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গেবষণা বলেছ, ৯০ শতাংশ ঘটনার পছেন অিতির  গিত ও চালেকর বপেরায়া মেনাভাব দায়ী
ঘটনা রােধ পদে প বা বায়ন বল
ই িকেলািমটার অ র ি ড রাডারগান াপন, পুিলশ ও ফায়ার শন রাখার পরামশ

রাজন ভ াচায ॥ ১৯৯৮ থেক ২০১৫ সাল পয  সড়ক ঘটনার িতেবদন িবে ষণ কের বাংলােদশ েকৗশল
িব িবদ ালেয়র সড়ক ঘটনা িরসাচ ইনি িটউট (এআরআই) বলেছ, ৯০ শতাংশ ঘটনার পছেন অিতির  গিত
ও চালেকর বপেরায়া  মেনাভাব দায়ী। স িত মহাসড়েক ছাট যানবাহেনর চলাচলও ঘটনার অ তম কারণ
িহেসেব উেঠ এেসেছ। এ জ  ২০১৫ সােল মহাসড়েক যানবাহেনর সেবা  গিতসীমা ৮০ িকেলািমটার িনধারণ কের
দয় সরকার। একই বছর জাতীয় মহাসড়েক িসএনিজচািলত অেটাির া, িহউম ান হলার, নিছমন, কিরমন ও ভটভিট

চলাচেল  িনেষধা া  দয়া হয়। িক  এসব কাযকর হয়িন। যানবাহেনর গিত  িনয় েণর জ  িবিভ  মহাসড়েক
পিুলেশর ি ডগান স িত দখা গেলও এখন তা নই। ফেল ইে  মেতা গিতেত চলেছ সব ধরেনর যানবাহন।

ঘটনা রােধ সড়ক-মহাসড়েকর িবিভ  পেয়ে ট সড়ক িবভােগর প  থেক িবিভ  সে ত দয়া হেয়েছ। এর মেধ
রেয়েছ ঘটনা বণ এলাকা, গিত িনয় ণ সে ত, সতু এসবই সবেচেয় বিশ পূণ। জনকে র প  থেক
িবিভ  মহাসড়েক িনয়িমত যসব চালক গািড় চালান তােদর অ ত ২০ জেনর সে  কথা হেয়েছ। এেদর অ ত ১৭
জনই বলেছন, গািড় চালােনার সময় সে ত দখার খুব একটা েযাগ হয় না। অেনেকর ব ব  এমনও িমেলেছ,
ইে  মেতা গািড় চেল, সে ত বিুঝ না। কারণ লখাপড়া নই। তাছাড়া ২০ জেনর মেধ  েত েকই জািনেয়েছন,

ঘটনা বণ এলাকােত বিশ গিতেত গািড় চালােলও কাউেক কান জবাবিদিহ করেত হয়িন। সই সে  পিুলশ
িকংবা  াম মাণ  আদালেতর  নজেরও কখনও  পড়েত  হয়িন। য  কারেণ  ইে  মেতা  গািড়  চালােনার  িবষয়িট

াভািবকভােবই দেখন চালকরা।

িক  গেবষণা তা বলেছ, ঘটনার অ তম কারণ বপেরায়া গিত। এসব গেবষণার কান তথ ও চালকেদর কােছ
নই। মািলক সিমিতর প  থেক বাড়িত গিতেত গািড় চালােনার িবষেয় য খুব একটা নজরদাির হয় তা জার িদেয়

বলেত পােরনিন কান চালক। সব িমিলেয় ঘটনার সিঠক গেবষণা বা কারণ স েক চালকরা অেনকটা অ কাের।
ঢাকা থেক সবেচেয় পূণ মহাসড়ক হেলা চ াম, িসেলট, খুলনা, টা াইল ও ময়মনিসংহ। এই পাঁচিট সড়েকর
বাস চালকেদর সে  কথা বেল ঘটনা স েক এমন িচ  িমেলেছ। নামী দামী পিরবহন কা ািনর বাস চালকরাও
জােনন না অেনক িকছুই। তারাও িনেজর ই ােকই সবেচেয় বিশ  িদেয় গািড় চালান।

এই াপেট সড়ক ঘটনা িনয় েণ যত পদে প বাড়েছ পা া িদেয় বাড়েছ ঘটনার মা াও। সড়ক ঘটনা িনেয়
সরকারী- বসরকারী পযােয় সিঠক কান পিরসংখ ানও নই। আ জািতক সং া থেক  কের দশীয় এেকক

