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'মাটরসাইেকল এি2েড4 এ মৃতু8র হার ৪১.৬৮%
নেভ$র মােস বাংলােদেশ সড়ক দ0ঘ2টনা ঘেটেছ ৩৭৯8 
(সরকাির তথ< হালনাগাদ িহেসেব ), যার মােঝ ১৫৮8 
দ0ঘ2টনা ঘেটেছ মেটারসাইেকল এ। Gযখােন িনহত হেয়েছ 
১৮৪ জন।

অথ2াৎ মেটারসাইেকল সড়ক দ0ঘ2টনার হার ৪১.৬৮%

অOাPবয়Q ও তুলনামূলক কম বয়সী ও মানিসক ও 
শািররীক ভােব অসুV যুবকেদর Gবেপােরায়া 
মেটারসাইেকল চালােনার কারেন তারা িনেজরা 
দ0ঘ2টনার িYকার হেZন ও অন<ান< যানবাহনেক 
দ0ঘ2টনায় আ\া] করেছ।



িডেফি?ভ মেটারবাইক জগেত আপনােক Fাগতম
Gমাটরসাইেকলজগেত আপনােক Yাগতম। ^ামীনেফান ও িবিডমেটারসাইিab আপনােদরেক 
দc ও অিভd রাইডার িহেসেব Gদখার জন< বe পিরকর। আমরা চাই মেটারসাইেকল িদেয় 
আপিন অেনক িসিরয়াস হন ও আনf উপেভাগ করhন। িসিরয়াস কারণ, এখােন অেনক ঝঁুিক 
িনেত হয়। আর আনf কারণ, Gমাটরসাইেকল আেরাহণ খুবই আনেfর ও পৃিথবীর সব চাইেত 
ভােলা অনুভূিতর এক8।  

আজআপনােদরেক Gয সকল রাইডারেকাচরা গাইড করেবন, তােদরেক সকল িবষেয় Om 
করhন। Om করhন আর তােদরেক জানেত িদন আপনােক আমরা িকভােব সহেযািগতা করেত 
পাির। 

আজেকর aাসরhম Gসশেনর পর আমরা Gবশ িকছু মজাদার িফn ওয়াক2  এর মাধ<েম 
আমােদর রাইিডং িQলেক আেরা  আপে^ড করার Gচpা করেবা। 
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মেনােযাগ িদেয় পুেরা -কাস01 বুঝা। পুেরা -সশেন 6চুর 68 করা, নেলজ 
-ট< এ অংশ@হণ করা ও 6াDEকFাল Gােস -সইফ1 িনেয় খঁু1না1 যাচাই 
কের -নয়ার মাধFেম আমরা সফল ভােব আমােদর এই িডেফনিসভ 
মেটারবাইক -Pইিনং -6া@াম1 -শষ করেত পারেবা।

তেবআমােদরেক মেন রাখেত হেব, -Pইিনং কখেনা আপনােক -কান 
এিSেডT এর হাত -থেক রVা করেত পারেব না। আপনােক অেনক -বশী 
6াক1স ও িনেজর -সইফ1 িবেবচনা করার মাধFেম িনেজেক িবপদমুX 
রাখেত হেব।  আজেকর -Pইিনং -6া@ােম আমরা যা যা িশখেবা তা -বশী 
-বশী 6াক1স করার মাধFেম আমরা িনেজেদরেক দYঘ0টনা -থেক এিড়েয় 
চলেত পারেবা।



MOTORCYCLE TYPES – STREET MOTORCYCLES

STANDARD

• All around capabilities

• Also called a naked bike 

(minimum use of body 

panel)

• Straight-up seating 

position

• Various engine

SPORT

• Body panels and fairings 

are aero dynamics.

• Rear positioned 

footrests.

• May have higher power 

to weight ratio.

• Forward-leaning seating 

position.

CRUISER

• Usually has classic 

styling.

• Forward foot rests.

