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সড়ক দুঘটনা, আমােদর আচরণ আইন ও অপচেয়র অথনীিত
ড. এ ক এনামুল হক | ২১:২৭:০০ িমিনট, সে

র ০২, ২০১৮

সড়ক দুঘটনার সংকট আমােদর িপছ ছাড়েছ না। িতিদন আমােদর সংবাদমাধ েম দুঘটনার সংবাদ আসেছ।
সংবাদমাধ েমর খবর অনুযায়ী দখা যায়, দুঘটনা কবল ঢাকায় নয়, সারা দেশ িবস্তৃত। সিদন আিম যখন ঢাকার
ফামেগেট যা লাম তখন দখলাম, বশ কেয়কজন ছা তােদর অিভভাবক িনেয় ফুটওভারি েজর িনচ িদেয় ছয়
লেনর রা া পার হে । তখন চলিছল ািফক স াহ, তাই ফামেগেট ায় ৫০ িমটার দূের দূের পুিলশ দাঁিড়েয় িছল।
কউ তােদর থামােত সাহস (!) কেরিন। অথচ এ িশ রাই িকছিদন আেগ িশিখেয়েছ কী কের রা ায় চলাচল করেত
হয়!
িবে র একমা এক ট শহেরই মানুষ এভােব ছয় লেনর রা া িনি ধায় পার হেত পাের। ছয় লেনর রা া কথা ট
বললাম এ কারেণ য, ফামেগেট ছয় ট লেন একসে কত েলা গািড় চলাচল কের তার িচ আপিন ক না ক ন
এবং িচ া ক ন এ রকম ব সড়েক রা া পার হেত কী পিরমাণ ঝু ঁ িক রেয়েছ! এখােন রা া পারাপার করেল
দুঘটনা আর দুঘটনা থাকেব না। হেয় যােব ঘটনা। বপেরায়া যান চলাচেলর জন চালক-মািলক সবারই শা
যমন
আমােদর দািব, তমিন বপেরায়া পথচারীেদর শা ও েয়াজন। শা বলেত আমােদর মেন সাধারণত আেস জল
িকংবা মৃত দ । আমরা জািন, দুঘটনা ঘেট গেল তা টাকা িকংবা মৃত দ িদেয় পূরণ হেব না। মা তার স ানেক
িফের পােবন না। িতিহংসার অবসান হেব িকনা, তাও আমার জানা নই। তেব আমরা জািন, আমােদর থম
েয়াজন দুঘটনা না ঘটােনার ব ব া িন ত করা। এজন ই ািফক আইন, এজন ই এত আে ালন!
কৃত দুঘটনায় যাওয়ার আেগর িকছ দৃশ আমােদর সবার নজের আনা েয়াজন। এক মাস আেগ আিম আমার িবভােগ যখন ছা েদর উপেদশ িদ লাম
তখন এক ছা ীেক হাত বাঁধা অব ায় দখলাম। জে স করলাম, ‘হােত কী হেয়েছ?’ ‘স ার, বাস থেক পেড় িগেয়িছলাম।’ বললাম, ‘ কাথায়?’
‘িব িবদ ালেয় আসার সময় নামেত গেল বাস না থািমেয়ই আমােক নামেত বেলিছল। তাই পেড় িগেয়িছলাম।’ বুঝলাম দুঘটনা মারা ক নয় বেলই তা
প কায় আেসিন বা আে ালন হয়িন। এ ধরেনর দুঘটনা অিত সহেজই এড়ােনা যায়, যিদ বাস িনিদ
াে দাঁিড়েয় যা ী ওঠােত বা নামােত পাের।
ফুটপাত থাকা সে ও লাকজন রা ার পােশ লাইন িদেয় বােসর অেপ া কের। এেত বাস ট রা ার পাশ থেক অেনক দূের দাঁড়ােত বাধ হয়। ধু তাই নয়,
যখােন সখােন বাস পুেরাপুির না থািমেয়ই যা ীেক নামেত বাধ কেরন বাস ক া র। শহেরর বাস া
েলা ল ক ন। বলেত পােরন ফুটপাত
দাকািনেদর দখেল, িক বহ ােন তা সত নয়। িকছিদন আেগ িগেয়িছলাম ইে ােনিশয়ার বািল শহের। সখােন দেখ এলাম এক মজার ব ব া। বােসর
দরজা ায় িতন ফুট উঁচ কের রাখা হেয়েছ। বুঝেত পারলাম এখােন রা া থেক কউ যন বােস উঠেত বা নামেত না পাের তার জন এ ব ব া। রা ার পােশ
