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আজ থেক নতনু সড়ক পিরবহন আইন কাযকর
উে েণািদত হত াকাে ড মতৃু দ ড
চালক মাবাইল ব বহার করেল এক মােসর দ ড ও পাচঁ হাজার টাকা জিরমানা
জিটলতা কাটল ৭৯ বছেরর পুরেনা আইেনর

িমকেদর আপি  রেয়ই গেছ

রাজন ভ াচায ॥ সড়ক ঘটনায় হতাহেতর িদক থেক দি ণ এিশয়ায় শীেষ বাংলােদেশর অব ান। িবেশষ কের
গত ’দশেক মাথািপছু সড়ক ঘটনায় হতাহেতর সংখ া দি ণ এশীয় দশ েলােত গেড়র চেয় িতন ণ বিশ।
স িত িব ব াংেকর প  থেক এ তথ  তেুল ধরা হেয়েছ। িব  া  সং া তার ২০১৮ সােলর সড়ক িনরাপ া
িবষয়ক বি ক িতেবদেন বেলেছ, বাংলােদেশ বছের ২৪ হাজােরর বিশ মা ষ সড়ক ঘটনায় মারা গেছ। িক
পিুলেশর রকড করা তেথ  এ সংখ া িছল আড়াই হাজােরর কম। অ িদেক পি কায় কািশত সংবােদর িভি েত
তির এক জিরেপ বসরকারী সং া যা ী কল াণ সিমিত বলেছ, ২০১৮ সােল বাংলােদেশ পাঁচ হাজার ৫১৪ সড়ক
ঘটনায় াণ হািরেয়িছল সাত হাজার ২২১ জন।

িবেশষ রা বলেছন, িদন িদন সড়ক ঘটনার মা া বাড়েছ। এই াপেট দীঘিদন ধেরই দািব উেঠিছল চালেকর
কেঠার শাি  িনি ত কের নতুন পিরবহন আইন করার। নানা  আেলাচনা-সমােলাচনা আর অিন য়তার পর ৭৯
বছেরর পরুেনা আইেনর িভি েত তির মাটরযান অধ ােদশ বািতল কের আজ বার থেক সারােদেশ কাযকর
হেত যাে  আেলািচত সড়ক পিরবহন আইন-১৮।

এই আইেন সংি  অপরােধর ে  দ- িনি ত হেব। যিদও আইেনর িবিভ  ধারা িনেয় আপি  তেুলেছন
পিরবহন মািলক ও িমক সংগঠেনর নতারা।  হেলা নতুন আইন কাযকর করার মধ  িদেয় আেদৗ িক সড়ক

ঘটনা িনয় েণ আসেব? িবেশষ রা বলেছন, আইনিট মাঠ পযােয় যথাযথ কাযকর হে  িকনা তা িনি ত করার
দািয়  সরকােরর। যিদ  আইন কাযকর  করা  যায়  তাহেল  অব ই  সড়ক  ঘটনা  িনয় েণ  আসেব।  িদন  িদন
পিরি িতর উ িত ঘটেব। এই আইন কাযকর করেত পুিলশসহ িবআরিটএ কতৃপ  সািবক িত িনেয়েছ। ১ নেব র
থেক সড়ক পিরবহন আইন-২০১৮ কাযকর করেত গত ২২ অে াবর াপন জাির হয়।

পিরবহন িবেশষ  অধ াপক িমজা র রহমান বেলন, বতমান সরকােরর একটা িভশনও রেয়েছ য, ২০২০ সােলর
মেধ  সড়ক ঘটনায় মতুৃ  ৫০ শতাংশ কিমেয় আনা। আমরা যেহতু উ ত দেশর  দখিছ তাহেল আমােদর এই
িদেক নজর িদেত হেব।

স িত এক অ ােন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, বতমান সরকার সড়ক ঘটনা রােধ িবিভ  পদে প
িনেয়েছ। আমােদর িত া হওয়া উিচত  কউ  আমরা সড়ক ঘটনার মেতা  অ াভািবকভােব মরেত চাই  না।
আমােদর কেঠারভােব আইেনর বা বায়ন করেত হেব।