• Swept back handlebars.

• Rearward-leaning 

seating position.



MOTORCYCLE TYPES – STREET MOTORCYCLES

TOURING

• Designed for comfort 

and riding longer 

distances.

• Large engine.

• Large wind-deflecting 

fairing.

• Heavier than most other 

motorcycle types.

SCOOTER

• Step-though design, 

often with under seat 

storage. 

• Usually has smaller 

wheel.

• Most have automatic 

transmission.

DUAL PURPOSE MOTORCYCLE

• Used for both street and 

off-highway riding. 

• Various engine sizes, up to 

large adventure touring 

model.

• Extra ground clearance 

and long-travel 

suspension.



MOTORCYCLE TYPES – OFF-HIGHWAY MOTORCYCLES

TRAILS

• Low-speed competition 

over challenging obstacles. 

MOTOCROSS

• Closed course competition 

over bumps and jumps.

ENDURO

• Recreational riding in 

forest or deserts. 

• Some have a headlight and 

a taillight.



কেGাল, ইকুইপেম4 ও ইিIেকটরস

হ"াে%ল বার )েটল / এে,লােরশন /াচ িলভার িগেয়র িসফটার

সামেনর 89ক এর িলভার 8পছেনর 89ক প"ােডল



কেGাল, ইকুইপেম4 ও ইিIেকটরস

8তল এর চািবইি@শন সুইচ
8চাক কেBাল

িসগন"াল সুইচ ইিCন বD করার সুইচ



কেGাল, ইকুইপেম4 ও ইিIেকটরস

ট"ােকািমটারহাই-বীম / 8লা-বীম সুইচ ইিCন FাটG করার সুইচ

হনG এর সুইচ ইনিডেকটর লাইট এর সুইচ িHেডািমটারআয়না/ িমরর /লুিকং Kাস 

সাইড F"া% 8হড লাইট / পাLকMং লাইট 



কেGাল, ইকুইপেম4 ও ইিIেকটরস

লুিকং Kাস সাইড F"া% ডাবলF"া%



কেGাল, ইকুইপেম4 ও ইিIেকটরস
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ENGINE START AND STOP

A procedure called FINE-C is 

used as an engine pre-start 

routine.

It stands for Fuel, Ignition, 

Neutral, Engine Cut-off 

Switch, and Choke/Clutch.

CLUTCH LEVER AND FRICTION ZONE RIDING POSTURE



()*+!#,-*.&/'– ()*+!# 0*1'23
BASIC TURNING

Whether called a turn, corner or curve, changing 

direction requires apecial attention.

When riding a motorcycle at very low speed, change 

direction by leaning the motorcycle and turning the 

handlebars in the direction you want to go.

At higher speeds, you initiate a change of direction by 

first pressing (forward or down) the handgrip on the 

same side of the intended turn. This is called 

countersteering because the handlebars are initially 

moved opposite the direction of the turn.

SLOW, LOOK, PRESS HANDLEBARS AND ROLL

For tight turn like a U-turn (ইউ-টান() in road, you can 

lean independently from the motorcycle 

(counterweighting). Putting more pressure on the 

outside footrest can also help.  
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SHIFTING

You change gears to match engine speed (rpm) to 

road speed. Lower gears are used for higher speeds.

Shifting to a higher gear: Shift up soon enough to 

avoid over-revving the engine (high rpm) but not so 

soon as to cause the engine to operate at too low 

an rpm (jerky motion).

Three step process to shift to a higher/lower gear:

1. Roll off the throttle as you squeeze in the clutch 

lever.

2. Lift/Press the sift lever firmly as far as it will go, 

then release it to allow it to reset.

3. Ease out the clutch lever and roll on the throttle 

smoothly to match engine and road speed. 



()*+!#,-*.&/' – ?+@' 78#

When making a complete stop, the 
clutch lever must be fully squeezed 
to disconnect power from the rear 
wheel. The clutch lever remain 
squeezed until you are ready to 
start out in 1st gear. 

