
জাতীয় ননরাদ সড়ক নদবস-২০১৯ 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শখ াসনা 

কৃসলসফদ ইনসিটিউন ফাাংরাদদ খাভাযফাসি, ঢাকা, ভঙ্গরফায, ০৬ কাসতিক ১৪২৬, ২২ অদটাফয ২০১৯ 

সফসভল্লাসয যাভাসনয যাসভ 

অনুষ্ঠাদনয বাসত, 

কভীবৃন্দ, 

উসিত সুসধভণ্ডরী  

আারামু আরাইকুভ। শুব কার। 

 জাতীয় সনযাদ িক সদফ-২০১৯ উদমান অনুষ্ঠাদন উসিত করদক আসভ শুদবচ্ছা জানাসচ্ছ। 

 আসভ গবীয শ্রদ্ধায াদথ স্মযণ কসয ফ িকাদরয ফ িদশ্রষ্ঠ ফাঙাসর, জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভানদক। শ্রদ্ধা 

জানাই জাতীয় চায শনতা, মুসিমৄদদ্ধয ৩০ রাখ সদ  ২ রাখ সনম িাসতত ভা-শফানদক। ফীয মুসিদমাদ্ধাদদয জানাই ারাভ। 

সুসধবৃন্দ, 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুসজবুয যভাদনয সুভান  ঐন্দ্রজাসরক শনতৃদে আভযা স্বাধীনতা অজিন কদযসছ। সতসন ভাত্র 

াদি সতন ফছদয মৄদ্ধসফধ্বস্ত ফ যাস্তাঘাট, িক, শযর  শমাগাদমাগ অফকাঠাদভা াংস্কায  পুনঃসনভ িাণ কদযসছদরন। 

আভযা ভগ্র শদদ একটি আধুসনক সনযাদ শমাগাদমাগ শনটয়াকি গদি তুরদত কাজ কযসছ। শদদয শমাগাদমাগ ব্যফিায় 

অভূতপূফ ি উন্নয়ন কদযসছ। ভানুল মাদত দজ এক জায়গা শথদক আদযক জায়গায় মাতায়াত কযদত াদয-শ ব্যফিা কদয সদসচ্ছ।  

গত শৌদন ১১ ফছদয আভযা ৪’ ৪৬ দসভক ৭০ সকদরাসভটায জাতীয় ভািক ৪-শরন ফা তদূর্ধ্ব শরদন উন্নীত কদযসছ। 

১ ৪৯ সকদরাসভটায জাতীয় ভািক ৪-শরদন উন্নীত কযা দচ্ছ।  

১ াজায ৬৮টি শতু  ৪ াজায ৬’ ৫৬টি কারবিাট সনভ িাণ/পুনঃসনভ িাণ কযা দয়দছ। আয ৮২টি শতু সনভ িাণ চরদছ।  

 উত্তযা ৩য়-ফ ি শথদক ভসতসঝর ম িন্ত ২০ দসভক ১০ সকদরাসভটায দীঘ ি শদদয প্রথভ উিার শভদরাদযদরয সনভ িাণ কাজ 

এসগদয় চদরদছ। আভযা ২০২১-এয ১৬ সডদম্বদয শভদরাদযর চালু কযদত াযফ, ইনাআল্লা। 

 ৪৬ দসভক ৭৩ সকদরাসভটায দীঘ ি ঢাকা এসরদবদটড এক্সদপ্রদয় সনভ িাণ কযা দচ্ছ। গাজীপুয দত সফভানফন্দয ম িন্ত   

২০ সকদরাসভটায ফা য বা সড রানসজট সনভ িাণ কাজ দ্রুত শল দফ। 

 ম্প্রসত একদনদক ঢাকায় আয নতুন দুই রুদট শভদরাদযর সনভ িাণ প্রকল্প অনুদভাদন সদদয়সছ। এ প্রকল্প দু’টি ম্পন্ন দর 

জনগণ সফশ্বভাদনয শমাগাদমাগ সুসফধা াদফ।  

 ফাাংরাদদ িক সযফন কতৃিক্ষ (সফআযটিএ)-শক সডসজটাইজ কযা দয়দছ। ইদতাভদে স্মাট িকাড ি ড্রাইসবাং রাইদন্প, 