িনিদ বাস া
েলাও ল করার মেতা। িনিদ বাস া
েলায় রেয়েছ িতন ফুট উঁচ াটফম। যখােন বাস তার যা ী ওঠােত বা নামােত পাের। বুঝেত
পারলাম শা ছাড়াও যা ীেদর িনয়ম মেন বােস ওঠােনা ও নামােনার ব ব া তির কেরেছ তারা। আেরা ল করলাম বাস া
েলার দুিদেক রেয়েছ
িসঁিড়, যার এক ট িদেয় যা ী ওেঠ আর অন ট িদেয় নােম। সই সে ইে করেলই মাঝখােন হইলেচয়াের ওঠােনা ও নামােনার ব ব া করা যায়। বােসর
দরজা উঁচেত হওয়ায় যখােন সখােন কউ উঠেত বা নামেত পারেব না। য ত যা ী ওঠানামা ব করেত পারেল দুঘটনা কমেত বাধ ।
ঢাকার রা ায় ছা েদর আে ালেনর আেগ জ া িসং িছল না বলেলই চেল। নতন
ািবত আইেনও তার িনেদশনা নই। বলা হেয়েছ ই াকৃত দুঘটনা
ঘটেলই কবল াইভােরর মৃত দ হেব। কানটা ই াকৃত আর কানটা অিন াকৃত, তার দায়
করা েয়াজন। এক ট সহজ িনয়ম হেলা, শহরা েল
জ া িসং, বাস া িকংবা রা ার বাইের যেকােনা দুঘটনা ই াকৃত বেল আইেন
কের দয়া। তােত শহের রা া পারাপাের পথচারীেদর অিধকার
িফের আসেব এবং একই সে
জ া িসংেয়র বাইের বা রা ায় চলাচেল বা য ত রা া পারাপাের পথচারীেদর অিধকার সীিমত হেব। পৃিথবীর বহ দেশ
দখেবন পথচারী যখন জ া িসংেয় পা দয় তখন সব চালক থেম যান। কারণ তারা জােনন, এখােন দুঘটনা ঘটেল চরম শা
পেত হেব। সব ােন
দুঘটনার শা সমান হয় না, তা চালকেদর বুঝেত হেব।
বছর কেয়ক আেগ কাঠমান্ডেত িগেয়িছলাম। সাধারণত নপােল গেল কাঠমান্ড শহের থাকা হয় না। িক এবার িছলাম শহের। ল করলাম বশ সুশৃ ল
যান চলাচল। ািফক জ াম থাকা সে ও যান চলাচল এবং িবেশষত পথচারী ও াইভারেদর এমন আচরণ আমােক িব ত কেরিছল। তাই আমার সহকম
অনুরাধােক জে স করলাম, ‘কী ব াপার, এমন সুশৃ ল ব ব া তামােদর ািফক পুিলশ কী কের করল? কাঠমান্ডর ািফক পুিলশেক ঢাকায় িনেল কাজ
হেতা!’ অনুরাধা ঢাকা শহর চেন। হাসেত হাসেত জানাল তােদর মূলম । িত ট বড় ািফক পুিলশ বে র সে রেয়েছ সভাক । যখােন ১৫-২০ জনেক
একসে বসােনার ব ব া রেয়েছ (খুব আরামদায়ক ব ব া নয়)। কােনা পথচারী িনিদ
ান িদেয় রা া পার না হেল তােদর এ সভাকে িনেয় আসা হয়।
তােদর ৩০ িমিনট বিসেয় রাখা হয় এবং এক ট সড়ক দুঘটনার িভিডও দখােনা হয়। িভিডওেত দখােনা হয়, িনয়মমািফক রা া পারাপার না হেল কত
ধরেনর দুঘটনা হয়। িভিডও েলা নানা ধরেনর িসিস টিভ ফুেটজ থেক নয়া। িভিডও েলা এতটাই মারা ক য অেনেকই এরপর রা া পার হেত ভয় পায়।
পুিলেশর সাহায নয় বা জ া িসং ারা পারাপার হয়। বলা বাহল , এসব পথচারীর অেনেকই সময় বাঁচােনার জন ২০০ থেক ৫০০ ফুট দূের জ া
িসং িদেয় রা া পারাপার হেত চায়িন বেলই আইন অমান কেরিছল। এ শা তােদর সই সময় বাঁচােত দয়িন। ঢাকায় একসময় রা া পারাপাের জিরমানা