িত ােনর  জিরপ  এেকক  রকম।  পিরসংখ ান  িনেয়  িকছুটা  সংখ াগত  পাথক  থাকেলও  ঘটনার  কারণ  ও
িতকােরর িবষেয় পরামশ বা পািরশ একই রকেমর। অথচ এসব পািরশ বা বায়েনর গিত ম র। তাছাড়া এর

চেয় বড় সম া হেলা ঘটনার কারণ ও িতকার িনেয় সরকারী- বসরকারী পযােয় এেকক সময় এেকক ধরেনর
পািরশ তির হে । ফেল কান িস া ই এক নাগাের আেলার মুখ দেখ না। নতুন নতুন পরামেশ পুরেনা সবিকছু
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হািরেয় যায়। নতনু িস া  কাযকর করেত দখা যায় না।

আইেনর  েয়াগ  িনেয়   ॥  বাংলােদশ  েকৗশল  িব িবদ ালেয়র  এ াকিসেড ট  িরসাচ  ইনি িটউট
(এআরআই)-এর গেবষণা বলেছ, ঘটনার পর মামলার পুিলশী িতেবদেন ৬০িটর মেতা তথ  উে খ করেত হয়।
এর মেধ  ঘটনায় দায়ী ক, তাও িচি ত করা হয়। িত ানিট বলেছ, ৯০ শতাংশ ঘটনার পছেন অিতির  গিত
ও চালেকর বপেরায়া  মেনাভাব দায়ী। স িত মহাসড়েক ছাট যানবাহেনর চলাচলও ঘটনার অ তম কারণ
িহেসেব উেঠ এেসেছ। এ জ  ২০১৫ সােল মহাসড়েক যানবাহেনর সেবা  গিতসীমা ৮০ িকেলািমটার িনধারণ কের
িদেয়েছ সরকার। একই বছর জাতীয় মহাসড়েক িসএনিজচািলত অেটাির া, িহউম ান হলার, নিছমন, কিরমন ও
ভটভিট চলাচেল িনেষধা া দয়া হয়। এসব যানবাহন িনয় েণ উ  আদালেতর িনেদশনা আেছ। িক  এসব কাযকর
হয়িন।

জানা গেছ, গত বছর সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয়েক এআরআই িট কে র পরামশ দয়। একিটেত িত
ই িকেলািমটার অ র ি ড রাডারগান বসােনা এবং ৪০ িকেলািমটােরর মেধ  পিুলশ ও ফায়ার সািভেসর শন

রাখার কথা বলা হয়। এই ব ব ায় কান গািড় গিতসীমা অমা  করল িকনা, ঘটনায় পড়েল ত উ ারসহ নানা
ব ব া থাকেব। অ িট হে  চালকেদর িশ ক তির এবং চালকেদর িশ ণ দান। িট কে র ব য় ধরা
হেয়েছ ৩ হাজার ১০০ কািট টাকা। থম ক িট পিরক না ম ণালেয় আেছ। ি তীয়িটর কান অ গিত নই।

এ িবষেয় সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব নজ ল ইসলাম বেলন, সড়ক িনরাপদ করেত িতনিট ক
াব তির হেয়েছ। একটা সাইন সে ত উ য়ন, িব ামাগার িনমাণ ও সড়েক অিতির  মালবাহী যান িনয় েণ ২৩িট

ওজন িনয় ণ ক  াপন। পিরক না কিমশেনর অ েমাদন পেলই কাজ  হেব। এর বাইের সড়ক চার লন ও
ছয় লেন উ ীত করার ক েলােত এখন ধীরগিতর যােনর জ  আলাদা লন করা হে । তােত ঘটনা কমেব
বেলও মেন কেরন িতিন।

চলিত বছেরর এি েল  কািশত িব  া  সং ার বি ক সড়ক  িনরাপ া পিরি িত িতেবদেন বলা হেয়েছ,
বাংলােদেশ বছের সড়ক ঘটনায় াণহািনর সংখ া ২৪ হাজার ৯৫৪ জন। ২০১৬ সােলর তেথ র ওপর িভি  কের

িতেবদনিট তির করা হয়। এই িহসােব িদেন সড়ক ঘটনায় িনহেতর সংখ া ৬৮ জেনর বিশ। যিদও বসরকারী
িবিভ  সংগঠেনর প  থেক স িত ঘটনার সংখ া িকছুটা কেমেছ বলা হে ।

