
ননযাদ ড়ক 

ভাসুদুয যভান 

 

যম যকাননা একটা যদ উন্নত কযনত নর ফনেনক যফন প্রন াজন যমাগানমাগ ব্যফস্থায। আভানদয যদ নদীভাতৃক 

যদ। আভানদয যদনয যমাগানমাগ ব্যফস্থা  ড়ক যমভন অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ যই ানে যনৌ ে, যযরে ও আকা ে ও 

গুরুত্বপূর্ ণ। ফতণভান যকায যাজধানীয ানে যজরা, যজরায ানে উনজরা, উনজরায ানে ইউনন ন ম ণা  ম ণন্ত একটি উন্নত 

ড়ক যমাগানমাগ যনটও াকণ গনড় যতারায জন্য কাজ কনয মানে। আভানদয যদ ঘনফনতপূর্ ণ। এখাযন যমাগানমাগ ও মাতা াত 

ভানুলনক কভ ণংস্থান ও ব্যফা- ফানর্নজযয সুনমাগ কনয যদ । 

 

ননযাদ ড়ক নননিত কযনত নর ড়ক ব্যফাযকাযী করনক এ ংনিষ্ট আইন ও নফনধ যভনন চরনত নফ। এছাড়াও 

ড়নকয নকা, ড়ক ততনযয ভান, মানফাননয নপটনন, চারক ও যরানযয প্রনক্ষর্, চারক ও যরাযযয ম ণাপ্ত নফশ্রাভ 

সুনফধা, নন ভ যভনন মাত্রী ও েচাযীনদয চরাচর নননিত কযা, ট্রানপক ননেভ আধুননকা ন,ড়নকয ান ননধ ণানযত দুযনত্বয 

য য দুঘ ণটনাকফরীত ভানুনলয নচনকৎা যফা নননিত কযায নফল গুনরা গুরুনত্বয ানে নফনফচনা কযনত নফ। ফতণভান যকায 

এনিনেন্ট প্যফন জা গাগুনরা নচনিত কনয নফনলজ্ঞ নদন  এনিনেনন্টয কাযর্ ও এয প্রনতকায নচনিত কনয য যভাতানফক 

ব্যফস্থা গ্রর্ কনযনছ এফং  কযনছ। এটি একটি চরভান প্রনি া। 

 

ফতণভান যকানযয আভনর ২০০৯ ার যেনক জুন ২০২০ ম ণন্ত ৬ াজায ৩৫৮ নকিঃ নভিঃ এয যফন ভাড়ক 

ভজবুনতকযর্ কযা ন নছ। এ কাজটি চরভান যন নছ। ৫ াজায ২২৩ নকিঃ নভিঃ এযও যফন ভাড়ক প্রস্তকযর্ কযা ন নছ। ১ 

াজায ২০৯ টি যতু, ৫ াজায ৫৮১ টি কারবাট ণ ননভ ণার্ ফা পুনিঃননভ ণর্ কযা ন নছ। ১৪ টি ফ্লাইওবায ও ১৮ টি যযরওন  

ওবাযা ননভ ণার্ কযা ন নছ। যযরওন  যগনটয দুঘ ণটনা এড়াননায জন্য ম ণা িনভ কর জা গা  ওবাযা ফা আন্ডাযানয 

ব্যফস্থা কযা ন নছ এফং নে। এছাড়াও ৪৫৩.৭ নকিঃ নভিঃ জাতী  ড়ক ৪ যরনন ফা যকাোও ৬ যরনন উন্নীত কযা ন নছ। ১ 

াজায ৬ ত নকিঃ নভিঃ ভাড়ক ৪ যরন ফা তদুর্ধ্ণ যরনন উন্নীতকযনর্য কাজ চরভান আনছ। এ ভস্ত ভাড়নক দ্রুতগনতয মান 

