ননযাদ ড়ক : প্রয় াজন ভন্ব ও য়েতনতা
মভা. আবু নায়েয
মুনজফ ফয়ল েয থ, ড়ক কযফ ননযাদ প্রনতাদ্য ননয় েতুথ েফায়যয ভয়তা মদয় ানরত য়ত মায়ে ননযাদ ড়ক
নদফ। ড়ক দুর্ েটনা মযাধ এফং ননযাদ ড়ক নননিত কযা যকায়যয অগ্রানধকায। মনদও নফ^ব্যান ড়ক দুর্ েটনা র্টয়ে
তথান দুর্ েটনা কনভয় আনয়ত প্রয়েষ্টাও েরয়ে অনফযাভ। আইনগত ও প্রানতষ্ঠাননক উয়দ্যায়গয াাান ড়ক ব্যফাযকানযয়দয
ভয়ে য়েতনতা ততনযয়ত যকায কাজ কযয়ে। আায কথা য়রা, নানামুনি প্রানতষ্ঠাননক প্র া এফং অংনজনয়দয
য়মানগতা ইয়তাভয়ে ড়কদুর্ েটনা কয়ভ আয়ে। মনদও এ ননয় আত্মতুনষ্টয়ত মবাগায সুয়মাগ মনই। ানড় নদয়ত য়ফ সুদীর্ ে
থ। তয়ফ যকায়যয নদো এফং অগ্রানধকায এ কঠিন থয়ক সুগভ কযয়ফ ননিঃয়েয়।
প্রনতটি মৃতুুই মফদনায। ড়ক দুর্ েটনা নমনন মৃতুুফযণ কয়যন তাঁয নযফাযয়ক দীর্ েকার ধয়য ফয় মফড়ায়ত  দুিঃ
মন্ত্রণা। আয মাঁযা প্রায়ণ মেঁয়ে মান অঙ্গ-প্রতুঙ্গ ানযয় , তাঁয়দয জীফন য় উয়ে দুনফ েল। মেঁয়েও তাঁযা মবাগ কয়যন মৃতুুভ
মন্ত্রণা। কভেনি ানযয় নযফায ও ভায়জয জন্য য় মান মফাঝা। তাই ননযাদ ড়য়কয দানফ মমভনন নদন নদন মজাযায়রা য়ে
মতভনন এ রক্ষ্ু অজেয়ন যকানয-মফযকানয প্র াও য়ে নিারী।
দুর্ েটনা প্রাণ ও ম্পয়দয ক্ষ্ ক্ষ্নত নফশ্বব্যাী একটি অন্যতভ প্রধান াভানজক, অথ েনননতক ও জনস্বাস্থ্ুগত ভস্যা।
নযংখ্যায়ন মদিা মা , প্রনত ফেয নফয়শ্ব প্রা এক মকাটি েনি রাি মরাক দুর্ েটনায নকায  এফং এগায়যা রায়িযও মফন
ভানুল মৃতুুফযণ কয়য। ফাংরায়দ প্রয়কৌর নফশ্বনফদ্যারয় য এনিয়েন্ট নযাে ে ইননিটিউট-এআযআই’য প্রনতয়ফদন মথয়ক জানা
মা , অয়থ োয়নেক াাতায়রয জরুনয নফবায়গয মভাট মযাগীয তকযা োপ্পান্ন বাগ ড়ক দুর্ েটনায নকায। ড়ক দুর্ েটনা
মভাট মৃতুুয তকযা লাট বাগই কভেক্ষ্ভ জনয়গাষ্ঠী, মায়দয ফ  মলায়রা মথয়ক পঁ তানি ফেয়যয ভয়ে। দুর্ েটনা শুধু ব্যনিয
জীফনানীই র্য়ট না ফযং ানযফানযক অননি তায সৃনষ্ট  এফং ভাজ ও যাষ্ট্র তায অফদান মথয়ক ফনিত  ।
ননযাদ ও ভ্রভণফান্ধফ ড়ক মনটও াকে গয়ড় মতারা যকায়যয অগ্রানধকায। মটকই উন্ন ন অনবষ্টু অজেয়ন এফং
জানতংর্ মর্ানলত ইউএন নেয়কে অব একন পয মযাে মপটিয আওতা ড়ক দুর্ েটনা মযাধ ও এয ক্ষ্নত হ্রায় আইনগত
কাোয়ভা নিারী কযা য় য়ে। ইয়তাভয়ে ড়ক নযফন আইন ২০১৮ কাম েকয কযা য় য়ে। আন্তজোনতক এফং মদী
