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তররকুল ই লাম 

  

 ারাডেডে  ড়ক েুর্ ঘটনা মহামারী রূপ রনডযডে। বলা চডল এঠট একঠট জাতীয েডু্ ঘাগ। মানুষ মারা ্াডে সকবল তা নয েরু্ ঘটনাগ্রস্ত 

পররবারগুডলাডতও চডল সোডকর মাতম। স্বজন হাররডয বাকুদ্ধ হয তারা। প্ররতরনযত  ড়ক েুর্ ঘটনায মারা ্াডে বহু মানুষ। আহত হডে হাজাডর 

হাজার। 

মহা ড়ডক শ্লথগরতর ্ানবাহন রনরষদ্ধ করা হডযডে। রেভাইোর ব াডনা হডযডে। মহা ড়ডকর অডনক বা াঁক স াজা করা হডযডে রকন্তু সকাডনাভাডবই 

 ড়ক েুর্ ঘটনা প্ররতডরাধ করা  ম্ভব হডে না। নতুন আইনও হডযডে। রকন্তু তার পরও বন্ধ হযরন  ড়ক েুর্ ঘটনা। কক্সবাজাডরর চকররযা উপডজলার 

মালুমর্াট এলাকায গত ৮ সেবরুযারর রাস্তা পারাপাডরর  ময রপকআপ ভযানচাপায একই পররবাডরর পাাঁচ জন রনহত হডযডেন। স্থানীযরা বলডে, 

রপকআপ ভযাডনর গরত রনযন্ত্রণ করডত না পারায এই েরু্ ঘটনার মুল কারণ। 

নানা বযবস্থা সনওযার পরও  ড়ক েরু্ ঘটনা প্ররতরেনই র্টডে সেেজডুড়। আমাডের সেডে চালকডের বড়  ীমাবদ্ধতা হডে প্রডযাজনীয রেক্ষাগত 

স্াগযতা না থাকা। তাাঁডের অডনডকই আধুরনক  ড়ক রনডেঘেনা বুঝডত অক্ষম। েডল অডনক  ময েরু্ ঘটনা র্ডট ্ায। সেডের  ড়ক-মহা ড়ডক 

এমন অডনক েুর্ ঘটনা র্ডট, স্গুডলাডক েুর্ ঘটনা না বডল হতযাকান্ডও বলা ্ায।  ড়ক েরু্ ঘটনায মূলযবান প্রাণহারনডক শুধু েুর্ ঘটনা বডল চারলডয 

সেওযার সকাডনা কারণও সনই। অডনক েুর্ ঘটনাই চালডকর ভুডল র্ডট থাডক। অডনক চালক রাত-রেন গারড় চালান। অতযরধক ক্লারি এবং গারড় 

চালাডত চালাডত র্ুরমডয ্াওযার কারডণও অডনক েরু্ ঘটনা র্ডট। আবার প্ররতড্ারগতা কডর গারড় চালাডনা, গারড় চালাডত চালাডত সমাবাইল সোডন 

কথা বলা হ বহু অরনযম র্ডট রাস্তায। রবডেষজ্ঞরা বলডেন,  ঠিক গরতডত ্ানবাহন চলাচল না করাও  ড়ক েরু্ ঘটনার অনযতম কারণ। 

মহা ড়ডক পথচারীর মৃতুযর র্টনা  বডচডয সবরে। এআরআইডযর এক গডবষণা তথয বলডে,  ব ধরডনর  ড়ক েুর্ ঘটনার ৮৪ েতাংে র্ডট 

অরতররক্ত গরতর কারডণ। স াজা পডথ েুর্ ঘটনা র্ডট ৬৭ েতাংে, বারকটা  ড়ডকর বা াঁডক। স াজা পডথ ্াডনর গরতও থাডক সবরে। ওই গডবষণায সেখা 

্ায, ৩০ রকডলারমটার গরতর একঠট ্ান ্রে সকাডনা মানুষডক ধাক্কা সেয তাহডল তার সবাঁডচ থাকার  ম্ভাবনা থাডক ৯৫ েতাংে। এই গরত ৪০ হডল 

বা াঁচার  ম্ভাবনা থাডক ৪৫ েতাংে। আর ্াডনর গরত ৫০ রকডলারমটার হডল ধাক্কা লাগা বযক্তক্তর সবাঁডচ থাকার  ম্ভাবনা থাডক মাত্র ৫ েতাংে। 

 ড়ক েুর্ ঘটনাডরাডধ ্ানবাহডনর গরত রনযন্ত্রণ অতযাি জুরী। কারণ ্খন একঠট ্ানবাহন রনযডমর অরতররক্ত গরতডত চডল তখন স  রনযন্ত্রণ 

হাররডয ভযাবহ েুর্টনায কবডল পডড়। সবপডরাযা গরতই  ড়ক েুর্ ঘটনার বড় কারণ।  ড়ক েুর্ ঘটনা সরাডধ আইন দ্বারা ্ানবাহডনর গরত ীমা রনযন্ত্রণ 

করডত হডব। 

 ড়ক েুর্ ঘটনার কারণগুডলা ্খন  বার জানা, তখন বযবস্থা রনডত সেরর সকন?  ঠিক বযবস্থা রনডল েুর্ ঘটনা করমডয আনা  ম্ভব হডব। 

 

িতিকুল ইসলাম 

অযােডভাডকর  অরে ার (করমউরনডকেন) 

সরাে স ইেঠট প্রকল্প, 

স্বাস্থয স ক্টর, ঢাকা আহরোরনযা রমেন। 
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