
সড়কে নিরাপত্বা 
অধ্যাপক শামস্ রহমান  

আমম ঢাকায় মিলাম গত সপ্তাহহ। তখন মনরাপদ সড়হকর জনয আহদালন চলমিল। আমার একামশ বিহরর মাহক মনহয় মগহয়মিলাম উত্তরায় মিহসন্ট 
হাসপাতাহল। ফেরার পহে ভর দপুুহর জমসমউমিন ফরাহের মাোয় আটকা পমর প্রায় আড়াই ঘন্টা জনয। সম্প্রমত বাহসর চাপায় ফে দজুন মশক্ষােী মারা ফগহি 

তাহদর বাবা মাহয়র সন্তানহারার ফে ফবদনা তার তুলনায় আমার বৃদ্ধা অসুস্থ মাহয়র রাস্তায় অহপক্ষার কষ্ট ফতমন মকিুই নয়। সন্ধ্যায় এক গাহমেন্ট বযাবসায়ীর 

সাহে ফদখা। বলহলন – মসপহমন্ট জমনত কারহে তার বযবসার ক্ষমত হবার সম্ভাবনা রহয়হি। সমাহজ এভাহব আরও অহনহকই আরও অহনকভাহব ক্ষমতগ্রস্থ হহল 
হহতও পাহর। তহব, ভমবষ্যহতর সড়ক মনরাপত্ত্বার কো ফভহব সামময়হকর জনয এটুকু কষ্ট স্বীকার কহর  মনহতই হহব।          

ফে ফকান মসহেহমর মত সড়ক পমরবহেও একটা মসহেম। স্বাধ্ারনত একটা মসহেম পমরচামলত এবং প্রভামবত হয় মকিু সংখযক ‘এক্টর’ দ্বারা। ফতমমনভাহব 

সড়ক পমরবহে মসহেমও প্রতযক্ষ বা পহরাক্ষভাহব পমরচামলত ও প্রভামবত হয় অসংখয ‘এক্টর’ দ্বারা। ফেমন, রাস্তা-ঘাহটর হাল, োনবাহহনর মেটহনস্;  রাস্তায় 

োনবাহহনর ফমাে (ফেমন, অোমিক ও োমিক - মরক্সা, ফেলাগাড়ী, ফমাটর গাড়ী, ট্রাক, বাস ইতযামদ); োনবাহহনর চালক ও মামলক; শ্রমমক ইউমনয়ন; 

ট্রামেক পুমলস মেপাটে হমন্ট; সংমিষ্ট মিনালয়; সবেপমর পেচারী এবং োনবাহহনর আরহী। এসব বা এরা সকহল প্রতযক্ষ ‘এক্টর’। এগুহলার বাইহর আরও ‘এক্টর’ 

আহি ো বা োরা পহরাক্ষভাহব প্রভামবত কহর আমাহদর সড়ক পমরবহে মসহেম। মনিঃসহদহহ এটা একটি জটিল মসহেম।    

মসহেম েখন সঠিকভাহব কাজ করহত অপারক, তখন মসহেহমর সবাই (সব ‘এক্টর’)সবাইহক ফদাষ্াহরাপ কহর। ফেমন ফদখা োয় চালকহক ফবপহরায়াভাহব 

চালাহত, ফতমমন ফদখা োয় আরহীহদর তাগাদা মদহত গামড় দ্রূত চালাহত। ফকউ েখন টহয়াটায় ফচহপ চহল, তার কাহি মহন হয় –   

- মরক্সা চহল অমনয়হম, েত্রতত্র।     
- ঠিক রাস্তার ফমাহড়র মুহখ দাাঁমড়হয় োহক োনবাহন, সমৃষ্ট কহর প্রমতবন্ধ্কতা।   

- পেচারী সড়ক পাড় হয় সড়হকর ফেখাহন ফসখাহন, অমনয়মতামিকভাহব।  

- পেচারী মবপদ ফজহনও দ্রুতগামী গাড়ীর সামহন হাত তুহল রাস্তা পাড় হয়, তবুও বযবহার কহর না পাহশর ওভারমিজ।     

- অেো বাস চহল দ্রুত ফবহগ।  

- বাস অমনধ্োমরত স্থাহন এবং রাস্তার মাঝখাহন োহম এবং আরহী তুহল। 

- ট্রামেক মনয়িহে ট্রামেক পুমলশ অপারক।     

আবার ফসই একই বযমি েখন মরক্সার আরহী, তখন তার কাহি মক মহন হয়? ফস ফদহখ –  

- ‘োমিক গামড়গুহলা ভয়নক। চহল ফবপহরায়া।      

- পেচারী েুটপাত ফরহখ অেোই রাস্তায় হাহট।  

- বাস-ট্রাক চহল ফবপহরায়া, মদমিমদক িাড়া।    
- অকারহেই মরক্সাচালহক ট্রামেক পুমলশ হয়রামন কহর।    

একই ভাহব ফসই বযমি েখন পাহয় হাহট, তখন তার কাহি মহন হয় – 

- রকমামর হকার ফদাকাহনর মভহড় েুটপাত হাটার অচল; 
- রাস্তার ধ্ার মদহয় পামকে ং করা োনবাহন ও মরক্সার মভড়। না োয় হাটা েুটপাহত, না োয় রাস্তার ধ্ার ফঘহস।     

