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বততমানে দেনে ঊর্ধ্ তমুখী সড়ক েুর্ তটো মহামারিনত রূি রেনেনে। প্ররতরেে বাাংলানেনেি সড়নক ঝিনে 

অগরিত তাজা প্রাি। খারল হনে কত মানেি বুক। সড়নক আি কত মৃতয ু দেখনল আমিা সনেতে হনবা? 

সম্প্ররত ঢাকা-মেমেরসাংহ মহাসড়নকি দকাটতভবে এলাকাে সড়ক েুর্ তটোে অন্তঃসত্ত্বা োিীি দিট 

দেনট েবজাতক দবরিনে আসাি একটট মম তারন্তক র্টো সবাইনক অবাক কনি রেনেনে। এই র্টোে 

একরেনেি ওই রেশুটট হারিনেনে তাি মা, বাবা আি েে বেি বেসী দবােনক। এোড়াও এবেি িমজানেি 

ঈনে ও দকািবারেি ঈনে সড়নক অভাবেীে প্রাি ঝিনত দেখা দগনে। 

এসব েুর্ তটোি মূল কািি হনে যােবাহনেি অরেেরিত গরত। যােবাহনে যতরেে গরত রেেিি ো আসনব ততরেে সড়নক এভানব প্রাি ঝিনত দেখা 

যানব। সড়ক-মহাসড়কগুনলানত দবিনিাোভানব দ্রুতগরতনত যােবাহে োলানোই সড়ক েুর্ তটোি প্রধাে কািি। 

সিকানিি সরেো থাকনল আইনেি যথাথ ত প্রনোনগি মাধুনম যােবাহনেি গরত রেেিি কিা সম্ভব। সিকানিি কততবু আইনেি মাধুনম যােবাহনেি 

গরত রেেিি কিা। গরত রেেরিত হনল সড়ক েুর্ তটো অনেকাাংনে লার্ব হনব বনল আো কিা যাে। 

আমিা লক্ষ্ু কিনল দেখনত িাই, প্রাে প্রনতুক বাসোলক দযে িাস্তাে প্ররতনযারগতাে দেনমনে। দকউ কাউনক রবন্দ ুমাত্র োড় রেনত িাজজ েে। 

মহাসড়নক যত েুর্ তটো র্নট তাি েতকিা ৮০ ভাগ র্নট োলকনেি দবিনিাো ও খামনখোরল গারড় োলানোি কািনি। 

আমিা দেখনত িাই একটা গারড় আনিকটা গারড়নক ওভািনটক ো কিা িয তন্ত দযে স্বজস্ত িাে ো। আমানেি দেনেি োলকনেি এটা একটা বুারধনত 

িরিিত হনেনে। যতরেে এই প্ররতনযারগতা েলনত থাকনব, ততরেে িয তন্ত সড়নক েুর্ তটো কমনব ো। 

সড়ক েুর্ তটো প্ররতরেে র্টনে এবাং এনত দযভানব তাজা প্রাি ঝনি যানে, তা রেনে সনেতে মহনলি মনধু ক্রনমই দক্ষ্াভ এবাং রবরূি প্ররতজক্রো সৃটি 

হনে। দকানোভানবই দযে এই েুর্ তটোি লাগাম টাো যানে ো। 

বাাংলানেনে োলক ও িথোিী উভনেি জেু কন াি রবধাে যুক্ত কনি কায তকি কিা হনেনে বহয ল আনলারেত ‘সড়ক িরিবহে আইে ২০১৮’। সড়ক 

েুর্ তটো হ্রাস ও জারতসাংনর্ি দটকসই উন্নেে অভীি ২০৩০ অজতনেি লনক্ষ্ু বততমাে সিকাি এই আইে প্রিেে কনি। 

‘সড়ক িরিবহে আইে ২০১৮’-এি ধািা ৪৪-এ দমাটিযানেি গরতসীমা রেেিনিি রবষনে বলা হনেনে দয, কতৃতিক্ষ্ সড়ক বা মহাসড়ক রেম তাি ও 

িক্ষ্িানবক্ষ্িকািী প্ররতষ্ঠাে বা সাংস্থাি সানথ িিামে তক্রনম রবরভন্ন দেরিি সড়নক দমাটিযানেি গরতসীমা রেধ তািি বা িুেঃরেধ তািি কিনত িািনব। 

দকানো দমাটিযানেি োলক সড়ক বা মহাসড়নক রেধ তারিত গরতসীমাি অরতরিক্ত গরতনত বা দবিনিাোভানব দমাটিযাে োলানত িািনব ো। দকানো 

দমাটিযাে োলক সড়ক বা মহাসড়নক রবিেজেকভানব বা অেেুনমারেতভানব ওভািনটরকাং কিনত িািনব ো বা দমাটিযাে েলােনল দকানো 