িব ব াংেকর দি ণ এশীয় অ েলর ভাইস িসেড ট হাটইউগ সাফার বেলন, িনরবি ভােব বিৃ  অ যায়ী
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বাংলােদেশর উিচত িনরাপদ সড়েকর জ  ত পদে প নয়া। িতিন বেলন, চরু াণহািন ছাড়াও বল িনরাপদ
সড়ক ব ব া একিট দেশর বিৃ  ও উ য়নেক িত  করেত পাের; িক  সড়ক ঘটনােক সহেজ িতেরাধ করা
যায় এবং সময় এেসেছ তা করার। এ ে  িনরাপদ সড়ক ব ব া গেড় তালার জ  িব ব াংক ও জািতসংঘ
যৗথভােব বাংলােদশেক সহায়তা করেত ত রেয়েছ। সড়ক ঘটনার কারেণ িত বছর য় িতর পিরমাণ িব

িজিডিপর আড়াই ভাগ বেল উে খ কেরন সাফার।

সড়ক িনরাপ া সং া  এক অ ােন জািতসংেঘর মহাসিচেবর িবেশষ দূত জ ঁ টড বেলন, িবে  পাঁচ থেক ১৪
বছর বয়সী িশ েদর চতুথ ধান মৃতু র কারণ সড়ক ঘটনা। বাংলােদেশ সড়ক ঘটনার িশকার ৬৭ শতাংেশর
বয়স ১৫ থেক ৪৯ বছর। অপিরণত বয়েস এসব মা েষর মতুৃ র য় িত অথনীিতেত িবপলু।

সড়ক ও যাগােযাগ িবভােগর সিচব নজ ল ইসলাম বেলন, বাংলােদেশ িত বছর আড়াই হাজার সড়ক ঘটনা
ঘেট। এই ঘটনায় মারা যায় িতন হাজার মা ষ; িক  তারপরও অেনক সড়ক ঘটনার তথ  পুিলেশর কােছ আেস
না। অ ােন বলা হয়, িবে  িত বছর ১৩ লাখ ৫০ হাজার মা ষ সড়ক ঘটনায় মারা  যায় এবং এর মেধ
এক-চতুথাংশ ঘেট দি ণ এিশয়ায়। সড়ক িনরাপ াস ট এখন িবে  ম ােলিরয়া,  য ার মেতা একিট মহামারী
িহেসেব িবেবিচত হেয় আসেছ।

গত বছেরর ২৯ জুলাই রাজধানীর িবমানব র সড়েক শহীদ রিমজ উি ন েুলর ই িশ াথী বাসচাপায় াণহািনর
ঘটনায় দশজুেড় তী  গণআে ালন  হয়। িনরাপদ সড়ক আে ালেনর পিরে ি েত গত বছেরর ১৯ সে র
সড়ক পিরবহন আইনিট জাতীয় সংসেদ পাস হয়। চলিত বছেরও রাজধানীর ব রা এলাকায় সড়ক ঘটনায় এক
িব িবদ ালয় িশ াথীর মতুৃ র ঘটনায় দশজুেড় আে ালন হয় কেয়কিদন। আইনিট পাস হওয়ার পর এর িব ে
পিরবহন িমকরা মােঠ নােম। ২২ অে াবর জাতীয় সড়ক িনরাপ া িদবেসর অ ােন ধানম ী শখ হািসনা ত
আইনিট কাযকর করার িনেদশ দন। এর পরই জাির করা হয় গেজট। শষ পয  কান সংেশাধন ছাড়াই আইনিট
কাযকর হে ।

গত বছর আগে  আইেনর খসড়ায় চড়ূা  অ েমাদন দয় সরকার। ২০১৮ সােলর ১৯ সে র জাতীয় সংসেদ
পাস হওয়ার পর গত বছেরর ৮ অে াবর ‘সড়ক পিরবহন আইন, ২০১৮’-এর গেজট কাশ হেয়িছল। এরপর
থেকই পিরবহন মািলক- িমক নতারা আইেনর িবিভ  ধারা িনেয় আপি  জািনেয় আসিছেলন। তােদর আপি র

মেুখ আইনিট কাযকর করা যাি ল না। তােদর দািব, সড়ক ঘটনায় মতুৃ র ঘটনার মামলায় নতুন আইেন শাি র
মা া ‘অেযৗি ক’ বিশ।

