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ঢোকো- কুনমল্লো ম োসড়কক বোস ও হমোটরসোইকককলর মুকখোমুখী সংঘকষ ে হমোটরসোইককল চোলক ও ককলজ ছোত্র ঘটিোস্থকলই নি ত  কয়কছ। এ 

ঘটিোগুকলো প্রোয় ঘকট থোকক চোলককদর অসোবধোিতোর কোরকে। হদকে প্রনতনদিই সড়ক দুঘ েটিোয় ঝরকছ প্রোে, আ ত  কয় দুনব েষ  জীবি কোটোকেি অকিকক। 

সড়ক-ম োসড়কক দুঘ েটিোর ব্যোপকতো হেি নকছুকতই হরোধ করো েোকে িো। প্রনতনদি হদকের নবনিন্ন স্থোকি সড়ক দুঘ েটিোর নেকোর  কেি মোনুষ। প্রনতটি মৃত্যুই 

হবদিোর। সড়ক দুঘ েটিোয় নেনি মৃত্যুবরে ককরি তোর পনরবোরকক দীঘ ে কোল ধকর বকয় হবড়োকত  য় দুুঃস  েন্ত্রেো। আর েোরো প্রোকে হেঁকচ েোি অঙ্গ-প্রতঙ্গ 

 োনরকয়, তোকদর জীবি  কয় উকে দুনব েষ । হেঁকচও তোরো হিোগ ককরি মৃত্যুসম েন্ত্রেো। কম েেনি  োনরকয় পনরবোর ও সমোকজর জন্য  কয় েোি হবোঝো।  

দুঘ েটিোয় প্রোে ও সম্পকদর ক্ষয়ক্ষনত নবশ্বব্যোপী একটি অন্যতম প্রধোি সোমোনজক, অথ েনিনতক ও জিস্বোস্থুগত সমস্যো। পনরসংখ্যোকি হদখো েোয়, 

প্রনতবছর নবকশ্ব প্রোয় এক হকোটি চনল্লে লোখ হলোক দুঘ েটিোর নেকোর  য় এবং এগোকরো লোকখরও হবনে মোনুষ মৃত্যুবরে ককর। বোংলোকদে প্রককৌেল 

নবশ্বনবদ্যোলকয়র অুোনিকেন্ট নরসোচ ে ইিনিটিউকটর এক গকবষেোয় বলো  কয়কছ, হদকে সড়ক দুঘ েটিো এবং এর প্রিোকব সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষনতর আনথ েক পনরমোে বছকর 

প্রোয় ৪০  োজোর হকোটি টোকো। এসব দুঘ েটিোর কোরকে বছকর নজনেনপর ২ হথকক ৩ েতোংে  োরোকে হদে। কোকজই সড়ক দুঘ েটিো হরোধ করকত  কব হে হকোকিো 

উপোকয়। গকবষেোয় আরও হদখো হগকছ, ৯০ েতোংে সড়ক দুঘ েটিোর জন্য দোয়ী েোিবো কির অনতনরি গনত এবং চোলককর হবপকরোয়ো মকিোিোব। ম োসড়কক 

অপনরকনিত নিেকেকোর বো গনতকরোধকগুকলোও দুঘ েটিোর জন্য অকিকোংকে দোয়ী। এছোড়ো ত্রুটিপূে ে েোিবো ি, সড়ককর পোকে  োটবোজোর বসো, চোলককদর 

পে েোপ্ত নবশ্রোকমর অিোব ইতুোনদ কোরকেও দুঘ েটিো ঘটকছ। ম োসড়কক েোি চলোচকলর সকব েোচ্চ গনত হেঁকধ নদকয় এবং গনত পনরমোপক েন্ত্র ব্যব োর ককর চোলককদর 

ওই নিনদ েষ্ট গনত হমকি চলকত বোধ্য করো  কল দুঘ েটিো অকিক ককম আসকব বকল মকি কনর আমরো। তোছোড়ো চোলককদর দক্ষতোর নবষয়টি নিনিত করকত  কব 

লোইকসন্স প্রদোকির হক্ষকত্র। ম োসড়ক নিম েোে ও সংস্কোকরর কোজটি করকত  কব সঠিক পনরকিিো অনুেোয়ী। েত্রতত্র গনতকরোধক নিম েোে হরোকধ নিকত  কব 

