
 

রায় কায র্কর হয় না ॥ সড়ক দুঘ র্টনায় িতপূরণ পাে ন না aিধকাংশi 
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 সাংবািদক ম , িশ াথ  রাজীব, রােসল, তােরক মাসুদ o িমশুক মুনীররা িকছুi পানিন 

িবকাশ দ  ॥ সড়ক দুঘ র্টনায় িতপূরণ আদােয়র মামলায় যুগা কারী রায় o আেদশ হoয়ার পরo িতপূরণ পাে  না aেনক 
িত  পিরবার। েবপেরায়া চালকেদর কারেণ সড়েক িতিনয়তi পড়েছ লাশ। ঢাকাসহ সারােদেশর িচ  ায় eকi। ei সংখয্া 

িদন িদন েবেড়i চেলেছ। iেতামে  হাiেকােট র্ িতপূরণ েচেয় ায় কেয়ক ডজন িরট দােয়র করা হয়। আদালত রুলসহ 
িতপূরেণর িনেদ র্শ িদেলo বছেরর পর বছর ধের চেল েসসব মামলা। যিদo eর মে  িশশু িজহাদ, ল  দুঘ র্টনায় আবু বকর o 

রিমজuি ন কেলেজর ছা  রাজীব o িমেমর পিরবার িতপূরেণর টাকা েপেয়েছ। সাংবািদক েমাজাে ল েহােসন ম , িততুমীর 
কেলেজর িশ াথ  রাজীব েহােসন, রােসল, চলি কার তােরক মাসুদ eবং সাংবািদক িমশুক মুিনেরর পিরবারেকo িতপূরণ েদয়ার 
আেদশ eেলo েসিট বা বায়ন হয়িন। 

e িবষেয় েমাজাে ল েহােসন ম র ী রoশন আ ার জনক েক বেলন, 35 বছর aেপ ার পর ei রায় েপেয়িছ। eটা জাহােজর 
সে  িডিঙ েনৗকার যু  করার মেতা aব া। আিম aেনক েছাট মানুষ। eকিট েকা ািনর সে  লড়াi কের aেনক কে  মামলা 
চািলেয়িছ। eখন ভাবশালী মহেলর কারেণ ei িতপূরেণর টাকা পাি  না। াির ার রুহুল কু স কাজল বেলন, aেনক মামলার 
চূড়া  শুনািনo হয়িন। e পয র্  চারিট পিরবােরর েলাকজন িতপূরণ েপেয়েছ। যার মে  রেয়েছ িশশু িজহাদ, ল  দুঘ র্টনায় আবু 
বকর, রিমজuি ন কেলেজর ছা  রাজীব o িমেমর পিরবার। হাiেকােট র্ aেনকগুেলার আেদশ হoয়ার পরo eখনo িতপূরণ 
পায়িন। সামেন কেয়কিট মামলার িদনo রেয়েছ। আিম আশা কির u  আদালেতর আেদশ aব i বা বায়ন হেব। a িদেক 
াির ার আ ল হািলম বেলন, ei িবচারটা দির  মানুেষর জ । িন¤œ আদালত িতপূরণ েদয়ার পর তা েপেত aেনক েদির হেয় 

যায়। ei জুিরসপুেড  eমন সময় আসেব তখন িতপূরেণর জ  আiনজীবীেদর িরট করার েয়াজন হেব না। eয্াডেভােকট না 
িনেয় eেলo তা সরাসির আদালেত আসেব।  

সড়ক দুঘ র্টনায় িতপূরণ েচেয় করা েদেশর থম মামলািট হেয়িছল 3৯ বছর আেগ। 37 বছর েলেগেছ রায় হেত। রােয়র িতন 
বছেরo েমেলিন িতপূরেণর টাকা। সাংবািদক েমাজাে ল েহােসন ম  সড়ক দুঘ র্টনায় িনহত হন 2৯9৯ সােল। তার ী রoশনা 
আরা িতপূরণ েচেয় মামলা কেরন 2৯৯2 সােল। 3125 সােল ম র পিরবারেক 4 েকািট 63 লাখ টাকা িতপূরণ েদয়ার িবচার 
আদালেতর রায় বহাল েরেখ আেদশ েদয় আপীল িবভাগ। সব র্েশষ 3126 সােলর 24 eি ল আপীল িবভাগ ম র পিরবারেক eক 
েকািট 7৯ লাখ টাকা িতপূরণ িদেত গািড়র মািলক বা েকা ািনেক িনেদ র্শ েদয়। eখনo রoশন আরা িতপূরেণর টাকা পানিন। 
eিদেক যা াবাড়ী েময়র েমাহা দ হািনফ াioভাের ীন লাiন পিরবহেনর বাসচাপায় পা হারােনা রােসল সরকারেক িতপূরণ 
িদেত 21 eি ল বুধবার পয র্  েফর সময় ে েধ িদেয়েছ হাiেকাট র্। ei সমেয়র মে  টাকা িদেত না পারেল ীন লাiেনর সব বাস 
জ  করার আেদশ েদয়া হেব। সুতরাং টাকা িদেত না পরেল ীন লাiন কতৃর্প  েযন 22 eি েলর িটেকট িবি  না কের।  

