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গত 2৯ মাচ র্ রাজধানীর গিত সরিণ সড়েক িবশব্িব ালয় িশ াথ  আবরার আহেমদ েচৗধুরীর াণহািনর ঘটনার 
পর কিমিটর কায র্ েম আেরা গিত আেস। u ূত পিরি িত o িবিভ  চয্ােল  সামেন েরেখ eসব সুপািরশ ƣতির 
করা হয়। 

িডেসমব্র 312৯-eর মে , 312৯ েথেক 3132 সােলর মে , 312৯  েথেক 3135 সােলর মে  o চলমান 
ি য়া—ei চার ধােপ 222 সুপািরশ বা বায়েনর াব েরেখেছ কিমিট। কিমিটর সুপািরেশর মে  রেয়েছ 

ফুটপাত দখলমু  কের েরিলং ƣতির, ফুটপাতহীন ােন ফুটপাত িনম র্াণ o রা া েথেক ফুটপাত 9 iি  চু রাখা, 
ল-কেলজ o ধম য় িত ােনর সামেন চু কের েজ া িসং িনম র্াণ করা, েরাড িডভাiডাের পথচারী িতব ক 

ƣতির, রা ায় েকােনা ধরেনর ানেহাল o ডা িবন না রাখা, েযসব রা ায় সাiেকল েবিশ েসসব রা ায় সাiেকল 
েলন কের েদoয়া। 

e ছাড়া আেছ েদেশর সব সড়েক েয়াজনীয় সাiন, মািক র্ং o সড়ক বািতর ব া করা, সড়েক গিতেরাধক াপন 
না করা, মহাসড়েকর দুi পােশ 31 িমটার জায়গায় েকােনা ধরেনর াপনা না রাখা, দূরপা ার বাস o ােক িত 
পাঁচ ঘ া পর িব াম o আট ঘ া পর eকজন িবক  চালেকর ব া করা, রা ার সংেযাগ েলর 261 ফুট পয র্  
েকােনা গাছপালা না রাখা, রা ায় িটিকট িবি  o বাস থামার ব া করা। গণপিরবহেন িতেযািগতা েরােধ বাস 
রুট া াiিজং, িটপূণ র্ গািড় চলাচল িনয় ণ করা। িরকশােক eলাকািভি ক ব ার মা েম পয র্ায় েম ধান 
সড়ক েথেক সিরেয় েনoয়ার সুপািরশ করা হেয়েছ। শহেরর েভতর আ  েজলা বাস টািম র্নাল িনম র্াণ না কের 
বাiের করা, িসিট বােসর জ  টািম র্নাল িনধ র্ারেণ িবেশষ  মতামত েনoয়া, টািম র্নােল বহুতল পািক র্ংসহ চালকেদর 
িব ামাগার রাখা, ঢাকার চারিদেক নদীগুেলার পাড় বরাবর িরংেরাড িনম র্াণ করা, গণপিরবহেনর িনধ র্ািরত জায়গায় 
চালক o েহলপােরর ছিব, লাiেস  নমব্র o েফান নমব্র রাখার সুপািরশ কেরেছ কিমিট। 

 


