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ড. মহীউ ীন খান আলমগীর

এই বছর যু রাে র াধীনতা িদবস ৪ জুলাইেত আিম ও ী িসতারা িগেয়িছলাম ভারম ট অ রােজ র রাটল া ড
শহের। রাটল া ড ছাট শহর, জনসংখ া সেতেরা হাজার, পি ম গালােধর ২য় বহৃ ম মােবল পাথেরর খিন িনেয়

খ াত এবং িনউইয়ক ও ব েনর লাকািধেক র আেপি কতায় সাজােনা ছােনা বনরািজ আবতৃ শহর। এই শহের
দাির সীমার িনেচ বসবাসরত জনেগা ী মাট জনসংখ ার ায় ১০%। এখােন মােবল খিনর অব ান ইতালী থেক
গত শতা ীেত বশ সংখ ক মােবল খনন ও মসৃণ করার অিভ  লাকজনেক আকষণ কেরিছল। ছেল জয়, বউমা
িহিম এবং নাত-নাতিন অিনম, অিড় ও অনেক িনেয় রাটল াে ড এেসিছলাম আমরা নতুন ও পৃথক পিরেবেশ ২ িদেনর
অবকাশ কাটােত। আর এই শহেরর খ াত অথচ অ াভািবক িবন করেণর ডািব বা িতেযািগতা দখেত।

রাটল াে ডর পযটক আকষণ করণীয়া উৎসব হেলা ৪ জলুাই উদযাপেনর অংশ িহেসেব মাটরযান িবন করেণর
িতেযািগতা বা ডািব। যু রাে র কিতপয় ছড়ােনা িছটােনা শহের বছেরর িবিভ  অথচ িনিদ  তািরেখ এ ধরেনর

মাটরযান িবন করেণর িতেযািগতা বা ডািব অ ি ত হয়। এ প িতেযািগতা দখা এবং স বত উপেভাগ করার
জ  পযটকেদর তলুনায় ানীয় শহরবাসীেদর উৎসাহ অংশ হণ ও সমথন বিশ বেলই দেখিছ আমরা।

৪ জুলাই রাটল াে ড মাটরযান িবন করেণর এই িতেযািগতা  হেয়িছল স া ৬টার িদেক। ানীয় িডয়ােমর
পােশর এক া েণ মহাঘ িটেকট িনেয় ঢাকা ায় ১০ হাজার দশকেদর সামেন একিট ৫০০ গজ দীঘ ও ১০০ গজ

শ  পািন ভজােনা  ঘাসিবহীন ধূসর বািল  আবতৃ া ণ  িছল  িতেযািগতার ান। িতেযািগতার া ণ  পািন
িভিজেয় রাখা হেয়িছল যােত িতেযাগী মাটরযানসমহূ সীমার বাইের গিত িনেয় িতেযািগতায় অংশ হণ না করেত
পাের। িতেযািগতায় অংশ হণ করার জ  চালকসহ আনা হেয়িছল ায় ১০০ পুরেনা ও ভা ােচাড়া িসডান গািড়,

শন ওয়াগন ও হাফ াক। িতেযািগতায় সহায়তা করার জ  উপি ত িছল অি িনবাপেণর কেয়কিট দানবসদৃশ
ট াংক লিড়, ৫০ জন উ ার কমী, ১০ জন িচিকৎসক ও সিবকা। িতেযািগতার ােনর চারিদেক িনচু দয়াল ঘঁেষ
অব ান িনেয়িছেলন ২০ জেনর মেতা ােসবী পাহারাদার। িতেযািগতা  করার আেগ এই িতেযািগতায়
আেগর বছের িনহত এক চালেকর কবর থেক তালা মািট িছিটেয় তার িবেদহী আ ার িত স ান দখােনা হেলা।
ানীয় দশনাথীেদর সে  আলাপচািরতায় জানলাম সাধারণত এসব িতেযািগতায় সাবধানতা এমন মা ায় অ সরণ

করা হয় যÑ এই ধরেনর ঘটনা ঘেট না এবং এবারকার িতেযািগতায় উচঁমুা ার সাবধানী পিরচালনা ঘটনার
স াবনা িনি তভােব দূের রেখেছ।

অ া  দশকেদর  মেতা  বশ  দােম  িটেকট  কেট  িতেযািগতার  া েণ  ঢেুকিছ  আমরা।  িবউগল  বািজেয়
িতেযািগতা  করা হেলা সূয ডাবার পরপরই। িতেযািগতার মােঠ উ র িদেক ৮িট এবং দি ণ িদেক ৮িট

