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ঢাকাি িাস্তায় বানেি কিষানিরষনে িােুনষি শিীি কেনক হাে রবচ্ছিন্ন হওয়া, চাকাি 

েনে পা কেেনে যাওয়া, ধাক্কায় ককািনিি হাড় ভাঙা, েনব বাপরি প্রাণহারে উনেগজেক 

হানি বাড়নে। গে দইু িানে এ ধিনেি কবশ কনয়কটট ঘটোয় েগিীি গণপরিবহে 

বযবহািকািীনদি িনে আেঙ্ক েরড়নয় পড়নে। দুঘ বটোি রশকাি িােুনষি েংগ্রাি ও 

োনদি পরিবাি-পরিজেনদি দুুঃখ-যন্ত্রণাি কো কদশবােীনক প্রবেভানব োড়া রদনয়নে। 

োনদি ককউ ককউ পরিবানিি একিাত্র উপাজবেক্ষি, ককউবা পরিবানিি একিাত্র 

চারেকাশচ্ছি। োনদি িেৃয য বা পঙু্গত্ব পরিবানিি জেয অপূিণীয় ক্ষরে। েনব এ কনেি 

িানেও দটুট রদক আশাবযঞ্জক: েংবাদিাধযনি বযাপক প্রচাি এবং আদােনে িািো 

দানয়ি, দুঘ বটোি জেয দায়ীনদি কগ্রফোি ও উচ্চ আদােনেি ক্ষরেপূিণ কদয়াি 

রেনদবশ। এেব পদনক্ষনপি ফনে জেিে ও আরে বক ক্ষরেি কো রচন্তা কনি 

গণপরিবহে পরিচােোকািীনদি (িারেক, চােক ও েহকািী) িনধয ইরেবাচক 

পরিবেবে আেনে পানি। 

োিা কদনশি েড়ক-িহােড়নক চোচে খুবই অরেিাপদ। বাংোনদশ প্রনকৌশে 

রবশ্বরবদযােনয়ি অযাচ্ছিনেন্ট রিোচব ইেরিটটউট ও বাংোনদশ যাত্রীকেযাণ েরিরেি 



রহোনব ২০১৭ োনে োিা কদনশ ৪ হাজাি ৯৭৯টট েড়ক দুঘ বটোয় ৭ হাজাি ৩৯৭ জে 

প্রাণ হািায় এবং ১৬ হাজাি ১৯৩ জে আহে হয়। আনগি বেনিি েযেোয় এ দুঘ বটোি 

হাি ১৫ শোংশ কবরশ। দুঘ বটোি কািনণ িানেি ক্ষরে রবপেু, বেনি প্রায় ৪০ হাজাি 

ককাটট টাকাি আরে বক ক্ষরে হনি। যা কদনশি চ্ছজরেরপি প্রায় ২-৩ শোংনশি 

েিপরিিাণ (ঢাকা টিরবউে, এরপ্রে ২৩, ২০১৮)। 

আপােদৃটেনে কবপনিায়াভানব গারড় চাোনোনক েড়নক দুঘ বটোি জেয দায়ী কিা হয়। 

বাংোনদশ যাত্রীকেযাণ েরিরেি রহোনব কদনশ ৭৭ শোংশ চােনকি োইনেন্স কেই এবং 

শহনি গণপরিবহনেি চােকনদি ৮৭ শোংশ কবপনিায়া গারড় চাোে ও িারফক আইে 

ভঙ্গ কনিে। প্ররশরক্ষে, কপশাদাি চােক রেনয়াগ কিা কগনে দুঘ বটোি হাি অকেকটা 

কনি কযে। রকন্তু োনদি কপশাদারিনত্বি উন্নয়ে েমূ্পণ ব অপ্রারেষ্ঠারেক; প্রেনি োিা 

বানেি েহকািী রহনেনব এ কপশায় কযাগ কদে এবং ক্রনি চােক হনয় ওনেে। আবাি 

োনদি িনধয েযেোিূেকভানব ভানো চােকিা আকষ বণীয় কবেে ও েুরবধা রেনয় 

বযচ্ছিগে গারড়ি চােক রহনেনব কযাগ কদে। ফকে বাে ককাম্পারেনক অনপশাদাি, 

অধ বপ্ররশরক্ষে চােকনদি ওপি রেভবি কিনে হয়। আবাি কবরশ খবিদারি কিনে 

চােকিা চাকরি কেনড় কদে। বাে অচে পনড় োকনে িারেনকি আরে বক ক্ষরে এবং 

িাস্তায় বানেি স্বল্পো কদখা কদয়। 

দুঘ বটোি েুুঁ রক েনেও ঢাকাি ৮৭ শোংশ েগিবােী গণপরিবহনেি ওপি রেভবিশীে। 

েগিীনে িনয়নে গণপরিবহনেি স্বল্পো। ব্র্যাক ইেরিটটউট অব গভে বযান্স অযান্ড 