Shifting to a lower gear and easing out the 
clutch lever has an effect similar to using the 
break. This is known as ENGINE BRAKING. 



&*?AB&C&D.; E*&> FG+"

YOU FIT THE MOTORCYCLE YOU INSPECT THE MOTORCYCLE YOU USE PROPER PROTECTIVE RIDING GEAR

YOU HAVE A GOOD MENTAL ATTITUDE WITH SAFETY AS YOUR PRIORITY
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A GOOD METHOD IS CALLED T-CLOCS 

T - TIRE AND WHEELS
• AIR PRESSURE

• TREAD

• CRACKED SIDE WALLS

C - CONTROLS 
• LEVERS AND PEDALS

• CABELS

• HOSES

• THROTTLE
L – LIGHTS AND MIRRORS

• HEADLIGHTS

• TAILLIGHTS AND BRAKE LIGHTS

• TURN SIGNALS

• SWITCHES

• MIRRORS

C - CHASSIS
• SUSPENSION

• CHAIN, BELT OR 

DRIVESHAFT

S - STANDS 
• SIDE STAND (KICK STAND)

• CENTER STAND

• FOOTRESTS



ব8িJগত KিতরLামূলক িগয়ার সমূহ
HEAD AND BRAIN PROTECTION

OUTER SHELL IMPACT-ABSORBING LINER

COMFORT PADDING RETENTION SYSTEM

FULL FACE

THREE QUARTER OR OPEN FACE

MODULER



ব8িJগত KিতরLামূলক িগয়ার সমূহ
EYE AND FACE PROTECTION

VISOR
• IMPACT-RESISTANCE
• FREE OF SCRATCH

চশমা
• IMPACT-RESISTANCE
• FREE OF SCRATCH



ব8িJগত KিতরLামূলক িগয়ার সমূহ
BODY PROTECTION

জ0তা হােতর qবস

জ<ােকট,প<াr অথবা রাইিডং সু<ট



ব8িJগত KিতরLামূলক িগয়ার সমূহ
OTHER PROTECTION

বৃsp

গরম

ঠাuা



ব8িJগত KিতরLামূলক িগয়ার সমূহ
MENTAL ATTITUDE / মানিসক মেনাভাব

আিম িক মানিসক ভােব রাইড Gদয়ার জন< 
Ovত? 

আিম িক টায়াড2  বা শারীিরক ভােব 
দ0ব2ল?

আিম িক আমার রাইিডং দcতা িনেয় আwিবxাসী? আিম িক রাyায় আমার িনরাপzার 
উপর Gফাকাস করিছ?

একজন রাইডার এর ভােলা মানিসক মেনাভাব মােনই হেZ – Gসফ8 তার কােছ Oথম Oায়ির8। 
অথ2াৎ, রাyায় িবিভ{ িরQ িনেয় আপিন অবগত। রাyায় Gবর হবার আেগ যা যা িবষয় 
আপনার মেন থাকা উিচতঃ
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INTRODUCTION

Gমাটরবাইক8 িVিতশীল নয়। আপিন মানিসক ভােব দ}ব2ল

!"াশ - রাyায় সব চাইেত Gবশী \<াশ হবার স~াবনা থােক আঁকাবঁাকা রাyায়, রাyার সাপ2 
কন2ার ও ইrার Gসকশন এ। মাথায় রাখেত হেব, গািড় চালােনা Gথেক Gমাটরবাইক চালােনা অেনক 

Gবশী ঝঁুিকপূন2। 

রাইড চলাকালীন আপিন খুব কম দ�শ<মান
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রাPার Kকারেভদ
!"#$!#% &#'()* –+),-#./01213
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রাPার সাধারণ িনয়মাবলী
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'*4(53-
!65"%'3
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা

