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গণপিরবহেন নারী হয়রািন uেদব্গজনক: আগাম িতকাের 
িনিব র্কার পিরবহন মািলক o েনতারা 
পাথ র্ সারিথ দাস    

রাজধানীসহ েদেশর তয্  a েল বাস, িমিনবাস, aেটািরকশা iতয্ািদ গণপিরবহেন নারীর oপর েযৗন হয়রািন 
uেদব্গজনক পয র্ােয় েপৗঁেছেছ। রাজধানীেত uবােরর াiেভট কােরo চালকেদর uত্পীড়ন েবেড়েছ। ফিরদপুর 
েথেক বােস ঢাকায় েফরার পেথ সহযা ী পুরুেষর হয়রািনর িভিডo িচ  ধারণ কের কেয়ক িদন আেগ eক 
ভু েভাগী নারী তা েফসবুেক চার কেরেছন। হয়রািনর িভিডo িচে  েদখা েগেছ, পুরুষ সহযা ীিটেক গােল চড় 
েমের বাস েথেক নািমেয় েদন oi নারী। ভু েভাগীেদর aেনেক eভােব সরাসির িতবাদ করেছ। হয়রািনর নানা 
িচ  তুেল ধরেছ েফসবুেক। চল  বােস পিরবহন িমকরা দল ে েধ নারী যা ীেক হয়রািন ছাড়াo ধষ র্ণ করেছ। 
িবিভ  বাস টািম র্নােলo নারীর oপর হয়রািন চলেছ নীরেব, যার েবিশর ভাগ েথেক যাে  আড়ােল। 

গত েসামবার রােত ঢাকা েথেক িকেশারগে র কিটয়াদী o বািজতপুেরর িপিরজপুর হেয় িনজ ােম যাoয়ার পেথ 
শাহীনূর আ ার তািনয়া (35) oi রুেটর ‘সব্ণ র্লতা’ বােস ধষ র্েণর িশকার হন। পের তাঁেক শব্াস েরাধ কের হতয্া 
করা হয়। তািনয়ার পিরবার জানায়, গত েসামবার িবেকেল তাঁেক তারঁ ভাi বাদল ঢাকার িবমানব র েপজ 
েথেক ‘সব্ণ র্লতা’ বােস তুেল েদন। বাসিট কিটয়াদীেত েগেল েবিশর ভাগ যা ী েনেম যায়। েশষ পয র্  তািনয়া 
eকাi িছেলন। যা ীশূ  বাসিট বািজতপুেরর িবলপাড় গজািরয়ায় েগেল চালক o েহলপার তািনয়ােক পাশিবক 
িনয র্াতেনর পর শব্াসেরােধ হতয্া কের। ঘটনার পর ‘সব্ণ র্লতা’ বােসর চালক গাজীপুেরর কাপািসয়ার নূরু ামান 
oরেফ নূর িময়া (49) o তার সহকারী eকi eলাকার লালন িময়ােক (43) েসামবার রােতi পুিলশ আটক 
কেরেছ। আটক করা হেয়েছ oi বােসর িপিরজপুর o কিটয়াদীর দুi লাiন ানসহ আেরা িতনজনেক। িনহত 
তািনয়া কিটয়াদী uপেজলার েলাহাজুির iuিনয়েনর বােহরচর ােমর িগয়াস uি েনর েমেয়। িতিন iবেন িসনা 
হাসপাতােলর ক াণপুর কয্া ােস েসিবকা পেদ কম র্রত িছেলন। 

ঘটনা কােশর পর পুিলশ ব া িনেলo e ধরেনর বব র্রতা েরােধ আগাম uে াগ িহেসেব সরকাির িনেদ র্শ 
মানেছন না পিরবহন মািলক o িমকরা। েখাঁজ িনেয় জানা যায়, েযৗন হয়রািন েবেড় েগেল গত বছর েম মােস 
সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয় যা ী িনরাপ া বাড়ােনা o েযৗন হয়রািন েঠকােত গণপিরবহেন জরুির েসবার 
জাতীয় েহ  েড  নমব্র ৯৯৯ দশ র্ন বা তামূলক কেরিছল। বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃর্প েক (িবআরিটe) 
ei িনেদ র্শনা বা বায়েনর িনেদ র্শ িদেয়িছল ম ণালয়। িতিট বােসর েভতর oi বােসর িনব ন নমব্র দৃ মান 
রাখেতo বলা হেয়িছল। জানা েগেছ, িবআরিটe e িবষেয় িনেদ র্শনা িদেলo মািলক o িমক েনতারা তা 
বা বায়েন সহেযািগতা করেছন না। 

গতকাল বুধবার সকােল রাজধানীর িশকড়, িশখর, iuিটিস, বলাকা, তুরাগ, ছালছািবল পিরবহেনর বাস পয র্েব ণ 
কের ৯৯৯ নমব্র দশ র্ন করেত েদখা যায়িন। তুরাগ পিরবহেনর চালক বাবুল িময়া ন ায় বাস থািমেয় যা ী 
তুলিছেলন। আলােপ িতিন জানান, ৯৯৯ দশ র্েনর িনয়েমর কথা িতিন েশােননিন। 



