
দেশ দেশ সড়েক টাল ব ব া
িবে র অিধকাংশ দেশই সড়ক-মহাসড়েক টাল আদায় হয়। তেব সাধারণ জনগেণর জ
িবক  সড়কও থােক
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সরকােরর প  থেক দেশর মহাসড়ক েলা থেক টাল আদােয়র ঘাষণা িদেয় বলা হে , িবে র ায়
সব দেশই সড়ক ব বহাের টাল িদেত হয়, তাহেল বাংলােদেশ কন নওয়া হেব না? টাল থেক য অথ
পাওয়া যােব, তা িদেয়ই সারা বছর সড়ক েলার র ণােব ণ ও মরামেতর ব য় িনবাহ করা হেব। ধু ৪,
৬ ও ৮ লেনর মহাসড়েক টাল িদেত হেব। এমন াপেট িবিভ  দেশর টালব ব া স েক িব ািরত
খাঁজ-খবর  িনেয়  দখা  যায়,  ইউেরাপ-আেমিরকাসহ  িবে র  অিধকাংশ  দেশই  সড়ক-মহাসড়েক
টালব ব া ব িদন ধের চেল আসেছ। তেব সাধারণ জনগেণর জ  িবক  সড়ক রেখ এই ব ব া চালু

করা হেয়েছ। এছাড়া টালযু  মহাসড়েক চলাচলকারী গািড় েলােক বাড়িত িবধা দওয়া হয়।

সাধারণত িবেদেশ িবিভ  বসরকাির সং া এ ে সওেয় বা ি ওেয় িনমােণর পর টাল আদায় কের সই
টাকা তুেল নয়। এছাড়া একিট ট বা ািভ  থেক অ  ট বা ািভে  েবশ করার সময় টাল
িদেত হয় সরাসির সরকারেক। অব  বিশরভাগ ে ই িনয়ম হে , সরকার-িনয়ি ত সড়েক কােনা
টাল িদেত হয়  না।  সংি  দশ েলার  সরকার  যানবাহেনর  লাইেস  থেকই  ট া  আকাের  সড়ক

ব বহার বাবদ অথ িনেয় নয়। যমন বাংলােদশ সরকারেকও গািড়র লাইেস  ও তা নবায়েনর সময় সড়ক
ব বহােরর ট া  দান করা হয়। সাধারণত ইউেরাপ, আেমিরকায় যাতায়ােতর ে  ই ধরেনর সড়ক ও
উড়ালেসতুর ব ব া রেয়েছ। সাধারণ জনগণ সরকাির সড়েক চলােফরা কের। আর যারা বিশ টাকা ব য়
করেত স ম, তারা যানজটমু  হেয় ত যাওয়ার জ  বসরকািরভােব িনিমত সড়ক বা উড়ালেসতু ধের
যাতায়াত কের। এজ  তারা টাল দয়। িক  সরকাির সড়েকর ে  কাথাও জনগণেক টাল িদেত হয়
না। এসব সড়েক িকছুটা যানজট থােক। িসগ াল থােক। আর বসরকাির ব ব াপনার সড়ক েলা মূলত
ি ওেয়। য সড়েক কােনা িসগ াল থােক না। যা িদেয় ত যাতায়াত করা যায়। কারণ বেড়া অে র
টাল েন সবাই ি ওেয়েত ওেঠ না। যখােন টাল িদেত হয়, তার আশপােশ অব ই টালিবহীন িবক

সড়কও থােক, যা িদেয় সাধারণ জনগণ যাতায়াত কের।

ভারেতও টালব ব া আেছ, এটা যমন িঠক, তমিন একই সে  আমােদর ব ব ু সতুর চেয় সেদেশর
অেনক বেড়া বেড়া  সতু স ূণ  টালমু ।  বাই-িস াপুেরর রা ায় টাল িদেত হয়। টাল িদেত হয়
জাপােনর রা া ও াইওভােরও। কািরয়ােত ধু টাল িদেত হয় হাইওেয়েত। যারা টাল িদেত না চায়,
তারা লাকাল (িবক ) রা া িনবাচন করেত পাের। যানজটমু  অেনক েলা লেনর কারেণ বিশরভাগ
মা ষ এখােন টাল িদেয় হাইওেয়েকই িনবাচন কের। এই টাকাটা তারা দয় িবেশষ িবধা ভােগর জ ।

ইউেরােপর দশ েলার মেধ  জামািন, হল া ড ও বলিজয়ােমর হাইওেয়েত কােনা টাল নই। ইতািলেত
হাইওেয়েত টাল আেছ িক  বেড়া শহেরর মেধ  ঢুকেত- বেরােত ১০-২০ িকেলািমটার ি । যমন ভিনস,
িমলান।  াে ও  এমনই।  যু রাে র  ট ােসর  অিধকাংশ  ি ওেয়েত  টাল  িদেত  হয়  না।  টালযু
হাইওেয় েলা  করার  মূল  উে  হেলা,  দূেরর  শহের  যেত  যন  থামেত  না  হয়,  অথাত্  ািফক
িসগ ালমু  রা া। এসব রা ায় সেবা  গিত ১৩০ িকেলািমটার। পাশাপািশ টাল ি  রা া আেছ, যা
িদেয় সব শহেরই যাওয়া যায়। এসব রা াও অেনক ে  ািফক িসগ ালমু , তেব সেবা  গিতসীমা
৯০ িকেলািমটার।