সডসজটার শযসজদেন াটি িসপদকট, শযদরা সযদেসটব নম্বয শেট  শযসড সিকুদয়সন্প আইদডসিসপদকন (আযএপআইসড) ট্যাগ 

ইতযাসদ প্রফতিন কযা দয়দছ। অনরাইদন শভাটযমাদনয কয  সপ ব্যাাংদকয ভােদভ আদায় কযা দচ্ছ।  

ভানুল এখন শভাটযমান  ড্রাইসবাং রাইদন্প াংক্রান্ত শফামূদয জন্য অনরাইদন আদফদন কযদত াযদছ। অনরাইদন 

সক্ষানসফ ড্রাইসবাং রাইদন্প প্রদান কযা দচ্ছ।  

নাগসযকদদয সযফন শফা ফািাদত সফআযটিস’য গাসি ফদয নতুন ৬০০টি ফা এফাং ৫০০টি রাক াংদমাজন কযা 

দয়দছ। 

 অন্যসদদক, সফএনস জাভাত ২০১৩ শথদক ২০১৫ এয এসপ্রর ম িন্ত ৩ াজায ২৫২টি গাসি বাাংচুয কদয। ২৯টি শযরগাসি  

৯টি রঞ্চ আগুদন পুসিদয় শদয়। এই ৩ ফছদয ৫০০ জদনয শফস ভানুল তযা  ৩ াজায ৩৬ জনদক আগুদন ঝরদ সদদয়সছর।  

আভসিত অসতসথবৃন্দ, 

 আভযা িক সনযাত্তায সফলদয় সফদলবাদফ গুরুে সদসচ্ছ। সনযাদ িক  শমাগাদমাগ সনসিত কযদত নানা কভ িসূসচ 

ফাস্তফায়ন কযসছ। িক সনযাত্তা সফলদয় National Road Safety Strategic Action Plan ২০১৭-২০ 



প্রণয়ন কদযসছ।  SDG এয শযাড-শপটি াংক্রান্ত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী SDG Action Plan প্রস্তুত কদয তা ফাস্তফায়ন 

কযসছ।  

 ২০১৮ াদর ভসিবায এক বায় িক সনযাত্তা সফলদয় শফ কদয়কটি সনদদ িনা প্রদান কযা য়। শগুদরা র - 

 শকান চারক কতৃিক একটানা াঁচ ঘিায শফস ভদয় গাসি চারান না কযা; 

 দূযাল্লায মানফাদন সফকল্প ড্রাইবাদযয ব্যফিা যাখা; 

 সপটদনসফীন গাসি চরাচর সনয়িণ কযা; 

 চারকদদয প্রদয়াজনীয় প্রসক্ষণ প্রদান কযা; 

 গাসিয অসনয়সিত গসতদফগ সনয়িণ কযা; 

 চরন্ত অফিায় শভাফাইর শপান ব্যফায না কযা; 

 অনুদভাসদত শচস এয তুরনায় ফািসত াইদজয রাক, ফা সযচারনা ফন্ধ কযা; 

 ফা  রাক চারকদদয জন্য সনধ িাসযত ভদয়য দয সথভদে সফশ্রাদভয অফকাঠাদভায সুদমাগ সৃসি কযা; 

 ম িাপ্ত ফা  রাক ট িাসভনার িাদনয সফলদয় উদযাগ গ্রণ কযা; 

 ঝুঁসকপূণ িবাদফ যাস্তা াযাায না কদয শজব্রা ক্রসাং  বাযসব্রজ ব্যফায কযা; 

  রাসপক সগন্যার অনুযণ; 

 মাত্রী  চারকদদয সটদফল্ট ব্যফায; 

 িযান্ড ব্যসতত যাস্তায ভাঝখাদন মাত্রী উঠানাভা ফন্ধ কযা এফাং 

 জনদচতনতা বৃসদ্ধকদল্প সফসবন্ন ম িাদয় প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রণ কযা।  

 সনযাদ িক ব্যফিানা গদি তুরদত এফ সনদদ িনা ফাইদক মথামথবাদফ ারন কযদত দফ।  

সপ্রয় সুধী, 

 আভযা জাতীয় িক সনযাত্তা কাউসন্পর গঠন কদযসছ। তাদদয সুাসযমূ ফাস্তফায়দন াংসিিদদয কাজ কযদত দফ। 