আইনগত কাোয়ভায ায়থ ভন্ব কয়য ন্যানার মযাে মপটি স্ট্রায়টনজক একন প্ল্ুান ফাস্তফা ন কযয়ে ড়ক নযফন ও
ভাড়ক নফবাগ। প্রনতারন কযা য়ে ড়ক ননযাত্তা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মদও া ননয়দ েনা। ননযাদ ড়ক নফল ক
ভনন্ত্রবা কনভটি, ড়ক নযফণ উয়দষ্টা নযলদ এফং জাতী ড়ক ননযাত্তা কাউনিয়রয বা গৃীত নদ্ধান্তমূ ফাস্তফা ন
কযা য়ে। এোড়া কাউনির অনুয়ভানদত এক এগাযটি সুানয ফাস্তফা য়ন স্বযাষ্ট্রভন্ত্রীয মনতৃয়ে কাজ কযয়ে একটি টাস্কয়পা ে।
নফনবন্ন ভয় গঠিত কনভটিয সুানযয়য আয়রায়ক স্বল্প, ভে ও দীর্ েয়ভ ানদ নযকল্পনা মন া য় য়ে। এফ কভেসূনেয ফাস্তফা ন
তদাযনকয়ত সুীর ভায়জয প্রনতনননধয়দয ভন্বয় গেন কযা য় য়ে জাতী ভননটনযং কনভটি। এ কনভটি ড়ক ননযাত্তাোড়াও
মানফায়ন নশু ও নাযীয়দয  যানন ফয়ন্ধও কাজ কযয়ে।
ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ননয়দ েনা অনুমা ী ভাড়য়কয ায় ণ্যফান মানফান োরকয়দয জন্য প্রথভম োয় োযটি
ড়ক-নফশ্রাভাগায ননভোয়ণয কাজ শুরু য় য়ে। দুর্ েটনায জন্য অয়নক ভ ড়ক-ভাড়য়কয ননভোণ-ত্রুটিয়ক দান কযা  । ত্রুটি
অাযয়ণয াাান এআযআই’য া তা মদব্যাী নফনবন্ন ভাড়য়ক এক চু ানিটি দুর্ েটনাপ্রফণ স্পট নেনিত কযা
য় য়ে। এযই ভায়ঝ গৃীত প্রকয়ল্পয আওতা এক’ একুটি স্পয়টয ঝনুঁ ক প্রফণতা হ্রা কযা য় য়ে। একভয় ভযণপাঁদ নায়ভ
নযনেত ঢাকা-আনযো ভাড়য়ক এিন দুর্ েটনা মনই ফরয়রই েয়র। জাতী ও আিনরক ভাড়য়ক াইন-নগনার ও মযাে
ভানকেং স্থ্ান, ফা-মফ ননভোণ াইওয় পুনর ও ওজ কতৃেক নেনিত ঝনুঁ কপূণ ে স্পট ও কনযয়োয়যয উন্ন য়ন গ্রণ কযা য় য়ে
নফয়ল ড়ক ননযাত্তা উন্ন ন প্রকল্প। ড়ক ননযাত্তা নফধায়ন ড়ক-ভাড়য়কয স্থ্ান েও একটি গুরুেপূণ ে নফল । এ নফলয়
যকায অনতনযি ওজন নন ন্ত্রয়ণ স্থ্ান কয়যয়ে ওজন মস্কর। মদব্যাী গুরুেপূণ ে স্থ্ায়ন আয়যা অনধক ংখ্যক ওজন মস্কর
স্থ্ায়নয উয়দ্যাগ মন া য় য়ে। ঝনুঁ কপূণ ে ড়কয়ভানা দুর্ েটনায ঝনুঁ কমুি কযায কাজও এনগয় েয়রয়ে। এয াাান ড়য়কয
ায় মত্রতত্র ফা থাভায়না ফয়ন্ধ নযকনল্পত ফা িয়জ ননভোণ কযা য়ে। অয়নকয়ক্ষ্য়ত্র অনযকনল্পত গনতয়যাধক দুর্ েটনা র্টা ,
তাই ায়ড় াঁে’ অনযকনল্পত গনতয়যাধক এযই ভায়ঝ অাযণ কযা য় য়ে। ড়ক দুর্ েটনায কাযণ, যফনতে ব্যফস্থ্াগ্রণ এফং
গয়ফলণাকায়জ প্রয়তুকটি দুর্ েটনায তথ্য ংযক্ষ্ণ কযা য়ে।
আধুননক ড়ক ব্যফস্থ্ানায অং নয়য়ফ উন্নত নফয়শ্বয ন্যা ফাংরায়দয়ও োলু কযা য় য়ে মযাে মপটি অনেট। এ