গত বছেরর 41 eি ল িবআরিটeর েসবা িনেয় দুদেকর গণশুনািনেত গণপিরবহেন েযৗন হয়রািনর েবশ িকছু 
aিভেযাগ uেঠ আেস। eর পিরে ি েত বােস ৯৯৯ নমব্র দশ র্ন বা তামূলক কের ম ণালয়। জানা েগেছ, 
গণপিরবহেন নারী যা ীেদর হয়রািন েরাধ করার েচেয় পিরবহন েনতারা েযেকােনা aজুহােত পিরবহন ধম র্ঘট 
ডাকেত েবিশ uৎসাহী। e ছাড়া চাঁদাবািজ o ভাড়া ƣনরােজয্ রেয়েছ তােদর তয্  o পেরা  i ন। তােদর 
aসহেযািগতায় সড়েক শৃ লা েফরােনার িস া গুেলা বা বায়ন হে  না। 

তেব বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক েফডােরশেনর সাধারণ স াদক oসমান আলী গতকাল কােলর ক েক 
বেলন, ‘আমরা ধষ র্ণ বা নারী িনয র্াতেনর ঘটনা aবিহত হেল aিভযু  চালক, েহলপারেদর ধিরেয় িদেত পুিলশেক 
সহায়তা কির। গত েসামবার িকেশারগে  তািনয়া ধষ র্ণ o হতয্ার পর আমরাi সংগঠেনর প  েথেক পুিলশেক 
ত  িদেয়িছ। আমােদর জানা মেত, আেরা িতনজন পিরবহন িমক e ঘটনায় জিড়ত।’ 

িতিন আেরা বেলন, ‘সব আ  েজলা বােস ৯৯৯ দশ র্ন করেত আজi আমরা সংগঠেনর প  েথেক িতিট 
েজলায় মািলক o িমক েনতােদর িচিঠ পাঠাব। e ছাড়া মািলকেদর িনজ খরেচ বােস িসিস কয্ােমরা লাগােত 
aনুেরাধ করব।’ 

সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয় েথেক িবআরিটeেক িনেদ র্শ েদoয়া হেয়িছল, বােসর িফটেনস সনদ েদoয়া o 
নবায়নকােল জরুির েসবার জাতীয় েহ  েড  নমব্র ৯৯৯ গণপিরবহেন দশ র্ন করা হে  িক না তা পয র্েব ণ 
করেত। িক  িবআরিটe কম র্কত র্ারা তা করেছন না। 

িবআরিটeর েকৗশল শাখার eকজন কম র্কত র্া নাম কাশ না করার শেত র্ কােলর ক েক জানান, িবআরিটe েথেক 
িচিঠ িদেয় মািলকেদর বলা হেয়িছল ৯৯৯ ি কার েছেপ বােসর েভতর লাগােত। তেব তা সব গণপিরবহেন 
eখেনা বা বায়ন হয়িন।   

রাজধানীেত চলাচলরত 41 হাজার aেটািরকশার েবিশর ভােগo ৯৯৯ দিশ র্ত হে  না। ঢাকা aেটািরকশা িমক 
iuিনয়েনর সাধারণ স াদক হািনফ েখাকন বেলন, ‘বােসi হয়রািন েবিশ হে । পিরবহন মািফয়ারা ধম র্ঘট 
কের, িক  িমকেদর িনয় েণ আনেত পারেছ না। তারাi আচরণ িনরী া না কের বাস চালােত েদয় 
aেযাগয্েদর।’ 

িবআরিটeর েচয়ার ান মিশয়ার রহমান গতকাল কােলর ক েক বেলন, ‘সব জায়গায় সব পিরবহেন ৯৯৯ যিদ 
বা বায়ন না হেয় থােক তাহেল আিম আমােদর িনব র্াহী হািকমেদর aিভযান চালােত বলব। িনয়িমত aিভযানকােল 
তারা e িবষয়িট পয র্েব েণ রাখেবন।’ 

স ােহ সাত িদন 35 ঘ া চালু থােক ৯৯৯ কল েস ার। ৯৯৯ নমব্ের কল করেত েকােনা aথ র্ খরচ হয় না। ত  
o েযাগােযাগ যুি  িবভাগ পরী ামূলকভােব পুিলশ, ফায়ার সািভ র্স o aয্ামব্ু া  সািভ র্স িদেত 3127 সােলর 22 
aে াবর ৯৯৯ েসবা চালু কের। থেম eর নাম িছল জাতীয় েহ  েড , পের নাম হয় াশনাল iমােজর্ি  
সািভ র্স। 3128 সােলর 23 িডেসমব্র বাংলােদশ পুিলশ ei জরুির েসবা চালু কের 

 


