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সড়েক কন ভয়াবহ নরাজ

রাজধানীর িমেটালায় জাবােল নরূ পিরবহেনর িট বােসর রষােরিষেত শহীদ রিমজ উি ন ক া টনেম ট
কেলেজর ই িশ াথী  াণ হারান। গত ২৯ জলুাই এ ঘটনা  চােখ আ লু িদেয়  দিখেয় দয় সড়েক
িবশৃ লার ভয়াবহতােক। এরপর িশ াথী আে ালন, নানামুখী উেদ ােগর িভি েত সড়ক পিরবহন আইেনর
চূড়া  খসড়া অ েমািদত হেলও মেলিন আ  সমাধান। সড়ক-মহাসড়েক ঘটনায় মৃতু র সংখ া িতিদনই
বাড়েছ। সম য়হীন িবি  উেদ ােগ সড়েক নরাজ  থামেছ না। িবেশষ রা  বলেছন,  সড়েক িবশৃ লার

পূণ কেয়কিট কারণ হে -  যানবাহন  চালকেদর াচারী  মেনাভাব,  িনধািরত বতন-ভাতা  ছাড়াই
চুি েত  গািড়  চালােনা,  যা ী  ও  পথচারীেদর  ািফক আইেনর  িত  উদাসীনতা,  একই সড়েক ধীর  ও

তগিতর যানবাহন  চলা,  সড়েকর বিশর ভাগ অংশ অৈবধ  দখল ও পািকংেয়  অব  রাখা  ইত ািদ।
রাজধানীর সড়কসংল  বিশর ভাগ িবপিণিবতান, শিপং মল ও বািণিজ ক ভবেনর গািড় পািকং করা থােক
মূল সড়ক দখেল রেখ। অথচ িতিট ভবেনই িনেজেদর গািড় রাখার জ  পযা  পািকং িবধা থাকার কথা।
িবেশষ েদর  মেত,  সড়েক নরাজ  রাধ  করেত  হেল  িসিট  করেপােরশন,  রাজউক,  ািফক িবভাগসহ
সরকােরর সংি  সব সং ােক সমি তভােব কাজ করেত হেব।

যা ী তালার টােগেট চালকরা : গত বছেরর এি েল ই বােসর রষােরিষেত িততুমীর কেলেজর িশ াথী
রাজীব হােসেনর হাত হারােনার ঘটনায় বাসচালকেদর অ  িতেযািগতা িনেয়  হয় আেলাচনা। িক
বছর পার হেলও অিভ  রেয়েছ রাজধানীর গণপিরবহেনর িচ । বপেরায়া চলাচেল িনয়িমত হতাহেতর ঘটনা
ঘটেলও িবকার নই বাসচালকেদর। এর জ  মািলেকর বঁেধ  দওয়া  জমার টাকা  ওঠােনার তাগাদােক
অজহুাত িহেসেব দাড়ঁ কিরেয়েছন অেনেক। অনািবল পিরবহেনর চালক শিরফ হােসন জানান, বােসর জমার
টাকা মািলকরা িনধারণ কের দন। আবার িকছু পিরবহন তােদর আয় িহসাব কের ওেয় িবেল মাট যা ী
পিরবহেনর ওপর। সখােনও যা ী বিশ তালার জ  মািলকপে র চাপ থােক। িতেযািগতা করেত িগেয়
এক বােসর সে  আেরক বােসর ধা াধাি , সংঘষ িনত িদেনর ঘটনা। এ কারেণ বিশর ভাগ বােসর গােয়র
রং চেট গেছ। খুেল গেছ বা ার, হডলাইট। রষােরিষেত ভাঙেছ অিধকাংশ বােসর িভউ িমরর।

বতন  নই চালক- হলপারেদর  :  রাজধানীর হাজার হাজার গণপিরবহন চালেকর নই কােনা  িনধািরত
বতন কাঠােমা। গািড়র ি প অ যায়ী িকংবা  ওেয় িবল বাদ িদেয় মজিুর দওয়া হয় পিরবহন িমকেদর।

পিরবহন খােতর িমক সংগঠন েলা জানায়, দেশর সরকাির যানবাহন ও ব ি গত গািড়র িকছ ুচালক বােদ
অিধকাংশ বািণিজ ক যানবাহন চালেকর িনধািরত মািসক কােনা  বতন নই। অথচ সড়কপেথর সবেচেয়
দািম গািড় েলা  িবপুলসংখ ক জানমােলর  দািয়  িনেয়  তােদর  চালােত  হয়।  দশব াপী  হাজার  হাজার
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বাস- াক চালেকর কােনা িনেয়াগপ ই নই। মাস শেষ তারা একিট িনধািরত অে র বতন পােবন তার
কােনা িন য়তা নই। তারা এক িদন হয়েতা হাজার, দড় হাজার টাকা আয় কেরন, অ িদন কােনা কাজই

