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রমজােন ৯৮ শতাংশ যা ী নরােজ র িশকার হে ন

ঢাকায় গণপিরবহেনর ৯৫ শতাংশ যা ী রমজান মােস িতিদন যাতায়ােত েভােগর িশকার হে ন। এর
মেধ  অিতির  ভাড়া  আদায়জিনত  নরােজ র  িশকার  হে ন  ৯৮  শতাংশ  যা ী।  গতকাল  বাংলােদশ
যা ীকল াণ সিমিতর  এক পযেব ণ িতেবদেন  এ তথ  তুেল ধরা  হেয়েছ। রাজধানীর ১৫িট পূণ
এলাকা-  কমলাপুর,  মগবাজার,  শিনরআখড়া,  িল ান,  সােয়দাবাদ,  যা াবাড়ী,  পা েগালা,  শাহবাগ,
ফামেগট, িমরপুর-১০,  মহাখালী, আগারগাওঁ, ধানমি ড, বনানী, বািরধারা ঘুের িতেবদনিট করা হেয়েছ।
পযেব ণকােল দখা গেছ, ৬৮ শতাংশ যা ী চল  বােস ওঠানামা করেত বাধ  হন। িসিটং সািভেসর নােম
অিতির  ভাড়া িদেয়ও ৩৬ শতাংশ যা ীেক দািঁড়েয় যেত বাধ  করা হয়। হয়রািনর িশকার হেলও অিভেযাগ
কাথায় করেত হয় জােনন না ৯৩ শতাংশ যা ী। তেব ৯০ শতাংশ যা ী মেন কেরন, অিভেযাগ কের কােনা
িতকার  পাওয়া  যায়  না  বেলই তারা  অিভেযাগ  কেরন না। এসব ভাগাি  িনরসেন  সংি  কতৃপে র

তৎপরতা ল  করা যায়িন। িসএনিজর ভাড়া সে  পযেব ণ িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, নগরীেত
চলা িসএনিজচািলত অেটািরকশা শতভাগ চিু েত চলেছ। এেত িমটােরর িতন থেক চার ণ ভাড়া আদায়
করা হে । যা ীেদর পছে র গ েব  যেত রািজ হন না ৯৩ শতাংশ অেটািরকশা চালক।

অেনকটা কাকতালীয়ভােব অেটািরকশা চালেকর পছে র গ েব  িমেল গেল যা ীর গ েব  যেত রািজ হন
তারা।

িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  ইফতােরর  আগমুহেূত  যানজট,  গণপিরবহন  সংকেটর  কারেণ নগরীর  সাধারণ
যা ীরা চরম ভাগাি র িশকার হে ন। অিফস ছিুট শেষ ইফতারেক ক  কের ঘরমুখী যা ীেক টােগট কের
নগরীেত চলা ায় সব বাস এখন রাতারািত িসিটং সািভস বেন যায়। এসব বাস িবেশষত ইফতােরর সময়
যা ীেদর ধা া িদেয় নািমেয় ত গ েব  যা া কের। িবকাল ৩টা থেক স া সােড় ৬টা পয  নগরীেত চলা
বাস-িমিনবােসর ায় ৯৭ শতাংশ িসিটং সািভেসর নােম দরজা ব  কের যাতায়াত করেছ। এেত নগরীর
মাঝপেথর িবিভ  েপেজর যা ীরা  চরম ভাগাি র িশকার হে ন। বাস েলা  সরকার িনধািরত ভাড়ার
পিরবেত কা ািন কতৃক িনধািরত অিতির  ভাড়া আদায় করেছ।

িতেবদেন আরও উেঠ এেসেছ, গণপিরবহন নরােজ  থমবােরর মেতা যু  হেয়েছ রাইড শয়ািরংেয়র
নােম চলা মাটরবাইক েলা। নগরীজুেড় দখা গেছ, িবকাল ৪টার পর থেক অ ােপর পিরবেত মৗিখক
চু েত িতন থেক চার ণ অিতির  ভাড়ায় মাটরবাইক েলা যা ী বহন করেছ।
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