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কাতাের ১০িদন অব ানকালীন একিট িবষয় আিম িব য়ভের ল
কেরিছ, তাহেলা যাগােযাগ ও ািফক িসে ম। আইেনর কেঠার েয়াগ য সুফল
বেয় আেন কাতােরর সড়ক যাগােযাগ ব ব া তার দৃ া । পুেরা ব ব া স ূণ আধুিনক, য়ংি য় ও িডিজটাল। িতিট গাড়ীর গিতিবিধ যুি র
মাধ েম মিনটর করা হয়। শহর থেক ামা ল পয সব রাড পিরকি তভােব তরী। ৫িট হা্ইওেয় রাজধানী দাহার সােথ সংযু । দাহার সােথ সংযু
৪লাইন িবিশ ৩০০িকেলািমটার সড়ক রেয়েছ।১.৪৮িবিলয়ন িরয়াল ব য় কের রলপথ িনমােণর কাজ এিগেয় চেলেছ। পরবত পযােয় এ রলপথেক
উপসাগরীয় সহেযািগতা সং া (GCC)এর অ ভ

বাহরাইন, কুেয়ত, সৗিদ আরব ও আরব আিমরােতর ১.৯৪০ িক.িম. সড়েকর সােথ যু

করা হেব।

উপসাগের দাহা অত জনব ল এলাকা। ায় িতিট পিরবাের াইেভট গাড়ী রেয়েছ। আেগ িতিদন সড়ক দুঘটনায় মানুষ াণ হারাত। ২
০১০ সােল ২
৬
যা ী াণ হারায়। হাইেটক ক ােমরা ও রাডার Detector এর মাধ েম পুেরা দেশর ািফক িসে মেক িনয় ণ করা হয়। ২
০০৯ সােল ািফক ল ন
আইন চালু হয়। নতন আইেন ািফক িবিধ ভ কারীেদর জিরমানা, জল ও লাইেস বািতেলর ব ব া রাখা হয়। লালবািত েল উঠেল সড়েকর লাল
িচি ত রখা অিত ম করেল ১০হাজার থেক ৫০হাজার িরয়াল জিরমানা অথবা ৩বছর জল।িকছ িকছ
ে উভয় দ
দান করা হয়। গাড়ী
চালােনার সময় াইভার মাবাইল ব বহার করেল ৩হাজার থেক ১০হাজার িরয়াল জিরমানা। এ ছাড়া অনুেমািদত লাইেস ছাড়া গাড়ী চালােল,
উে াপেথ গাড়ী চালােল, অকারেণ হণ বাজােল, িনধািরত গিতর বশী গাড়ী চালােল, ১০বছেরর কম বয়সী িশ েক সামেনর সীেট বসােল, সরকারী
অিফসার, পুিলশ, িসিভল িডেফ , ও এ ুেল েক সাইড না িদেল, দু’ টা গাড়ীর মেধ যেথ পিরমাণ ফাঁ ক না রাখেল, সীটেব না বাঁ ধেল ১০ থেক
৫০হাজার িরয়াল জিরমানা ণেত হয় অথবা ৩মাস জল ভাগ করেত হয়।
কাতাের িনবি ত ৪চাকার গাড়ীর সংখ া ায় ১০লাখ। ২
০১২
সােল িছল ৮লাখ ৭৬হাজার ০৩৯িট এবং এবং িতবছর বৃি পায় ১৩হাজার ৭৭৩িট। মিহলােদর
গাড়ী চালােত কান িনেষধা া নই। কান াইেভট গাড়ীর আেগ পছেন িতর াসূচক লৗহদ নই।অভ রীণ রা ার ধাের অথবা বাড়ীর সামেন
গাড়ী পািকং করার ব ব া আেছ।হাজার হাজার গাড়ী রা ার ধাের পেড় আেছ, এমনিক অেনক বাসী এভােব বাসার সামেন অথবা রা ার িনরাপদ
রা ার ধাের গাড়ী ফেল ৩/৪মােসর জন দেশ চেল আেসন, চিরর কান ভয় নই, আ য !
কাতাের ির া, টমটম, নিসমন, কিরমন, ভটভিট, িসএনিজ, ঠলাগাড়ী, ভ ানগাড়ী নই।সাইেকল ও মাটর বাইেকর সংখ াও কম।এ েলা ছাটেরােড
অথবা বাসার গিলেত চলাচল করেত দখা যায়। আইেনর কেঠার েয়ােগর ফেল িদেনেতা বেটই গভীর রােতও চালকগণ ািফক আইন মেন চলেত
অভ । হায় আমােদর দশটা যিদ এ রকম হত!