থােক না। এসব াইভােরর ‘িদন আিন িদন খাই’ অব া। তারা মািলকেদর িনধািরত টাকার দিনক চুি েত
গািড় চালান। ফেল বিশ ি প ও বিশ যা ী তালার বণতা থােক াইভারেদর মেধ । িদন শেষ মািলকেক
িদেয়, তেলর খরচ, চাদঁার খরচ, সািভিসংেয়র খরচ িদেয় তােদর হয়েতা সামা ই হােত থােক। অিন য়তা,
ি া িনেয় বাড়িত আেয়র আকা ায় তারা চিু েত গািড় িনেয় রা ায় অ  গািড়র সে  িতেযািগতায়

নােম। বিশ যা ীর জ  রা ায় অ  বােসর সে  রষােরিষ কের যা ী ও পথচারীেদর চাপা দয়।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনর সাধারণ স াদক ওসমান আলী  বেলন,  ‘িনেয়াগপ  না
থাকায় পিরবহন িমকেদর চাকিরর িন য়তা নই। ফেল লাখ লাখ িমক সরকাির কল াণ তহিবেলর টাকাও
তুলেত পােরন না। পিরবহন িমকরা দিনক ১৮ ঘ ার বিশ পির ম কেরও কােনা বাড়িত ভাতা পান না।’
িতিন বেলন, ‘ কােনা কােনা সময় মহাসড়েক ৪ ঘ ার রা া যেত ১৬ ঘ াও লেগ যায়। িক  এর জ
মািলক কখনই িমকেক ওভারটাইম দন না। পিরবহন িমকরা কউ বতনভুক নন। তারা সবাই ি পিভি ক
চুি েত কাজ কেরন।’

েপেজ থােম না বাস : িড়ল িব েরােড গতকাল সকাল ৯টার িদেক ায় ২০০ মা ষ অেপ া করেছন
কাকলী, বনানী, মহাখালী, ফামেগট, িমরপুর েটর বাস েলার জ । একিট বাস দীঘ সময় দািঁড়েয় যা ী
তালায় অ  গািড় ফটুপাথ ঘঁেষ দাড়ঁােনার চ া করেছ। এ ই বাস দাড়ঁােনায় অ  বাস েলা রা ার মােঝ

যা ী  নািমেয় িদে । ফেল বােসর অেপ ায় দাড়ঁােনা  যা ীরা  এেকক সময় এেকক িদেক দৗড় িদে ন।
িবকাশ পিরবহেনর একিট বাস রা ার মাঝামািঝ দাড়ঁােল এক বয়  ব ি  দৗড় দন বােস উঠেত। হলপার
বাস থামােনার ইশারা িদেলও চালক তা খয়াল না  কের গািড়র গিত বািড়েয় দন। কােনারকেম হাতল
ধরেত পারেলও পুেরাপুির উঠেত না পের বশ িকছু ণ ঝুেল থােকন। অবেশেষ পােশর যা ী কােনারকেম
হাত ধের টেন তলুেল ঘটনার হাত থেক র া পান িতিন। একই িচ  রাজধানীর কারওয়ান বাজােরও।
গালচ ের অসংখ  মা ষ  দািঁড়েয়  থােক বােস ওঠার অেপ ায়। শাহবাগ থেক ফামেগটমুখী  গািড় েলা

িকছটুা গিত কিমেয় যা ী তালার চ া কের। ািফক পুিলশ এ জায়গায় গািড় থামােত না দওয়ায় িকছদূুর
িগেয় মাঝরা ায় বাস থামায় তারা। বােস ওঠার জ  ঝুঁিক িনেয় রা ার মােঝ দািঁড়েয় থােকন যা ীরা। এ
জায়গায় ায়ই সড়ক ঘটনা ঘটেলও খয়াল নই যা ী ও চালকেদর। নতনুবাজাের বাস থামার ান িনধারণ
কের বানােনা হেয়েছ যা ীছাউিন। িক  বাস েপেজ বাস না  থামায় যা ীরাও এেলােমেলাভােব দািঁড়েয়
থােকন রা ায়। ধু  তাই নয়,  াইওভােরর মুেখ যা ী  ওঠােনা-নামােনার জ  থামােনা  হয়  গািড়। গত
ম লবার  পুের  দখা  যায়,  মহাখালী  াইওভােরর  জাহা ীর  গট  াে  বাসিট  থেম  আেছ।  িঠক