>,)%#2!24?! – !" !#$%&'() !(#*'%*+&(*+ ,&-*' ./,01 2(! 3)
#(45*# 6"*.(0' 0)7'। 

:143#: 24?! –%&'() 89 :,;$ "5("<() 0)7' 3"1 ,'*=*0 >!(?() )(@A'
>0(B($ ,0 <*C D*.*-। 

+@2 1+A#B =&C24?! – E(F( #(B($ &,),G,C >H*@ !I0 ,!J(K L<M 0)7'। 



'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা

!"#"$%& !'()* !'+,& -. /"/012 3"$4%।  5"647890/ 0/4:6 ;!!1 0$< => ?4: &"$
@$AB 1> 4C 0/4:43 ;!D3$4& 9"4$/। 

E="4/ 03F> 3G/ 0!5> 4.H/ 0/4. 3I" 1741" J"89/"43 E3:/ 2K, L0DM N
$K%HO7 $"6P"$ 0-4!41 ;+"4Q &> 74& !-".&" 3$41।  
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা

• $"R"$ 9"4H$ 9"S3T'
• U"0V3 0!+/W"7
• ;5X$"R"$ ;G"Q
• ;:Y"Z0!'



'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা

U"3 1" 1"! E$ ;/" ;:"/ E0Q."[ E6 E0Q.". U"3/1"! \"6D"$ 03F> ;2=4& 9". /"। 
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা

B*$ !6 0&^ .6&.6 BE," B*$ !6 .&'+6 BE," BL16 !6
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B*$ !6 .&'+6 BE," <&(& BL16
'4,"

8D+%EF% $9$2%- @- !5G," (*HI !3J) 



'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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'মাটরবাইক চালােনার সাধারণ নীিতমালা
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রাইড এর Kিতব\কতা 

C<D3<=9"."

রাyায় Gমাটরসাইেকল চালােনার সময় সÄূণ2 মেনােযাগ এর Oেয়াজন। গািড়র চালকরা 
Gবশীরভাগ সময় Gমাবাইল বা অন<ান< িডভাইস ব<াবহার কের, খাবার খায় বা কথা বেল এমনিক 
ঔষধ ও খায়, তাই রাyায় আপনােকই আপনার গিতপেথর িদেক খুব তীÇ দ�sp িদেয় Gখয়াল 
রাখার পাশাপািশ সÄূণ2 মেনােযাগ িদেত হেব। Gকান ভােবই অন<মনQ হওয়া যােব না। 

'য সকল িবষয় _েলার কারেণ িবপদ এর স`াবনা থােক।



রাইড এর Kিতব\কতা 

'*"1E FG3 9"."

ঘুম ঘুম Gচােখ Gমাটরসাইেকল বা গািড় চালনা, দ0ঘ2টনার অন<তম বড় কারণ। পয2াP ঘুম না হেল, 
আপনার মিyÉ সÑক ভােব কাজ করেব না, রাyায় নানান রকম এর িবপদজনক ব<াপার 
Öেলা নজের আসেব না। এমনিক মিyÉ খুব আেy কাজ কের যার কারেণ তাৎcিনক িসeা] 
িনেত অেনক সময় Gলেগ যায় ও  দ0ঘ2টনার সৃsp হয়। তাই আমােদর সকেলর Oিতিদন অ]ত ৭
Gথেক ৯ ঘÜা িনরবিZ{ ঘুমােনার  Oেয়াজন। 



রাইড এর Kিতব\কতা 

ইেমাশনাল হওয়া

বাইক চালােনার সময় ইেমাশন টা িকভােব এেফá কের তা খুব সহেজ বুঝা যায় না। Gযমন ধেরন, 
আপিন Oচu Gরেগ আেছন বা আেগ Gথেকই িবপদ^হV অথবা খুব Gবশী িচি]ত, এমন অবVায় 
আপিন খুব সহেযই অন<মনQ হেয় যােবন আর Gসটাই রাyায় বড় Gকান দ0ঘ2টনার কারণ হেয় 
দঁাড়ােব। 