ভা া িসডান উে া কের বা িপছন ঘিুরেয় ১৬ জন চালক িতেযািগরা জেড়া করেলন। চালকরা সবাই পু ষ এবং
ত ণ ও টগবেগ। তােদর বা বীরা দশকেদর গ ালাির হেত িচৎকার কের তােদর নাম বলেছন, উৎসাহ ও বাহবা
িদে ন এবং তােদর িদেক হােতর তালেুত ঠাঁট ছঁুেয় চুমু ছুেড় িদে ন। িসডান েলার গা থেক সব াি ক ও
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কাঁেচর অংশ খুেল নয়া হেয়েছ, দেরাজা েলা- একমা  িতেযাগী চালেকর পােশর দেরাজা ছাড়া খুেল নয়া হেয়েছ।
এমনিক চালেকর সামেনর ড াসেবাডও কাচ ও াি ক িববিজত। এর কারণ িতেযাগী চালকেদর িনরাপ া িবধান।

িতেযাগী সব গািড় কােলার পেট সাদা অ র ও ন র িদেয় শনা কতৃ িতেযািগতার িবিধ অ যায়ী চালেকর বসার
িদক ছাড়া অ  সব ােন িতেযাগী গািড় িদেয় ধা া দয়া বা আঘাত করা যায়। িতেযািগতা  হওয়ার সে
সে  দখলাম এক গািড় িদেয় আেরক গািড়েক ধা া আর আঘােতর তা-ব। ায় ২০ িমিনট ধের িতেযাগী চালকরা
এেক অে র গািড়  আঘাত কের চলেলন, এেক  এেক  িট  গািড়  ছাড়া সব গািড়  িবন  িকংবা  অেকেজা হেয়

িতেযািগতায় হের িতেযািগতার মাঠ থেক িবদায় িনল িকংবা তােদর বলুডজার িদেয় সিরেয় ফলা হেলা। শষ
িট সচল গািড় তখন এেক অ েক ধা া িদেয় বা আঘাত কের চলল এবং িমিনট দেশেকর মেধ  একিট গািড়

িন ল হেয় িবদ মান সচল ৩৪ নং গািড়র চালকেক িবজয়ী করল। করতািল মখুিরত জনতা, জয়ীর িদেক হােতর
তালেুত ঠাঁট  ছঁুেয় চমুু  ছুেড় দয়া িবরল বসনা বা বী  ও মেয় েভ াথীরা  তােক  অিভন ন জানােলন এবং
সবেশেষ িবজয় ে  দাঁিড়েয় ১ম ও ২য় চালক তােদর িনপুণতা ও সাহিসকতার িতিব  ও িতফলন আমােদর
উপহার িদেলন। দখলাম আমােদর নাত নাতিনরাও দীঘ করতািল িদেয় মািকন দশকেদর সে  উপেভােগ একমনা
হেলা।

১ম দফা িতেযািগতার পর অেকেজা গািড় েলােক মাঠ থেক বলুেডাজার িদেয় সিরেয় জয়ী হওয়া গািড়িটেক রেখ
তমিন ১৮/১৯িট  ভা া গািড় নতুন িতেযাগী  চালকরা িনেয় এেস িতেযািগতায় নামেলন। ১ম দফার িবজয়ী
িতেযাগী তার গািড় িনেয় এই দফার িতেযািগতায় রেয় গেলন। ১ম দফার িতেযািগতার মেতা গািড় িদেয়

গািড়েক ধা া িদেয় ১িট শষ পয  চালু গািড়েক ও তার চালকেক জয়ী ঘাষণা করা হেলা। এমিন আরও ৪ দফা
িতেযািগতার পর কাদা মাখা মখুাবয়ব িনেয় জয়ী হেলন সই ৩৪নং গািড়র চালক। সমাপনীয় হািস আর িনেত

মখুিরত হেলা সারা মাঠ ও বশ দােমর িটেকট কের দখেত আসা অ নিত মা ষ। আিম, িসতারা, ছেল জয়, বউমা
িহিম, নািত অিনম ও অন এবং নাতিন অিড় দখলাম, বশ ি ত হলাম, িতেযািগতার া েণ ঘের বানােনা রিঙন
ও া  আইসি ম মেুখ িনেয় হািসেত উ ল ও িনেত মুখিরত সব দশকেদর মেল িনেজেদর হািরেয় ফললাম।

