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পাইলট কে  ব ী সব
কেব য়ংি য় িসগ াল ব ব া চাল ুহেব কউ জােন না
উ য়ন ক  ও বাড়িত গািড় বাধা
মােস কািট টাকা গ া

ত ািফক িবভােগর হােত সব  করার পরামশ

রাজন ভ াচায ॥ সবজু বািত লেছ। িঠক তখন ািফক পিুলেশর হাত উিঁচেয় িদেয় গািড় থামােনার চ া। একিদেক
চ া অ িদেক িসগ াল অমা  কের গািড়র ছুেট  চলা।  হােতর ইশারায় কাজ হয়িন। রা ার এক া  থেক

অ া  না আসা পয  ক কার কথা শােন। ায় ৪০ সেক ড পর গািড় থামল। তত েণ জ া িসং ছািড়েয় ৫০
গজ সামেন বহর। তবওু ঝাপ বেুঝ মাটরসাইেকল চালকেদর ছুেট চলার চ া। শিনবার পুের রাজধানীর ব তম
পেয় ট মগবাজার মােড়র িচ  এিট।

চার রা ার সব া  থেকই গািড়র সমান চাপ। কাকরাইল হেয় মগবাজারমখুী রা ািট িভআইিপ িহেসেব পিরিচত।
তাই এখােন যারা িনয়িমত ািফেকর কতব  পালন কেরন তােদর সব সময় িভআইিপেদর ব াপাের বাড়িত সতক
থাকেত হয়। এিট অেঘািষত িনয়ম। ম ী, পুিলশ ও র ােবর উ পদ  কমকতাসহ সরকারী বড় বড় কতার অেনেকই
এ সড়ক ব বহার কেরন। তাই এই েট বাড়িত  িদেয় গািড় ছাড়া হয়। যিদও হিল ফ ািমিল হাসপাতােলর
সামেন থেক উড়াল সড়েকর একিট লপু মহাখালী ও সানারগাঁও হােটল পয  গেলও িদন িদন িনেচর সড়েক যন
গািড়র চাপ বাড়েছই। বা বতা হেলা জাইকার অথায়েন মগবাজার মােড় য়ংি য় ািফক িসগ াল কায ম র
পাইলট ক  চলেছ।

এখােন ািফক পিুলেশর যারা িনয়িমত িডউিট করেছন তােদর ব ব  হেলা নামমা  িসগ াল চেল। িনয়মা যায়ী
লাল-সবজু আর হলদু বািত লেছ। িক  য়ংি য় িনয়েম িসগ াল িনয় ণ স ব হে  না। এর কারণ িহেসেব তারা
বলেছন, এেকক েট গািড়র চাপ এেকক রকম। য েট দখা যায় লাল বািত েল আেছ সখােন হাজােরা গািড়র
লাইন। যখােন সবজু বািত সখােন দখা যায় রা া অেনকটা ফাঁকা। এর সে  িভআইিপেদর ব াপাের আলাদা সতক
থাকেত হে । বড় সম া হেলা কান রকম গেবষণা ছাড়াই য়ংি য় িসগ াল চালরু চ া হে । যিদ গেবষণা
হেতা তাহেল হয়েতা িকছুটা হেলও িনয়ম মানা স ব িছল।

সামেন মৗচাক, মািলবাগ রলেগট, শাি নগর, কাকরাইলসহ আশপােশর সব িসগ াল এখন য়ংি য় ব ব াপনার
আওতায়। যিদও এিট নামমা । ািফক পুিলেশর ইে  আইেন চলেছ গাটা রাজধানীর িসগ াল িনয় ণ কায ম।
কেব নাগাদ আধুিনক িসগ াল প িত চালু  হেব তা এখনও  নয়। মূলত পাইলট কে  ব ী  আধুিনক
িসগ াল প িত। এেকর পর এক ক  নয়া হে । যাে  িবপলু অথ। অথচ কােজর কাজ িকছুই হে  না। ২৭
কািট টাকা ব েয় আরও অ ত ২০িট িসগ াল িরেমাট কে ােলর মাধ েম িনয় েণর ব ব া নয়া হেয়েছ। স েলার

