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পট িম

১৯৯৩ সােলর ২২ অে াবর এক মমাি ক সড়ক ঘটনায় ী জাহানারা 
কা েনর েত শাকেক শি েত পিরণত কের িনরাপদ সড়ক চাই 
িশেরানােম সামািজক আে ালেনর চনা কেরন জনি য় িচ নায়ক 
ইিলয়াস কা ন।

উে : বাংলােদেশর সড়কেক ঘটনা  কের িনরাপদ িহেসেব গেড় তালা
সামািজক এ আে ালনেক সব ের ছিড়েয় িদেত এবং সড়কেক িনরাপদ করার লে  কাজ 
কের যাে  িনসচা। এই কােজ সরকার, শীল সমাজ, িবেদশী দাতা সং া, এনিজও, বসায়ী 
মহল, িবিভ  পশাজীবী মহল, িশ ক-িশ াথ সহ সব েরর জনসাধারণেক স ৃ  কের 
জনসেচতনতা ি  কের যাে  িনসচা।
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এক নজের

িনরাপদ সড়ক চাই

দশ এবং দেশর বাইের এর শাখা রেয়েছ। দেশ 
১১২ এবং িবেদেশ ৫  ( রাে  ২  এবং 

রােজ  ২  এবং াে  ১ ) শাখা রেয়েছ।

ক ীয় িনবাহী কিম  ৫৫ সদ  িবিশ ।
আজীবন সদ : ৫০ জন
ক ীয় সাধারণ সদ : ১০০০ জন

শাখা কিম  সদ  গেড় ৭০ জন
সবেমাট সদ : ১০১৩০ জন বাংলােদেশ এবং
৩০০ জন িবেদেশ
ঘটনাঃ িত ১০,০০০ জেন িনহত হয় ১৩.৩ জন।

িব  া  সং ার মেত িত বছর সড়ক ঘটনা ঘেট 
২৪,০০০ (৯৫% CL ১৭,৩৪৯-২৫,২০৩)
বছের সড়ক ঘটনায় িজিডিপ িত  হয় ১.৬%।
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পট িম

িব  া  সং ার মেত িত বছর সড়ক ঘটনা ঘেট ২৪,০০০ (৯৫% CL ১৭,৩৪৯-২৫,২০৩)
বছের সড়ক ঘটনায় িজিডিপ িত  হয় ১.৬%)।
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কারণস হ

 বপেরায়া চালনা।
 অিতির  গিত। 
 অিতির  যা ী ও প  বাঝাই।
 অৈবধ িতেযািগতা।
 হলেমট ও িসটেব  না বাধঁার বণতা।
 মাদক  সবন কের গািড় চালনা।
 চালেকর যথাযথ িশ েণর অভাব।
 যানবাহনস েহর যথাযথ পরী া-িনরী া না করা।
 হ ােরর সহায়তায় গািড় চালনা।
 যাি ক ।

 অপযা  রা া ও িনরাপ ার অভাব।
 যথাযথভােব ািফক আইন েয়াগ না করা।

 সড়ক বহারিবিধ না জানা ও সেচতনতার অভাব।
 টপাত ছেড় রা ায় চলাচল।
 রা া িনমােণ ।
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সড়ক ঘটনার জ  দায়ী

পথচারী ও যা ী ৯০%
পিরেবশগত কারণ ৩০%
যাি ক ১০%

ঃ এি েড  িরসাচ ইনি উট (এআরআই)
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 এসিডিজ টােগট 

বাংলােদেশ সড়ক ঘটনার অ তম কারণ পথচারী ও যা ীেদর সড়ক বহার কভােব না করা। 
িনরাপদ সড়ক চাই িবিভ  কমকাে  এই িবষেয় জনসেচতনা ি েত এবং পথচারীেদর সড়েকর 

বহার স কভােব করার িবষেয় কাজ কের যাে  - এসিডিজ টােগট অ যায়ী।
িনসচা এসিডিজ ৩.৬ টােগট বা বায়েন ঢ় িত ।
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এসিডিজ টােগট অ যায়ী হীত কায ম
িনরাপদ সড়ক চাই সড়েক িনরাপ া িত ায় কাযকর িবিভ  
কম চী পালন করেছ - এসিডিজ টােগট সামেন রেখ।

 ২২ অে াবর জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস পালন এবং 
সড়ক পিরবহেন আ িনকরেণ সরকােরর সােথ একসােথ কাজ 
কের যাে ।
 সারােদেশর িশ া িত ানস েহ সড়ক িনরাপ া িবষেয় 

িশ ণ কায ম চা ।
 িব মান চালকেদর দ  ও মানিবক কের গেড় লেত 

িশ ণ কায ম চা ।
 সেচতনতা লক র ািল ও সমােবশ কায ম চলমান।
 িত বছর ঘটনার পিরসং ান উপ াপন এবং কারণ ও 