মাটরযান িবন করেণর িতেযািগতার নািক চলন ঘেট যু রাে  ১৯৩০ এর দশেক। ফাড  মাটর কা ািন
কতৃক স সমেয় িনিমত খ াত মেডল-িটর পুরেনা ও ায় অেকেজা মাটরযানসমহূ িবিভ  মলায় ও ছাটখােটা
শহের আবজনা িহেসেব ফেল দয়ার আেগ এই ধরেনর িতেযািগতায় নামােনা হেতা। যু রাে  ১৯৪৭ সােল
জৈনক ডন বােসল কােরল ীডওেয়েত আকষণীয়ভােব এই িতেযািগতা জনগেণর সামেন িনেয় আেসন। পের
িনউইয়েকর ইসিলপ ি ডওেয়েত ল াির ম ডলসন এই িতেযািগতার আেয়াজন কের জনগেণর নজর কােড়ন। এর
পের বশ কেয়কিট ছাট ও মাঝাির শহের মাটরযান িবন করেণর িতেযািগতা অ ি ত হেত থােক। অে িলয়ায়ও
পরুেনা গািড় িবন করেণর এই ধরেনর িতেযািগতা সই সময় থেক অ ি ত হেয় আসেছ বেল জানা যায়। ১৯৬৩
সােল স মহােদেশর এিডেলেডর রাউলী পাক  ীডওেয়েত ২০ হাজার দশকপু  মাটরযান িবন করেণর এক
িবরাট ডািব অ ি ত হেয়িছল বেল জানা যায়। এর পের িবিভ  শহের এই ধরেনর িতেযািগতা অ ি ত হেয়
আসেছ। স মহােদেশর িতেযািগতায় ধানত অে িলয়ায় তির মাটরযান অংশ হণ কের। যু রাে র িবিভ  ােন
অ ি ত  এসব  িতেযািগতায়  তমিন  যু রাে র  তির  পরুেনা  মাটরযানেদর  ান  দয়া  হয়।  ১৯৭২  সােল
লসএে েলস শহের একবার এেকবাের আনেকারা নতুন মাটরযান িনেয় গািড় ভা ার এই মেহাৎসব অ ি ত হয়।
আনেকারা নতুন গািড় ভা ার িতেযািগতা অব  জনগণ হণ কেরনিন। ফলত লসএে েলেসর িবন করেণর এই
মেহাৎসেবর পর আনেকারা নতুন গািড় িনেয় আর এ ধরেনর ডািব অ ি ত হয়িন। শানা যায়, ২০০১ সােল নািক
যু রাে র িবিভ  ােন পরুেনা  ২০০০িট  মাটরযান িবন করেণর িতেযািগতার ায় ৪০০০ িতেযাগী  চালক
অংশ হণ কেরন। কানাডার ওয়াইড ওয়াটার শহের ২০০০-২০০১ সােল একই ধরেনর িবন করেণর ডািব অ ি ত
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হয়। সই সমেয় নািক এই ধরেনর িতেযািগতােক িভিডওেত ধারণ কের িকেশার-িকেশারীেদর মােঝ জনি য় করার
চ াও করা হয়। ি ড চ ােনল নামীয় িটিভ ২০০৫ সােল িবন করেণর ডািব স চার কেরিছল। ২০০০ এর দশেক
পপার িভউ  যু রাে  ব াপকভােব িবন করেণর ডািব  চার  কের এেসেছ। সা িতককােল  অব  মাটরযান

িবন করেণর এই িতেযািগতার সংখ া কেম এেসেছ। এসব িতেযািগতায় মা েয় ছাট পরুেনা ভা ােচারা িসডান
গািড় যু  করা হে । ছাট ছাট জনপেদ যুি েক মাধ ম কের িকংবা িভিডও গমেসর অবয়েব অ া  চািরত

ীড়া িতেযািগতার আিবভাব গািড় িবন করেণর িতেযািগতার সংখ া কিমেয় িদেয়েছ িকংবা এ প অ ানেক
জনি য়তার  িনিরেখ  িপছেন  ফেল  িদেয়েছ  বেল  মেন  হে ।  অব  িবন করেণর  ডািব,  িবনে র  িতেযাগী
িশেরানামািয়ত িভিডও গমস বা ীড়া িব এখনও যু রাে র িকেশার িকেশারীেদর কােছ ি য় িবেনাদনীয় খলা।

মাটরযান িবন করেণর এই িতেযািগতা বলা হেয় থােক, সাধারণ মা েষর িবেনাদেনর মাধ ম িহেসেব ব বহায বা
হণীয় িহেসেব ধের নয়ার বাইের িত লতােক জয় করার মানব মানস িতফিলত কের। দৃ মান বাধা-ব ত য়