সড়ক ও জনপথ অিধদফতেরর (সওজ) তথ ই বলেছ, দেশর জাতীয় ও আ িলক মহাসড়েকর ৬২ শতাংেশ যথাযথ
সাইন-সে েতর ব ব া নই। জাতীয় মহাসড়েকর অ ত ১৫৪ িকেলািমটার মারা ক ঝঁুিকপূণ। আর বাংলােদশ
সড়ক পিরবহন কতৃপে র (িবআরিটএ) িহসাব বলেছ, দেশ ায় সােড় ৪১ লােখর বিশ যানবাহন চলেছ। এর
মেধ  িফটেনসিবহীন যানবাহেনর সংখ া ৫ লােখর কাছাকািছ। একই সূ  মেত, দেশ িবিভ  ণীর যানবাহেনর
জ  চালক আেছন ায় ২০ লাখ। অথাৎ ২০ লাখ যানবাহন ‘ভুয়া’ চালক িদেয় চলেছ। অথাৎ ৫০ শতাংেশর বিশ
গািড় চলেছ ‘ভুয়া’ চালক িদেয়। গত বছেরর আগে  সড়ক িনরাপ ার দািবেত িশ াথীরা রা ায় নামার পর শৃ লা
ফরােত সরকার নানা িত িত দয়। িবিভ  দফতর তাৎ িণক িকছু তাড়েজাড়  কের থেম যায়। ঘটা কের
ািফক স াহ পালন করেলও খাদ ঢাকা শহেরই পিরবহেনর বহাল পিরি িতর নূ নতম কান উ িত চােখ পেড়িন।

গত বছেরর ২৫ জনু মি সভার বঠেক ধানম ী িনেজই সড়ক ঘটনার িবষয়িট আেলাচনায় আেনন। ঈদযা ায়
াণহািনর স  টেন িতিন তাৎ িণকভােব পাঁচিট িনেদশনা দন। এ েলা হেলা- দূরপা ার পেথ িবক  চালক

রাখা। যােত একজন চালকেক টানা পাঁচ ঘ ার বিশ চালােত না হয়। িনিদ  দূরে  সািভস স টার বা চালকেদর
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জ  িব ামাগার করা। গািড়র চালক ও তার সহকারীেক িশ ণ দয়া। িসগ াল মেন পথচারী পারাপাের জ া
িসং ব বহার করা বা অৈবধভােব রা া পারাপার ব  করা। চালক ও যা ীেদর িসটেব  বাঁধা িনি ত করা।

এই িনেদশনার পর সওজ িট ক  িনেয়েছ। একিট ক  হে  ঢাকা-চ াম, ঢাকা-িসেলট, ঢাকা-রংপরু ও
ঢাকা-খুলনা এই চার মহাসড়েকর চারিট ােন িব ামাগার িনমাণ। এ েলা িম ার িনমসার, হিবগে র জগদীশপরু,
িসরাজগে র পাঁিচলা ও মা রার ল ীকা র নামক ােন াপন করা হেব। এই কে র ব য় ধরা হেয়েছ ২৩৩
কািট টাকা। ক িট এখন পিরক না কিমশেনর অ েমাদেনর অেপ ায়। এ ছাড়া ৫ হাজার ৫০০ িকেলািমটার

জাতীয় ও আ িলক মহাসড়েক যথাযথ সাইন-সে ত বসােত ৬৩২ কািট টাকার আেরকিট ক  িনেয়েছ সওজ।
এিটও পিরক না কিমশেন আেছ।

সড়ক ঘটনা রােধ কাজ করা বসরকারী সংগঠন িনরাপদ সড়ক চাই বলেছ, সবেচেয় বিশ ঘটনা ঘেট দেশর
িবিভ  মহাসড়েক। আর অৈবধ যানবাহন ও চালকেদর বপেরায়া মানিসকতার কারেণই ঘটনার াস টানা যাে
না। অথচ ায় িতন বছর আেগ দেশর ২২িট পূণ মহাসড়েক িতন চাকার যান চলাচল িনিষ  করা হয়। িক
িনরাপদ সড়ক িনি ত করার এ িস া  পেুরাপিুর বা বায়ন হয়িন। পিরবহন মািলক- িমক নতােদর রাজৈনিতক
হ ে পই মলূ কারণ।