িচ ও একই রকম।
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িবেশষ রা বলেছন, ায় ১৫ লাখ রিজে শনভু  যানবাহন চলেছ রাজধানীেত। িতিদন রাজধানীর বাইের থেক
িবপলুসংখ ক  গািড়  নগরীেত  েবশ  করেছ।  এর  বাইের অিনবি ত  পিরবহন  রেয়েছ  ১০  লােখর  বিশ।  এই

াপেটর মেধ ও িবেশ^র উ ত শহর েলার মেতাই ঢাকায় অ া  নাগিরক িবধা বেড়েছ। িক  যানজট ও
ািফক ব ব ায় এেকবােরই িপিছেয়। যা সিত ই অবাক করার ঘটনা বেল মেন কেরন।

িব ানিভি ক গেবষণার মধ  িদেয় য়ংি য় ািফক িসগ াল ব ব া চালরু পরামশ িদেয় তারা বলেছন, িসগ াল
কায ম ত সমেয়র মেধ  ািফক িবভােগর হােত  করেত হেব। অৈব ািনক িচ ায় ািফক ব ব া িনয় েণর
উেদ াগ িনেল কখনও এ সম া সমাধান হেব না। সইসে  সকল িস া  ত কাযকর করার পে ও মত িদেয়েছন
তারা।

ািফক সদ রা জানান, িকছু িসগ াল বািত িরেমােটর মাধ েম িনয় ণ করা হয়। িক  সড়েক গািড়র চাপ বিশ
থাকায় ািফক িসগ াল মানেছন না যানবাহন চালকরা। তােদর এই অভ াস পিরবতন করেত আরও িকছু সময়
লাগেব। এ জ  সবার মােঝ ািফক সেচতনতা বিশ জ রী। পিুলেশর একািধক সূ  বলেছ, কমকতােদর একিট
প  ইে  আইেন ািফক িনয় েণর পে । আধুিনক ািফক িনয় ণ ব ব া চালু হেল িবপলুসংখ ক জনবল বকার
হেত পাের এই িচ া থেকই নানা কৗশেল তা বা বায়েন িতব কতার সৃি  করা হে  বারবার।

পযেব ক ও সাধারণ মা েষর ব ব  হেলা, উ ত শহর িনমােণ যানজট িনরসন ও ািফক ব ব ার উ য়েনর কান
িবক  নই। িবেশ^র বড় বড় সব শহেরই য়ংি য় প িতেত ািফক িসগ াল িনয় ণ হে । িদন িদন আরও
আধুিনক য পািত ব বহার করা হে  এ কােজ। কলকাতা শহেরও এখন রা ায় খুব একটা ািফক দখা যায় না।
কউ আইন ভ  করেল িসিস ক ােমরায় পযেব ণ কের চালেকর িব ে  ব ব া নয়া হে । অেনক দেশ ািফক

আইন ভে র কারেণ চালেকর াইিভং লাইেসে র পেয় ট কাটা হে । এক পযােয় অেনেকর লাইেস  বািতলও
করেছ সরকার। অথচ রাজধানী ঢাকায় ািফক আইন ভে র মহড়া চলেছ রাতিদন। সইসে  হাত-রিশ-বাঁিশ িনভর
িসগ াল িনয় ণ চলেছই।  হেলা তাহেল এতসব ক  নয়ার ফল িক।

িসিট  কেপােরশন  ও  ািফক  ব ব াপনা  িনেয়  টানাটািন  ॥  ািফক  িসগ াল  ব ব া  দীঘ  সময়  ধেরই  িসিট
কেপােরশেনর আওতায়  িছল।  িক  িবেশষ রা  বলেছন,  পুিলেশর দািয়  ািফক  ব ব াপনার।  তাই  সবিকছু
পিুলেশর হােত ছেড় দয়া উিচত। এ িনেয় পে র মেধ  রিশ টানাটািন চলেছ দীঘিদন ধেরই। পুিলেশর প
থেকও অেনকবার দািব করা হেয়েছ তােদর হােত সবিকছু দািয়  দয়ার।