চালু করা হেল অেনেকই তার িবেরািধতা কেরিছেলন। বপেরায়া রা া পারাপার এক ট অপরাধ।
অনুরাধােক জে স করলাম, ‘আর াইভাররা? ওরা কী কের এত সহেজ িনয়ম মানেছন?’ বলল, তােদর জন রেয়েছ একই শা । তেব তােদর সময় ১
ঘ া। একই িভিডও দুবার দখেত হেব। রা া চলাচেল সমেয়র চেয় বড় জিরমানা আর িকছ নই। সবাই িনয়েমর ব ত য় ঘটায় কবল সময় বাঁচােনার জন ,
াইভার-পথচারী সবাই সময় বাঁচােত সব অন ায় কের। তােদর জন আিথক জিরমানার চেয় বড় শা ‘সময়’। িবষয় ট িবেবচনায় আনা েয়াজন।
রা া পারাপাের জ া িসং সবেচেয় সহজ ও কম ব য়বহল ব ব া। ফুটওভারি েজর অসুিবধা হেলা, তা বয় ব
বা িতব ীেদর জন সহায়ক নয়।
তার ওপর রেয়েছ ফুটওভারি জ দখল বািণজ । িতব ী ও বয় েদর সহায়তার জন বনানীর এক ট ফুটওভারি েজ এে েলটর িদেয়ও দখা গেছ জনগণ
পুিলেশর নােকর ডগায় রা া পার হে । আ ারপােসর পরী াও অচল হেয়েছ। কারওয়ান বাজােরর বাটার াই আ ারপাস তার উদাহরণ। সাধারণ মানুষ ও
িবেশষ কের নারীরা অ কার কূেপ েবেশ ভীত থােকন। বাংলােদেশ িবদু ৎ ব ব ার ওপর ভরসা করা ঠক হেব না। অথচ জ া িসংেয়র মেতা সহজ,
পরীি ত ও টকসই ব ব ােক আমরা অবেহলা করিছ। যা অেথর অংেক সবেচেয় কম ব য়বহল। তেব বড় রা ায় (ছয় লন বা ঊে র সড়েক) জ া িসং
সাধারণত কাযকর করেত গেল সাব িণক পুিলেশর উপি িতর েয়াজন হয়। তাই একিদেক শহের যমন জ া িসং বাড়ােনা জ ির, তমিন রা ায়
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ািফক পুিলেশর দািয়ে ব াপক পিরবতন েয়াজন। তােদর হাত ািফক লাইেটর িবক
করা উিচত। তােদর হাত তখনই উঠেব যখন কউ আইন ভ করেব।

িহেসেব নয়, কবল বপেরায়া

াইভার ও পথচারী িনয় েণ ব বহার

স িত দি ণ ঢাকার ময়র এক ট ঘাষণা িদেয়েছন। দুঘটনা এড়ােনার জন িতিন ঢাকা শহের াট ািফক িসগনােলর ব ব া করেছন। এরই মেধ সালার
লাইট, িসিস টিভ ক ােমরা, বােম যাওয়ার লন, ডােন যাওয়ার লন, ইউটান লন, এমনিক ইউটান লুপ পয কাযকর করা যায়িন। ধু তাই নয়, যখােন
ািফক িসগনাল বলেত িকছ নই, যখােন ািফক পুিলশ ািফক লাইেটর চেয় ‘আ াহর দয়া হ ’- ক অিধক শ শালী মেন কের, সখােন াট
িসগনািলং ব ব া কী করেব তা ভেব দখার মেতা। তেব তা বশিকছ অেথর অপচয় করেব িনঃসে েহ। ািফক পুিলশেক স ঠক িশ ণ না দয়া পয এ
অপচেয়র কােনা মােন হয় না। আমরা এখেনা ১৯৫০ সােলর ািফক পুিলশ িনেয় বসবাস করিছ এ দেশ। একইভােব উে া পেথ গািড় চালােনার কারেণ
কােনা দুঘটনা ঘটেল সংি েদর অিধকতর শা
পেত হেব এবং তা িভআইিপেদর জন ও েযাজ হেব।
ঢাকা শহর িভআইিপেদর শহর। এখােন িত ঘ ায় অসংখ িভআইিপ রা ায় চলাচল কেরন। কােরা রেয়েছ পুিলশ বািহনী, কােরা রেয়েছ মাটরসাইেকল
বািহনী, কােরা রেয়েছ িবকট হন, কােরা রেয়েছ
াগ। সবাই মেন কেরন, তারা
