপদ রাখা সম্ভে। মদযপাি ও বিশাজােীে দ্রেয বসেতির বক্ষতত্র সড়ক আইতির সংতশািি ও এর  থ্া থ্ 

োস্তোেি করা বগত  সড়ক দুর্ ষিিাে মতেুয ২০ শোংশ কমাতিা সম্ভে। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশতির বরাি বসইফটি প্রকতের প্রকে সমিেকারী শারনমি রহমাতির সঞ্চা িাে আতরা 

েক্তেয রাতখি সাভার বপৌরসভার প্রিাি নিে ষাহী কম ষকেষা শরফউশ্চিি আহতমদ বচৌিুরী, নিরাপদ সড়ক চাই 

(নিশচা) এর সাংগিনিক সর্ম্াদক এস এম আজাদ বহাসাইি । 

শরফউশ্চিি আহতমদ বচৌিুরী েত ি, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জিসতচেিোর প্রতোজি রতেতে । 

সরকাতরর দানেত্বশী  আচরে ও আমাতদর নিরাপদ সড়তকর িীনেমা া োস্তোেি করতে হতে। 

নিরাপদ সড়ক চাই (নিশচা) এর সাংগিনিক সর্ম্াদক এস এম আজাদ বহাসাইি েত ি,নিরাপদ সড়ক 

আতন্দা তি গেমািযম কমীতদর এসক  নের্ে নিতে কাজ করতে হতে। সরকাতরর িজতর আিার জিয 

গুরুত্বপূে ষ ভূনমকা রাখতে সক্ষম গেমািযতমর কমীরা । নেনি আতরা েত ি, বদতশর উন্নেতি গেমািযম ো 

সাংোনদকতদর ভূনমকা অপনরসীম। বেমনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিে করার বক্ষতত্র 

গেমািযম/নমনিো/সাংোনদকতদর ভূনমকাও অিযেম। প্রনেনিেে বদতশর সড়তকর পনরনস্থনে , দুর্ ষিিা, 

নিরাপত্তা ইেযানদ সর্ম্ ষতক নেনভন্ন প্রনেতেদি/সংোদ প্রকাতশর মািযতম বদতশর সে ষস্ততরর মািুর্তদর অেনহে 

করতে গেমািযমসমূহ। বসই সাতথ্ সড়তকর নিরাপত্তাে করেীেসমূহ ও োর োস্তোেি অগ্রগনে েুত  িতরতে 

গিমািযম। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সহকারী পনরচা ক বমা: বমাখত েুর রহমাি সভাপনেতত্বর েক্ততে 

েত ি,“সুনিনদষ্ট পদতক্ষপ গ্রহতির মািযতম সড়ক দরু্ ষিিার হার ও মতেুয েহু াংতশ কনমতে আিা সম্ভে।  নদ 

আজতকর আত াচয নের্েসমূহ সংতশানিে আইতি অন্তষভূক্ত করা হে। 

ব মি: গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে বহ তমি েযেহার 

োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি করা 

োিযোমূ ক করা,পনরেহতি নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি ইেযানদ। 

সভাে েক্তাগে নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে গেমািযমতক এনগতে আসার আহোি জািাি। 

অংশগ্রহেকারী সাংোনদকরা োতদর ব খনির মািযতম নিরাপদ সড়ক নিশ্চিে করতে সরকার ও সংনিষ্ট 

কেত ষপতক্ষর দতটষ্ট আকর্ ষি করতেি েত  জািাি। 

 

 

https://bnanews24.com/09/10/2021/132922/?fbclid=IwAR3KMfKtC-

fmcHxzfY7BgvDA5ICT4VHdguuUrd6EpSgKy1Zgqqb1WX7ERQg 

 

 

 

https://bnanews24.com/09/10/2021/132922/?fbclid=IwAR3KMfKtC-fmcHxzfY7BgvDA5ICT4VHdguuUrd6EpSgKy1Zgqqb1WX7ERQg
https://bnanews24.com/09/10/2021/132922/?fbclid=IwAR3KMfKtC-fmcHxzfY7BgvDA5ICT4VHdguuUrd6EpSgKy1Zgqqb1WX7ERQg


 

নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত হণে: 

নেআরটিএ সেয়ারিযাি 

 

 

 ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, 

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। 

েতে সড়ক দরু্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র 

সহত ানগো। সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসুদ মূ  প্রেন্ধ 

পাি কতরি। নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার 

মািুর্ মারা  াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক 

দুর্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার 

মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ 

সংগটিে হে। 
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নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং 

জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি 

২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা 

আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া 

সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে 

ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর 

নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি 

েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, 

আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: 

বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, নিরাপদ সড়ক চাই এর বকন্দ্রীে 

সাংগিনিক সর্ম্াদক এস এম আজাদ বহাতসি, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের অিযািয শাখা / 

অনিদির/ সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা/ এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে নেত ি। 
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0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI 

  

https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI
https://www.nirapadnews.com/2021/11/09/roads-news/%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%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3nkbQNeT_NnieLdHjr4qWd7LSECRLYvfiIf6oXic3HBHtOLSdDqjZmGGI


