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িনরাপদ সড়ক িদবেসর আেলাচনা সভায় ব ব  দন —বাসস

আনিফট গািড় ও ওভারেটিকং সড়েক ঘটনার
কারণ ------------------- ধানম ী

কাশ : ২৩ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা ঘটনা িতেরােধ রা ায় িফটেনসিবহীন যান চলাচল এবং ওভারেটিকংেয়র মেতা
অ  িতেযািগতা বে  ব ব া হেণর জ  সংি  কতৃপে র িত িনেদশ িদেয় বেলেছন, ‘ওভারেটিকং
নামক অ  িতেযািগতা এবং িফটেনসিবহীন গািড় সড়েক চালনা করা ঘটনার অ তম একিট কারণ।
এ অ  িতেযািগতা ব  করেত হেব।’

গতকাল ম লবার সকােল রাজধানীর খামারবাড়ী  কৃিষিবদ ইনি িটউশন িমলনায়তেন ‘জাতীয় িনরাপদ
সড়ক িদবস-২০১৯’ উপলে  আেয়ািজত আেলাচনা সভায় ধান অিতিথর ব েব  িতিন আেরা বেলন,
‘ কউ যিদ অেহতকু িনয়েমর বাইের িগেয় গািড় বা      ােকর আকার পিরবতন কের তাহেল তার িব ে
ব ব া িনেত হেব এবং আমােদর ািফক পুিলশেকও এ িবষেয় সেচতন থাকেত হেব।’

শখ হািসনা বেলন, ‘ াইভারেদরও দাষ রেয়েছ, কােনা গািড় তােদর ওভারেটক করেল যন মাথা খারাপ

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

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

হেয় যায়, ঐ গািড়েক তােদরও ওভারেটক করেতই হেব। ফেল ঘটনা ঘেট থােক।’ িতিন বেলন, একিট
রা া কমন লাড িনেত পাের, একিট সড়েক কী ধরেনর িট গািড় পাশাপািশ চলেত পাের, তার একিট
আকার িনিদ  করা থােক। অথচ আমােদর দেশ দখা যায় অিধক মনুাফার আশায় আসন বিৃ র জ  বা
অিতির  মালামাল পিরবহেনর জ  িবেশেষ  এ া  াম  িদেয়  ই  পােশ বআইিনভােব  গািড়র
আকার বািড়েয় িনে । ফেল ঘটনা ঘটেছ।’

ঢাকা শহেরর যানজট িনরসেন তার সরকার িবিভ  কমসিূচ বা বায়ন কের যাে  উে খ কের ধানম ী
বেলন, ‘সড়ক িনরাপদ করেত গেল সব থেক বিশ যটার েয়াজন সটা হে  আমােদর মানিসকতার
পিরবতন ঘটােত হেব। ঘটনার ে  িক  কবল চালক নয়,  পথচারীরাও অেনকাংেশ দায়ী।  কারণ
ফটুওভারি জ, আ ডারপাস, ওভার পাস থাকার পেরও দখা যায় য পথচারীরা  রা ার মাঝখান িদেয়
পারাপার হে ,  ফুটপাত ব বহার করেছ না। একিট চল  গািড়েক কবল হাত দিখেয় দৗড় িদেয় বা
মাবাইেল কথা  বলেত বলেতই তারা  রা া  পার হেয় যাে ।’  িতিন দেশর লুপযােয় ািফক আইন

িবষেয় িশ াথীেদর িশ ণ দােনর ওপর ােরাপ কের বেলন,  ‘এজ  লু-কেলজ এবং  যসব
িত ােন অিধক জনবল কাজ কের তােদর মােঝ ািফক আইন বা ািফক ল িবষেয় সেচতনতা সিৃ

এবং েয়াজনীয় িশ া দওয়াটা একা ভােব েয়াজন।’

গািড়চালেকর জ  েয়াজনীয়  িব ােমর ওপর ােরাপ কের ধানম ী  বেলন,  ‘চালকরাও মা ষ,
তােদর য িব াম  বা  আহােরর েয়াজন রেয়েছ স িবষেয় সকেল নজর দন িকনা সে হ।  কােজই
একজন চালক দীঘ ণ গািড় চালােত থাকেল াভািবকভােবই একটু িঝমিুন আসেত পাের আর তখনই

ঘটনা ঘেট।’ িতিন বেলন, ‘দরূপা ার গািড়র চালকেদর ে  দখা যায় য িবক  চালক না থাকায়
অেনেকই অদ  হলপােরর হােত গািড় ছেড় দয় এবং ঘটনা ঘেট।’ চালকেদর জ  সরকার উপেজলা
পযায় পয  িশ েণর ব ব া করেত চাে  উে খ কের ধানম ী বেলন, কউ াম থেক এেসই গািড়
বা ভ ান িনেয় রা ায় নামেত পারেব না, তােদর এজ  িশ ণ িনেত হেব এবং লাইেস  হণ করেত
হেব।

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর উেদ ােগ অ ি ত এ আেলাচনা সভায় সভাপিত  কেরন সড়ক
পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর। সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনর কাযকরী সভাপিত শাজাহান
খান এমিপ,  সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী  কিমিটর চয়ারম ান একা র
হােসন এমিপ,  িনরাপদ সড়ক চাই (িনসচা) আে ালেনর চয়ারম ান িচ নায়ক ইিলয়াস কা ন এবং

সড়ক পিরবহন  মািলক সিমিতর মহাসিচব খে াকার এনােয়ত উ াহ অ ােন  ব তৃা  কেরন।  সড়ক
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব মা. নজ ল ইসলাম াগত ব তৃা কেরন।

উে খ ,  সড়েক যানবাহন এবং  পথচারীেদর চলাচেলর ে  সেচতনতা  সিৃ র মাধ েম ঘটনার হার
কিমেয় আনার লে  ২০১৭ সােলর ২২ অে াবর থেক এ িদনিট সারােদেশ িনরাপদ সড়ক িদবস িহেসেব
পািলত হেয় আসেছ। িদবসিটর এবােরর িতপাদ  হে —‘জীবেনর আেগ জীিবকা নয়, সড়ক ঘটনা আর
নয়।’
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