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ঢাকা মহানগরীেত গণপিরবহন চলাকােল সব সময় দরজা ব  রাখা, বাস েপজ ছাড়া যা ী oঠা-নামা স ণ র্ ব  রাখার িনেদ র্শনা 
কেয়কিট রুেট থম িতন মাস পুিলেশর aিভযােনর পিরে ি েত মানা হয়। বাস থামার 232িট ান িচি ত কেরিছল ঢাকা মহানগর 
পুিলশ। গত কেয়ক িদন সেরজিমেন েদখা েগেছ, িচি ত ােন বাস থামােনা হে  না। 

েযমন বাস থামেব না বেল কালশীর সড়েক েলখা থাকেলo েসখােনi গত শু বার সকােল দাঁড় কিরেয় যা ী েতালা হি ল আিকক, 
নুের ম া, রবরব, জাপিত, ে তুিলয়া পিরবহেন। জাপিত পিরবহেনর বাসচালক মধু িময়া বেলন, েযখােন যা ী েমেল েসখােন 
পুিলশ বাধা িদে । eটা টাকা খাoয়ার জ  কেরেছ। 

বােস দৃ মান দুিট ােন চালক o েহলপােরর ছিবসহ নাম, চালেকর লাiেস  নমব্র, েমাবাiল নমব্র দশ র্ন করার িনেদ র্শনা থম চার 
মাস পয র্  িমরপুর-মিতিঝল, সদরঘাট-গাজীপুরাসহ সাতিট রুেট মানা হেয়েছ। তেব সব েমাটরসাiেকল বহারকারীেক বা তামূলক 
েহলেমট পিরধান, িসগ ালসহ ািফক আiন মানেত বা  করার িনেদ র্শনার মে  েহলেমট বহােরর aংেশ বড় a গিত হেয়েছ। 
মহাসড়েক চল  বােস চালক o যা ীর িসটেব  বহােরর িনেদ র্শনা শুরু েথেকi মানেত েদখা যায়িন। 

ঢাকার েযসব ােন ফুট oভারি জ বা আ ারপাস আেছ েসসব ােনর uভয় পােশ 211 িমটােরর মে  রা া পারাপার স ণ র্ ব  
করার িনেদ র্শনা বা বািয়ত হয়িন। ফুট oভারি জ বা আ ারপােস পির তা o িনরাপ া িনি ত করার িনেদ র্শনা বা বায়েনর ে ে  
দুi িসিট করেপােরশন গত িডেসমব্র পয র্  সি য় িছল। িবিভ  ফুট oভারি জ রংo করা হেয়িছল। িক  েস কােজর ধারাবািহকতা 
র া করা যায়িন। গত বছেরর 29 আগে র মে  ঢাকা শহেরর সব সড়েক েজ া িসং o েরাড সাiন দৃ মান করা, ফুটপাত 
হকারমু  রাখা, aৈবধ পািক র্ং o াপনা uে দ করা, সব সড়েকর নামফলক দৃ মান ােন সংেযাজেনর িনেদ র্শ েদoয়া হয় ঢাকা 
u র (িডeনিসিস) o দি ণ িসিট করেপােরশনেক (িডeসিসিস)। ঢাকার িবমানব র সড়েকর কুিম র্েটালা, ধানমি , শাহবাগ, কাকিল, 
বনানীেত e িনেদ র্শনার িকছুটা বা বায়ন েদখা েগেছ। গত বছেরর 26 েসে মব্েরর মে  সব্য়ংি য় ƣবদুয্িতক িসগ াল ব া চালু 
করার িনেদ র্শনা বা বািয়ত হয়িন। ঢাকার সড়েক িরেমাট কে ালড aেটােমিটক ƣবদুয্িতক িসগ ািলং প িত চালুর িনেদ র্শo 
বা বািয়ত হয়িন। গত বছেরর 41 aে াবেরর মে  ঢাকার সব সড়েকর িবভাজেকর u তা বাড়ােনার িনেদ র্শনা ায় uেপি ত। 
তেব ঢাকার িবমানব র সড়েকর েশoড়া েথেক কুিড়ল aংেশ িবভাজেকর u তা বাড়ােনা হেয়েছ। 

মহাখালী াioভােরর পর েথেক ফাম র্েগট পয র্  কমপে  দুিট ােন ায়ী েমাবাiল েকাট র্ বা আiন েয়াগকারী সং ার uপি িত 
িনি ত করা eবং িনয়িমত ƣদবচয়েনর িভি েত যানবাহেনর িফটেনস o াiিভং লাiেস  পরী া করার িনেদ র্শনা বা বািয়ত হয়িন। 

