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সড়েক ঃসহ শ স াস হাইে ািলক হন 

 

িনয়ন মিত ল : শ ষণ স েক গণসেচতনতা ি েত চার বছর ধের ‘হন দাই বাজায় দাই’ ক াে ইন করেছন মিম র রহমান 
রেয়ল নােমর এক ত ণ। িতিন জানান, একিদন ব কে  আমার মেয়েক ম পাড়াই। িক  িক ণ পেরই হঠাৎ হেনর িবকট শে  
মেয়  জেগ যায়। এরপর কােনা শ  নেলই মেয়  ভেয়-আতে  ক পেত থােক। অ  িশ েদর কথা ভেব সই থেক রেয়ল 

শ ভােব ক াে ইেন নােমন। াত িচিকৎসক াণ গাপাল দ  জািনেয়েছন, বছর কেয়ক আেগ চ াম মিডেকেল আকি ক 
উ শে  চমেক ওঠার কারেণ সমেয়র আেগই িশ  জ  দয় এক মা। ওই ঘটনায় সখােন উ শ  িতেরােধ আইনই করা হয়। 
শ ষণ রােধ িলশ গত ১৮ এি ল িঝনাইদেহ অিভযােন নেম অধশতািধক হাইে ািলক হন জ  কের। এ ঘটনার িদন পরই 
হেনর শে  আতি ত হেয় মাটরসাইেকল থেক রা ায় পেড় বােসর চাকায় িপ  হেয় াণ হারান িঝনাইদহ ব ব  কেলেজর 
িশ ক সানিজদা িম (৩২)। এর কিদন পর রাজধানীর এিলফ া  রােড এক  কােরর চালক উ শে  হন বাজােল পােশ থাকা এক 
িশ   কােন হাত িদেয় সড়েক বেস পেড়। পােশই িরকশাযা ী এক সংবাদকম  হন বাজােত িনেষধ করেল চালক তােক িপেষ মারার 
মিক িদেয় পািলেয় যায়। রাজধানীসহ বাইেরর জলা েলােত এভােবই তমান আত  হেয় উেঠেছ যানবাহেনর হাইে ািলক হন 

(উ মা ার শ  ি র য )। অসহনীয় মা ার এ শ ষেণ বিধর ও বণশি  ন সহ নানা া  জ লতার িশকার হে ন সাধারণ 
মা ষ। িব া  সং া ও আেমিরকান ি চ এ  হয়ািরং এেসািসেয়শেনর (আশা) মেত, বণেযা  শে র সহনীয় মা া সেবা  
৪০ ডিসেবল। আর হাইে ািলক হন সখােন ১২০ ডিসেবল পয  শ  ছড়ায়। এর ি িত ৯ সেকে র বিশ হেলই িতকর। ডা. াণ 
গাপােলর মেত, ৭১-৯০ ডিসেবল শে  বণ মতা ন  হেল তা ফরােনা যায় না। এমন অব ায় বণয ও কাজ কের না। অথচ 

রাজধানীেত শে র মা া ১৩৫ ডিসেবেলরও বিশ। ঢাকা মহানগর িলশ ২০০৭ সােল রাজধানীর িবমানব র, িমর র, লশান, 
ধানমি সহ বশ িক  এলাকার সড়েক হন বাজােনা েরা ির িনিষ  কেরিছল। হন জ  ও জিরমানাও করা হেয়িছল। তেব িক িদন 
পরই তা থেম যায়। দীঘিদন পর ২০১৭ সােলর ২২ আগ  রাজধানীেত াণঘাতী হন বে  িনেদশনা চেয় িহউ ান রাইটস অ া  
িপস ফর বাংলােদেশর পে  থম হাইেকােট িরট কেরন আইনজীবী নিজল মারেশদ। পরিদন হাইেকাট ৪৮ ঘ ার মে  
হাইে ািলক হন বে র িনেদশনা জাির কেরন। সই সে  আমদািন ব  ও বাজাের থাকা হন সাতিদেনর মে  জ  ও িতনিদেনর 
মে  হাইে ািলক হন বাজােনা গািড় জ  করেত বলা হয়। এর ায় চার মাস পর আইনজীবী নিজল মােশদ হাইে ািলক হেনর 
উৎপাদন বে ও হাইেকােটর িনেদশনা চান। আেদেশ হাইেকাট আবািসক ও িভআইিপ এলাকায় রাত ১০টার পর সব হন বাজােনা ব  
ও ২০ িকেলািমটার বিশ গিতেত গািড় চালােনার ওপর িনেষধা া দন। একই িনেদশনায়, কাকরাইল-মগবাজার হেয় ময়মনিসংহ 
রাড, শাহবাগ-সােয়  াবেরটির রাড হেয় গাবতলী পয  হন তদারিক ম গঠন করেত বলা হয়। এসব িনেদশনার পর তৎপর 

হেয় ওঠা আইন লা বািহনী কেয়ক দফায় অিভযান চািলেয় বশ িক  গািড় জ  ও কেয়ক হাজার হাইে ািলক হন েল ন  কের। 
তেব গত দড় বছের হন বে  আর কােনা উে াগ নয়া হয়িন। ময়মনিসংহ রাড িকংবা গাবতলী পয  সড়েক কােনা তদারিক 