31 লাখ টাকা িতপূরণ েপল িজহােদর পিরবার ॥ রাজধানীর শাজাহানপুের পাiেপ পেড় িনহত িশশু িজহােদর পিরবারেক আদালেতর 
রায় aনুসাের 31 লাখ টাকার েচক o েপ aড র্ার িদেয়েছ ফায়ার সািভ র্স o েরলoেয় কতৃর্প । সংি  মামলার িরটকারী আiনজীবী 
াির ার আ ল হািলম বেলন, ফায়ার সািভ র্স 21 লাখ টাকার েপ aড র্ার eবং েরলoেয় 21 লাখ টাকার েচক িদেয়েছ। 3129 সােলর 

6 আগ  পাiেপ পেড় িশশু িজহােদর মৃতুয্র ঘটনায় বাংলােদশ েরলoেয়, ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফ  কতৃর্প েক 31 লাখ টাকা 
িতপূরণ িদেত হাiেকােট র্র রায় বহাল েরেখেছ আপীল িবভাগ। eর পর িজহােদর পিরবারেক িতপূরেণর টাকা েদয়া হয়।  

3125 সােলর 37 িডেসমব্র বাসার কােছ শাজাহানপুর েরলoেয় মােঠর পাে র পাiেপ পেড় যায় িজহাদ। ায় 34 ঘ া পর 38 
িডেসমব্র িজহাদেক aেচতন aব ায় u ার করা হয়। eরপর িশশুিটেক ঢাকা েমিডকয্াল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােল েনয়া হেল 
িচিকৎসক তােক মৃত েঘাষণা কেরন। 39 িডেসমব্র িজহােদর পিরবােরর জ  41 লাখ টাকা িতপূরণ েদয়ার িনেদ র্শনা েচেয় িচে ন 
চয্ািরিট বাংলােদশ ফাuে শেনর পে  সু ীমেকােট র্র আiনজীবী াির ার আ ল হািলম হাiেকােট র্ িরট কেরন। 



রাজীব-মীেমর পিরবারেক 21 লাখ টাকা িতপূরণ িদল জাবােল নূর ॥ রাজধানীর কুিম র্েটালায় বাসচাপায় িনহত িশ াথ  আ ল কিরম 
রাজীব o িদয়া খানম মীেমর পিরবারেক 21 লাখ টাকা িতপূরণ িদেয়েছ জাবােল নূর পিরবহন। িনহত দুi িশ াথ র পিরবারেক 
িতপূরণ িহেসেব পাঁচ লাখ টাকা কের েদয়ার হাiেকােট র্র িনেদ র্শ বহাল রােখ আপীল িবভাগ। গত বছেরর 41 জুলাi জাবােল নূর 

পিরবহেনর মািলকপ েক বাসচাপায় িনহত দুi িশ াথ  রাজীব o মীেমর পিরবারেক eক স ােহর মে  পাঁচ লাখ টাকা কের িদেত 
িনেদ র্শ েদয় হাiেকাট র্। গত 3৯ জুলাi দুপুের িবমানব র সড়েক বােসর জ  aেপ া করা িশ াথ েদর চাপা েদয় জাবােল নূর 
পিরবহেনর eকিট বাস। eেত ঘটনা েলi শহীদ রিমজuি ন কয্া নেম  কেলেজর িশ াথ  আ ল কিরম রাজীব o িদয়া খানম 
মীেমর মৃতুয্ হয়। e ছাড়া e ঘটনায় েবশ কেয়কজন িশ াথ  আহত হন।  

সময় েপল ীন লাiন কর্তৃর্প  ॥ যা াবাড়ী েময়র েমাহা দ হািনফ াioভাের ীন লাiন পিরবহেনর বাসচাপায় পা হারােনা রােসল 
সরকারেক িতপূরণ িদেত 21 eি ল বুধবার পয র্  েফর সময় ে েধ িদেয়েছ হাiেকাট র্। ei সমেয়র মে  টাকা িদেত না পারেল 
ীন লাiেনর সব বাস জ  করার আেদশ েদয়া হেব। সুতরাং টাকা িদেত না পরেল ীন লাiন কতৃর্প  েযন 22 eি েলর িটেকট 