ম েন্ত ড়ক ও জনথ অনধদপ্তয়যয আওতাধীন প্রা াঁে’ নকয়রানভটায ভাড়য়ক মযাে মপটি অনেট নযোরনা কযা য় য়ে,
ফতেভায়ন প্রা নতন’ নকয়রানভটায়য এ অনেট কাম েক্রভ েরভান। গয়ফলণা মদিা মা , ভাড়য়কয ভাঝিায়ন নফবাজক স্থ্ায়নয

-২পয়র মানফায়নয মুয়িামুনি ংর্ল ে নন ন্ত্রয়ণ এয়য়ে। অথ েনননতক মৃনদ্ধয কাযয়ণ মানফায়নয ক্রভফধ েভান ো মফয়ড় মাও া
যকায ভাড়কমূ ম ো ক্রয়ভ োয ফা তয়তানধক মরয়ন উন্নীতকযায কাজ ায়ত মন । নফগত এক দয়ক প্রা ায়ড় োয’
নকয়রানভটায ভাড়ক োয ফা তদুর্ধ্ে মরয়ন উন্নীত কযা য় য়ে, পয়র একর ভাড়য়ক দুর্ েটনা নন ন্ত্রয়ণ এয়য়ে। একই ায়থ
প্রা ায়ড় োয’ নকয়রানভটায ভাড়ক োযয়রয়ন উন্নীতকযায কাজ েরভান যয় য়ে। ফতেভায়ন প্রনতটি ভাড়য়কয ায়
ধীযগনতয মানফায়নয জন্য আরাদা মরন ননভোণ কযা য়ে। ড়ক ননযাত্তা তথা মানফান েরাের নননফ েঘ্ন কযয়ত গত একদয়ক
মোটফয়ড়া ফায়যা তানধক মতু, আোয়যাটি ফ্লাইওবায ও ওবাযা এফং াতাটি আন্ডাযা ননভোণ কযা য় য়ে। এ কর
অফকাোয়ভা ননযাদ ড়ক ততনযয়ত যািয়ে ইনতফােক ভূনভকা।
ড়ক দুর্ েটনা জীফন ও ম্পয়দয ক্ষ্নতয কনভয় আনয়ত ড়ক ননযাত্তামূরক কাম েক্রভ মজাযদায কযা য় য়ে।
ভাড়য়ক মোট আকায়যয মানফান দুর্ েটনা ফাড়ায়ে, তাই যকায ফাইটি জাতী ভাড়য়ক নএননজোনরত অয়টানযিা
েরাের নননলদ্ধ কয়য। এয়ত ভাড়কগুয়রায়ত ড়ক দুর্ েটনা উয়িিয়মাগ্যবায়ফ কয়ভ এয়য়ে। াাান ড়ক ননযাত্তা
াইওয় পুনর গেন এফং এয জনফর ফাড়ায়না য় য়ে। ড়য়কয ায় াইওয় থানা স্থ্ায়নয াাান গনতীভা রঙ্ঘনকাযী
মভাটযমায়নয নফরুয়দ্ধ আইনগত ব্যফস্থ্া মন া য়ে।
ননযাদ ড়ক নননিতকযয়ণ প্রয় াজন দক্ষ্ ও প্রননক্ষ্ত োরক। এ ফাস্তফতা উরনি কয়য যকায মাজীফী
গানড়োরকয়দয প্রনক্ষ্ণ সুনফধা ফানড়য় েয়রয়ে। গানড়োরকয়দয মজরা ম োয় প্রনক্ষ্ণ সুনফধা ফাড়ায়না য় য়ে, মা ম ো ক্রয়ভ
উয়জরা ম োয় ম্প্রাযণ কযা য়ফ। নফগত দুই অথ েফেয়য যকানয ও মফযকানয উয়দ্যায়গ প্রা এক রাি পঁোত্তয াজায
মাজীফী োরকয়ক ড়ক ননযাত্তা ও অন্যান্য নফলয় প্রনক্ষ্ণ মদও া য় য়ে। নাযী গানড়োরক ততনযয সুয়মাগও ফাড়ায়না
য় য়ে। মকযানীগয়েয ইকুনয া োরকয়দয জন্য একটি প্রনক্ষ্ণ মকন্দ্র এফং ড্রাইনবং কনম্পয়টনি যীক্ষ্া মকন্দ্র ননভোণ কযা
য়ে। ইয়তাভয়ে ড্রাইনবং ইিট্রাক্টয রাইয়ি প্রদান জতয কযা োড়াও আয়যা পঁনেটি মভাটয ড্রাইনবং স্কুয়রয মযনজয়স্ট্রন