 

নিরাপদ েড়ক নিজিণত েিনিত উণদযাগ দরকার: নেআরটিএ 

সেয়ারিযাি 

 

নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে েত  জানিতেতেি োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপতক্ষর (নেআরটিএ) বচোরমযাি িুর 

বমাহাম্মদ মজমুদার। 

মঙ্গ োর (৯ িতভম্বর) নেআরটিএ সতম্ম ি কতক্ষ ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে’ শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার এ কথ্া েত ি। 
 

নেনি েত ি, নেনভন্ন কারতে বদতশ প্রনেনিেে সড়ক দুর্ ষিিা র্িতে। োর মতিয উতেখত াগয কারে হতে 

আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা; 

 ত্রেত্র ওভারতিক করা; রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভারনব্রজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা 

পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার ো বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

 

িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত ি, সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে 

কতরতে। োর মতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে 

প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দরু্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার 

একার পতক্ষ সম্ভে িে। এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনে েের নেতশ্ব ১৩  াখ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দুর্ ষিিার 



কারতে প্রনে েের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

 

নেনি আরও েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে, নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ন ও মিয 

আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারীোন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ 

 ক্ষযমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা 

অজষতি সরকার ‘সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮’ প্রেেি কতর। আইিটি এ েের আোরও সংতশািতির 

উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক ব গুত া 

সড়ক দুর্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করতে হতে। 

 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্তকষ োং াতদতশর 

বপ্রক্ষাপি, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা 

করা হে। 

 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0

%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%95-

%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a

7%87-

%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3sQW9mHkFvE9yra6MfhvYyHvavoCVs5Wi8

OUkeTBnNQ-IY9eyFY1WaCUU 
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https://shimantobarta.com/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%a8/?fbclid=IwAR3sQW9mHkFvE9yra6MfhvYyHvavoCVs5Wi8OUkeTBnNQ-IY9eyFY1WaCUU


 

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সমনিে উতদযাগ আহ্বাি 

 

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিে করতে সমনিে উতদযাগ গ্রহতের আহ্বাি জানিতেতেি সরকানর ও বেসকানর সংস্থার 

প্রনেনিনিরা। ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক আত াচিা সভাে োরা এ কাতজ সংনিষ্ট 

সক তক এনগতে আসার আহ্বাি জািাি। আজ েুিোর এক সংোদ নেজ্ঞনিতে এ েথ্য জািাতিা হে। 

োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ (নেআরটিএ) নম িােেতি ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সহত ানগোে 

নেআরটিএ আতোশ্চজে আত াচিা সভাে সভাপনেত্ব কতরি নেআরটিএ’র বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ 

মজমুদার। সভাে মূ  প্রেন্ধ উত্থাপি কতরি ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক 

ইকো  মাসুদ। সভাে নেআরটিএ’র উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু মন্ত্রো তের নেনভন্ন 

অনিদির ও সংস্থা এেং বেসরকারী সংস্থার প্রনেনিনিরা উপনস্থে নেত ি। 

সভাে নেআরটিএ বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার েত ি, প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে সড়ক দরু্ ষিিা 

র্িতে। োরমতিয উতেখত াগয কারে হতে, অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় চা াতিা; 

 ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; রাস্তা 

পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার ো বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। 

নেনি আতরা েত ি, োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার  তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে। 

োর মতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি, দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে 

প্রদাি এেং জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার 

পতক্ষ সম্ভে িে। এজিয সকত র সহত ানগো কামিা কতরি নেনি। 

মূ  প্রেতন্ধ ইকো  মাসুদ েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ সাত র েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ 

৫০ হাজার মািুর্ মারা  াে। এরমতিয োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দুর্ ষিিাে 

মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার 



মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ 

সংগটিে হে। 

নেনি আতরা েত ি, নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ 

 ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি 

‘সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮’ প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে 

সরকার। োই সংতশািিীর মািযতম গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র 

মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক  

 াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয 

নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর 

মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ এেং সড়ক নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা 

অে ম্বি করতে হতে। 
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কিকাতা টিনে 

নিরাপদ েড়ক সজারদারকরণে েিনিত উণদযাগ নিণত 

হণে: নেআরটিএ 

 

 

 
 

‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে সমনিে উতদযাগ নিতে হতে এেং সরকানর ও বেসকানর সংস্থাগুত াতক 

এনগতে আসতে হতে’- ৯ ই িতভম্বর মঙ্গ োর সকা  ১০:৩০ িাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ 

(নেআরটিএ) এর আতোজতি এর সতম্ম ি কতক্ষয ‘নিরাপদ সড়ক বজারদারকরতে করেীে শীর্ ষক সভাে 

সভাপনের েক্ততেয নেআরটিএ- এর বচোরমযাি িুর বমাহাম্মদ মজমুদার একথ্া েত ি। 

নেনি আতরা েত ি, ‘োং াতদতশ সড়ক দরু্ ষিিা র্িতে প্রনেনিেে নেনভন্ন কারতে, োরমতিয উতেখত াগয 