এরপর  গত  ২৫  সে র  পিরবহন  মািলক  ও  িমক  নতােদর  সে  উপ-কিমিটর  সভা  শেষ  রা ম ী
আসা ামান খান কামাল ও আইনম ী আিন ল হক আইন সংেশাধেনর পািরশ স িলত একিট িতেবদন জাতীয়
সড়ক িনরাপ া কাউি েলর কােছ দেবন বেল জািনেয়িছেলন। তেব পের সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল
কােদর আইনিট সংেশাধেনর াব নাকচ কের দন। এরপরই আইনিট কাযকেরর তািরখ ঘাষণা হয়। গেজট
অ যায়ী আগামী আজ থেক সড়ক পিরবহন আইন কাযকর করার ে  আর কান বাধা রইল না।

উে মূলক হত া মািণত হেল মতুৃ দ ড

সড়ক পিরবহন আইেন উে খেযাগ  িবষয় েলা হে - ৯৮ ধারায় সেবা  িতন বছেরর কারাদে ডর িবধান রেয়েছ।
আর গািড় চািলেয় উে েণািদতভােব হত া করেল বা ই াকতৃ ঘটনায় াণহািনর ে  ৩০২ ধারা অ যায়ী
মতুৃ দে ডর িবধান রাখা হেয়েছ। এে ে  সংঘিটত ঘটনায় তদ  কিমিটর িতেবদন সােপে  িনধারণ করা হেব
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ঘটনার কিৃত। িতেবদেন উে েণািদত হত াকাে ডর মাণ পেল দ ডিবিধর ৩০২ ধারায় মামলা হেব। এই
ধারায় শাি  সেবা  মতুৃ দ ড।

বপেরায়া গািড় চালােল পাঁচ বছেরর দ ড

সড়ক ঘটনার পর তদ  িতেবদেন বপেরায়া গািড় চালােনার কারেণ  হতাহেতর মাণ পাওয়া গেল, সড়ক
পিরবহন আইেনর ১০৩ ধারায় মামলা হেব। এই ধারায় সেবা  শাি  হেব পাঁচ বছর জল অথবা অথদ ড অথবা
উভয় দ ড হেত পাের। অথদে ডর পিরমাণ আদালত িনধারণ করেব। নতুন এই আইেনর িবষেয় িমকেদর দািব িছল
সড়ক পিরবহন আইেনর সব ধারা জািমনেযাগ  করেত হেব। সড়ক ঘটনায় িমেকর কারাদে ডর ময়াদ পাঁচ
বছেরর িবধান বািতল করেত হেব। াইিভং লাইেস  পেত িশ াগত যাগ তা অ ম ণীর বদেল প ম ণী
করেত হেব। আর উে েণািদত বা ই াকতৃ ঘটনার ে  মতুৃ দে ডর িবধােনও পিরবতন আনেত হেব। গািড়
চালােনার সময় মাবাইল ফান ব বহার করা যােব না। মাবাইল ফান ব বহার করেল এক মােসর কারাদ ড ও পাঁচ
হাজার টাকা জিরমানা করা হেব।

িনরাপদ সড়ক চাই এর িত াতা চয়ারম ান ইিলয়াস কা ন বেলন, নতুন আইেন সাজা বা অেনক িবষয় আমােদর
চাওয়া অ যায়ী হয়িন। তারপরও যা আেছ তা অতীেতর চেয় অেনক ভাল। িতিন বেলন, অতীেত মািলক- িমক
সংগঠন েলা  আে ালন  কের আইনেক  বল  কের িদেয়েছ। সরকার সাহস  কের সড়ক  ঘটনার দােয়  সাজা
বািড়েয়েছ। পরবতী সমেয় যােত এটা পিরবতন না  হেয় যায়, সটাই আশা করেছন িতিন। িতিন বেলন, সড়ক
িনরাপ া আইন-২০১৮ বা বায়ন হেল সড়েক ঘটনা কমেব বেল আমরা আশাবাদী।

আইন কাযকর করেত িবআরিটএ’র িত

৭৯ বছেরর পরুেনা  আইেনর িভি েত তির  মাটরযান অধ ােদশ বািতল  কের আজ বার থেক  সারােদেশ
কাযকর হে  আেলািচত সড়ক পিরবহন আইন-২০১৮। এই আইেন সংি  অপরােধর ে  দ ড িনি ত হেব।
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ  (িবআরিটএ) ও পিুলশসহ আইন েয়াগকারী সং ার শীষ কমকতারা বলেছন,
নতুন আইন কাযকর করেত িত নয়া হেয়েছ। ইেতামেধ  পিরবহন িনয় ণ সং া িবআরিটএ’র প  থেক আইন
কাযকর করেত গণমাধ েম িব ি  কাশ করা হেয়েছ।