িবেশষ রা বলেছন, জন ােথ সড়ক িনরাপ া িনি ত করা জ রী। স িত সড়ক পিরবহন উপেদ া পিরষেদর
বঠেক মহাসড়েক ৮০ িকেলািমটােরর বিশ গিতেত গািড় চলাচল করেত না দয়ার িস া  হয়। পাশাপািশ ২২

মহাসড়েক িনিষ  যানবাহন যন ফর চলাচল করেত না পাের স ব াপাের আরও কেঠার পদে প িনেত সংি েদর
িনেদশ দয়া হয়। িক  ঢাকা-িসেলট, ঢাকা-চ াম, ঢাকা-ময়মনিসংহ, ঢাকা-খুলনাসহ সব পণূ মহাসড়েক
িনিষ  যানবাহন চলেছ অবােধ। ধু তাই নয়- উে া পেথ িদিব  এসব পিরবহন চলাচল করেলও কারও িনয় ণ
নই!

ম ণালেয়র কমকতারা জািনেয়েছন, সড়ক ঘটনা রােধ ঢাকা-আিরচা জাতীয় মহাসড়েকর িবিভ  ঝুঁিকপূণ বাঁক
সাজা করা হেয়েছ। এছাড়া, সারােদেশর মহাসড়েক ১৪৪িট ঘটনা বণ বাঁক িচি ত কের ১৩০িট বাঁক জিটলতার

িনরসন করা হেয়েছ।

সড়ক িনরাপ া সে  জানেত চাইেল যা ী কল াণ সিমিতর মহাসিচব মাঃ মাজাে ল হক চৗধুরী বেলন, সড়ক
িনরাপ া িনেয় সরকার িবিভ  সমেয় ছাট বড় অেনক িস া  িনেলও সবই পুেরাপুির বা বায়ন হয়িন। িতিন বেলন,
পিরবহন স েরর মািলক ও িমক নতারা সরকােরর অংশীদার। তারা যিদ কতৃপে  সরকারেক সহেযািগতা
করেত  চায়  তাহেল  জন ােথ  িনিষ  যানবাহন  মহাসড়েক  চলাচল  ব  করেত  পাের।  িক  দখা  যায়  তারা
সহেযািগতার িবপরীেত িস া  বা বায়েন বাধা হেয় দাঁড়ায়। ফেল িস া  বা বায়ন হয় না।

িসআইিপআরিব’র জিরপ ॥ া  অিধদফতেরর অধীন সং া স টার ফর ইনজুির ি েভনশন এ া ড িরসাচ বাংলােদশ
(িসআইিপআরিব) স িত একিট জিরপ িতেবদন কাশ কের। িতেবদেন বলা হয়, সড়ক ঘটনায় আহত হয়
এবং তার জর ধের পের মৃতু বরণ, এমন মা েষর সংখ া গেড় িতিদন ৬৪ জন। ২০১৬ সােল এর মাট সংখ া িছল
২৩ হাজার ১৬৬ জন। এর বাইের সড়ক ঘটনায় অন দ  ট মতুৃ র পিরসংখ ান িনেয় আেরকিট িতেবদন কাশ
কেরেছ বেুয়েটর এ াকিসেড ট িরসাচ ইনি িটউট (এআরআই), িতেবদন অ সাের ১৯৯৪ থেক ২০১৬ পয  ২৩
বছের মাট ৮৪ হাজার ৪৩৫িট ঘটনায় অন দ  ট মৃতু  হেয়েছ ৬৪ হাজার ১১২ জন মা েষর। বছের গেড় ই
হাজার ৭৮৭ জন, অথাৎ দিনক গেড় আটজন। িবিভ  রকেমর ঘটনার কারেণ বছের ায় ই কািট লাক আহত
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হয়, যার মেধ  ই লাখ ৪১ হাজার মা ষ ছাট বড় প ু বরণ কের। এর মেধ  সড়ক ঘটনাজিনত আহেতর সংখ া
সেবা ।

িদন  িদন  বাড়েছ  সড়েক  িবশৃ লা  ॥  বাংলােদশ  েকৗশল  িব িবদ ালেয়র  (বুেয়ট)  এ াকিসেড ট  িরসাচ
ইনি িটউেটর (এআরআই) সােবক পিরচালক ও পরুেকৗশল িবভােগর অধ াপক শাম ল হক সড়ক ঘটনা কারণ
িহেসেব বেলন, গািড় কেমিন। িদন িদন িবশৃ লা বাড়েছ সকল সড়ক-মহাসড়েক। সড়েকর ভিূম ব বহার বিৃ সহ
নিছমন, কিরমন ও অযাি ক গািড় চলাচেলর সংখ া িদন িদন বাড়েছ সমান তােল। অৈবধ চালক, িফটেনসিবহীন
পিরবহেনর সংখ াও কেমিন। বছের ৮-১০ ভাগ গািড় বাড়েছ।