  আেনায়ার আলদীন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

যু রাে র িনউ জািসেত বসবাসকারী একজন িবিশ  ব বসায়ী ইে ফাকেক জানান, যু রা  জুেড় ই
ধরেনর সড়ক আেছ—একিট হাইওেয়, অ িট ি ওেয়। হাইওেয়েত িসগ াল থােক, িক  ি ওেয়েত থােক
না। ি ওেয়েত টাল িদেত হয়। ি ওেয় েলা মূলত বাইপাস আকাের থােক। সরাসির শহের েবশ কের
না।  শহেরর পােশ নেম হাইওেয় ধের  শহের  েবশ করেত হয়।  িনউ জািস  ও িনউ  ইয়ক টেক
ভ ারাইজিন  ি জ  যু  কেরেছ।  িনউ  জািস  থেক  িনউ  ইয়ক  গেল  ি েজর  কােছ  িনউ  জািস  ট
গভনেম টেক ১৪ ডলার টাল িদেত হয়। আবার িনউ ইয়ক থেক িনউ জািস আসার পেথ ি েজর কােছ ১৫
ডলার টাল িদেত হয়, যা পায় িনউ ইয়ক ট গভনেম ট।

ওয়ািশংটন িডিসেত বসবাসকারী একজন বাসী কিমউিনিট নতা জানান, ওয়ািশংটন থেক িনউ জািস
যেত ম ািরল া ড, ভািজিনয়া, পনিসলেভিনয়াসহ চারিট ট অিত ম করেত হয়। িতিট েটর বডাের

সংি  সরকারেক টাল িদেত হয়।

খাঁজ িনেয় জানা যায়, এ ধরেনর ব ব া কবল যু রাে ই নয়, অিধকাংশ দেশই রেয়েছ। আর টাল
দওয়ার ে  রেয়েছ ই ধরেনর ব ব া ‘ইিজ পাস’ (E-Zpass) ও নগদ দান। ‘ইিজ পাস’ থাকেল

এ ে সওেয়েত কাথাও থামেত হয় না। গািড়র ড াসেবােড ‘ইিজ পাস’ রাখা থােক। টাল াজায় ািপত
সনসর সখান থেক টাকা কেট নয়।

িবেশষ রা যা বেলন : দেশ মহাসড়ক থেক টাল আদােয়র িস াে র িবষেয় িবেশষ রা বলেছন, টাল
আদােয়র  আেগ  মহাসড়েক  চলাচলকারী  গািড় েলােক  বাড়িত  িবধা  িদেত  হেব।  এজ  মহাসড়েক
ধীরগিত ও তগিতর গািড়র পৃথক লেনর দরকার হেব।  দূরে র গািড়র জ  পৃথক সািভস লেনর

েয়াজন হেব। আর জনগেণর টাকায় িনিমত সড়েক জনগণ চলাচল করেব। সখােন কন সরকার টাল
আদায় করেব? আর সড়েক যসব গািড় চেল, সব গািড়ই তা সরকারেক ট া  দয়। তারা তা কারা ের
টাল িনেয়ই িনে ।

সড়ক পিরবহন িবেশষ  অধ াপক ড.  সাম ল হক বেলন,  ‘মহাসড়েকর সতু  ও সড়ক থেক টাল
আদােয়র িনয়ম ভারতসহ িবিভ  দেশ আেছ। তেব তা এমনভােব নয় য সবাইেক িদেতই হেব। গিরব
জনসাধারেণর জ  িবক  সড়ক রাখেত হেব। আমােদর দেশ যিদ সবা দওয়া িনি ত করা হয়, তাহেল
আেরা িকছু ে  টাল আদায় করা অেযৗি ক নয়। তেব একসে  টাল আদায় করেল তা সাধারণ
মা েষর জ  বহন করা ক কর হেব। আর এ টাল আদায় করােক ক  কের চাঁদাবাজরা সংগিঠত হেব।’

দেশর িতনিট মহাসড়েক টাল আদায় হে :  সড়ক ও জনপথ অিধদ র সূে  জানা গেছ, বতমােন
িতনিট মহাসড়েক টাল আদায় করা হে । এ িতন মহাসড়েকর দঘ  অ যায়ী টােলর হােরও ব বধান
রেয়েছ। এর মেধ  নকলা-হািট ম ল-বনপাড়ার ৫০ িকেলািমটার সড়েক ২০০৩ সােলর ১ ম থেক টাল
আদায় হে । ২০০৫ সােলর ১০ মাচ থেক ৭৪ িকেলািমটার দীঘ ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর জগদীশপুর-
শরপুর অংেশ ( মপুর টাল াজা) টাল আদায় করা হয়। আর ২০০৮ সােলর ১৬ অে াবর থেক টাল

আদায় চলেছ চ াম পাট একেসস রােড। মা  ১২ িকেলািমটার দীঘ হওয়ায় এ সড়েক টােলর হারও
অেনক কম।

স ত, বতমােন দেশ িবিভ  সতু এবং াইওভাের চলাচেলর জ  যানবাহেনর ধরন অ যায়ী িনধািরত
হাের টাল িদেত হয়। সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতায় সারােদেশ সড়ক রেয়েছ ২১ হাজার ৫৯৫
িকেলািমটার। এর মেধ  ৩ হাজার ৯০৬ িকেলািমটার জাতীয় মহাসড়ক। এর মেধ  ঢাকা-চ াম, ঢাকা-
িসেলট, ঢাকা-খুলনা এবং ঢাকা-রংপুর এসব মহাসড়েকই সরকার টাল আদােয়র কথা বলেছ।
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