মদও া য় য়ে। নেনজটার দ্ধনতয়ত মভাটযমায়নয নপটয়ন প্রদায়ন নভযপুয়য স্থ্ান কযা য় য়ে মবনকুর ইিয়কন মন্টায ফা
নবআইন। এ সুনফধা মদব্যাী ম্প্রাযয়ণয উয়দ্যাগ মন া য় য়ে। গানড়োরকয়দয রাইয়ি এফং মানফান মযনজয়স্ট্রয়ন
জানর ানত ফয়ন্ধ ফায় ায়ভনট্রিমৃদ্ধ স্মাট েকাে ে ব্যফায কযা য়ে। নাম্বাযপরয়ক আধুননক প্রমৄনি ব্যফায়যয াাান যফযা
কযা য়ে মযয়ট্রানযয়ফ্লনক্টব ট্যাগ।
নফআযটিএয নযফণ নফল ক মফা নজকযণ কযা য় য়ে। নযফন ংনিষ্ট নফনবন্ন মফা অনরাইয়ন মদও া য়ে।
র্য়য ফয় এফং মবাগানন্ত োড়া মফা গ্রণ কযয়ে মফা গ্রনতাযা। ভাড়য়ক মানফায়নয য়ফ োচ্চ গনতীভা ননধ োযণ কয়য মদও া
য় য়ে। নযফণ ভানরকয়দয য়মানগতা ইয়তাভয়ে ট্রাক ও কাবাে েবুায়নয অননুমভানদত ফাম্পায অাযণ কযা য় য়ে
পরবায়ফ।
ড়ক ননযাত্তা থোনয তথা ড়ক ব্যফাযকাযীয়দয য়েতনতা অতুন্ত গুরুেপূণ ে। ট্রানপক আইন মভয়ন েরায
াাান মানফান োরায়না অফস্থ্া নটয়ফল্ট ফাঁধা এফং েরন্ত অফস্থ্া মভাফাইর মপান ব্যফায ফয়ন্ধ আইনগত দয়ক্ষ্ মন া
য় য়ে। ফুটওবায ব্রীজ ব্যফায়য জনগণয়ক য়েতন কযয়ত মন া য় য়ে নফয়ল কভেসূনে। ফােতামূরক কযা য় য়ে মভাটয
াইয়কর োরক ও আয়যাীয জন্য মরয়ভট ব্যফায। ঢাকা য ও মদয়য অন্যান্য স্থ্ায়ন পুযয়না ও ত্রুটিপূূণ ে মভাটযমান এফং
অদক্ষ্ রাইয়িনফীন োরয়কয নফরুয়দ্ধ ভ্রাম্যভান আদারয়তয কাম েক্রভ মজাযদায কযা য় য়ে। জাতী ড়ক ননযাত্তা
কাউনিয়রয নদ্ধান্ত অনুমান ড়ক-ভাড়য়ক ননেভন, কনযভন, বটবটি নন-ভটযাইজে মানফান োরনা নননলদ্ধ কযা
য় য়ে। য়েতনতা ততনযয অং নয়য়ফ ড়ক ননযাত্তায নফল টি প্রাক-প্রাথনভক মথয়ক একাদ-দ্বাদ মশ্রনণয াঠ্যপুস্তয়ক
অন্তভূেি কযা য় য়ে।
ননযাদ ড়ক নননিত কযয়ত প্রয়কৌরগত ত্রুটি অাযয়ণয াাান আইয়নয ফাস্তফা ন এফং ড়ক
ব্যফাযকাযীয়দয য়েতনতা এ নতনটি নফল গুরুেপূণ ে। এ ফাস্তফতা জনয়েতনতা ততনযয়ত যকায়যয াাান মফযকানয ও
মস্বোয়ফী ংস্থ্ামূ ভনন্বতবায়ফ কাজ কযয়ে। একক মকায়না কতৃেক্ষ্ ফা ংস্থ্া ন , ড়ক ননযাদ কযয়ত কর অংীজন
এফং যকানয উয়দ্যাগমূয়য কাম েকয ভন্ব জরুনয। আভাযা প্রয়তুয়কই ড়ক ব্যফাযকানয। তাই আসুন, ননয়জ য়েতন ই,
অযয়ক য়েতন কনয এফং ট্রানপক আইন মভয়ন েনর; তয়ফই পূযণ য়ফ আভায়দয ননযাদ ড়য়কয প্রতুাা। নননিত য়ফ ড়ক
ননযাত্তা।
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