যানজট ও অ িতেরাধ মাটরসাইেকল
মা. মিন ল ইসলাম সীমা রাণী দ

১৮ এি ল, ২০১৮ ইং ০০:০০ িমঃ

ঢাকা শহরেক এক সময় বলা হেতা িরকশার নগরী। শহেরর অিলেত গিলেত এমনিক য সকল রােড িরকশা চলাচল িনিষ , সই
রা া েলােতও িরকশার অবাধ চলাচল ল

করা যায়। িরকশার এই অবাধ চলাচেলর সে বতমােন যাগ হেয়েছ আরও একিট

অ িতেরাধ যানবাহন, আর তা হেলা মাটরসাইেকল। মাটরসাইেকেলর চলােক অ িতেরাধ বলিছ এই কারেণ য, কখনও কখনও
মাটর সাইেকল েলা উে াপেথও চলাচল কের। আবার কখনও কখনও ািফক িসগন াল ভ কের মাটরসাইেকলেক ততম
গিতেত চলেত দখা যায়। দৃশ ত, যারা মাটর সাইেকল ব বহার কের তারা ঢাকা শহেরর যানজট থেক রহাই পেতই এই যানিট ব বহার
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করেছন, িবিভ উ স থেক তমনটাই বলা হে । অথচ তারাই আবার ািফক িসগন াল ভ কের ও উে াপেথ এবং ফুটপােত
মাটর সাইেকল চািলেয় শহেরর ািফক ব ব ােক িশিথল কের তু লেছ। যৗি কতার িবচাের যা িকনা এেকবােরই অ হণীয়।
যেহতু

মাটরসাইেকল চালক রা ার খুব কম জায়গা ব বহার কের এিগেয় যেত পাের, আর সকারেণ একটু ফাঁক পেলই

মাটরসাইেকল চালেকরা সিদক িদেয় এিগেয় যেত থােক, যা ঘ ার পর ঘ া রা ায় বেস থাকার িবরি
থােক। ঢাকা শহেরর মাটর সাইেকল বৃি র আরও একিট

থেক তােদর রহাই িদেয়

পূণ কারণ হেলা সাধারণ জনগেণর মাথািপছু আয় বৃি । এছাড়া িনজ

পিরবহন ব বহােরর মাধ েম একজন মাটরসাইেকল চালেকর মািলকানা সৃ ি র িবষয়িট কম

পূণ নয়। ‘পাঠাও’, ‘উবার’, ‘িপংক’

ইত ািদ সািভেসর বতনও অেনকাংেশ ঢাকা শহেরর মাটরসাইেকল বৃি র হারেক আরও রাি ত কেরেছ। িবপদ-আপদকালীন সমেয়
অেনকে ে অন ান পিরবহন পাওয়া স ব না হেল কােনা ব ি র িনজ

মাটর সাইেকল থাকেল আপ কালীন সংকট খুব সহেজ

দূরীভূ ত হেত পাের।
একিট জাতীয় দিনেক গত জানুয়াির মােস
নতু নভােব যু

কািশত একিট িরেপাট থেক জানা যায়, দেশ

িতিদন গেড় ৬১৪িট মাটরসাইেকল

হে । বাংলােদেশ িবেশষ কের ঢাকা শহের মাটর সাইেকল বৃি র অন তম আরও একিট কারণ হে

বতমােন

মাটরসাইেকল মািলেকরা িকি েত রিজে শন িফ পিরেশাধ করার সুেযাগ লাভ কেরেছ। এছাড়া ২০১৭ সােল সরকার মাটরসাইেকল
আমদািনর স

ূ রক কর ৪৫% থেক কিমেয় ২৫% কেরেছ, যা মাটরসাইেকল বৃি বা আমদািনেক ব লাংেশ বৃি কেরেছ।

িবআরিটএ’র তথ ানুযায়ী, ২০১০ সাল পয িনব নকৃত সারােদেশ মাটরসাইেকেলর সংখ া িছল ২ লাখ ২১ হাজার ৮১িট। ২০১০
থেক ২০১৭ সাল পয ৬% হাের বৃি