প্ররতবন্ধকতা সৃটি কিনত িািনবে ো। 

আইনেি ধািা ৪৪-এি রকেয টা সাংনোধেী িানি এই দবিনিাো ভানব গারড় োলানো বন্ধ কিনত। দযমে ধািা ৪৪ সাংনোধে কনি কতৃতিক্ষ্ কতৃতক 

রেধ তারিত গরতসীমাি বাইনি দমাটিযাে োলো বা অেু কাউনক েলাি অেুমরত প্রোে কিনব ো। দযনকানো আইে স্পিভানব প্রধাে সড়নক সনব তাচ্চ 

গরতসীমা রেধ তািি কিাি দক্ষ্নত্র গুরুত্বিূি ত ভূরমকা িানখ। 

েহনিি িাস্তাে গরতসীমা সনব তাচ্চ ৪০ রকনলারমটাি প্ররত র্ণ্টাে। মহাসড়নক গিিরিবহে, হালকা দমাটিযাে এবাং দমাটিসাইনকনলি জেু গরতসীমা 

হনব সনব তাচ্চ ৮০ রকনলারমটাি প্ররত র্ণ্টাে। মহাসড়নক ট্রাক এবাং িিু িরিবহনেি গারড়ি জেু গরতসীমা হনব সনব তাচ্চ ৭০ রকনলারমটাি প্ররত 

র্ণ্টাে। 

অরধক জেবহয ল এলাকা বা দযখানে দবরে সাংখুক িথোিী েলােল কনি এমে এলাকাে সবধিনেি দমাটিযানেি জেু গরতসীমা হনব সনব তাচ্চ ৩০ 

রকনলারমটাি প্ররত র্ণ্টা। 

রবশ্ব স্বাস্থু সাংস্থাি িরিসাংখুানে বলা হনেনে দয, রবনশ্ব সড়নক প্ররত বেি প্রাে ১.৩ রমরলেে মােুষ মািা যাে এবাং ২০ দথনক ৫০ রমরলেে এি মনধু 

প্রাির্াতী জখম থানক। উচ্চ আনেি দেেগুনলাি িাস্তাে গরতি কািনি প্ররত ৩ জনেি মনধু ১ জনেি মৃতয ু হে। বড় বড় এবাং িথোিী বহয ল 

এলাকাগুনলানত যােবাহনেি সনব তাচ্চ গরত র্ণ্টাে ৩০ রকনলারমটাি কিাি আহ্বাে জারেনেনে জারতসাংর্। 

৮০ টটি দবরে বড় বড় েহনি িরিোরলত সমীক্ষ্াি উিি রভরি কনি জারতসাংর্ এই রসদ্ধানন্ত উিেীত হনেনে দয সনব তাচ্চ গরতসীমা ৩০ রকনলারমটাি 

কিা দগনল সড়ক েুর্ তটো অনেকাাংনে করমনে আো সম্ভব হনব। 

গারড়ি গরত র্ণ্টাে ১ রকনলারমটাি বৃজদ্ধ দিনল ৪-৫% েুর্ তটোি সম্ভাবো দবনড় যাে। যােবাহনেি গরত যত দবরে কম হনব, িথোিীনেি জেু আহত 

ও মৃতয ুি ঝুুঁ রক তত দবরে কম হনব। ৩০ রকনলারমটাি র্ণ্টা দবনগ দবুঁনে থাকাি সম্ভাবো ৯৯ েতাাংে। ৫০ রকনলারমটাি র্ণ্টা দবনগ দবুঁনে থাকাি 

সম্ভাবো ৮০ েতাাংে। 

২০২২ সানলি িমজানেি ঈনে সড়নক দমাটিসাইনকল েুর্ তটোি হাি বুািক হানি দবনড় যাওোি কািনি এবাি দকািবারেি ঈনে সিকাি 

মহাসড়নক দমাটিসাইনকল েলােনল রেেিি আনেে। যাি েনল এই ঈনে সড়নক দমাটিসাইনকল েুর্ তটোি হাি তযলোমূলক অনধ তনকিও দবরে 

দেনম এনসনে। 

তনব সড়নক অরেেরিত গরতি কািনি বাস, ট্রাক, মাইনক্রাবাসসহ অেুােু যােবাহনেি েুর্ তটোে প্ররতরেে অনেনকিই মৃতয ু হনে। যরে সড়নক 

দমাটিসাইনকল রেেিনিি িাোিারে সকল যােবাহনেি গরত রেেিি কিা যাে তাহনল সড়নক েুর্ তটো অনেকটা করমনে আো সম্ভব হনব। 

তনরকুল ইসলাম ।। অুাডনভানকরস অরেসাি, করমউরেনকেে, দিাড দসেটট প্রকল্প, ঢাকা আহে্ারেো রমেে 

নলিংক: https://www.dhakapost.com/opinion/129294 
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