
সড়ক িনরাপ ায় এক  উেদ াগ

সড়ক িনরাপ ায়  দূরপা ার  চালকেদর  জ  মহাসড়ক িব ামাগার,  ৩ লাখ  চালকেক িশ ণসহ  নতনু
এক  উেদ াগ হণ করা  হেয়েছ। চালক িশ েণ ১ হাজার ৪০০ িশ ক তির করা  হে । এসব
উেদ ােগর  পাশাপািশ  সড়েক শৃ লা  ফরােত  আগামী  ১  নেভ র  থেক কাযকর  হেব  সড়ক পিরবহন
আইন-২০১৮।

সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয় সূ  জানায়, সড়েক শৃ লা জারদার ও ঘটনা িনয় েণ গত ১৯ ফ য়াির
সােবক নৗপিরবহনম ী শাজাহান খানেক ধান কের ১৫ সদে র কিমিট গিঠত হয়। এই কিমিটেত পের
আরও আট সদ েক নওয়া  হয়। কিমিট সাতিট সভা  কের  িতেবদন চড়ূা  কের। িতেবদেন  ১১১িট

পািরশ করা হেয়েছ। এর মেধ  আ  করণীয় ৫০িট, েময়ািদ ৩২িট ও দীঘেময়ািদ ২৯িট। িনরাপদ সড়ক
চাই (িনসচা) এর চয়ারম ান ইিলয়াস কা ন এই আইন তিরসহ সংি  িবষেয় জিড়ত িছেলন। নতনু এই
উেদ ােগর িবষেয় িতিন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, কিমিটর পািরেশর িভি েত নতুন বশ িকছু উেদ াগ
নওয়া হে । এর মেধ  দূরপা ার চালকেদর জ  খুলনা,  িসেলট,  চ াম ও রংপুের জাতীয় মহাসড়ক

িব ামাগার  তির  করা  হে । াথিমকভােব এ চারিট জায়গা  িনবাচন  করা  হেয়েছ।  পের সংখ া  আরও
বাড়েব। এ ছাড়া ভুয়া চালকেদর জ  িশ েণর ব ব া করা হে । িতিন আরও বেলন, াথিমক পযােয় ৩
লাখ চালকেক িশ ণ দওয়া হেব। যারা ভুয়া লাইেস  িনেয় মহাসড়েক গািড় চালাে ন তােদর উ ু  করা
হেব এই িশ েণর আওতায় আসার জ । এই িশ ণ দওয়ার জ  দ  িশ েকর সংকট রেয়েছ।
এজ  ১ হাজার  ৪০০ জনেক িশ েকর িনং  দওয়া  হে ।  এর  মেধ  ৮০০ জনেক িনং  িদে
সনাবািহনী এবং বািক ৬০০ জনেক িনং িদে  াকসহ অ া  িত ান। সড়ক িনরাপ া আইন-২০১৮

বা বায়ন  হেল  সড়েক  ঘটনা  কমেব  বেল  আমরা  আশাবাদী।  এ  ব াপাের  সড়ক  পিরবহন  িবেশষ
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জয় ী ভা ড়ী
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বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বুেয়ট) অধ াপক সামছলু হক বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আমােদর
দেশ নতনু  উেদ াগ  বা বায়েন  আ হ  ব াপক থােক।  িক  সম া  দখা  দয়  পরবতী  র ণােব ণ ও

মিনটিরংেয়। চালকরা পাচঁ ঘ া চালােনার পর িবরিত পােবন িক না এই মিনটিরং ক করেব সটা িনধারণ
করা জ ির। অবকাঠােমা িদেয় িসে েমর বলতা ঢাকা যায় না। িতিন আরও বেলন, মািলকপ  চালকেদর
িব াম নওয়ার িবধা িনি ত করেছ িক না  সটা দখেত হেব। নয়েতা িট- িজর জ  চালকরা  বাধ
হেবন িব াম ছাড়াই চালােত। আর এসব িব ামাগার পিরণত হেব মাদকেসবী, জয়ুািড়েদর আ াখানায়।
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