কেনভেপনিন্ট (রবআইচ্ছজরে), ব্র্যাক রবশ্বরবদযােয় কেৃবক ঢাকা েগিীি যােজনটি 

ওপি প্রকারশে গনবষণা প্ররেনবদে ‘কিট অব রেটটজ ২০১৬’ প্ররেনবদনে বো 

হনয়নে, ঢাকায় েিকাি রেধ বারিে েীিাি েযেোয় ২৭ শোংশ কি বানেি রেবন্ধে 

িনয়নে। আবাি রেবরন্ধে বানেি িাত্র ৫৫ শোংশ প্ররেরদে চোচে কনি, েংখযায় যা 

গনড় প্রায় রেে হাজাি। পাোেনিে োকা েনেও কেকাোয় কযখানে প্ররে এক োখ 

েগিবােীি জেয বাে িনয়নে ৮৮টট, কেখানে ঢাকায় িাত্র ৩০টট। চারহদাি েযেোয় 

স্বল্পোি কািনণ বানে ওোি েীব্র্ প্ররেনযারগো প্ররেরদনেি দৃশয, রবনশষ কনি কি বস্থনে 

যাওয়া ও কফিাি েিয়। 

অনেযি কচনয় কবরশ যাত্রী ওোনো এবং কবরশ আনয়ি আশায় চােকিাও িাস্তায় দুে 

প্ররেনযারগো শুরু কনিে। এক দশক আনগ যাত্রীনদি রেরদবে কাউন্টাি কেনক টটরকট 



রকনে বানে উেনে হনো। েিকাি কেৃবক টটরকট কাউন্টাি উনিনদি কািনণ ভাড়া 

আদায় বানেি কভেনি রফনি আনে। কাউন্টাি বযবস্থায় কযখানে েব টাকা িারেনকি 

ককাষাগানি জিা হনো, বেবিাে বযবস্থায় আনয়ি একটা বড় অংশ চােক ও েহকািীি 

হানে চনে যাওয়াি েুনযাগ োনক। এজেয চােকনদি প্রধাে েক্ষয োনক, কবরশেংখযক 

যাত্রী ওোনো। চােক ও যাত্রীনদি পািস্পরিক প্রনয়াজনে যত্রেত্র, আড়াআরড়ভানব 

বাে োিানো হয়। এনে একরদনক রবশঙৃ্খো তেরি হনয় িােুনষি জীবে চিি েুুঁ রকি 

িনধয পনড়, অেযরদনক যােজনটি োরব বক পরিরস্থরেি অবেরে ঘনট। আবাি অনেক 

েিয় োোোরে কনি যাত্রী কোোি স্বানে ব বযস্ত রেগোে োিনে কিনখ চােকিা গারড়ি 

গরে করিনয় কদে, এিেরক কক্ষত্ররবনশনষ োে বারে জ্বাোনোি জেয টাকাি কেেনদে 

হয়। এ ধিনেি রবেম্বনক ককন্দ্র কনি চােক ও েহকািীনদি েনঙ্গ যাত্রীনদি বচোয় 

বানেি কভেিকাি শারন্ত রবরিে হয়। উনিদ ো কনি িােুনষি চোচে রেরব বঘ্ে্ে কিনখ 

কাউন্টাি বযবস্থাপো উন্নে কিাই কেয়েি রেে। 

উন্নে েগিীনে ‘বাে-কব’-কে যাত্রী ওোোিা কনি। রকন্তু ঢাকাি েব েড়নক বাে-কব 

কেই বা যাত্রী ওোোিাি স্থাে রেরদবে কিা কেই। এ অবস্থায় বাে োিানো-েংক্রান্ত আইে 

ভনঙ্গি েংজ্ঞা রেভবি কনি আইে প্রনয়াগকািী েংস্থাি কোকনদি রেজস্ব বযাখযাি ওপি। 

রবআইচ্ছজরেি গনবষণায় কদখা যায়, একটট বাে ককাম্পারেনক োনদি বহনিি ৩৯টট 

বানেি জেয বাে োিা-ককচ্ছন্দ্রক িািো কেনক িক্ষা কপনে োে্ক্ষরণকভানব প্ররেরদে 

গনড় ১ হাজাি ৯৫০ টাকা বযয় কিনে হয়, যা বেনি প্রায় ৭ োখ টাকা। বাে ককাম্পারেি 

রবনবচোয়, আইে ভনঙ্গি অরভনযাগ োে্ক্ষরণক অপ্রারেষ্ঠারেকভানব ো কিটানে 

বেবিানে িানে বােপ্ররে ১৫টট িািোি পরিবনেব অন্তে ১০০ িািোি েম্মুখীে হনে 

হনব। আইে প্রনয়ানগ তশরেেয ও অপ্রারেষ্ঠারেক রিটিাট বা েিনোোি ফনে 

