
প্রতিতিয়ি তি যেি সতিয়য় যেলা হয়ে 

ইতলয়াস িাঞ্চি 

প্রতিতিি সড়ি দুর্ ঘটিায় অমূল্য জীবি হািায়ে মানুষ। আি গণমাধ্যয়মি (তপ্রন্ট এবং ইয়লক্ট্রতিি তমতিয়া) তবয়েষ 

এিটা অংে জুয়ড় প্রতিতিিই থায়ি এই সড়ি দুর্ ঘটিাি খবি এবং দুর্ ঘটিা পিবিী হাহািায়িি তিত্র। প্রতিটি দুর্ ঘটিাি পিই বলা 

হয়ে আমায়িি যিয়েি িাস্তার্ায়ট প্রতিতিয়ি দুর্ ঘটিাি ঝুঁতি বাড়য়ে। যে িািয়ণ সড়য়ি এই অপমৃত্যুি তমতেল থামায়িা োয়ে িা। 

িাহয়ল িী আমিা তিিাপি সড়ি ও োিায়াি সুিক্ষায় আন্ততিি িই? এয়ক্ষয়ত্র িী িী িিণীয় িা তিয়য় তি যিউ ভাববাি যিই? 

প্রশ্নগুয়লা আমায়িও িাতড়য়য় যবড়ায়। প্রশ্ন আি প্রশ্ন- এিিম প্রশ্ন গণমাধ্যম যথয়ি সিল মহয়লি। তিিাপি সড়ি িাই- এই 

সামাতজি আয়দালয়িি মাধ্যয়ম িীর্ ঘতিি ধয়ি সড়ি দুর্ ঘটিায়িায়ধ িাজ িয়ি োতে আমিা। আমায়িি পে ঘয়বক্ষয়ণ উয়ে এয়সয়ে 

সড়ি দুর্ ঘটিা তিিসয়ি এবং িাস্তায় শৃঙ্খলা যেিায়ি এখয়িা েয়থষ্ট আন্ততিিিাি অভাব পতিলতক্ষি হয়ে। আমিা মানুষয়ি 

সয়িিিিা সৃতষ্টয়ি িাজ িয়ি োতে, মানুষ সয়িিিও হয়ে তিন্তু িাোয়মাগি যিায়িা পতিবিঘি িা আসায়ি এই সয়িিিিাি 

যিায়িা প্রভাব পড়য়ে িা সড়য়িি উপি। িািণ আমায়িি সড়য়িি ব্যবস্থাপিা ও সতিোি জায়গাটায়ি র্াটতি লক্ষু িিা োয়ে। 

এই র্াটতি পূিয়ণ আতম ২৯ বেি ধয়ি িািাভায়ব বয়ল আসতে। তিন্তু িায়জি িাজ তিছুই হয়ে িা। আমাি পে ঘয়বক্ষয়ণ যে তবষয়টি 

স্পষ্ট হয়য় আয়ে যসটা হয়লা সতিোি অভাব। যিায়িা এিটা মহল এই এই সতিোয়ি যপেি যথয়ি যটয়ি ধয়ি আয়ে। যে িািয়ণ 

সড়ি ব্যবস্থাপিা সঠিিভায়ব িায়জ লাগয়ে িা।  

সড়য়িি এই ব্যবস্থাপিা তিয়য় তিছু বলয়ি িাই। সড়ি দুর্ ঘটিাি উপি জাতিসংর্ যে পাঁিটি তপলায়িি িথা বয়লয়ে, িাি 

ময়ধ্য প্রধাি হয়লা সড়য়িি ব্যবস্থাপিা। আি আমাি ময়ি যে যিায়িা ব্যবস্থাপিা িখিই সঠিি তিিতিয়ি ঘেিায় ূপপ যিয় েতি 

আন্ততিি সতিো থায়ি। আপিায়ি আয়গ টায়গ ঘট বা লক্ষু তস্থি িিয়ি হয়ব, িািপি যসই টায়গ ঘয়ট উপিীি হয়ি িী িী িিা 

লাগয়ব িা েি অনুোয়ী সাজায়ি হয়ব, সয়ব ঘাপতি আন্ততিিিা বা সতিো যপাষণ িিয়ি হয়ব। যেমি আমাি স্ত্রী সড়য়িি অপর্ায়ি 

প্রাণ হািায়িাি পি আতম তিয়জি সায়থ যবাঝাপড়া িয়ি এই সামাতজি আয়দালয়িি িাি যিই। আমাি লক্ষু তেল এয়িয়েি 

মানুষয়ি সড়য়িি অপর্ায়ি যেি আি প্রাণ িা হািায়ি হয় িাি জন্য সয়িিিিা সৃতষ্ট িিা, সড়য়ি শৃঙ্খলা যেিায়িা এবং তিিাপি 

সড়ি প্রতিষ্ঠা িিা। আতম তিন্তা িিলাম ঠিি আয়ে আতময়িা আমাি স্ত্রীয়ি বাঁিায়ি পাতিতি। আতম যিা ইতলয়াস িাঞ্চি হয়য়তে 