১ নেব র থেক সড়ক পিরবহন আইন-২০১৮ কাযকর করার জ  গত ২২ অে াবর াপন জাির হয়। এরপর
িবআরিটএ থেক আইনিট কাযকর করেত সকেলর কােছ অ েরাধ জািনেয় িব ি  চার  হেয়েছ। এেত বলা
হে , ‘আইন মেন চালােবা গািড়, িনরাপেদ িফরব বািড়’। িবআরিটএ চয়ারম ান ড. কাম ল আহসান এরই মেধ
সংি  িনবাহী ম ািজে টেদর আইন কাযকর করেত িনেদশনা িদেয়েছন বেল জানা গেছ।

জানা গেছ, নতনু আইন তফিসলভু  করেত রা  ম ণালেয় িচিঠ িদেয়েছ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ।
িবিধমালা ণয়েনর কাজও চলেছ। িবিধমালা ণয়েন সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর একজন অিতির
সিচেবর নতৃে  একিট দল কাজ করেছ।

আইন অমা  করেলই পেয় ট কাটা যােব

নতুন সড়ক আইেন িশ ানিবস লাইেস  ছাড়া কতৃপে র দয়া য কান লাইেসে র িবপরীেত ১২ পেয় ট দয়া
থাকেব। দাষ করেল তা কাটা যােব। লালবািত অমা , ওভারেটক, গিতসীমা অমা , িবপরীত িদক থেক গািড়
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চালােনা, ওজনসীমা ল ন, নশা  হেয় গািড় চালােল পেয় ট কাটা যােব চালেকর। এ িবধান আেগ িছল না।

াইিভং লাইেস  না থাকেল চালেকর িনেয়াগ নয়

নতুন আইেন বধ চালক ছাড়া িনেয়াগ না দয়ার িবধান আবারও যু  কের বলা হেয়েছ, কারও াইিভং লাইেস  না
থাকেল তােক চালক িহেসেব িনেয়াগ দয়া যােব না। বাংলােদশ ম আইন-২০০৬ অ সাের, িলিখতভােব চিু
স াদন ও িনেয়াগপ  ছাড়া কান ব ি  বা িত ান কান ব ি েক গণপিরবহেনর চালক িনেয়াগ করেত পারেব
না। িনেয়াগ া  চালক তার কাগজপ  গািড়েত দশন করেবন। এ ছাড়া ক ডা র লাইেস  ছাড়া িনেয়াগ করা যােব
না বেল িবধান করা হেয়েছ।

কতৃপ  ছাড়া কান ব ি  বা িত ান বা সিমিত াইিভং লাইেস  তির, দান ও নবায়ন করেল শাি  অনিধক ই
বছর। এছাড়াও ছয় মােসর জল বা এক থেক পাঁচ লাখ টাকা পয  জিরমানা বা উভয় দে ডর িবধান রেয়েছ।
িনব ন ছাড়া গািড় চালােল অনিধক ছয় মােসর জল বা অনিধক ৫০ হাজার টাকা জিরমানা বা উভয় দে ডর িবধান
রেয়েছ।

ঝুঁিকপূণ গািড় চালােল ছয় মােসর দ ড

নতুন আইেন িফটেনস সনদ ছাড়া বা ময়াদ পরেনা িফটেনস সনদ ব বহার কের ইেকানিমক লাইফ অিত া  বা
িফটেনেসর অ পেযাগী, ঝঁুিকপণূ গািড় চালােল ছয় মােসর জল বা অনিধক ২৫ হাজার টাকা অথদ ড বা উভয় দ ড
দয়া হেব। এ ছাড়া আরও কেয়কিট ে  আেগর তুলনায় শাি  বাড়ােনা হেয়েছ।

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব নজ ল ইসলাম বেলেছন, এই আইেনর দািড় কমা সংেশাধন করা
হয়িন। শাি  বিশ বেলই এিট  বা বায়েন বাধা  তিরর চ া  করা হেয়িছল। বাংলােদশ সড়ক  পিরবহন িমক
ফডােরশেনর সাধারণ স াদক ওসমান আলী বেলন, অকারেণ পিরবহন িমকরা কন জিরমানা দেব? এ আইন