এই অব া থেক উ রেণর জ  গত ১৬ আগ  ধানম ীর কাযালেয়র গভন া  ইেনােভশন ইউিনেটর ‘ঢাকা
শহেরর ািফক ব ব াপনার উ য়ন’ সং া  এক সভায় ািফক িসগ ােল য়ংি য় ব িতক িসগ াল ব ব াপনা
পিুলেশর কােছ হ া র িস া  হয়। সভার িস া  অ যায়ী, শহেরর ািফক িসগ াল েলা িনয় ণ কায ম পুিলেশর
হােত িদেত বলা হয়। এর আেগ তা িনয় ণ করত ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন (িডএনিসিস) ও ঢাকা দি ণ িসিট
কেপােরশন (িডএসিসিস)। ধানম ী িনেদশ িদেলও এখন সািবক কায ম পুিলশ িবভাগেক বুিঝেয় দয়া হয়িন
িসিট কেপােরশেনর প  থেক।

৭২িট  মােড়  য়ংি য়  িসগ াল চালু  করেত হেব ॥  ঢাকার  ই  িসিট  কেপােরশন সূ  জানায়,  শহেরর ৭২িট
পণূ মাড় রেয়েছ। এর মেধ  ািফক দি ণ িবভােগ ৩৪, পূব িবভােগ ১২, উ ের ১১ ও পি েম ১৩িট ািফক

িসগ াল রেয়েছ। ২০০৯ সােলর ২২ নেব র এসব িসগ ােল বািত চালু করা হেলও অ  িদন যেতই তা িশিথল
হেয় যায়। পের এেক এেক িবকল হেয় পেড় বািত েলা। এসব মােড় ২০০২ সােল িব ব াংেকর অথায়েন ( ায় ২৫
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কািট টাকা) আধুিনক ািফক িসগ াল বািত াপন কের িনমল বায়ু ও টকসই পিরেবশ ( কইস) ক । িক
নানা  ধরেনর িটর কারেণ  এর ব বহার িনি ত করা  যায়িন। গত বছেরর ১৬ আগ  ধানম ীর  কাযালেয়র
িনেদেশর পর িডএসিসিস ও িডএনিসিস থেক িসগ াল বািত েলা ািফক পিুলেশর কােছ হ া েরর উেদ াগ নয়া
হয়। তেব তার আেগই ািফক ব ব াপনা উ য়েনর উেদ াগ নয় কইস ক । এ জ  ায় ২৭ কািট টাকা ব েয়
িবেদশ থেক িরেমাট  ও অ া  য াংশ  আমদািন করা হয়। এখন িসগ াল েলা সি য় করার কাজ চলেছ।
ইেতামেধ  বাংলােমাটর, হােটল ই টারকি টেন টাল, কাকরাইল মসিজদ, মৎ  ভবন, কদম ফায়ারা, কাজন হল
(িশ াভবন) ও শাহবাগ মােড়র ািফক িসগ াল চলেছ নতুন ব ব াপনায়। এ েলােত েয়াজনীয় য াংশ লাগােনা
হেয়েছ। স েলা িরেমােটর মাধ েম িনয় ণ করেছ ািফক পুিলশ।

িডএসিসিস সূ  জানায়, ৭২িট ােনই ািফক িসগ াল বসােনার কথা িছল। িক  মে ােরেলর কারেণ ৮ থেক
১০িট ােন িসগ াল বসােনা যাে  না। আর য সাতিট ােন িসগ াল বসােনা হেয়েছ, স েলা গত বছেরর ৬
িডেস র পিুলেশর ািফক িবভােগর কােছ হ া র করা হেয়েছ। তেব কািরগির কান িট দখা িদেল তা িঠক কের
দেব কইস ক । পরবতীেত ১০০িট মােড় য়ংি য় িসগ াল বািত লাগােনা হেলও কানটাই বা েব কােজ