এয়িয়েি মানুয়ষি জন্য িায়িি ভায়লাবাসায়। িায়িি প্রতি যিা আমাি তিছু িাতয়ত্ব আয়ে। আমাি স্ত্রী এিায়িা মািা োয়ে িা। 

প্রতিতিি সড়য়ি অয়িয়ি মািা োয়ে। তিন্তু আতম েতি যিষ্টা িতি িাহয়ল আমাি এই যিয়েি মানুষগুয়লায়ি আতম বাঁিায়ি 

পািয়বা। এই টায়গ ঘট তিয়য় েখি আতম িাস্তায় িামলাম িখি আমায়ি বলা হয়লা আপতি তিন্তু তহয়িা যথয়ি তজয়িা হয়য় োয়বি। 

তিন্তু িখয়িা আমাি ময়িাভাব তেয়লা আতম যে মানুয়ষি ভায়লাবাসায় তহয়িা হয়য়তে যসখায়ি আমাি যিায়িা তিছু হয়য় যগয়ল তহয়িা 

যথয়ি তজয়িা হয়লও আমাি তিছু োয় আয়স িা। আপিািা জায়িি আতম আমাি টায়গট ঘ অনুোয়ী এতগয়য় োওয়াি যিষ্টা িিতে 

এবং এখিও আতম পয়থই আতে। তিন্তু আজও েখি যিতখ সড়য়ি মৃত্যুি তমতেল িলয়ে িািই আয়লায়ি আতম ময়ি িতি আমায়িি 

সিয়লি আন্ততিিিাি অভাব িয়য়য়ে। িািণ আমাি িায়ে ময়ি হয়ে সড়য়িি তিিাপত্তা বলয় তিতিয়ি উপযুক্ত ব্যবস্থাপিাি 

এিটা র্াটতি যথয়ি োয়ে।  

 

 



আতম ময়ি িতি যে িাজটি িিয়বি িা সম্পন্ন িিয়ি িী িী প্রয়য়াজি এবং িিণীয় িা তিূপপণ িিয়ি হয়ব। এখায়ি 

যিায়িা এিটা তবষয় এি ব্যিুয় হয়ল িাজটি যে উয়েয়ে িিা যসটা অসম্পূণ ঘ যথয়ি োয়ব। আমাি ময়ি যে যিায়িা ব্যবস্থাপিায় 

েতি টায়গ ঘট বা প্রিুাো িা থায়ি িাহয়ল ব্যবস্থাপিা বা পতিিল্পিা দুব ঘল হয়ব। যিাি যসইেটিি যবলায়ও আতম এই িথাটিই 

যবাঝায়ি িাতে। লক্ষু থািয়ি হয়ব যে যিাি যসেটিয়ি তিতিি িিয়ি হয়ব। জাতিসংয়র্ি যে পাঁিটি তপলাি আয়ে যস পাঁিটি 

তপলািয়ি ম্যায়িজয়ময়ন্টি আওিায় আিয়ি হয়ব এবং পতলতস তিধ ঘািণ িিয়ি হয়ব।   যমাটিথা সব তিছু ম্যায়িজম্যায়ন্টি যভিি 

থািয়ি হয়ব। এখায়ি যিায়িা এিটিি অভাব থািয়ল তিন্তু হয়ব িা। সিল সেলিা বা সুেয়লি যপেয়ি েতক্তোলী ময়িাভাবই 

অন্যিম িািণ। উিাহিণ তহয়সয়ব আমায়িি পদ্মা যসত্যি িথা বলয়ি পাতি। এই যসত্য তিম ঘায়ণ তবয়িেীিা েখি অথ ঘায়ি িিয়ব িা 

জাতিয়য় যিয় আমায়িি মািিীয় প্রধািমন্ত্রী িঠিি ও িয়োি ময়িাভায়ব যর্াষণা িয়িয়েি তিয়জি টািায় পদ্মা যসত্য িিয়বি। 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীি ঐিাতন্তি ইয়ে ও েতক্তোলী ময়িাভায়বি িািয়ণ আমিা পদ্মা যসত্য যপয়য়তে। সড়য়িি তিিাপত্তা প্রতিষ্ঠায় 

আতম সিল পতিিল্পিায় এই ময়িাভায়বি িথাই যবাঝায়ি িাতে। 

  িথাটি বলয়ি হয়ে এ জন্য এ পে ঘন্ত েিগুয়লা পতিিল্পিা িিা হয়য়য়ে িা িী যিায়িা িায়জ এয়সয়ে? সড়য়িি তবশৃঙ্খলা 

িী দূি হয়য়য়ে? আতম ময়ি িতি সতিুিাি অয়থ ঘ আমািা েতি ময়ি িতি আমাি যিয়েি মানুষগুয়লায়ি এিটা তিিাপি সড়ি 

উপহাি তিয়ি হয়ব িাহয়ল এই যে সড়য়ি মানুষ মািা োয়ে, সম্পয়িি ক্ষতি হয়ে, তজতিতপ লস হয়ে- এসমস্ত তবষয়গুয়লায়ি 