িতকার েল ধরা।
 িবিভ  গণমা ম তথা পি কা, ইেল িনক িমিডয়া, সংবাদ 
সং া ও অনলাইন পাটােল সড়ক ঘটনা িবষয়ক টক শােত 
অংশ হণ।
 সড়কেক িনরাপদ করার কায ম।
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কায ম

জাতীয় সড়ক িদবস পালন
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন ে  ম ীপিরষেদর সভায় ২২ অে াবরেক ‘জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস’ িহেসেব পালেনর 
িস া ।
এই উে াগ  িনেয়িছেলা িনরাপদ সড়ক চাই। সামািজক এই আে ালন  ১৯৯৩ সােলর ২২ অে াবর িত ার পর থেক 
িদন েক ‘জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস’ িহেসেব পালন কের আসিছেলা।



১০ |

কায ম

িশি ত চালক ও হ ার তিরর উে াগ
 িনরাপদ সড়ক চাই দেশ িশি ত চালক ও হ ার তিরেত (এসএসিস পাশ িশি ত দির  বকার ণীেক উপ

 িশ েণর জ ) ‘িনসচা াইিভং ও মকািনক াল িনং ইি উট’ িত া কের। যার লাইেস  নং-৪৪/২০১১।
 েফশনাল চালক তির কের তােঁদর িবআর এ থেক লাইেস  াি েত সহায়তা কের কম ম িহেসেব গেড় তালা।
 এ পয  ৮০০ (আটশত) েফশনাল িশি ত চালক তির কেরেছ। যারা দেশর িবিভ  ােন গািড় চালনা করেছ।
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কায ম

সড়ক িনরাপ া িবষয়ক িশ ক-িশ াথ  িশ ণ কায ম 
২০১৫ সাল থেক এ পয  সারােদেশর ৬০০ িশ া িত ােন সড়ক িনরাপ া িবষয়ক িশ ক-িশ াথ  িশ ণ কায ম 
পিরচালনা কের ৩০,০০০ িশ াথ েদরেক সড়ক বহারিবিধ ও সেচতন িহেসেব গেড় লেছ।
এই িশ ণ কায েম িশ ক ও অিভভাবকেদরও উপি িত থােক। যা এখনও চলমান রেয়েছ। 
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কায ম

গািড় চালকেদর দ তা ও সেচতনতা ি লক িশ ণ
২০১০ সাল থেক িব মান চালকেদর দ তা ি  ও সেচতন িহেসেব গেড় লেত ১/২ িদেনর িশ ণ কায ম পিরচালনা 
করেছ িনসচা। এই িশ েণর আওতায় ইিতমে  ায় ১৫,০০০ (পেনেরা হাজার) চালকেক আনা হেয়েছ।
গািড় চালকেদর িনেয় এই িশ ণ কায ম দেশর ৪৫ জলায় স  করা হেয়েছ। এসব িশ ণ কায ম পিরচালনায় 
সহায়তা কের এলিজইিড, কএফডি উ এবং আেমিরকান স ার, ঢাকা।
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কায ম

িশ কেদর সড়ক িনরাপ া িবষয়ক িশ ণঃ
সারােদেশর াথিমক িব ালেয়র িশ কেদর ািত ািনক িশ ণ িত ান িপ আই এর মা েম সড়ক িনরাপ া িবষয়ক 

িশ েণর আওতায় আনা হেয়েছ। এই কায ম ২০১৭ সাল থেক চলমান রেয়েছ। এর আওতায় এ পয  ৮,০০০ (আট হাজার) 
িশ কেক িশ ণ দান করা হেয়েছ।
এই িশ ণ দােনর মা েম িশ করা তােঁদর িশ া িত ােনর িশ াথ েদর সড়ক িনরাপ া িবষয়ক িশ া দান কের আসেছ।
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কায ম

ােসবী কায ম
সারােদেশ মাটরসাইেকল চালকেদর মােঝ িবনা ে  হলেমট িবতরণ কায ম চলমান।

িত  সড়ক িচি ত কের মরামেতর উে াগ হণ এবং  িবেশেষ িনজ উে ােগ মরামত করা।
সড়েকর িবিভ  ােন সতকতা ও পালনীয় িবষয়ক সড়ক মািকং ও সাইন াপন।
িবিভ  উৎসব ও  সমেয় যানজট িনরসেন া েম কাজ করা।
পথচারীেদর সড়ক বহাের উ ু  করা। 
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ধ বাদ

িনরাপদ সড়ক চাই
(িনসচা)

৭০, পাইওিনয়ার রাড, কাকরাইল। ঢাকা-১০০০, বাংলােদশ
ফান: +৮৮০-২-৪৮৩১৬৩৫২, ই- মইল: info@wedemandsaferoad.org 

ওেয়ব: www.nirapadsarkchai.org, www.wedamandsaferoad.org

mailto:info@wedemandsaferoad.org
http://www.nirapadsarkchai.org,
http://www.wedamandsaferoad.org