পেয়েছ। তেব ২০১৬ থেক ২০১৭ সােলর বৃি র পিরমাণ গত ৭ বছেরর ৬

ণ। মাটরসাইেকল

বৃি র এই হার যিদ অব াহত থােক, তাহেল আগামী ২০৩০ সােল এর সংখ া হেব ৭ লাখ ৩৪ হাজার ৬৬৭িট, যা িকনা বতমান মাটর
সাইেকেলর সংখ ার ি

ণ।

িবআরিটএ’র পিরসংখ ােনর বাইের আরও অেনক অিনব নকৃত মাটরসাইেকল বাংলােদেশর িবিভ

াম, শহরা ল িবেশষ কের ঢাকা

শহের সদা চলমান। ২০১৫ সােল স সময়কার পুিলশ মহাপিরদশক শহীদুল হক বেলিছেলন, সারা বাংলােদেশ ৯০% এর বিশ
মাটরসাইেকল অিনব নকৃত। এর মেধ সাংবািদক, পুিলশ ও অনেট

সংখ ােকও অ ভু

করা হেয়েছ।

নমে ট ব বহার কের মাটরসাইেকল ব বহারকারীর

হেলা ািফক পুিলেশর পযা তা থাকা সে ও কীভােব এই অিনবি ত মাটরসাইেকল েলা

ঢাকা শহের চািলত হে ?
বলা হেয় থােক, যানজেটর কারেণ িতবছর বাংলােদেশর িজিডিপ’র ২ শতাংশ হারােত হয়। এই পিরসংখ ান অেনকাংেশই িঠক নয়।
কননা, িবেশষ কের যারা
মাধ েম স

াইেভট পিরবহন ব বহার কের, তারা গািড়েত বেসই তােদর িনজ

পশা সংি

যাগােযাগ মাবাইেলর

করেছ। পড়ুয়ারা বই পড়েছ। লখক তার লখােলিখ করেছ। বাংলােদেশর সকল জায়গায় ই ারেনট ব বহােরর সুেযাগ
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থাকায় গািড়র মেধ বেসই ল াপটপ ব বহােরর মাধ েম এমনিক িবেদশী
করেছ। সুতরাং িডিজটাল বাংলােদেশর বতমান
তীয়মান হে । তেব মাটরসাইেকল

তােদর সােথ এলিস আদান- দােনর িবষয় িলও স

ি েত ২ শতাংশ িজিডিপ হারােনার িবষয়িট এখন অেনকাংেশই

া বেল

াইেভট যানবাহন হওয়া সে ও মাটরসাইেকল ব বহারকারীরা এই সুেযাগ কােজ লাগােত

পারেছ না।
গেবষণা মেত, মাটরসাইেকেলর অব াহত বৃি আগামীিদেন যানজট আরও বৃি করেব। এ কারেণ মাটরসাইেকল ব বহােরর জন
আগামী ১৫ বছর পের হেলও ফুটপােতর ন ায় ত

লন তিরর কথা িচ া করেত হেব। নতু বা ফুটপাত েলা মাটরসাইেকল চালকেদর

দখেল চেল যেত পাের। মাটরসাইেকল চালােনা অব ায় চালেকরা যন মাবাইল ফান ব বহার না কের ও অিনবি ত বাইক েলা যন
িনব ন কের, স িবষেয়

ািফক কতৃপে র একা ত াবধান ও

চারণা অব াহত রাখেত হেব। িমিডয়ার

চারণাও এে ে

সমেয়াপেযাগী ভূ িমকা পালন করেত পাের।

n লখকবৃ : সহকারী অধ াপক, বাংলােদশ ই িটিটউট অব গভেন

অা

ম ােনজেম

(িবআইিজএম), ঢাকা িব িবদ ালয়

অিধভু ,

ঢাকা-১২০৭

ভার া
ইে ফাক

স

াদক: তাসিমমা হােসন।
প অব পাবিলেকশ িলঃ-এর পে

নশন ি ি ং

তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ

স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড, ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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