কোে েকর ব্যবস্থো। অনিকেোগ আকছ, অকিক পনরব ে মোনলক চোলককদর পে েোপ্ত নবশ্রোকমর সুকেোগ হদি িো। ক্লোন্ত-শ্রোন্ত চোলক গোনড় চোলোকল স্বিোবতই তোকত 

দুঘ েটিোর ঝুঁনক হবকড় েোয়। হদকে সড়ক দুঘ েটিোর  োর উঁচু। এক পনরসংখ্যোকি হদখো েোয়, েতকরো ৮০ িোগ সড়ক দুঘ েটিো ঘকট থোকক নবরোম ীি গোনড় চোলিো, 

অতুনধক গনতকত গোনড় চোলিো এবং চোলককর অসোবধোিতোর কোরকে। একজি চোলক একটোিো চোর-পাঁচ ঘণ্টো গোনড় চোলোকিোর পর নবশ্রোম নিকয় পুিরোয় গোনড় 

চোলোকবি, এটোই নিয়ম। নকন্তু হদকের হকোকিো চোলকই এ নিয়ম পোলি ককরি িো। ফকল একজি ক্লোন্ত-পনরশ্রোন্ত চোলক েখি গোনড় চোলোি, তখি স্বিোবতই 

দুঘ েটিোর আেঙ্কো থোকক হবনে। এজন্য মূলত বোস মোনলককদর অতুনধক ব্যবসোনয়ক মকিোিোবই দোয়ী। 

২০২১ সোকল হদকে ৫  োজোর ৩৭১টি সড়ক দুঘ েটিোয় নি ত  কয়কছি ৬  োজোর ২৮৪ জি। আ ত  কয়কছি ৭  োজোর ৪৬৮ জি। সড়ক দুঘ েটিোর 

বকড়ো কোরে . ত্রুটিপূে ে েোিবো ি ও হবপকরোয়ো গনত। েোিবো কির অনতনরি গনত, সড়ককর সোইি-মোনকেং-কজেো ক্রনসং চোলক এবং পথচোরীকদর িো মোিোর 

প্রবেতো, রোস্তোয়  াঁটো ও পোরোপোকরর সময় হমোবোইল হফোকি কথো বলো, হ েকফোকি গোি হেোিো, চুোটিং করো এবং সড়ক হেঁকষ বসতবোনড় নিম েোে ও সড়ককর 

উপহর  োট-বোজোর গকড় উেো ইতুোনদ কোরকে পথচোরী নি কতর ঘটিো বোকড়োকছ। সড়ক দুঘ েটিো হরোধ এবং নিরোপদ সড়ক নিনিত করো সরকোকরর অগ্রোনধকোর। 

েনদও নবশ্বব্যোপী সড়ক দুঘ েটিো ঘটকছ, তথোনপ দুঘ েটিো কনমকয় আিকত প্রকচষ্টোও চলকছ অনবরোম। আইিগত ও প্রোনতষ্ঠোনিক উকদ্যোকগর পোেোপোনে সড়ক 

ব্যব োরকোরীকদর মকধ্য সকচতিতো ততনরকত কোজ করকছ সরকোর। আেোর কথো  কলো, িোিোমুখী প্রোনতষ্ঠোনিক প্রয়োস এবং অংেীজিকদর স কেোনগতোয় 

ইকতোমকধ্য সড়ক দুঘ েটিো ককম আসকছ। সড়ক নিরোপত্তোর মোিিীয় প্রধোিমন্ত্রী হেখ  োনসিো ছয় দফো নিকদ েেিো নদকয়নছকলি ২০১৮ সোকলর জুকি। নিকদ েেিোগুকলো 

 কলো- দূরপোল্লোর গোনড়কত নবকি চোলক রোখো, একজি চোলককর পাঁচ ঘণ্টোর হবনে গোনড় িো চোলোকিো, চোলক ও তোর স কোরীর প্রনেক্ষকের ব্যবস্থো করো, নিনদ েষ্ট 

দূরত্ব পরপর সড়ককর পোকে সোনি েস হসন্টোর বো নবশ্রোমোগোর ততনর করো, অনিয়মতোনন্ত্রকিোকব রোস্তো পোরোপোর বন্ধ করো বো নসগন্যোল হমকি পথচোরী পোরোপোকর 