- পেচারীহদর রাস্তা পারাপাহরর অপেোপ্ত সুহোগ। 

ফসই একই বযমি েমদ হয় ট্রামেক পুমলশ, তার কাহি মক মহন হয়? ফস ফদহখ – 

- প্রায় সব চালকই অদক্ষ, অপ্রমশমক্ষত অেবা অধ্ে-প্রমশমক্ষত, ফস মরক্সারই ফহাক আর গাড়ীরই ফহাক। 
- ফকানভাহব লাইহেন ফপহয় রাস্তায় নাহম চালক ফবহশ।  
- অমনয়হমর কারহে ধ্রহলই বহল – সুমবধ্া মনমি।  
- কোয় কোয় শ্রমমক ইউমনয়হনর ভয় ফদখায়। 



ফসই বযমি েমদ হয় বাস-ট্রাহকর চালক, ফস মকভাহব ফদহখ? ফস ফদহখ –  

- রাস্তার হাল ফসই সাহে অবযবস্থাপনাজমনত কারহে মবলম্ব হওয়া। 
- মট্রহপর সংখযা কহম োওয়া। 
- গন্তহবয ফপ াঁিাহত মবলহম্বর কারহে োত্রীহদর অমস্থরতা।   
- মামলহকর চাপ। 
- চাহপর মুহখ ‘প্রায়-মেট’ গাড়ী মনহয় রাস্তায় নামা।  
- অমনধ্োমরত জায়গায় পেচারীর রাস্তা পারাপার। 
- ট্রামেক পুমলহশর হয়রামন। 
- েত্রতত্র মরক্সা, সু্কটাহরর িুটািুটি।   

এভাহবই চহল ফেম-ফগম। এর জনয ফক দায়ী? এক কোয় মসহেম। আর আমরা ফেহহতু সবাই এই মসহেহমরই অংশ, তাই আমরা প্রহতযহকই দায়ী। তহব এটা 
সতয, এই  মসহেহম সবাই ফেহহতু সমান প্রভাবশালী নয়, তাই দাময়ত্বও সমান নয়। োহদর প্রভাব ফবশী, তাহদর একাউহন্টমবমলটি ফবশী, ফসই সাহে তাহদর 
সড়হকর মনরাপত্বায় দাময়ত্বও ফবশী। মনিঃসহদহহ বলা োয় সড়ক পমরবহে বযবস্থাপনার আশু উন্নয়ন অপমরহােে।        

এখাহন একটি মবষ্য় পমরষ্কার। আমাহদর সড়ক পমরবহে মসহেহমর এক্টরহদর মাহঝ মাত্র দটুি মবষ্য় জড় পদােে ফশ্রেীর অন্তভভে ি। এক, রাস্তার হাল। দইু, 
োনবাহন। বামক সবাই মনুষ্যজামতসম্বন্ধ্ীয়। শুধ্ু দক্ষ চালক, ট্রামেক পুমলশ বা নাগমরক হওয়াই েহেষ্ঠ নয়, আমাহদর প্রহতযহকর সহচতন নাগমরক হহয় গহড় 
উেহত হহব। কাজটি সহজ নয়। তহব, আজই ফহাক তার শুরু।    

ফদশটা আমাহদর। ফদশহক সমৃমদ্ধর পহে মনহয় োওয়ার দায়ীত্বও আমাহদর । ইমতমহধ্য দভিঃঘটনার জনয দায়ী বযমিহদর আইহনর আওতায় আনা হহয়হি। 

মশক্ষােীহদর নয়টি দাবী ফমহন মনহয় তা সম্পাদন করার   প্রমতশ্রুমত মদহয়হি সরকার প্রধ্ান। মশক্ষােীহদর এবার ঘহর ফেরার সময়।   

আমম তারহেয মবশ্বাসী। কারে মবদুমাত্র খাদ োহক না তারহেযর মবশ্বাহস। বলাবাহুলয, আমরা স্বাধ্ীনতা ফপহয়মি অহপক্ষাকৃত তরুে ফনতৃহত্ব। সম্প্রমত শাহবাহগর 

গেজাগরে মঞ্চও ফজহগ উহে তরুে িাত্র সমাহজর ফনতৃহত্ব। েুদ্ধাপরামধ্ ও মানবতামবহরাধ্ীহদর সঠিক মবচাহরর দাবীহত সৃষ্ট হয় এ মঞ্চ, োর সব ফিাগাহনর ফশষ্ 
ফিাগান – জয় বাংলা। আজহকর মনরাপদ সড়হকর দাবীর ফনতৃহত্বও িাত্র সমাজ। তাহদরও একটি প্রধ্ান ফিাগান - মুমজব ফকাহট মুমজবহকই মানায়, চামচাহক 

না’। ‘জয় বাংলা’ আর ‘মুমজব’ আমাহদর জাতীয় অমরহয়হন্টশহনর অংশ, তাহত আমাহদর প্রজন্ম মবশ্বাসী। দলমত মনহবেহশহষ্ সমগ্র জামত েত তাড়াতামড় 

জাতীয় অমরহয়হন্টশন তো ’৭১ এর মভলধ্ারায় মবশ্বাসী হহয় উেহব, জাতীয় সমসযা সমাধ্াহনর পে আরও সহজ ফেহক সহজতর হহব।   

 


