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o মহাসড়ক িবভােগর aিতির  সিচব ( শাসন aনুিবভাগ) আ ল মােলক e কিমিটর আহব্ায়ক। মহাসড়েক েমাটরসাiেকলসহ েছাট 
গািড় কীভােব িনয় ণ করা যায়, তা খুজঁেত e কিমিট গঠন করা হয়।  
 
কিমিটর সদ  কলািম  ƣসয়দ আবুল মকসুদ সমকালেক বেলেছন, গত জুেন কিমিট গঠেনর পর eকিট মা  সভা হেয়েছ। 25 িদন 
পর পরবত  সভা হoয়ার কথা িছল। িক  তােক িবআরিটe েথেক জানােনা হয়, সভািট িগত করা হেয়েছ। eরপর কিমিট আর 
েকােনা কাজ করেছ িক-না তা তার জানা েনi।  
 
আবুল মকসুদ বেলন, সরকাির আেদেশ eকিট কিমিট হেয়েছ। কিমিটর সদ রা স ানী পাে ন। তারপর দুi মাস আর েকােনা খবর 
থাকেব না, e েতা সরকাির আেদেশর ল ন। ঈেদ মহাসড়েক েছাট গািড়র কারেণ কত মানুেষর াণ েগল! 
 
কিমিটর আহব্ায়ক আ ল মােলক সমকালেক বেলেছন, তিড়ঘিড় কের কাজ করেত চান না। থম সভায় সব সদে র কােছ সুপািরশ 
চাoয়া হেয়েছ। সুপািরশ েপেল পরবত  সভা হেব। েসখােন েদখা হেব aেটািরকশা, াটািরচািলত িরকশা, iিজবাiক, নিছমন, 
ভটভিট, েমাটরসাiেকলসহ a া  েছাট গািড় কতটা িবপ নক, দুঘ র্টনার জ  কতটা দায়ী। েস aনুযায়ী ব া েনেবন। 
aেটািরকশা o েমাটরসাiেকেলর িনব ন থাকেলo বািকগুেলা aৈবধ যান। েসগুেলা কীভােব িনয় ণ করা যায়, তা িনধ র্ারেণ সুপািরশ 
করেব কিমিট। েমাটরসাiেকল তার ভাবনায় রেয়েছ। মহাসড়েক ei িদব্চ  যানেক কীভােব িনয় ণ করা যায়, তার পথ খুজঁেব 
কিমিট।  
 
আ ল মােলক জািনেয়েছন, সড়েক শৃ লা েফরােত eরi মে  সােবক েনৗপিরবহনম ী শাজাহান খােনর েনতৃতব্াধীন কিমিট 222িট 
সুপািরশ সংবিলত িতেবদন ধানম ীর কােছ জমা িদেয়েছ। তার ম ণালেয় eেসেছ। েসখােনo েছাট গািড় িনয় েণর সুপািরশ 
রেয়েছ। eর সে  সমনব্য় কের সুপািরশ করেব তার কিমিট। 
 
শুধু েছাট গািড় নয়, ঈদযা ােক র াত কেরেছ েবপেরায়া গািড়o। গত বৃহ িতবার েফনীেত গােছর সে  িপকিনেকর বােসর ধা া 
েখেয় আটজেনর মৃতুয্ হয়। eআরআiর সহেযাগী a াপক কাজী েমা. সাiফুন েনoয়াজ বেলেছন, ফাঁকা রা ায় বাসিট িনয় ণ 
হারােনার কারণ হেত পাের চালক ঘুিমেয় িগেয়িছেলন। েমাটাদােগ e ছাড়া আর েকােনা কারণ িতিন খুেঁজ পাে ন না।  
 
েমাটরযান আiন aনুযায়ী, eকজন চালক eকটানা সেব র্া  পাঁচ ঘ া গািড় চালােত পারেবন। eক ঘ া িবরিত িদেয় িদেন সেব র্া  
আট ঘ া গািড় চালােত পারেবন। গত বছর ঈদুল িফতেরর সময় সড়েক াপক াণহািনর পর ধানম ী েশখ হািসনা ei আiন 
কায র্করসহ পাঁচ দফা িনেদ র্শনা িদেয়িছেলন। দূরপা ার গািড়েত দু'জন চালক রাখা eবং চালকেদর জ  পেথর পােশ িব ামাগার 
িনম র্ােণর িনেদ র্শ েদন ধানম ী। বছর গড়ােলo eসব িনেদ র্শনা কায র্কর হয়িন সব বােস। মািলকেদর সংগঠন সড়ক পিরবহন 
সিমিতর মহাসিচব খ কার eনােয়ত u াহ সমকালেক বেলেছন, বড় পিরবহনগুেলার ায় সবাi দূরপা ার বােস দু'জন চালক 
রাখেছ।  
 
তেব পিরবহন খােতর বসায়ীরা বলেছন, ঈেদর আেগ-পের 26 িদন তােদর বসার সময়। ei সমেয় চালকরা িদেন 33 ঘ াo 
গািড় চালান। যানজেটর কারেণ গ ে  েপৗঁছেত িবলমব্ হয়। যা ী েপেত চালক িব াম না িনেয়i েফর যা া কেরন, েবপেরায়া 
গিতেত চেলন। া  চালেকর েবপেরায়া গিত ঈেদ দুঘ র্টনার eকিট বড় কারণ।  
 
িবআরিটeর পিরসংখয্ান aনুযায়ী, ঈেদর িদন েথেক পরবত  eক স াহ দুঘ র্টনা o াণহািন েবেড় িদব্গুণ হেয় যায়। রা া ফাঁকা েপেয় 
গািড়র গিত বাড়ান চালকরা। যা ীক াণ সিমিতর মহাসিচব েমাজাে ল হক েচৗধুরী বেলেছন, ঈেদর আেগ সড়েক েয নজরদাির 
থােক, ঈেদর পর আর তা থােক না। তাi ঈেদর িদন েথেক পেরর eক স াহ েবিশ দুঘ র্টনা ঘেট। তার ধারণা, eবােরর ঈেদ মৃতুয্র 
সংখয্া িতনশ'র কাছাকািছ হেত পাের।  
 
িবআরিটe েচয়ার ান মিশয়ার রহমান বেলন, ঈদযা া িনরাপদ করেত সংি  কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর ছুিট বািতল করা হেয়েছ। ঈেদর 
আেগ-পেরর িদনগুেলােত সড়েক বাড়িত নজরদাির কেরেছন। তারপরo েযসব দুঘ র্টনা ঘটেছ, eর েপছেন সড়েক িনয়ম েমেন না 
চলার মানিসকতা দায়ী বেল মেন কেরন িতিন।  
 
eআরআiর ত ানুযায়ী, 64 শতাংশ সড়ক দুঘ র্টনার কারণ aিতির  গিত, 48 শতাংশ দুঘ র্টনা ঘেট েবপেরায়া চলাচেলর কারেণ।  