বােচােকিা প্রারেষ্ঠারেক আইনেি কোয়াক্কা কনিে ো। 

উপনিি কনয়কটট োড়াও যােবাহে বযবস্থাপোি রবরভন্ন স্তনি হনিক িকনিি 

অপ্রারেষ্ঠারেকো রবদযিাে। এেব কবআইরে েিনোো ঢাকাি গণপরিবহে 

বযবস্থাপোয় দুেচক্র তেরি কনিনে। যত্রেত্র বাে োিা ও যাত্রী ওোোিাি কািনণ 

িাস্তায় গারড়ি গরে কনি যায়। ফনে যােজট তেরি হয়। অেযরদনক যােজনটি কািনণ 

তদরেক টিপ কনি যাওয়ায় বােচােকনদি আয় কনি আনে, যা পুরষনয় রেনে োিা 

কযখানে কেখানে গারড় োরিনয় যাত্রী ওোে। রবআইচ্ছজরেি গনবষণায় কদখা যায়, ২০০২ 



োনে একটট বাে কযখানে তদরেক ২০টট একিুখী টিপ রদনে পািে, ২০১৬ োনে ো 

ককবে আটটট টিপ রদনে পানি। টিপ কিাি েনঙ্গ বােপ্ররে যাত্রী পরিবহনেি হািও এ 

েিনয় ৫৯-৬৭ ভাগ কনিনে। একরদনক যাত্রী পরিবহনে েক্ষিো কিনে, অেযরদনক 

ঢাকায় বেবােকািী েগিবােীি েংখযা বাড়নে। বাড়রে িােুনষি পরিবহে 

প্রনয়াজেীয়ো কিটানে আনিা কবরশেংখযক কোটখানটা গণপরিবহে বা বযচ্ছিগে গারড় 

িাস্তায় চোচনে যােজট পরিরস্থরেি অবেরে হনি। 

অপ্রারেষ্ঠারেক বযবস্থাপো েুস্থ প্ররেনযারগোনক বযাহে এবং বযবোি খিচ বারড়নয় 

কদয়। ফনে িােেম্পন্ন পরিবহেনেবা কচানখ পনড় ো; শূেযস্থাে পূিণ কনি ভাঙানচািা 

বাে, কেগুো বা রিকশা। একটট ভানো বােরভরিক পরিবহে বযবস্থা বযচ্ছিগে গারড়ি 

চোচে প্রায় অনধ বনক োরিনয় আেনে পানি। কিেংখযক যােবাহে চোচে কিনে 

যােজট পরিরস্থরেি উন্নরে হনব এবং টিপপ্ররে চােক ও েহকািীি প্রারেষ্ঠারেক কবেেও 

বাড়নব। েোরপ অপ্রারেষ্ঠারেকো কদরখনয় কেবাি িাে কনি যাওয়া গ্রহণনযাগয েয়। 

রবরভন্ন জায়গায় চা ুঁদা কদয়া েনেও বানে রবরেনয়াগ খুবই োভজেক; কযখানে বারষ বক 

আয় প্রায় ৩৩ শোংশ এবং এ হানি পরিবহে খানে একজে রবরেনয়াগকািী রেে 

বেনিি িনধয রবরেনয়াগ উটেনয় োনভি রহোব কষনে পানিে। 

পরিবহে খানেি এ দুেচক্র োিানে হনে অপ্রারেষ্ঠারেক বযবস্থাপো বন্ধ কিনে হনব 

এবং এনক্ষনত্র েিকািনক প্রধাে ভূরিকা পােে কিনে হনব। েগিীি জেয একটট 

প্রারেষ্ঠারেক, েুশঙৃ্খে পরিবহে বযবস্থা গনড় েযেনে েুরেরদবে রকেয  পদনক্ষপ কেয়া 

দিকাি: বােরুট অেুিরে প্রচ্ছক্রয়া েংস্কাি কনি ককৌশেগে রুট পরিকল্পো প্রণয়ে ও 

বাে পরিচােো বযবস্থাপো গনড় কোো; ‘বাে-কব’ রেি বাণ, দক্ষ ও কপশাদাি চােক 

তেরিি পয বাপ্ত প্ররশক্ষণ ককন্দ্র প্ররেষ্ঠা; টটরকট কাউন্টাি বযবস্থা পুেুঃপ্রবেবে ও 

অেোইে টটরকট বযবস্থা প্রবেবে; রবআিটটএনক শচ্ছিশােী কনি গারড়ি িাে যাচাই এবং 

ড্রাইরভং োইনেন্স প্রদানে কায বকি রেয়ন্ত্রণ ও জবাবরদরহো; ভানো ককাম্পারেনক এ 

খানে রবরেনয়ানগ উৎোরহে কিা এবং িারফক আইে িােনে বযাপক প্রচািণা 

চাোনো।   

 