আসেছ না।

ওই ক  হােত নয়ার পর একমা  লশান-২ গালচ েরই িসগ াল মেনই যান চলাচল  হয়। সখােন লাল
বািত লেতই থেম যায় গািড়। িনিদ  কাউ ট-ডাউন শেষ হলদু, এরপর েল ওেঠ সবজু সংেকত। িঠক তখনই
ঘরুেত  কের চাকা। নগরীর বািক সড়ক েলােত ািফক পিুলেশর হােতর ইশারাই মেনই চলাচল চেল যানবাহন।
অথচ িসগ াল বািত মেনই গািড় চলার কথা রাজধানীেত। যিদও লশান-২ এর আধুিনক িসগ াল ব ব া এখন
আর নই।

জানেত  চাইেল  কইস  কে র  ক  পিরচালক  িসরাজুল  ইসলাম  বেলন,  বাংলােমাটর  ও  হােটল
ই টারকি টেন টাল মােড় িরেমাট িদেয় পরী ামূলকভােব িসগ াল চালু করা হেয়েছ। তা সফল হওয়ার পর এই
সাতিট ািফক িসগ াল হ া র করা হয়। এর আেগ পিুলেশর সাতজন সদ েক িশ ণ দয়া হেয়েছ। এখন এর
যথাযথ বা বায়ন করেব পুিলেশর ািফক িবভাগ। বািক িসগ াল েলা িঠক কের তা িনয় েণর জ  পুিলেশর
কােছই দয়া হেব। িতিন বেলন, সকাল ও িবেকেল অিফসগামী লাকেদর কারেণ রা ায় যানজেটর সৃি  হয়। এই
পিরি িতেত পিুলশ যিদেক গািড়র বিশ চাপ দেখ, সিদেক িরেমােটর মাধ েম সময় িনধারণ কের দেব। কত
িমিনট িসগ ােল থাকেত হেব, তা িসগ াল বািতর একিটেত দখােনা হেব। বািক সময় িরেমাট িদেয়ই িনধারণ করা
থাকেব।

জনবল স ট ॥ িসগ াল বািত কাযকর রাখেত জনবল স ট চলেছ। এখন ািফক কািরগির জনবল ৩৯ জন,
সহকারী েকৗশলী, েকৗশলীসহ িসগনাল টকিনিশয়ানেদর িনং হে । তারা িসগনাল ইন ল করা, িসগনাল
িনয় েণর িবষেয় কাজ করেব। আর তারা এটা করেত পারেলই ািফক িসগনাল সরাসির িডএমিপ িনয় ণ করেত
পারেব।

নগর পিরক নািবদ পিত ইকবাল হািবব বেলন, েয়াজন ড াস বাডিভি ক, িসিসিটিভিভি ক অেনক দূর পয
পযেব ণ কের কান জায়গায় কত েণর কতটু  িসগ াল বািত দয়া উিচত, সজ  একটা ব ব াপনা চাল ুকরা।
অ ািধকােরর িভি েত ািফক পিুলশই যন তার পশাজীবী জনবল িনেয় এটা করেত পাের, সই স মতা তােক
অজন করা দরকার।
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যাে  কািট টাকা, ফল নই ॥ রাজধানীেত ািফক িনয় েণ কািট কািট টাকা ব েয় ািপত য়ংি য় িসগ াল
বািত অব ব ত হেয় পেড় আেছ। স েলা কাযত কােজই লাগেছ না। অথচ এই বািত েলার িব ত খরচ, মরামত
ও র ণােব ণ কােজ িতমােস ায় কািট টাকা খরচ হে । এই অথ ব য় করা হয় িসিট কেপােরশন থেক।