িবি  না কের। িবচারপিত eফআরeম নাজমুল আহাসান o িবচারপিত েকeম কামরুল কােদেরর সমনব্েয় গিঠত হাiেকােট র্র ƣদব্ত 
েব  e আেদশ দান কেরেছ।  

গত বছেরর 39 eি ল েময়র েমাহা দ হািনফ াioভাের কথাকাটাকািটর েজের ীন লাiন পিরবহেনর বাসচালক াiেভটকার 
চালক রােসল সরকােরর (34) oপর িদেয়i গািড় চািলেয় েদন। eেত রােসেলর েদহ েথেক বাম পা িবি  হেয় যায়। eরপর 
aে াপচার কের তার বাম পা েকেট েফলা হয়। e ঘটনায় রােসেলর বড় ভাi আিরফ সরকার বাসচালক কিবর িময়ার িবরুে  
যা াবাড়ী থানায় oiিদনi মামলা কেরন। পা হারােনা রােসেলর বাবার নাম শিফকুল iসলাম, ােমর বািড় গাiবা ার পলাশবাড়ী। 
ঢাকার আদাবর eলাকার সুিনিবড় হাuিজং eলাকায় তার বাসা। oi দুঘ র্টনার পর সরকারী দেলর সংরি ত আসেনর সােবক eমিপ 
আiনজীবী eয্াডেভােকট uে  কুলসুম িত গত বছেরর 25 েম হাiেকােট র্ িতপূরণ েচেয় eকিট িরট আেবদন কেরন।  

িতপূরেণর আেদশ িগত েচেয় বাস মািলেকর আপীল ॥ রাজধানীর বসু রা েগট eলাকায় সু- ভাত বােসর চাপায় বাংলােদশ 
iuিনভািস র্িট aব েফশনালেসর (িবiuিপ) িশ াথ  আবরার আহাে দ েচৗধুরীর িনহেতর ঘটনায়, তার পিরবারেক িতপূরণ িদেত 
হাiেকােট র্র আেদশ িগত েচেয় আপীল কেরেছ বাস মািলক। আপীল িবভােগর সংি  শাখায় e আেবদন করা হয় বেল জানান 
িরটকারী আiনজীবী াির ার রুহুল কু স কাজল।  

eর আেগ গত 31 মাচ র্ আবরােরর পিরবারেক eক স ােহর মে  21 লাখ টাকা িতপূরণ িদেত সু- ভাত পিরবহনেক িনেদ র্শ েদয় 
হাiেকাট র্। eকiসে  আবরােরর পিরবারেক েকন 6 েকািট টাকা িতপূরণ িদেত িনেদ র্শ েদয়া হেব না, তা জানেত েচেয় আদালত 
রুল জাির কের। eক িরট আেবদেনর াথিমক শুনািন িনেয় হাiেকােট র্র িবচারপিত নজরুল iসলাম তালুকদার o িবচারপিত েক eম 
হািফজুল আলেমর সমনব্েয় গিঠত েব  e আেদশ েদয়।  

সড়ক দুঘ র্টনায় িনহত িশ াথ েদর িতপূরেণর িনেদ র্শ ॥ সড়ক দুঘ র্টনায় চ াম o ঢাকার েকরানীগে  িতন িশশু িশ াথ  eবং eক 
কেলজ ছা ী িনহেতর ঘটনায় তােদর েতয্েকর পিরবারেক eক লাখ টাকা কের িতপূরণ িদেত িনেদ র্শ িদেয়েছ হাiেকাট র্। স িত 
e িবষেয় দােয়র করা eক িরট আেবদেনর শুনািন কের িবচারপিত েশখ হাসান আিরফ o িবচারপিত রািজক আল জিলেলর সমনব্েয় 
গিঠত হাiেকাট র্ েব  e আেদশ েদয়। eর আেগ, গত 33 জানুয়াির চ ােম a ম ে ণীর eক িশ াথ । 27 জানুয়াির eক কেলজ 
িশ াথ । 39 জানুয়াির ঢাকার েকরানীগে  আপন দুi ভাi (িশশু) সড়ক দুঘ র্টনায় িনহত হয়। পের oi ঘটনায় িচলে ন চয্ািরিট 
বাংলােদশ ফাuে শন eবং বাংলােদশ িলগয্াল eiড eয্া  সািভ র্েসস াে র (বা ) প  েথেক হাiেকােট র্ িরট দােয়র করা হয়। 