মাথায় যিয়খ ম্যায়িজয়মন্ট িিয়ি হয়ব। িাি আয়গ প্রয়য়াজি িাজনিতিি এবং সিিায়িি আন্ততিি সতিো। িািণ এই িাজ 

িিয়ি তগয়য় অয়িি বাধা-তবপতত্ত আসয়ব যসগুয়লা িীভায়ব ওভািিাম িিা োয় যসটাও পতিিল্পিাি ময়ধ্য যিয়খই তিন্তু এগুয়ি 

হয়ব। সড়ি দুর্ ঘটিা তিিসয়ি িীতিগিভায়ব সব ঘপ্রথম তবশৃঙ্খলায়ি দূি িিয়ি হয়ব। তিয়ন্ত্রণ িিয়ি হয়ব সিল অপেতক্তি িায়লা 

হাি। আি এটা তিয়ন্ত্রণ িিা আসয়ল িঠিি যিায়িা তবষয় িয়।  

সব ঘয়েয়ষ বলয়বা সড়য়িি তিিাপত্তায় জাতিসংর্ এিটা যপ্রসতিপেি তিয়য়য়ে। পাঁিটা তপলাি তিয়য়য়ে। প্রয়িুিটায়ি 

তিন্তু টায়গ ঘট অনুোয়ী িাজ িিয়ি হয়ব। সড়য়িি তিিাপত্তাি জন্য প্রতিটি যেপই গুরুত্বপূণ ঘ। যসইসায়থ যিাি যসেটি তিয়য় আমিা 

োিা িাজ িিতে আমিা ১১১টা সায়জেি তিয়য়তে। প্রতিটি সায়জেিয়ি পতিিল্পিাি ময়ধ্য যেয়ল বাস্তবায়য়িি জন্য সাজায়ি হয়ব 

এবং িাে ঘিি িিয়ি হয়ব। পাোপাতে সড়ি পতিবহণ আইি ২০১৮- এি পতিপূণ ঘ প্রয়য়াগ তিতিি িিয়ি হয়ব। এই আইয়িি 

তবতধমালা চূড়ান্ত িিয়ি হয়ব। এই তবতধমালাি জন্য আইিটি এি প্রিাি অিাে ঘিি হয়য় পয়ড় আয়ে। অথি এমি তিছু সমস্যা 

আয়ে আইি োড়া তিিসি িিা অসম্ভব।  

অয়িয়িই ধায়িি যখালায় বা যগালায় মুিতগয়ি ধাি যখয়ি যিয়খয়েি। যিখা যগয়ে ধাি খাবাি সময় মুিতগ পা তিয়য় িী 

যেি সিায়। িী সিায় িা আমিা জাতি িা বা যবাঝাি যিষ্টাও িতিতি। ঠিি সড়ি দুর্ ঘটিা তিিসয়ি িািা পতিিল্পিা হয় তিন্তু 

বাস্তবায়য়িি যবলায় যিখা োয় িী যেি সতিয়য় যেলা হয়য়য়ে। িথাটা এইজন্য বলা এিটি আইি পাে হয়য়য়ে অথি তবতধমালা 

িিা হয়তি। এই তবতধমালাি জন্য িািবেি অয়পক্ষাি পিও তিতিি িয়ি বলা োয়ে িা িয়ব আমিা তবতধমালা পায়বা। িাহয়ল 

বলয়ি হয়, মুিতগি যসই িী যেি সতিয়য় যেলাি মিই তবতধমালায়ি সতিয়য় িাখা হয়য়য়ে। এিটি িত্যি আইি িাে ঘিি িিয়ি 

বাস্তবায়িিািী সিল যেিয়হাল্ডািয়ি আইয়িি গতি-প্রকৃতি সম্পয়িঘ অবতহি িিয়ি হয়। এমিিী প্রয়য়াজয়ি প্রতেক্ষণ তিয়য় 

িায়িি তিতি িিয়ি হয়। সড়ি পতিবহণ আইয়িি পাোপাতে যসই বাস্তবায়িিািী সংস্থায়ি পুয়িাপুতি তিতি িিয়ি হয়ব। 

সবয়েয়ষ বলয়বা, এই মুহূয়িঘি িিণীয় হয়ে যে আইি আয়ে িাি তবতধমালা দ্রুি প্রণয়ি িিয়ি হয়ব। আইি প্রয়য়াগিািী সংস্থা 

এবং তবআিটিএ-যি আইি প্রয়য়ায়গি সক্ষমিা অজঘি  িিয়ি হয়ব। অন্তি আইিটি সড়য়ি প্রয়য়াগ ও বাস্তবায়ি হয়ল দুর্ ঘটিা 

আমিা অয়িিাংয়ে যিাধ িিয়ি পািয়বা।  

# 

যলখি: ইতলয়াস িাঞ্চি প্রতিষ্ঠািা ও যিয়ািম্যাি তিিাপি সড়ি িাই (তিসিা) 

তপআইতি তেিাি 

 