সংি রা জানান, িসিট কেপােরশন ও ািফক িবভােগর মেধ  সম য়হীনতা ও ক  বা বায়েন ধীরগিতর কারেণ
ািফক িসগ াল বািতেত সফলতা আসেছ না। রেয়েছ ক  বা বায়নকারীেদর মেধ ও আ িরকতার অভাব। য

কারেণ মুখ থবুেড় পেড়েছ ক িট।

ািফক  িসগ ালেক  পুিলেশর  হােত  ছেড়  দয়া  উিচত  ॥  যাগােযাগ  িবেশষ  ও  বাংলােদশ  েকৗশল
িবশ^িবদ ালেয়র অধ াপক শাম ল হক বেলন, ‘ভিব েত িসগ ােলর ব াপাের এককভােব দায়ী থাকেব পিুলশ।
িসিট কেপােরশন থেক স ণূ ািফক িসগ ালেক আলাদা কের পিুলেশর হােত ছেড় দয়া উিচত। েয়াজেন
তােদর লাকবল িদেত হেব।

িতিন আরও বেলন, রাজধানীেত যানজেটর সবেচেয় বড় কারণ হে  িনয়ম না মানার অভ াস। িসগ ােলর য  তা
যে র মেতাই কাজ করেব। সে ে  িসগ াল বািত িত াপন করেত য়ংি য় য ও লাগােত হেব। যন কউ
িসগ াল অমা  করেল য়ংি য়ভােব মামলাও করা যায়।

জানেত চাইেল িডএমিপর অিতির  কিমশনার ( ািফক) মীর রজাউল আলম বেলন, ‘িবে  ািফক পুিলশই এই
কাজ কের। তেব শতভাগ ফল পেত ধীের ধীের পুেরা  দািয়  পিুলেশর হােত তুেল দয়া দরকার। সড়েকর
আয়তেনর তুলনায় ঢাকায় গািড়র সংখ া অেনক বিশ। উ য়নমূলক কােজর জ  কানটাই সিঠকভােব পালন করা
যাে  না। ািফক িনয় েণ কী করা যায়, তা িনেয় নতুন কের ভাবা হে  বেলও জানান িতিন।

পাইলট কে  ব ী িসগ াল প িত ॥ ঢাকা মহানগর পুিলেশর অিতির  পুিলশ কিমশনার ( ািফক) মিফজ উি ন
আহেমদ বেলন, িল ান, ফুলবািড়য়া, প ন, লশান-১সহ চারিট ই টার সকশেন ইেতামেধ  অেটােমিটক ািফক
িসগ াল িসে ম বা বায়েনর কাজ চলেছ। এজ  ািফক িবভােগ িনেয়ািজতরা লাকজন সেবা  চ া চািলেয়
যাে ন।  আমরা  এর  সফলতা  পযেব ণ  করিছ।  যিদ  ফল  িমেল  তাহেল  পযায় েম  অ া  ই টার
সকশন েলােতও অেটা িসগ াল িসে ম কাযকর করার উেদ াগ নব।

িতিন বেলন, মগবাজার- মৗচাক উড়াল সড়েকর ছয়িট ই টার সকশন জাইকার অথায়েন অেটািসগ াল িসে ম
কাযকর করার চ া চলেছ। অেনক সময় দখা যায় গািড়র চাপ বিশ থাকায় িসগ াল প িত লাগাতার কাযকর করা
কিঠন হয়।

উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ধেরন ক া টনেম ট এলাকায় গািড় চলাচল অেনকটাই িনয়ি ত। িক  অ া  সড়েক
িদন িদন পিরবহেনর চাপ বােড়। তাই একিদক িনয়ম মানা হেল অ িদেক যানজট বেড় যায়। ফেল সবিকছু
আমােদর পযেব েণর মেধ  রেয়েছ। মলূত কথা হেলা গািড়র সংখ া সহনীয় না হেল অেটািসগ াল চালােনা খুবই
ক সাধ । এর িবক  িহেসেব িরেমাট কে াল প িত বা ইচ িদেয় িসগ াল চালু বে র ব ব ার কথাও িচ া করা
হে ।