পূণ সরকাির কােজ রেয়েছন। তােদর চনা যায় না। জনগেণর অিধকার
রেয়েছ তােদর পিরচয় জানার। কন তারা িভআইিপ তা জানার। পুিলশ নানা চ া কেরও তােদর িনয়েম আনেত পােরিন। অথচ আমরা সবাই জািন, ািফক
অব ব ার জন তারাও দায়ী। যেহত তােদর পুিলশ িকছ করেত পােরিন, তাই তােদর পিরিচিত িন ত করা উিচত। তােদর গািড় িচি ত কের তােদর নাম
গািড়েত খাদাই কের িদেল জনগণ তােদরেক শনা করেত পারেব। না ার েটর সে িভআইিপেদর নাম লখার েয়াজনীয় আইন করা উিচত। তেবই
তারা িবেশষ ব ব ার আওতায় আসেত পারেবন। বশ িকছিদন আেগর এক ট ঘটনা, কৃিষম ী মিতয়া চৗধুরী ধান অিতিথ িহেসেব এক ট অনু ােন আসার
কথা। আমরা তার জন অেপ া করিছ। িতিন এেলন ১ ঘ া ৩০ িমিনট পর। এেস মা চেয় বলেলন য তার িহসােব ভল হেয়েছ। িতিন ময়মনিসংহ থেক
এ অনু ােন এেসেছন। িক রা ায় চ জ াম থাকায় সময়মেতা পৗ ছেত পােরনিন। িতিন জানােলন, রা ায় িতিন েটাকল ব বহার করেত চান না, কারণ
তােত জনগেণর অসুিবধা হয়। তাই তার এ িবল । এমন মানুষ সরকাের থাকেত আর ক ক িনেজেদর িভআইিপ মেন কেরন তা জনগেণর জানা উিচত নয়
িক?
অেনেকর ধারণা, িভআইিপ কবল রাজনীিতিবদ বা ম ী। িক আসেল তা নয়। অেনেকই এখােন িভআইিপ। দুেটা উদাহরণ িদই, ঢাকার অিত ব সড়েকর
মেধ অন তম হেলা এয়ারেপাট সড়ক। এখােন মুহেূ ত ১০০ গািড় জেম যাওয়া অ াভািবক নয়। িকছ িভআইিপ রেয়েছন, যারা এ রা ার দুপাশ ব কের
গািড়র সাহােয সড়ক স কেরন! িব াস হয় না? ধানম ীর দ েরর ৩০০ ফুট উ ের ফুটওভারি েজ অব ান িনন। দখেত পােবন এরা কারা? ি তীয়
উদাহরণ হেলা, ঢাকার মািনক িময়া সড়ক। ায় ৩০০ ফুেটর এ সড়েক রেয়েছ ১০ ট লন। সব লন থােক গািড়েত পিরপূণ। িক সব গািড়েক থািমেয় িদেয়
১০ লেনর রা া গািড় কের পার হন অেনেক এবং ািফক পুিলশ তােদর সহায়তা কের। এ রকম ব সড়ক গািড় িনেয় পার হওয়ার িনয়ম হেলা, রা ার
একিদেক িকছদূর চেল পের ইউটান িনেয় অন পােশ যাওয়া, িক আমােদর ািফক পুিলশ এ িনয়ম হয়েতাবা জােনই না।
ঈেদ বািড় যেত আমােদর হন ার চেয় বিশ হেলা রা ার দুরব া। রা ার দুরব ার ফেলই সব হন া। সারা বছর রা া মরামেতর পরও এ দুরব া এক ট
িদেকই সবার নজর কােড়। তা হেলা দুন িত। সরকাির বােজেট সড়ক ব ব ায় সরকােরর ব য় সেবা হওয়া সে ও কন এ দুরব া তা আমােদর বাধগম
নয়। অথৈনিতক বৃ েত আইেনর চেয় বিশ সহায়ক কােনা শ
নই। আইন ও অথনীিত তাই ওতে াতভােব জিড়ত। য অথ ব য় মানুেষর উপকাের
আেস না, তােক বেল অপচয়। স ঠক আইনই পাের মানুেষর আচরণ পিরবতন করেত এবং এর ফেল দেশর আিথক অপচয় রাধ করা যােব। স ঠক আইন
ছাড়া াট লাইট, াট রাড, াট াইভার, াট বাস সািভস সবই হেব অপচয়। আশা কির, উদাহরণ েলা আমােদর ধীশ
বাড়ােব।
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