িনরাপদ সড়ক চাই (িনসচা) বলেছ, ২০১৮ সােল দেশ সড়ক ঘটনায় ায় সােড় চার হাজার মা েষর মৃতু  হেয়েছ।
এর  মেধ  ৪২  শতাংশ  মতুৃ  ঘেটেছ  গািড়  চাপায়।  িবদায়ী  বছের  সবেচেয়  বিশ  সড়ক  ঘটনা  ঘেটেছ  ঢাকা
মহানগরসহ আশপােশর এলাকায়। হাইওেয়েত ছাট ছাট অৈবধ যানবাহন ঘটনার জ  দায়ী।

িনসচা চয়ারম ান ইিলয়াস কা ন বেলন, বতমান সরকার িনবাচনী ইশেতহাের সড়ক ঘটনা রােধ যসব িত িত
িদেয়েছ, স েলা আ িরকতার সে  ত বা বায়ন করেল ২০২০ সােলর মেধ  সড়ক ঘটনা ২০১১ সােলর তলুনায়
৫০ শতাংেশ নািমেয় আনা স ব। তেব যা ী কল াণ সিমিত এক পিরসংখ ান তেুল ধের ২০১৮ সােল ৫ হাজার
৫১৪িট সড়ক ঘটনায় ৭ হাজার ২২১ জেনর মতুৃ র তথ  কাশ কের।

সংগঠেনর িতেবদেন বলা হয়, ২৪ ভাগ সড়ক ঘটনা ঘেট ই বাহেনর মেুখামিুখ সংঘেষ। ৭ ভাগ গািড় উে , ৪
শতাংশ ে  গািড় খােদ পেড় াণহািনর ঘটনা ঘেটেছ। ঘটনায় যােদর াণ গেছ, তােদর মেধ  ৫৬৬ জনই
চালক। এর মেধ  মাটরসাইেকল  চালেকর সংখ া  সবেচেয়  বিশ,  ১৬০  জন। এছাড়া  ৬৪  বাসচালক  ও ৫৯
াকচালক ঘটনায় মারা গেছন গতবছর।

২০১৮ সােল সবেচেয় বিশ সড়ক ঘটনা ঘেট ঢাকা মহানগর ও আশপােশর এলাকায়। ৩৩৯িট ঘটনায় মতুৃ
হেয়েছ ৩৪৬ জেনর। ইিলয়াস কা ন বেলন, বিশরভাগ সড়ক ঘটনা ঘেট বড় বড় শহর ও হাইওেয়েত। ছাট ছাট
অৈবধ যানবাহন যমন ভ ান, ির া, নিছমন ও অেটাির ার জ  দায়ী। িতেবদেন বলা হয়, আইন অমা  কের
ধীরগিতর বাহন মহাসড়েক এখনও চলাচল কের যা  দূরপা ার বড় গািড় েলার চলাচেল  িবঘœ ঘটায়। অৈবধ
যানবাহন চলাচেল ানীয় রাজৈনিতক ব ি েদর  সহেযািগতাও আেছ।

সড়ক পিরবহন সিমিতর মহাসিচব খ কার এনােয়ত উল াহ বেলন, আমরা কখনই চাই না সড়েক ঘটনা হাক।
মা েষর মৃতু র খবর গণমাধ েম পড়েত চাই না। সড়ক ঘটনা রােধ আমরা সেবা  চ া চািলেয় যাি । বারবার
িনয়ম মেন গািড়র গিত িনধারণ করেত বলা হে । এজ  হাইওেয় পুিলেশর নজরদাির েয়াজন বেলও মেন কেরন
িতিন। িতিন বেলন, ঘটনা রােধ সরকার যসব িস া  িনে  তা বা বায়েনর পাশাপািশ সিমিতর িনজ  িকছু
উেদ াগও কাযকর করা হে । িতিন বেলন, সড়েক অরাজকতা দীঘিদেনর সম া। তাই রাতারািত সব বদেল যােব
এমন ধারণা িঠক নয়। তেব সকেলর সি িলত েচ ায় ঘটনা সহনীয় মা ায় নািমেয় আনা স ব বেলও মেন
কেরন এই পিরবহন নতা।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:
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