িতিন বেলন, ািফক িবভােগর েকৗশল ইউিনট এখন িসিট কেপােরশেনর প  থেক িনয় ণ করা হে । পুিলেশর
ইি িনয়ািরং  ইউিনট  চালরু  িবষয়িট  ইেতামেধ  অ েমাদন  হেয়েছ।  পুেরা  িবষয়িট  আমােদর  হােত  আসেল
অেটািসগ াল ব ব া কাযকর করার িবষয়িট আরও দৃ মান হেব।
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িবেশ^র অ া  উ ত শহেরর েযাগ- িবধার িদক থেক ঢাকা এিগেয় গেলও যানজেটর সম া আমােদর কট।
রাজধানী শহের যা হবার কথা নয়। আেগ থেক পিরক নামািফক কাজ না হওয়ায় এ সম া বড় আকার ধারণ
কেরেছ। এখন ত সমেয়র মেধ  ই া করেলই সবিকছু িনয় েণ আনা যাে  না। এ িবষেয় পযায় েম এিগেয়
যেত হেব। আশাকির আগামী িদন েলােত ািফক ব ব াপনা আরও উ ত হেব।

িতিন বেলন, অেটােমিটক িসগ াল চালরু ে  িকছু ি য়া বািক আেছ। সটা স  হেল চলিত বছেরর মেধ ই
পেুরাপিুর িনয় ণ ঢাকা মে াপিলটন পুিলেশর অধীেন চেল আসেব। সটা আসার পের আমরা টকিনক াল লাক
িনেয়াগ করব। পরবতীেত আমরা য়ংি য় ািফক কে াল ব ব া চালু করার জ  ট ডার আ ান করব। আগামী
’এক বছেরর মেধ  পুেরাপুির য়ংি য় ািফক প িত চাল ুকরা স ব হেব বেলও জানান পুিলেশর এই কমকতা।

িব ানস ত গেবষণা ছাড়া য়ংি য় িসগ াল প িত বা বায়ন হেব না ॥ ঢাকা িবশ^িবদ ালেয়র অধ াপক ও িবিশ
নগরিবদ নূ ল ইসলাম নােজম বেলন, আমরা সা িতক সমেয় দখলাম ঢাকার আধুিনক িসগ াল িসে ম চালরু
জ  িবশ^ব াংক  িবপলু  পিরমােণ  অথায়ন  কের।  যা  িদেয়  ২৫িট  অেটািসগ াল  চালু  করা  হয়।  িক  পিুলশ
অেটােমিটক িসগ াল প িত মােন না। তারা ই ামেতা িসগ াল চালায়। এটা মেন রাখা উিচত যানবাহন িনয় েণ
ম া েয়ল প িত মে াপিলটেন চেল না। এেত যানজট আরও বােড়। এটা মািণত। িক  আমরা সনাতনী প িত
থেক বিরেয় আসেত পারিছ না।

অেটািসগ াল চালরু ে  সময় িনধারণ করা একিট বড় িবষয় একথা উে খ কের এই নগরিবদ বেলন, সময়
িনধারেণর  িবষয়িট  িঠক  করেত  িব ানিভি ক  গেবষণা  েয়াজন।  যমন  মগবাজার িকংবা  বাংলােমাটর ই টার
সকশন। এখােন কান পােশ গািড়র চাপ কম- বিশ তা িঠক করেত হেব। স অ যায়ী িসগ াল িনধারণ করেত

হেব। যিদ এমন হয় যিদেক চাপ বিশ সিদেক সময় কম দয়া হেলা, আর যিদেক চাপ কম সিদেক সময় বািড়েয়
দয়া হেলা। তাহেল সম ার সমাধান িমলেব না  কানিদন। িব ানস ত গেবষণা ছাড়া পৃিথবীর কান দশই
য়ংি য় িসগ াল প িত কাযকর স ব হয়িন। শাহবাগ, কাওরানবাজার, লশান-১ ও ২, মিতিঝল, সাই ল াব,