তােরক মাসুদ o িমশুক মুিনর ॥ মম র্াি ক সড়ক দুঘ র্টনায় আ জর্ািতক খয্ািতস  o পুর ার া  চলি কার তােরক মাসুেদর মৃতুয্র 
ঘটনায় তার পিরবার eখনo িতপূরণ পানিন। িবষয়িট আপীল িবভােগর পূণ র্া  েবে  িন ি র aেপ ায় রেয়েছ।  

3122 সােলর 24 আগ  মািনকগে র eক ােম ছিবর শূিটং ট েদেখ ঢাকা েফরার পেথ সড়ক দুঘ র্টনায় াণ হািরেয়িছেলন 
খয্ািতমান িচ  পিরচালক তােরক মাসুদ eবং শিহদ বুি জীবী, নাটয্কার মুনীর েচৗধুরীর েছেল eিটeন িনuেজর ধান িনব র্াহী িমশুক 
মুনীরসহ পাঁচজন। দুঘ র্টনার ায় েদড় বছর পর 3124 সােলর 24 েফ য়াির িনহতেদর পিরবােরর সদ রা বাস মািলক, চালক o 
বীমা েকা ািনর িবরুে  িতপূরণ েচেয় দু’িট মামলা দােয়র কেরন। েসi মামলার eকিটর চূড়া  রােয় গত বছেরর 4 িডেসমব্ের 
তােরক মাসুেদর মৃতুয্র ঘটনায় তার পিরবারেক 5 েকািট 72 লাখ 86 হাজার 563 টাকা িতপূরণ েদয়ার িনেদ র্শ েদয় হাiেকাট র্। 
হাiেকােট র্র রােয়র িবরুে  বাস মািলকপ  আপীল িবভােগ িলভ টু আপীল দােয়র কেরেছ। েযটার শুনািনর জ  আপীল িবভােগর 



পূণ র্া  েবে  রেয়েছ। eিদেক হাiেকােট র্ েবে o চলমান রেয়েছ eিটeন িনuেজর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া (িসio) িমশুক মুনীেরর 
মামলার িবচার কাজ।  

সাংবািদক ম র পিরবার aসহায় ॥ বাংলােদেশ সড়ক দুঘ র্টনার ঘটনায় িতপূরণ েচেয় করা মামলার ে ে  থম িন ি  হয় ƣদিনক 
সংবােদর বাত র্া স াদক েমাজাে ল েহােসন ম র। 2৯9৯ সােল রাজধানীর শাি নগের বাংলােদশ েবভােরজ i াি জ িলিমেটেডর 
গািড়র ধা ায় িনহত হন িতিন। তার ী 2৯৯2 সােল আিথ র্ক িতপূরণ েচেয় বাংলােদশ েবভােরজ i াি জ িলিমেটেডর িবরুে  
মামলা কেরন। িন  আদালত আিথ র্ক িতপূরেণর রায় েদন। 36 বছর পর 3125 সােলর 31 জুলাi ম র পিরবারেক 4 েকািট 63 
লাখ টাকা িতপূরণ িদেত িন  আদালেতর রায় বহাল রােখ আপীল িবভাগ। 3127 সােল মামলার চূড়া  িন ি  কের আপীল িবভাগ 
2 েকািট 7৯ লাখ টাকা িতপূরণ েদয়ার আেদশ েদয়। তেব eখনo িতপূরণ পানিন ম র ী রoশন আরা। 

িতপূরণ িদেত রুল ॥ বরগুনার তালতলীর িপ েক সরকারী াথিমক িব ালেয়র ছাদ ধেস হতাহত িশ াথ েদর পিরবারেক যথাযথ 
িতপূরণ েদয়ার িনেদ র্শ েকন েদয়া হেব না- তা জানেত েচেয় রুল জাির কেরেছ হাiেকাট র্। আগামী চার স ােহর মে  াথিমক o 

গণিশ া ম ণালেয়র সিচব, বরগুনার েজলা শাসক, বরগুনার াথিমক িশ া কম র্কত র্া, তালতলী uপেজলা িশ া কম র্কত র্া o লিটর 
পিরচালনা কিমিটর সভাপিতেক ei রুেলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। জনসব্ােথ র্ দােয়র করা িরেটর াথিমক শুনািন িনেয় রিববার 
িবেকেল হাiেকােট র্র িবচারপিত eফআরeম নাজমুল আহাসান o িবচারপিত েক eম কামরুল কােদেরর সমনব্েয় গিঠত েব  আেদশ 
েদয়। আদালেত িরেটর পে  শুনািন কেরন াির ার eম. মাiনুল iসলাম। তার সে  িছেলন িরটকরী আiনজীবী েমাঃ iশিতয়াক 
আহেমদ। 
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