কারে হতে আমরা  ারা সড়ক েযেহার করনে োতদর অসতচেিো ও অসােিিো; দ্রুে গনেতে গানড় 

চা াতিা;  ত্রেত্র ওভারতিক করা, রাস্তা পারাপাতরর সমে ফুিওভার ব্রীজ ো বজব্রা ক্রনসং েযেহার িা করা; 

রাস্তা পারাপাতরর সমে বফাি েযেহার/ বফাতি কথ্া ে া ইেযানদ। োং াতদতশ সড়ক দুর্ ষিিা কনমতে আিার 

 তক্ষয সরকার নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে কতরতে োরমতিয উতেখত াগয সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮ প্রেেি,  

দক্ষ ও প্রনশনক্ষে চা ক তেনরতে প্রনশক্ষে প্রদাি, জিসতচেিো েতশ্চিতে নেনভন্ন উতদযাগ গ্রহে। েতে সড়ক 

দুর্ ষিিা প্রনেতরাি শুিু সরকার একার পতক্ষ সম্ভে িে । এর জিয প্রতোজি সকত র সহত ানগো। 

সভাে ঢাকা আহে্ানিো নমশতির স্বাস্থয ও ওোশ বসক্টতরর পনরচা ক ইকো  মাসদু মূ  প্রেন্ধ পাি কতরি। 

নেনি েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ২০১৮ এর েথ্য অিুসাতর প্রনেেের নেতশ্ব ১৩  ক্ষ ৫০ হাজার মািুর্ মারা 

 াে এেং োং াতদতশ েেতর প্রাে আিুমানিক ২৫ হাজার মািুর্ সড়ক দরু্ ষিিাে মারা  াে। সড়ক দরু্ ষিিার 

কারতে প্রনেেের বদতশর ক্ষনে হতে শ্চজনিনপর ৫ শোংশ। 

নেনি আতরা েত ি, নেশ্ব স্বাস্থয সংস্থার মতে নেতশ্ব সড়ক দুর্ ষিিাে মািুতর্র মতেুয ৮ম েতহত্তম এেং মতেুযর ৯০ 

শোংশ নিম্ম ও মিয আতের বদতশ সংগটিে হে। নিরাপদ ও পথ্চারী োন্ধে সড়ক গতড় বো া সরকাতরর 



অগ্রানিকার। এসনিশ্চজ  ক্ষমাত্রা অজষতি এেং জানেসংর্ বর্ানর্ে নিেীে নিতকি অযাকশাি ফর বরাি 

বসফটির  ক্ষযমাত্রা অজষতি “সড়ক পনরেহি আইি ২০১৮” প্রিেে কতর। আইিটি এেের আোতরা 

সংতশািতির উতদযাগ নিতেতে সরকার। োই ঢাকা আহে্ানিো নমশতির সুপানরশ আইতির নেতশর্ নকেু নদক 

ব গুত া সড়ক দরু্ ষিিার অিযেম কারে বসগুত া সংতশািি করা; ব মি-গানড়র সতে ষাচ্চ গনেসীমা নিি ষারে 

করা, মিরসাইতকত  আতরাহীর বক্ষতত্র মািসম্মে ও  থ্া থ্ভাতে বহ তমি েযেহার োিযোমূ ক কতর 

বদওো, গানড় ো  ািোহতি চা কসহ সক   াত্রীতদর নসি বেল্ট পনরিাি োিযোমূ ক করা, পনরেহতি 

নেতশর্ কতর বোি গানড়তে নশশুতদর জিয নিরাপদ আসি েযেস্থা রাখা ; সড়ক নিরাপত্তা বজারদার করার 

জিয ব  সক  সংস্থা কাজ করতে োতদর মতিয সমিে সািি, আইি ও নিেতমর  থ্া থ্ প্রতোগ, সড়ক 

নিরাপত্তা নের্েক প্রতোজিীে নিতদষনশকা অে ম্বি করা, ব মি: বহ তমি, নসিতেল্ট, গনেসীমা ও নশশু নসি 

সংক্রান্ত নিতদষনশকা প্রেেি। 

ঢাকা আহে্ানিো নমশি স্বাস্থয বসক্টতরর সহত ানগোে সভাে সড়ক দরু্ ষিিা সর্ম্ ষতক োং াতদতশর বপ্রক্ষাপি 

, করেীে এেং সড়ক দরু্ ষিিা বরাতি সরকানর ও বেসরকানর সংস্থাগুত ার ভূনমকা নিতে আত াচিা করা হে। 

উক্ত সভাে োং াতদশ সড়ক পনরেহি কেত ষপক্ষ এর উর্ধ্ ষেি কম ষকেষােতন্দ, সড়ক পনরেহে ও বসেু 

মন্ত্রো তের অিযািয শাখা, অনিদির, সংস্থার প্রনেনিনি , সংনিষ্ট অিযািয সংস্থা, এিশ্চজও প্রনেনিনি উপনস্থে 

নেত ি। 

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%b8%e0%a6%ae/?fbclid=IwAR08TD4mXjAXEcbTgy6-0zcEqOhXxL78OSy-_-

nnQZQ1EOXRqh2nz4Oi9NA 
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