িনউমােকট ছাড়াও িবেশষ ান েলােত িসগ াল যিদ সমান সমান বা কমেবিশ হয় তাহেল সম া আরও বাড়েব।

িব ানস ত গেবষণা ছাড়া অেটােমিটক িসগ াল কাযকর হেব না। িতিন বেলন, পপেুলশন ওয়াইজ িচ া করেল
িবেশ^র উ ত শহর েলার মেতাই আমােদর ঢাকা শহেরর অব ান। িক  অবাক করা িবষয় হল যানজট িনরসন
করেত ব থ হেয়েছ। এখন ািফক পুিলেশর হাতিনভর িসগ াল ব ব া। এটা কখনই মেন নয়া যায় না। এজ
িতিন ািফক পিুলেশর ব ব াপনার িট ও িদ ার অভাবেকই দায়ী কেরন। য কান মেূল  িসগ াল প িত
আধুিনক করেত হেব। িব ানস ত গেবষণার মধ  িদেয় এর বা বায়ন স ব বেলও মেন কেরন িতিন।

াইেভট  গািড়র চাপ কমােনা  জ রী ॥  ঢাকা  মহানগর দি ণ  ( ািফক)  উপ-পুিলশ  কিমশনার জয়েদব চৗধুরী
য়ংি য় ািফক িসগ াল প িত চালরু ে  িকছু িতব কতা তেুল ধের বেলন, িবেশ^র উ ত অেনক শহের

কখন গািড় চলাচেল াস হেব কখন বাড়েব তা িনধািরত থােক। ঢাকায় সব সময় গািড় চাপ বিশ থােক। সময় সময়
তা মা া ছাড়ায়। তাই কান িসগ াল কত সময় চালু বা ব  রাখেত হেব তা অ মান করা ক কর। তেব উ ত
শহেরর আদেল ঢাকােক গেড় তুলেত য়ংি য় িসগ াল ব ব া চালরু িবক  নই বেলও মেন কেরন িতিন।

বেলন, িভআইিপ েটাকল থাকেল পেুরা সড়েক সৃি  হওয়া যানজট িনরসন করেত অেনক সময় লােগ। তেব মে া
রল চালু হেল আধুিনক িসগ াল প িত চাল ুকরা অেনকটাই স ব হেব। এখন যানজট সহনীয় রাখেত আমরা চ া

করিছ ময়ােদা ীণ খারাপ বাস েলা ব  কের এিস বা নতুন নতুন আধুিনক বাস নামােত। এেত াইেভটকােরর
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ব বহার কমেত পাের। াইেভট গািড়র ব বহার কমেল চলমান সম ার অেনকটাই ফল িমলেব।

বড় বড় িশ া িত ােন লু বাস চালরু কথা উে খ কের িতিন বেলন, একজন িশ াথীর জ  একিট াইেভটকার
ব বহার করা হে । অথচ একিট বােস অ ত ১০০ িশ াথী পিরবহন স ব। এই িনয়ম চালু করা গেল সড়েক
গািড়র চাপ কেম আসেব। তাছাড়া আবািসক এলাকায় লু ও বািণিজ ক কায ম চলার কারেণ ধানমি-, লশানসহ
অ া  এলাকােতও যানজেটর সম া বাড়েছ। এসব সম া সমাধােন একিট ু ব ব াপনারও তািগদ দন এই
ািফক কমকতা। িতিন বেলন, িস াপুেরর আদেল আমরা ঢাকা শহেরর সড়ক েলােত ঢেল সাজােত চাই। এজ

নতুন নতুন পিরক না বা বায়ন ও অথায়েনর েযাগ সৃি র চ া চলেছ। আে  আে  নতনু পিরক না বা বায়ন
করা হেব বেলও জানান িতিন। বেলন, আিম িবশ^◌াস কির একটা সময় এনালগ প িত থেক রাজধানীর ািফক
ব ব াপনা বিরেয় এেস িডিজটােল প নেব।
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