চরাচনরয াাান মানত ধীযগনতয মানফানও চরাচর কযনত ানয যজন্য পৃেক ব্যফস্থা কযা ন নছ। ২১ টি স্থানন একমুখী 

এফং উব মুখী নভনর যভাট ২৮ টি এনির যযাড় কনরার স্থাননয কাম ণিভ গ্রর্ কযা ন নছ। াযানদন ভাড়নক ১৪৪ টি ব্লাক 

স্পট নচনিত কনয যই দুঘ ণটনা প্রফর্ স্থান, ফাজায এরাকা, যযাড় নেবাইোয স্থান, ফাঁক যরীকযর্, যযাড় ভানকণং, াইন 

নগনার ইতযানদ স্থান কযা ন নছ। ২২ টি ভাড়নক ফধযননয নি হুইরায চরাচর নননলদ্ধ  কযা ন নছ। 

 

ফতণভান যকায ঢাকায যমাগানমাগ ব্যফস্থা আধুননকা নন দীঘ ণনভ ানদ ব্যক ও ভনিত নযকল্পনা কনযযছ। এযই 

ধাযাফানকতা  ৬ টি যভনট্রানযনরয আওতা  ১২৮.৭৪১ নকিঃ নভিঃ দীঘ ণ  এফং ১০৪ টি যেন নফনষ্ট একটি নিারী ড়ক 

যনটও ানকণয এনগন  চরনছ। ৬৭.৫৬৯ নকিঃ নভিঃ উড়ার এফং ৬১.১৭২ নকিঃ নভিঃ  াতার যভনট্রানযর ননভ ণানর্য নযকল্পনা যন নছ 

মায ৫১টি যেন নফ উড়ার এফং ৫৩টি যেন নফ াতার। যভনট্রানযর চালু নর ঢাকা এয াশ্বফতী যজরায মানজট কভনফ, 

দ্রুত মাতা াত ম্ভফ নফ। এনত জনগর্ ননযানদ, দ্রুত এফং স্বােনযয মাতা ানতয সুনমাগ ানফ। ফতণভান যকায ঢাকা ও 

চট্টগ্রানভ যভন নদয মাতা ানতয জন্য ২২ টি ফা সুনননদ ণষ্ট কনয নদন নছ। ছাত্র-ছাত্রীনদয মাতা ানতয জন্য ১৮৮ ফানয ব্যফস্থা 

কযা ন নছ। াধাযর্ মাত্রীনদয জন্য ৬ ত নতুন ফা, ৬২৯টি যদাতরা ফা এফং ২৮৭ টি এন ফানয ব্যফস্থা কযা ন নছ। 

এছাড়াও ভারাভার নযফনর্য জন্য ৫ তটি নতুন ট্রাক ংগ্র কযা ন নছ। জনগনর্য মাতা ানতয সুনফধায জন্য কর্ ণপৄরী নদীয 

নননচ টাননর ততনয নে। 

 

যভাটযমান এফং ড্রাইনবং রাইনন্স ংিান্ত যফামূনয জন্য অনরাইনন আনফদননয সুনমাগ কযা ন নছ। আভানদয 

যদন অনধকাং যরাক নননজ গানড় ড্রাইনবং কনয না। ড্রাইবায যযনখ গানড় ব্যফায কনয। অেচ উন্নত যদগুনরানত ফাই নননজই 

গানড় ড্রাইব কনয। এজন্য করনক ড্রাইনবং যখায জন্য উৎাী কযনত নফ। যজরা- উনজরা  ভানম্মত ড্রাইনবং প্রনক্ষর্ 

যকন্দ্র কযনত নফ মানত নজ বানরা প্রনক্ষর্ গ্রর্ কযা ম্ভফ  । নফআযটি এ যক ড্রাইনবং রাইনন্স যদও ায যক্ষনত্র তণকতা 

অফরম্বন কযনত নফ, মানত যকাননাবানফই যমননতন বানফ রাইনন্স না া । মাযা ফতণভানন নন নভত ড্রাইবায ও যরায তানদয 

