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aেটািরকশায়। ায় বছরখােনক আেগ সরকাির য়-সং া  মি সভা কিমিটর সভায় iিজবাiেকর য াংশ আমদািন িনিষ  
করা হেব িক-না, তা িনেয় লমব্া িবতক র্ হয়। e সময় aেনেকi ei যানবাহনেক দুঘ র্টনা eবং সড়েক িবশৃ লার জ  দায়ী 
কের aিবলেমব্ িনিষ  েঘাষণার aিভমত েদন। আবার কিমিটর aেনেকi বেলন, ায় eক দশেকর েবিশ সময় ধের 
iিজবাiক আমদািন, সংেযাজন eবং রা ায় চলাচল করেত িদেয় eখন িনিষ  েঘাষণা করা িঠক হেব না। eর ফেল ei 
যানবাহনেক িঘের জীিবকা িনব র্াহকারী aসংখয্ মানুষ েযমন েবকার হেয় পড়েবন, েতমিন eেত চলাচলকারী ম িব -িন  
ম িব  মানুেষর জীবনযা াo াহত হেব। eমন ে াপেট কিমিটর সভায় eকািধক সদ  iিজবাiক িনেয় িবতক র্ ব  
কের eেক িনিদ র্  আiিন কাঠােমার মে  eেন সড়কেভেদ চলাচল িনয় ণ করার পরামশ র্ েদন। eরপরo iিজবাiক চলাচল 
িনেয় সরকাির েকােনা সুিনিদ র্  িস া  েনoয়া হয়িন। 

 চরম ঝুিঁকপূণ র্, তবু aপিরহায র্ :সেরজিমন েদখা েগেছ, রাজধানীর েচেয় eকটু দূরবত  eলাকা েথেক িবিভ  eলাকার ধান 
সড়েকর সংেযাগ সড়েক iিজবাiক aবােধ চলাচল করেছ। েযমন- u রায় আজমপুর েথেক u রখান o দি ণখান 
eলাকায়, িবমানব র েরলেগট েথেক দি ণখান o কসাiবািড় েমা ারেটক পয র্  সড়েক iিজবাiক চলাচল কের। চলাচল 
কের িখলে ত বাজার েথেক u রপাড়া, েলকিসিট, ডুমিন, পািতরা eলাকায়; যা াবাড়ী েথেক জুরাiন eলাকায়। e ছাড়া 
িখলগাoঁ েথেক বাসােবা eবং গিত সরিণ েথেক বা া eলাকার েভতরo iিজবাiক চলাচল কের। 
 
সবখােনi েদখা যায়, িতন চাকার হালকা ei যানবাহেনর েপছেন চারজন, চালেকর দুi পােশ দু'জন িহেসেব েমাট ছয় 
যা ী বহন করা হে । u রা eলাকায় খািনকটা বড় আকােরর iিজবাiক েদখা যায়। eিটর চাকা িতনিট হেলo আসন 
সংখয্া আটিট। িখলে ত eলাকায় রািকব নােম eক যা ী জানােলন, eিট ঝুিঁকপূণ র্ যান, রা ায় চেল িরকশার েচেয়o 
িবশৃ লভােব, চালকেদর েবিশরভাগi a িশি ত, eমনিক a া বয় । ফেল ায়i দুঘ র্টনা ঘেট। িক  িকছুi করার 
েনi। কারণ, িখলে ত বাজার েথেক েলকিসিট, ডুমিন, পািতরা পয র্  েযেত eকমা  বাহনi ei iিজবাiক। িকছু িরকশা 
eখনo চলাচল কের। েসগুেলার ভাড়া খুবi েবিশ। েযখােন iিজবাiেক ভাড়া 21 েথেক 26 টাকা, েসখােন িরকশায় ভাড়া 
লােগ 41 েথেক 51 টাকা। তাi ঝুিঁকপূণ র্ হেলo iিজবাiেক চেড়ন িতিন। ানীয়রা জানান, মােঝমে  হঠাৎ পুিলিশ 
aিভযােনর কারেণ iিজবাiক চলাচল ব  হেয় যায়। aসংখয্ মানুষেক িদব্গুণ-িতনগুণ ভাড়া িদেয় িরকশায় িকংবা িরকশা না 
েপেয় িতন-চার িকেলািমটার পথ ে েট আসেত হয়। কেয়ক ঘ া ব  থাকার পর আবারo iিজবাiক চলাচল শুরু হয়- 
eভােবi সবখােন লুেকাচুির েখলা চেল iিজবাiক িনেয়।  

েক কী ভাবেছন :iিজবাiেকর বহার o ƣবধতা সে  বুেয়েটর দুঘ র্টনা গেবষণা েকে র a াপক িমজানুর রহমান 
সমকালেক বেলন, iিজবাiক েকােনাভােবi েমাটরযােনর মানদে  পেড় না। দীঘ র্ সময় ধের ei যান চলেছ। সমেয়র 
পিরবত র্েন পােয় টানা িরকশার জায়গা aেনকটাi দখল কের িনেয়েছ iিজবাiক। eখন eর ƣবধতা বা aৈবধতা িনেয় 
িবতক র্ েতালার েচেয় বরং eিট কীভােব িনরাপেদ চালােনা যায়, েসিটi ভাবা uিচত। iিজবাiেকর গিত মহাসড়েক চলার 
uপেযাগী নয়- তাi েকােনাভােবi eেক হাioেয়েত চলেত েদoয়া uিচত নয়। eিট েছাট েছাট সড়েক চলেত পাের। তা 
ছাড়া মহাসড়েকর পােশ সািভ র্স েরাড করা েযেত পাের, েযখােন eরকম কম গিতর যানবাহন চলাচল করেব। যা ী ক াণ 
সিমিতর সভাপিত েমাজাে ল েহােসন েচৗধুরী বেলন, iিজবাiক িনেয় a ুত সংকটজনক পিরি িত েদখা িদেয়েছ। গিতর 
িদক িবেবচনায় eগুেলা সড়েক যা ীবাহী েমাটরযান িহেসেবi চলাচল কের। িক  েমাটরযােনর আiিন সব্ীকৃিত না থাকার 
কারেণ eগুেলা েকােনা িনয়ম-শৃ লার মে  পড়েছ না। িতিন বেলন, আমদািনকারকরা বসা করেছ। মািলক-চালকরাo 
িদি  চালাে । শুধু ƣবধতার সংকেটর aজুহােত সাধারণ যা ীেদর রাখা হে  চরম ঝুিঁকেত। সরকার যিদ eগুেলা রা ায় 
চলেতi েদয়, তা হেল শাসেনর uিচত eগুেলােক িবিধিনয়েমর মা েম যথাযথ লাiেস  িদেয় চালােনা।  

 