সনযাদ িদকয জন্য ভদয়াদমাগী িক সযফন আইন-২০১৮ প্রণয়ন কদযসছ, মা এ ফছযই কাম িকয কযা দফ। 

 আভযা ণ্যফাী গাসি চারকদদয জন্য ৪টি জাতীয় ভািদকয াদ াসকিাং সুসফধা সফশ্রাভাগায কদয সদসচ্ছ।  

আভযা শাদায নতুন ১ রাখ দক্ষ গাসি চারক ততসযদত কাজ কযসছ। আয ৩ রাখ গাসি চারক ততসযয জন্য নতুন 

একটি প্রকল্প াদত সনসচ্ছ। ১৭টি শজরায় শবসকযার ইন্পদকন শিায  ড্রাইসবাং প্রসক্ষণ শকন্দ্র িান কদয সদসচ্ছ।  

আভসিত অসতসথবৃন্দ, 

আভযা াযাদদদ প্রচুয িক, যাস্তা-ঘাট সব্রজ, কারবাট ি, োইবায-ফাইা সনভ িাণ কদয সদসচ্ছ। এদফয ঠিক  

সনযাদ ব্যফায  যক্ষণাদফক্ষদণয দাসয়ে শদদয ফায। 

দুঘ িটনা এিাদত চারক, থচাযী ফাইদক রাসপক আইন ভানদত দফ।  

আভাদদয প্রদতযক সক্ষাথীদক স্কুর শথদকই রাসপক আইন সফলদয় সক্ষা সনদত দফ।  

গাসিচারকদদয সনসদ িি গসতীভা  আইন শভদন সনযাদদ মানফান চারাদত দফ।  

আভাদদয অদনক সসক্ষতজদনযা রাসপক সগন্যার ভাদনন না, মা খুফই দুঃখজনক। যাস্তা একটু পাঁকা শদরই শজাদয গাসি 

চারান- এ প্রফণতা ফন্ধ কযদত দফ।  

িক দুঘ িটনায় একটি মৃতুয আভাদদয কাম্য নয়। িক দুঘ িটনা কভাদত আভাদদয আয দচতন দত দফ।  

আভযা শুধু িক সনযাত্তা নয়, শদদয াভসগ্রক সনযাত্তা সনসিত কযদত কাজ কদয মাসচ্ছ। শদদ াসন্ত-শৃঙ্খরা ফজায় 

শযদখসছ। শকউ শদদয াসন্ত  উন্নয়ন নি কযদত াযদফ না। 

মাযা গুজফ ফা উগ্রফাদ এয আশ্রয় সনদয় শদদয সযসিসত অান্ত কযদত চাইদফ, তাদদয সফরুশদ্ধ কদঠায ব্যফিা সনফ।  

সপ্রয় অসতসথবৃন্দ, 

আভযা অদনক সযশ্রভ কদয শদদক এসগদয় সনদয় মাসচ্ছ। ফাাংরাদদ এখন সফদশ্ব উন্নয়দনয শযার ভদডর। সজসডসয 

প্রবৃসদ্ধদত সফদশ্বয ীল ি অফিাদন ফাাংরাদদ। কন িফুরী নদীয তরদদদ টাদনর সনভ িাণ কযসছ। সনজস্ব অথ িায়দন দ্মাদতু সনভ িাণ 



কযসছ। াযভাণসফক সফদুযৎ শকন্দ্র দচ্ছ। বসফষ্যদত আভযা শদদ দ্রুতগসতয শরন চালু কযফ। নতুন আন্তিজাসতক সফভানফন্দয িান 

কযফ।  

আভযা বসফষ্যত প্রজদন্য জন্য একটি উন্নত, সনযাদ  াসন্তপূণ ি ফাাংরাদদ শযদখ শমদত চাই। কদর সভদর শদদক 

জাসতয সতায স্বদেয শানায ফাাংরাদদদ সযণত কযফ, ইনাআল্লা। 

আসভ সনযাদ িক সদফ-২০১৯ এয াসফ িক াপল্য কাভনা কযসছ। ফাইদক ধন্যফাদ। 

শখাদা াদপজ। 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ সচযজীফী শাক। 

... 