দূর কের, মা ষ উ ািবত যিু িভি ক য  দানবেক য জয়ী করা যায় এবং এভােব অিজত জয় য মা েষর
মবধমান সৃজনশীল উ াবনােক স িতভ ও মািণত কের সজ  এ ধরেনর িতেযািগতা সামািজক ল

অজেন সহায়েকর িকংবা সারথীর ভূিমকা পালন কের বেল এর সে  সংি  উৎসাহী ব ি রা বেল থােকন। আমােদর
কােছ মেন হেয়েছ যু রাে র াচেুয ভরা জীবেন এই ধরেনর মা ষ সৃ  হািতয়ার ভে  পািথব স ি  অজন করার
পেথ  য  অলস  ও  অ ৎপাদনশীল  তা ণ  মােঝ  মােঝ  বপথগামী  হয়-  তাই  িতফিলত  কের  এই  ধরেনর

িতেযািগতা। সারা িবে  মা েয় তথ , অথ, যিু  ও যাতায়াত সীমা িবহীন হেয় সবার জ  মু  হেয় আসেছ,
দািরে র  অিভঘাত  যিু ক  উেদ া া  িব শালীর  অ ভিূতেক  সকেলর  কল ােণ  এিগেয়  আনার  মানস  িদেয়

গিতশীলতার অ েল িনেয় যাে  বেল মাটরযান িবন করেণর এ প িতেযািগতার জ  জনসমথন মা েয়
কেম আসেছ বেল আমােদর ধারণা।

রাটল াে ডর মাটরযান িবন করেণর িতেযািগতা শষ হওয়ার সে  সে ই যু রাে র াধীনতা িদবস ৪ জলুাইর
আকাশ ভরা সূয তারার ঝলকািনসম আতশবািজর রাশনী ছিড়েয় পড়িছল আমােদর সামেন। িতেযািগতার ােনর
৩ িদেক এক ঘ া ধের িনরবি  আতশবািজ আকাশজেুড় সূয তারার রাশনী ও ভাবধারা িনেয় াধীনতা ও গিতর
বাণী ছিড়েয় িদেয়েছ। পলকহীন নীরবতায় আমরা মািকনীেদর সে  একেযােগ এক মেন এই আতশবািজেক হণ
কেরিছ। আকাশজেুড় সূয তারােক মা েষর জয়যা ার িদক িদশারী িহেসেব মেন কেরিছ। মেন হেয়েছ ৪ জুলাই এর
আেলাকস া ও মনমাতােনা আতসবািজ এই দেশর িত ার সই দাশিনক িভি - সকল মা ষ সমান এবং জীবন,
মিু  ও েখর অে ষণ সব মা েষর অল নীয় অিধকার- এর দশন আেলার ছটার বভব ও আকষণীয়তা িনেয়
আমােদর িচে র অ ধাবেন ান িনেয়েছ। আমরা িনি তভােব জেনিছ য যু রাে র সব ােন িনর শ সংখ াগির
জনগণ  এই  দশেনর উ রািধকারী।  এই  ি েত  আমােদর মেন হেয়েছ  মাটরযান  িবন করেণর মেতা  এসব

িতি য়াশীল  িতেযািগতা ায়ীভােব  যু রাে র বিশ তার ান িনেত পারেব না। আমরা িনি ত  হেয়িছ য
মা েষর সমতা ও মিু র পেথ এিগেয় যাওয়ােক িবন করেণর িতেযািগতা থািমেয় িদেত পারেব না,  াচেুযর
সামিয়ক িব াি  িচরায়ত জেয়র পথ থেক মানব গিতেক িবচু ত করার বদনাদায়ক পার মতায় কান কােলই
পৗছঁেব না। যু রাে  জ  নয়া আমােদর নাত নািতনরা, ল  করলাম িবন করেণর িতেযািগতার তুলনায় অেনক
বিশ উৎসাহ ও উ ীপনার সে , আকােশ আতশবািজর ছিড়েয় দয়া াধীনতা ও মিু র সই িত িব ও আেবদন
দখেছ এবং িনি তভােব মেন ােণ হণ করেছ। এবং তাই ল  কের রাটল াে ডর িবন করেণর িতেযািগতার

অ ৎপাদনশীল পিরম-ল থেক িনর র সৃজনশীলতার িভি েত সব মা েষর অ ভুি য় গিতর তীিত এবং সই
পথ ধের এিগেয় যাওয়ার সংক েবাধ িনেয় আমরা যু রাে র সাধারণ ও সংখ াগির  জনগেণর মেল আবার িফের
এেসিছ।
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