ও স্বল্পনভ নদ প্রনক্ষনর্য ভাধ্যনভ ট্রানক আইন-কানুন ম্পনকণ ধাযর্া যদও া দযকায। প্রনতযকটি ভাড়ক কর যাস্তা  

নস্পে নরনভট ননধ ণাযর্ কনয যদও া দযকায। ট্রানপক ননেনভ আধুননক নেনজটার নেবাই  ংনমাজন কনয ভননটনযং যজাযদায 

কযা যমনত ানয। যকাননা মানফান ননধ ণানযত গনতীভা অনতিভ কযনর যরজায নফন নদন  গানড় আটনকন  পাইন কযা যমনত 

ানয। জনযভানা আদান য নফল টি জ ও ঝানভরামুি  নত নফ। যকায ইনতভনধ্য ড়ক নযফর্ আইন ২০১৮ জানয 

কনযনছ মা ম ণা িনভকবানফ কনরয সুনফধায নফল গুনরা নফযফচনা কনয ফাস্তফা ন কযনছ। নপটনন নফীন মানফান 

যকাননাবানফই ড়নক মানত চরনত না ানয য নফল টি নননিত কযনত নফ। এজন্য গানড়য ভানরক, শ্রনভক ংনিষ্ট 

কতৃণক্ষনক নচতন নত নফ। গানড়য নপটনন নন নভত যীক্ষা কযনত নফ। ভাননী  প্রধানভন্ত্রী যখ াননা ড্রাইবায 
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যরাযনদয নফশ্রানভয উয গুরুত্বানযা কনযনছন। একজন ড্রাইবাযনক নদন  একটানা গানড় না চানরন  নফকল্প ড্রাইবাযনক নদন  

গানড় চারাননা জন্য যাভ ণ নদন নছন। যকায ম ণা িনভ ড়নকয ান যমখানন যনট্রার াম্প আনছ যখানন নযফর্ 

শ্রনভকনদয নফনল কনয ড্রাইবায যরাযনদয জন্ম নফশ্রাভাগানযয ব্যফস্া কযায নযকল্পনা যন নছ। ইনতভনধ্য যদনয জাতী  

ভাড়নকয ৪ টি গুরুত্বপূর্ ণ স্থানন চারকনদয জন্য নফশ্রাভাগায কযা ন নছ। ড়ক ব্যফাযকাযী েচাযীনদয নচতন কযনত নফ। 

তানদয ট্রানক রুর ম্পনকণ ধাযর্া নদনত নফ। প্রােনভক স্কুর যরনবর যেনকই ট্রানক রুর ম্পনকণ নক্ষা নদনত নফ। ফ্লাইওবায, 

পৄটওবায নিজ, আন্ডায া, যজিািনং ও পৄটাত ব্যফানয করনক নচতন নত নফ। এগুনরা নন ভ যভনন ব্যফায কযনত 

নফ। মত্রতত্র যাস্তা ায ও া মানফ না। যকাননা কাযনর্ গানড় এনিনেন্ট নর যকাননাবানফই আইন ানত তুনর যনও া মানফ না। 

ড্রাইবায যরাযনক রানিত কযা মানফ না, গানড় বাংচুয ফা এয ক্ষনত াধন কযা মানফ না। দ্রুত পুনরনয া তা নননত নফ 

এফং এনিনেনন্ট ক্ষনতগ্রস্ত ব্যনিনক াাতানর নচনকৎায জন্য যপ্রযনর্য ব্যফস্থা কযনত নফ। আভানদয করনক নচতন নত 

নফ। 
 

ভাভান্য সুনপ্রভ যকানট ণয াইনকাট ণ নফবাগ যেনক ননযাদ ড়নকয নফল  নননদ ণনা যদও া ন নছ। এযই 