িশ া িত ােন াস শুরু বা ছুিটর সময় েজয্  িশ াথ , াuট o বাংলােদশ াশনাল কয্ােডট েকােরর (িবeনিসিস) সহেযািগতায় 
িশ াথ েদর রা া পারাপােরর িনেদ র্শনা কাকিল o বনানীেত আে ালেনর পর িতন মাস মােঝমে  েচােখ পেড়িছল। aৈবধ 
পিরবহেনর িবরুে  ব া েনoয়ার o গািড় বা েব েদেখ িফটেনস সনদ েদoয়ার িনেদ র্শনা বা বািয়ত হয়িন। রুট পারিমট o 
িফটেনসিবহীন যানবাহন ত ধব্ংস করার স া তা যাচাiেয়র কাজ aব  কেরেছ িবআরিটe। লাiেস  েদoয়ার ি য়া তব্রািনব্ত 
করার িনেদ র্শনা বা বািয়ত হয়িন। বরং ি য়ার জিটলতায় সারা েদেশ িবআরিটe ায় eক লাখ লাiেস  িদেত পারেছ না। তেব 
কম র্কত র্া-কম র্চারীর ঘাটিত পূরেণ িবআরিটeর uে াগ েদখা েগেছ। 

uে খয্, সড়েক শৃ লা েফরােত ধানম ীর কায র্ালেয়র িস া  বা বায়েনর দািয়তব্ িছল িবআরিটe, িবআরিটিস, িডeমিপ, 
িডeনিসিস, িডeসিসিস, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা েজলা শাসক, বাংলােদশ াuট, আম র্ড েফােস র্স িডিভশন, িশ া o ত  
ম ণালেয়র oপর। 

222 সুপািরশ বা বায়ন aিনি ত : ধানম ীর ত াবধােন সড়ক িনরাপ া কতৃর্প  গঠনসহ 222িট সুপািরশ ƣতির করা হেয়েছ গত 
eি েল। 33 সদে র কিমিট e সুপািরশমালা ƣতির কের ধানম ীর কায র্ালেয় পািঠেয়েছ। সব্ , ম  o দীঘ র্ েময়ািদ পিরক না তােত 
রেয়েছ। তেব জাতীয় সড়ক িনরাপ া পিরষেদর আগামী সভা না হেল সুপািরশমালার aনুেমাদন হেব না। e জ  আগামী েফ য়াির 
পয র্  aেপ া করেত হেব। 

222 সুপািরেশর eকিট হেলা েজ া িসং চু কের ƣতির করেত হেব ল-কেলজ-মাদরাসা o ধম য় uপাসনালেয়র সামেন। 
েজ া িসং িচি ত থাকেলo গািড়চালকরা তার oপর িদেয় েবপেরায়া গািড় চালান বেল eগুেলা েশষ পয র্  চু করার সুপািরশ করা 
হেয়েছ। তেব e সুপািরশ বা বায়েন সoজ aিধদ র, ঢাকা u র o দি ণ িসিট করেপােরশন, eলিজiিডর আ হ েদখা যায়িন। 



ধানম ীর িনেদ র্শনা uেপি ত : গত বছেরর ঈদুল িফতর েমৗসুেম সড়েক াপক মৃতুয্র পিরে ি েত ধানম ী গত 36 জুন 
মি সভার ƣবঠেক পাঁচিট িনেদ র্শনা িদেয়িছেলন। েকােনা চালেকর টানা পাঁচ ঘ ার েবিশ গািড় না চালােনা, দূরপা ার যানবাহেন 
িবক  চালক রাখার িনেদ র্শনার দৃ মান a গিত েনi। তেব ঢাকা-চ াম মহাসড়েকর চাি না, ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর 
জগদীশপুর, িসরাজগে র হািটকুমরুল, গাiবা ার েগািব গে  িব ামাগার াপেনর িস া  েনoয়া হেয়েছ। সoজ aিধদ র সূে  
জানা েগেছ, eসব ি য়া eেগাে । 

uপেদ া পিরষেদর িস া  ঝুেল থােক : গত বছেরর 39 আগ  সড়ক পিরবহন uপেদ া পিরষেদর 53তম সভায় 31িট িস াে র 
েবিশর ভাগ ঝুেলi আেছ। েযমন মহাসড়েক নিছমন, কিরমন, ভটভিট, iিজ বাiক, াটািরচািলত িরকশা o েলগুনা চলাচল ব  করা 
হয়িন। 

ঢাকার ধান সড়েক গত বছেরর 5 েসে মব্র েলগুনা চলাচল িনিষ  কেরিছল ঢাকা মহানগর পুিলশ। তেব eক মােসর মে i েলগুনা 
চলাচল আেরা েবেড় যায়। তেব সড়ক দুঘ র্টনার a তম কারণ বাস, াক o কাভাড র্ ভয্ােনর aননুেমািদত aয্াে ল, হুক o বা ার 
aপসারণ করা হেয়েছ 91 শতাংশ। 

পিরবহন িবেশষ  ড সামছুল হক বেলন, ‘েবিশর ভাগ uে াগi েনoয়া হেয়িছল আে ালেনর আগুনেক চাপা িদেত। সড়ক শৃ লা 
না েফরায় িশ াথ েদর গত েফ য়ািরেত আবারo রা ায় নামেত হেয়িছল। 21 বছর ধেরi েদখিছ েবিশর ভাগ সুপািরশ o িস া  
বা বািয়ত হে  না।’ 

 