হজেো ক্রনসংকয়র ব্যব োর এবং চোলক ও েোত্রীকদর নসটকবল্ট বাঁধো নিনিত করো। মোিিীয় প্রধোিমন্ত্রীর হদওয়ো নিকদ েেিোগুকলো পোলি করকছি সড়ক ও পনরব ে 

মন্ত্রিোলয় । এছোড়ো সড়ক পনরব ে হসক্টকর শৃঙ্খলো হজোরদোরকরে এবং দুঘ েটিো নিয়ন্ত্রকে জোতীয় সড়ক নিরোপত্তো কোউনন্সল কর্তেক গঠিত কনমটির ১১১টি 

সুপোনরে বোস্তবোয়কির নিনমত্ত মোিিীয় স্বরোষ্ট্রমন্ত্রীর হির্তকত্ব গঠিত টোস্ককফোকস ের নসদ্ধোন্ত হমোতোকবক নবআরটিএ সম্পনকেত সুপোনরেসমূ  বোস্তবোয়িককি একটি 

সময়োবদ্ধ কম েপনরকিিো প্রেয়ি ককর তো বোস্তবোয়ি করো  কে।  

 

নিরোপদ ও ভ্রমেবোন্ধব সড়ক হিটওয়োকে গকড় হতোলো সরকোকরর অগ্রোনধকোর। সড়ক  পনরব ি আইি ২০১৮ কোে েকর করো  কয়কছ। আন্তজেোনতক 

এবং হদেীয় আইিগত কোেোকমোর সকঙ্গ সমন্বয় ককর ন্যোেিোল হরোে হসফটি স্ট্র্ুোকটনজক একেি প্ল্ুোি বোস্তবোয়ি করকছ সড়ক পনরব ি ও ম োসড়ক নবিোগ। 

সরকোকরর নিকদ েেিো অনুেোয়ী  ম োসড়ককর পোকে পণ্যবো ী েোিবো ি চোলককদর জন্য  নবশ্রোমোগোর নিম েোকের কোজ পনক্রয়োধীি রকয়কছ। দুঘ েটিোর জন্য অকিক 



সময় সড়ক-ম োসড়ককর নিম েোে- ত্রুটিকক দোয়ী করো  য়। ত্রুটি অপসোরকের পোেোপোনে এআরআইর স োয়তোয় হদেব্যোপী নবনিন্ন ম োসড়কক ১৪৪টি দুঘ েটিোপ্রবে 

িট নচনিত করো  কয়কছ। এরই মোকঝ গৃ ীত প্রককির আওতোয় একে’ একুেটি িকটর ঝুঁনক প্রবেতো হ্রোস করো  কয়কছ। 

আধুনিক সড়ক ব্যবস্থোপিোর অংে ন কসকব উন্নত নবকশ্বর ন্যোয় বোংলোকদকেও চোলু করো  কয়কছ হরোে হসফটি অনেট। অথ েনিনতক সমৃনদ্ধর কোরকে 

েোিবো কির ক্রমবধ েমোি চোপ হবকড় েোওয়োয় সরকোর ম োসড়কসমূ  পে েোয়ক্রকম চোর বো তকতোনধক হলকি উন্নীত করোর কোজ ককর েোকে। নবগত বছরগুকলোকত 

প্রোয় সোকড় চোরে’ নককলোনমটোর ম োসড়ক চোর বো তদুধ ে হলকি উন্নীত করো  কয়কছ, ফকল এসকল ম োসড়কক দুঘ েটিো নিয়ন্ত্রকে একসকছ।বতেমোকি প্রনতটি 

ম োসড়ককর পোকে ধীরগনতর েোিবো কির জন্য আলোদো হলি নিম েোে করো  কে। এছোড়োও ম োসড়কক হছোকটো আকোকরর েোিবো ি দুঘ েটিো বোড়োকে,তোই সরকোর 

ম োসড়কক নসএিনজচোনলত অকটোনরিো চলোচল নিনষদ্ধ ককর হদয়। 

দক্ষতো উন্নয়কি প্রনেক্ষকের নবকি হিই। নিরোপদ সড়ক নিনিতকরকে প্রকয়োজি দক্ষ ও প্রনেনক্ষত চোলক। এ বোস্তবতো উপলনধি  ককর সরকোর 

হপেোজীবী গোনড় চোলককদর প্রনেক্ষে সুনবধো বোনড়কয় চকলকছ। সড়ক দুঘ েটিো হ্রোসককি দক্ষ ও মোিনবক গুেসম্পন্ন গোনড়চোলক ততনরর লকক্ষু ২০০৮-২০০৯ 