মও নই। রাত ১০টার পর এসব সড়েক গিত কমােনা তা েরর কথা দানেবর মেতা িবকট শে  একটানা হন বািজেয় রােতর 
নীরবতা ভেঙ ঝেড়র গিতেত চলেত থােক াকসহ অসং  যানবাহন। এেত সারািদেনর কম া  মা েষর ম ন  হেয় শারীিরক 
নানা জ লতার িশকার হে ন। এর ওপর িদেনর বলায় ল সড়কসহ অিলগিল পয  শত শত গািড়র হাইে ািলক হেন অসহনীয় 
পিরি িতর ি  হে । 



চালকেদর ি , হেনর শ  কম হেল পথচারীরা নেত পান না। িক  হাইে ািলক হন একবার চাপেলই তারা রা া ছেড় দন। 
মািলকরা তাই গািড়েত উ মা ার শে র হন-ই লাগান। আর পথচারীেদর অিভেযাগ, কােনা কারণ ছাড়াই িবকট হন বািজেয় চেল 
চালকরা। কােন তালা লেগ গেলও তারা তায়া া কের না। 

মানবশরীের শ ষেণর িতি য়া িনেয় দীঘিদন ধের কাজ করা ার সিল াহ মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর নাক, কান ও গলা 
িবভােগর অ াপক ডা. মিনলাল আইচ িল  বেলন, সহনীয় মা ার চেয় বিশ শ  মা ষেক মানিসক ও শারীিরকভােব অ  কের 
ফেল। মাগত শ ষেণ কােনর েলা িবকল হেত থাকেল াভািবক শ  শানা যায় না। এক  গেবষণার উ িত িদেয় বেলন, 

শ ষেণর এ ভয়াবহতা চলেত থাকেল ২০২১ সােলর মে  রাজধানীর দড় কা  বািস ার মে  ৫০ লাখই বণশি  হারােব। এক 
পযােয় েরা ির বিধর হেয় যােব। 

১৯৮৩ সােলর মাটরযান আইন অ যায়ী হাইে ািলক হন বাজােনায় সেবা  য ১০০ টাকা জিরমানা িনধারণ করা হেয়েছ, তা 
বাড়ােনার দািব েলেছন পিরেবশবাদীরা। তারা বলেছন, এ জ  িব মান আইেনর কেঠার েয়াগসহ শাি র মা াও বাড়ােত হেব। 
জানেত চাইেল বাংলােদশ পিরেবশ ব চাও আে ালেনর (বাপা) চয়ার ান আ  নােসর খান ভােরর কাগজেক বেলন, 
আইন েয়াগকারী সং া ও বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক পে র (িবআর এ) তৎপরতা আেরা জারদার করা না হেল উ মা ার 
শ  ি কারী হেনর বহার ব  হেব না। িতিন এ জ  পিরেবশ অিধদ েরর ন ে  িলশ, িবআর এ ও অংশীজনেদর িনেয় 
সমি ত রাড াপ তিরর পরামশ দন। 

এিদেক, হাইেকােটর িনেদশনার বা বায়ন না থাকায় গত দড় বছের হাইে ািলক হেনর উৎপাদন, আমদািন যমন বেড়েছ তমিন 
অবােধ িবি ও হে । রাজধানীর বাংলােমাটর, ই াটন, িবজয়নগর, নবাব র, ধালাইখাল এলাকায় মাটর পাটেসর দাকান েলােত 
সহেজই পাওয়া যাে  িনিষ  হাইে ািলক হন। খ জ িনেয় দখা গেছ, তােদর চািহদামেতা প চশ থেক দড় হাজার টাকায় 
অবােধ িবি  হে  এসব হন। িলেশর নজরদািরর িবষেয় জানেত চাইেল কেয়কজন িবে তা বেলন, েয়ক একবার তারা এেসিছল। 
হাইে ািলক হন িবি  করেত িনেষধ কেরেছ। তেব তােদর , তারা চাইেল আমােদর করার কী আেছ? 

জানেত চাইেল ঢাকা মাটর পাটস বসায়ী ক াণ সিমিতর সভাপিত সািহ র রহমান সািহদ ভােরর কাগজেক বেলন, িলশ আর 
র ােবর গািড়েতই তা অবােধ হাইে ািলক হন বহার হে । তারা বাধা িদেল তা আমরা হাইে ািলক হন িবি  করেত পারব না। 
তেব িতিন হাইে ািলক হন বহাের হাইেকােটর িনেষধা ার কথা জােনন না বেল ীকার কেরন। 

যিদও িবআর এর রাড সফ  শাখার পিরচালক শখ মাহা দ মাহ ব-ই-র ানীর জার দািব, হাইে ািলক হন বে  িনয়িমত 
া মাণ আদালত পিরচালনা করা হে । একই রকম দািব ঢাকা মহানগর িলেশর (িডএমিপ) ািফক উ র ও দি েণর  

কিমনশনার মাসেলহ উি ন আহেমদ ও মিফজ উি ন আহে েদর। লাকবল সংকেটর িবষয়  উে খ কের তারা ভােরর 
কাগজেক বেলন, হাইেকােটর িনেদশনা মাতােবক হাইে ািলক হেনর বহার ও উৎপাদন বে  িনয়িমত অিভযান চলেছ। তেব 

েরা ির ব  করেত সি িলত েচ া েয়াজন। 

 