ধাযাফানকতা  এ নফলন  জনগর্নক নচতন কযনত তথ্য ভন্ত্রর্ারন য অধীনস্থ তথ্য অনধদপতয নন নভত নপচায ও ননউজ 

গর্ভাধ্যনভ প্রকানয ভাধ্যনভ জননচতনতা সৃনষ্টয রনক্ষয জনগর্নক প্রননক্ষত কনয তুরনছ। নযফর্ দুঘ ণটনা  তাতনদয ভনধ্য 

তকযা ২৫ তাং যরাকই উাজণনক্ষভ।বুন নটয ড়ক দুঘ ণটনা গনফলর্া  ইননেটিউনটয গনফলর্া  ২০১৭ ানর উনেখ কযা 

ন নছ ফাংরানদন ড়ক দুঘ ণটনা  ফছনয আনে ণক ক্ষনত ৪০ াজায যকাটি টাকায যফন। াযানদন ড়ক দুঘ ণটনায প্রধান কাযর্ 

অনতনযি গনতনত গানড় চারাননা (৫৩%) এযয আনছ চারনকয যফনযা া ভননাবাফ (৩৭%) এফং অন্যান্য ১০%। যাজধানীনত 

ড়ক দুঘ ণটনা  নননতনদয ৭২% েচাযী। নফশ্বব্যংনকয তথ্যভনত, নজনেননত ৩ যেনক ৫ তাং ঘাটনত ততনয কনয ড়ক 

দুঘ ণটনা। এটি জাতী  উন্ন নন ফনড়া ফাধা। 

 

যকায ২০৪১ যক াভনন যযনখ মত যাস্তা-ঘাট, ড়ক ভাড়ক আনছ, এয যকাননা জা গা  যমাগানমাগ ফাড়ানত নফ, 

যকাো  আযও দ্রুত যমাগানমাগ ফাড়ানত নফ, যকাো  ব্যফা-ফানর্জয ফাড়নফ, যগুনরা নফনফচনা কনয নযকল্পনা কযনছ। এছাড়াও 

যকায যপ্রনক্ষত নযকল্পনায উয নবনি কনয ঞ্চভ ঞ্চফানল ণক নযকল্পনা, লষ্ঠ ঞ্চফানল ণক নযকল্পনা, প্তভ ঞ্চফানল ণক 

নযকল্পনা এফং এখন অষ্টভ ঞ্চফানল ণক নযকল্পনা প্রর্ ন কযা নে। এবানফ দীঘ ণনভ ানদ নযকল্পনা ননন  যদনক উন্ন ননয 

ধাযা  এনগন  যনও া নে। 

 

এনেনজনত ননযাদ ড়নকয নফলন  উনেখ আনছ। যগুনরা যকায নযকল্পনা যভাতানফক ফাস্তফা ন কযনছ। 

আভানদয যদনয জনংখ্যা যফন। যজন্য গ্রানভয ভানুল মানত গ্রানভ যেনকই নযয ফ সুনফধা া  তায দনক্ষ গ্রর্ কযা 

ন নছ। গ্রাভীর্ ড়কগুনরা উন্নত কযা ন নছ এফং নে। এটি চরভান প্রনি া। 
 

নফশ্ব এনগন  মানে। আভযাও ননছন  োকফ না, এনগন  মাফ। মুনিযুনদ্ধ নফজ  অজণনকাযী যদ ও জানত কখননা 

ননছন  োকনফ না, োকনত ানয না। বনফষ্যৎ প্রজনেয জন্য একটা উন্নত, ননযাদ এফং ানন্তপূর্ ণ যদ আভানদয যযনখ যমনত 

নফ। যম ফাংরানদ াযানফনশ্ব ভাো উঁচু কনয ম্মাননয ানে চরনফ।আভযা জানতয নতায স্বনেয যানায ফাংরানদ গনড় 

তুরফ। এটাই যাক আভানদয কনরয প্রতযাা। 

 

# 
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