াইওভােরর মুেখই এর পছেন দািঁড়েয় যা ী ওঠােনা-নামােনা করেছ আরও িট গািড়। এেত তগিতর
াইেভট কার ও মাটরসাইেকল চালকরা ঝঁুিকর মেধ  পড়েছন।

ফুটওভার ি জ ব বহার কেরন না যা ীরা : রাজধানীর নতনুবাজাের তগিতর বােসর সামেন হাত তেুল রা া
পার হে ন যা ীরা। অথচ ৫০ গজ দূেরই রেয়েছ ফটুওভার ি জ। অ  িকছ ুমা ষ ফটুওভার ি জ িদেয় পার
হেলও অিধকাংশ  মা ষই রা ায়  ঝুঁিক িনেয়  পার হে ন। রাজধানীর অিধকাংশ ফুটওভার ি েজর িচ ই
এমন। িসিট করেপােরশন িবপুল টাকা খরচ কের রাজধানীজুেড় ফটুওভার ি জ তির করেলও অসেচতনতার
কারেণ তা  ব বহার  করেছন  না  নগরবাসী।  ফেল  িতিনয়ত  ঘটেছ  ঘটনা,  াণ  হারাে ন  অেনেকই।
ফুটওভার ি জ ব বহার না কের াম মাণ আদালেতর কােছ  অেনেকই িদেয়েছন জিরমানাও। এত িকছরু
পরও ফটুওভার ি জ ব বহার বাড়েছ না। রাজধানীর িবিভ  জায়গা ঘুের ও পথচারীেদর সে  কথা বেল জানা
যায়, ফুটওভার ি জ েলার উ তা বিশ হওয়ায়, নাংরা  পিরেবশ, হকার, িভ কু ও মাদকেসবীর দখেল
থাকায় তারা ফুটওভার ি জ ব বহার কেরন না।

লন মােনন  না  চালকরা  :  গত ৫ ম মাটরসাইেকল চািলেয়  উ রার িদেক যাি েলন  ব াংক কমকতা
মাজাে ল  হক।  কাওলার  কােছ  পৗঁছােল  হঠাৎ  পছন  থেক  কদমতলী-উ রা  েটর  একিট  বাস
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মাটরসাইেকলিটেক ধা া  িদেল মাজাে ল তর আহত হন। িবমানব র থানার দািয় া  কমকতা
জানান,  বাস ও মাটরসাইেকল চালক কউই লন মেন চেলন না। িবেশষ কের রাজধানীর গণপিরবহন
চালকরা  ই ামেতা  যাতায়াত কেরন। তােদর বপেরায়া  আচরেণ হােমশাই ঘটেছ ঘটনা। গত সামবার
কালশীেত ততঁিুলয়া  পিরবহেনর িট গািড় বিশ যা ী  তালার িতেযািগতায়  নেমিছল। একবার ডােন
একবার বােঁয়র লেন এেঁকেবঁেক গািড় চালােনায় আতে  চঁচােমিচ করেত  কেরন যা ীরা। অবেশেষ

েপেজ িগেয় বাি ত ◌ার মধ  িদেয় শষ হয় এ িতেযািগতা। দিড় িদেয় িকছু জায়গায় লন আলাদা কের
িদেলও তা মানেছন না চালকরা। অিধকাংশ ঘটনা ঘটেছ িনিদ  লেন না চলার কারেণ।

ধীরগিতর যানবাহেন  ঘটেছ  ঘটনা  :  রাজধানীর  মৎ  ভবন  মােড়  িসগ ােল  বাস,  মাটরসাইেকেলর
পাশাপািশ দািঁড়েয় থাকেত দখা যায় ায় ৩০িট যা ীসহ িরকশােক। িসগ াল ছাড়েতই িগয়ার বািড়েয় ছেুট
চেল বাস েলা। বােসর গা- ঘঁেষ চলেত  কের িরকশা। অেনক সময় ফাকঁেফাকর গেল ডােন-বােঁয় হাত
দিখেয়  বােসর  সামেন  িদেয়  ঝুঁিক িনেয়  চলেছ িরকশা।  কদম ফায়ারা  চ ের পৗঁছােল  বােসর সামেন
িতেযািগতা কের যা ী িনেয় গালচ র ঘুের িনিদ  গ েব  চেল যায় িরকশা েলা। আজেমরী পিরবহেনর

চালক লিতফ আলী বেলন, ‘মূল সড়ক েলায় িরকশার কারেণ চাইেলও গিত বাড়ােনা যায় না। িবেশষ কের
মাড় েলায় িবড় নায় পড়েত হয় আমােদর। হঠাৎ কের িরকশা  সামেন  চেল এেল ক কেষও ঘটনা
ঠকােনা যায় না।’
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