অথ েবছর  কত ড্রোইনিং লোইকসন্স িবোয়কির পূকব ে হপেোজীবী গোনড়চোলককদর বোধ্যতোমূলকিোকব স্বিকময়োনদ নরকেেোর প্রনেক্ষে প্রদোি করো  কে। ২০২০-

২০২১ অথ েবছকরর ৭৬০৮৮ জি গোনে়িচোলকক প্রনেক্ষে প্রদোি করো  কয়কছ। গোনড়চোলককদর হজলো পে েোকয় প্রনেক্ষে সুনবধো বোড়োকিো  কয়কছ, েো পে েোয়ক্রকম 

উপকজলো পে েোকয় সম্প্রসোরে করো  কব। হপেোজীবী চোলককক সড়ক নিরোপত্তো ও অন্যোন্য নবষকয় প্রনেক্ষে হদওয়ো  কয়কছ। িোরী গোনড়চোলক ততনরর সুকেোগও 

বোড়োকিো  কয়কছ।  গোনড়চোলককদর লোইকসন্স এবং েোিবো ি হরনজকস্ট্র্েকি জোনলয়োনত বকন্ধ বোকয়োকমনিিসমৃদ্ধ স্মোট েকোে ে ব্যব োর করো  কে। িবরফরফলকক 

আধুনিক প্রযুনি ব্যব োকরর পোেোপোনে সরবরো  করো  কে হরকিোনরকেনক্টি যোগ। 

নবআরটিএর পনরব িনবষয়ক হসবো স জীকরে করো  কয়কছ। েোিবো কির সকব েোচ্চ গনতসীমো নিধ েোরে ককর হদওয়ো  কয়কছ। পনরব ি মোনলককদর 

স কেোনগতোয় ইকতোমকধ্য িোক ও কোিোে েিুোকির অিনুকমোনদত বোম্পোর অপসোরে করো  কয়কছ সফলিোকব। সড়ক নিরোপত্তোয় পথচোরী তথো সড়ক 

ব্যব োরকোরীকদর সকচতিতো অতুন্ত গুরুত্বপূে ে। িোনফক আইি হমকি চলোর পোেোপোনে েোিবো ি চোলোকিো অবস্থোয় নসটকবল্ট বাঁধো এবং চলন্ত অবস্থোয় হমোবোইল 

হফোি ব্যব োর বকন্ধ আইিগত পদকক্ষপ হিয়ো  কয়কছ। জিগেকক ফুটওিোরনেজ ব্যব োকর সকচতি করো  কয়কছ। বোধ্যতোমূলক করো  কয়কছ হমোটরসোইককল 

চোলক ও আকরো ীর জন্য হ লকমট ব্যব োর। ঢোকো ে র ও হদকের অন্যোন্য স্থোকি পুরকিো ও ত্রুটিপূে ে হমোটরেোি এবং অদক্ষ লোইকসন্সনব ীি চোলককর নবরুকদ্ধ 

ভ্রোম্যমোে আদোলকতর কোে েক্রম হজোরদোর করো  কয়কছ। সড়ক নিরোপত্তোর নবষয়টি প্রোক-প্রোথনমক হথকক একোদে-দ্বোদে হশ্রনের পোঠ্যপুস্তকক অন্তর্ভ েি করো 

 কয়কছ।  

 কোকরো একোর পকক্ষ সড়ক দুঘ েটিো হরোধ করো সম্ভব িয়। এ কোকজ সরকোনর প্রকচষ্টোর পোেোপোনে হবসরকোনর সংস্ ো,পনরব ে মোনলক, শ্রনমক, েোত্রী, 

পথচোরী দলমতনিনব েকেকষ সকলকক এনগকয় আসকত  কব। সড়ক দুঘ েটিো হরোধ ককর নিরোপদ সড়ক নিনিত করকত প্রকয়োজি সমোকজর নবনিন্ন অংেীজি তথো 

সড়ক ব্যব োরকোরীকদর সকচতিতো ও আইকির প্রনত শ্রদ্ধোেীল  ওয়ো। সককলর সনম্মনলত প্রকচষ্টোয় হরোধ করো েোকব সড়ক দুঘ েটিো। 

# 

১৪.০২.২০২২        নপআইনে নফচোর 

 