সুতরাং িনেজেক িবপদ মু6 রাখেত রাইড এ থাকা অব<ায় ইেমাশনাল সব িকছু >থেক 
িনেজেক বািহের রাখেত হেব।  



রাইড এর Kিতব\কতা 

অিতির6 আAিবBাস 

অিতিরà আwিবxাস এর কারেণ অেনেকই খুব Gবপেরায়া ভােব বাইক চালায় আর তঁােতই খুব 
বড় ধরেনর এিâেডr এর সূচনা হয়। অিতিরà আwিবxাস আপনােক এমন িসচুেয়শন এ 
Gফেল িদেত পাের Gয আপনার ঐ িQলটা না থাকা সেãও আপিন িরQ িনেয় Gসটা সÄাদন 
করেত যােবন এবং িবপদ এর সৃsp হেব। 

সুতরাং িনেজেক িবপদ মু6 রাখেত রাইড এ থাকা অব<ায় অিতির6 আAিবBাসী হওয়া 
যােব না।  



রাইড এর Kিতব\কতা 
-7-3& H( :"#1( I"JB" 

Gমাটরসাইেকল এ ঘুের Gবড়ােনাটা পৃিথবীর সবচাইেত Gবশী আনf উপেভাগ করার  অন<তম 
এক8 মাধ<ম। Yাধীন ভােব িনেজেক িফল করার অন<তম মাধ<ম হল Gমাটরসাইেকল এ ঘুের 
Gবড়ােনা। িকå এসব িকছুর আেগ িনেজর িলিমট বুঝেত পারাটা সব চাইেত Öরhçপূণ2। Gয Gকান 
রাyােক যিদ আপিন Gরস é<াক Gভেব রাyার বঁােক Gযেয় Gবপেরায়া ভােব কন2ািরং করার Gচpা 
কেরন, যা িকনা আপনার িলিমট এর বািহের, তাহেল মেন রাখেবন সামেন িবপদ িনিèত। এবং 
জনসমাগম স$িলত সাধারণ রাyায় Gকান ভােবই bাr করা উিচত না, কারণ এেত আপনার ও 
পথচারী উভেয়র জন< িবপেদর আশêার সৃsp হয়।    

সুতরাং িনেজর িলিমট এর বািহের >কান ভােবই যাওয়া যােব না।  



বাংলােদেশর সড়েকর সেcতসমূহ  



বাংলােদেশর সড়েকর সেcতসমূহ  
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'dইিনং এর 'থেক ধারনা সমূহ

আশাকরিছ, আমােদর এই >Gইিনং >সশন >থেক আপনারা আপনােদর >মাটরসাইেকলেক 
আর >সইফিল ও সুI ভােব পিরচালনার জনK >বশ ভােলা একটা ধারনা >পেয়েছন। 

এখন >থেক Mিতিদন NরOPতার সােথ সকল িQল ও নতুন RKেটিজNেলা MাকSস করেবন। 
আপনােদর সুিবধােথT সবNেলা ধারনােক এক >কাথায় আবােরা উেVখ করা হলঃ   



'dইিনং এর 'থেক ধারনা সমূহ

• ৩৬০ িডি^ অসেচতন হেত হেব
• ATGATT – All The Gear All The Time
• রাyা অনুযায়ী íীড িনধ2ারন করা 
• ইউটান2 বা Gয Gকান টান2 এর ìরhেত íীড কেîাল
• রাyায় আপনার অবVান 
• তীÇ দ�sp  
• Gরসপï বনাম িরেয়কশন 
• িরQ এর িচ]া করা
• Gসইফ8 রাইডার িহেসেব ভাবা
• SEE – Search-Evaluate-Execute
• আেশপােশ জায়গা Gনয়া 
• মাদকেক না বলা 



'dইিনং এর 'থেক ধারনা সমূহ

!কান %& থাকেল িজ,াসা
কর/ন?