করা হেয়েছ চালকেদর শােয় া করার জ । িবিধমালা না কেরই এ আইন কাযকর করা উিচত হেব না।

এক নজের শাি -জিরমানা

অবেহলায় গািড় চালােনােত তর আহত বা াণহািনেত সেবা  পাঁচ বছর কারাদ ড বা অনিধক পাঁচ লাখ টাকা
জিরমানা বা উভয় দ ড। লন ভ  ও হলেমট ব বহার না করায় অনিধক ১০ হাজার টাকা জিরমানা। াইিভং
লাইেস  ছাড়া গািড় চালােনায় ছয় মােসর জল ও ২৫ হাজার টাকা বা উভয় দ ড। িনব ন ছাড়া গািড় চালােনায় ছয়
মােসর জল বা ৫০ হাজার টাকা বা উভয় দ ড। িফটেনসিবহীন গািড় চালােনায় ছয় মােসর জল বা ২৫ হাজার টাকা
বা উভয় দ ড। নারী, িশ , িতব ী ও বেয়ােজ  যা ীর জ  সংরি ত আসেন অ  কান যা ী বসেল এক মােসর
কারাদ- বা পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা বা উভয় দ ড দয়া হেব।

নশা করেলই িতন মােসর দ ড ও জিরমানা

চালকেদর িব ে  নশা  থাকার অিভেযাগ দীঘিদেনর। ইেতামেধ  নশা  চালকেদর শনা  করেত পুিলেশর
প  থেক িবিভ  মহাসড়েক অিভযান  হেয়েছ। এ ালেকাহল িডেট র য  চালকেদর মেুখ িদেলই মা  চার
সেকে ড মাদকাস  িকনা তা শনা  করা স ব হে ।

সড়ক পিরবহন আইন বলেছ, মদপান কের বা নশাজতীয় ব  খেয় গািড় চালােল, সহকারীেক িদেয় গািড় চালােল,
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উে া  িদেক  গািড়  চালােল,  িনধািরত  ান  ছাড়া  অ  ােন  গািড়  থািমেয়  িতব কতা  সৃি ,  চালক  ছাড়া
মাটরসাইেকেল একজেনর বিশ সহযা ী ওঠােল, মাটরসাইেকেলর চালক ও সহযা ীর হলেমট না থাকেল, ছােদ

যা ী বা  পণ  বহন, সড়ক বা ফটুপােথ গািড় সারােনার নােম যানবাহন রেখ পথচারীেদর চলাচেল  বাধা  সৃি ,
ফুটপােথর ওপর িদেয় কান মাটরযান চলাচল করেল সেবা  িতন মাস কারাদ ড বা ৩৫ হাজার টাকা জিরমানা বা
উভয় দ ড াব করা হেয়েছ।

মিনটিরং জ রী

সড়ক পিরবহন আইন বা বায়ন িবষেয় পিরবহন িবেশষ  বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বেুয়ট) অধ াপক
সামছুল হক বেলন, আমােদর দেশ নতুন উেদ াগ বা বায়েন আ হ ব াপক থােক। িক  সম া দখা দয় পরবতী
র ণােব ণ ও মিনটিরংেয়। চালকরা পাঁচ ঘ া চালােনার পর িবরিত পােবন িকনা এই মিনটিরং ক করেব সটা
িনধারণ করা জ রী। অবকাঠােমা িদেয় িসে েমর বলতা ঢাকা যায় না। িতিন আরও বেলন, মািলকপ  চালকেদর
িব াম নয়ার িবধা িনি ত করেছ িকনা সটা দখেত হেব। নয়ত িট- িজর জ  চালকরা বাধ  হেবন িব াম
ছাড়াই চালােত। আর এসব িব ামাগার পিরণত হেব মাদকেসবী, জুয়ািড়েদর আ াখানায়।

নৗ, সড়ক ও রলপথ র া জাতীয় কিমিটর সাধারণ স াদক আশীষ মার দ বেলন, দীঘিদন পের হেলও সড়ক
ঘটনা রােধ একিট কাযকর আইেনর বা বায়ন  হে । িক  তদারিক না থাকেল ভাল ফল িমলেব না। কমেব

না সড়ক ঘটনা। তাই আইনিট বা বায়েন সব প েক  সহকাের দািয়  পালন করেত হেব বেলও মেন কেরন
িতিন।
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