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সংসেদ কােদর

সংসদ িরেপাটার ॥ সড়েকর যানজট কিমেয় আনেত ব ি গত ছাট গািড় ব বহার িন ৎসািহত করেত সেচ  রেয়েছ
সরকার। এটা সহনীয় পযােয় িনেয় আসেত ১০০ নন-এিস লুবাস, ২০০ একতলা এিস বাস এবং ২০০ একতলা
এিস িসিট বাস সং েহর পিরক না রেয়েছ সরকােরর।

বধুবার এম. আব ল লিতেফর িলিখত ে র জবােব সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর সংসদেক এ তথ
জানান। ীকার ড. িশিরন শারমীন চৗধুরীর সভাপিতে  িবেকেল বােজট অিধেবশন  হয়।

সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর বেলন, দেশ গণপিরবহেন শৃ লা িত ার নানামখুী পদে েপর অংশ
িহেসেব ভারত থেক ৬০০ বাস কনার জ  িট ভারতীয় গািড় তকারী িত ােনর সে  চিু  া িরত হয়।
িবআরিসিটর মাধ েম ভারতীয় লাইন অব িডট এলওিস-২ এর আওতায় িবআরিটিসর জ  ৩০০ ি তলা, ১০০
একতলা নন-এিস বাস, ১০০ একতলা এিস িসিট বাস এবং ১০০ একতলা এিস ই টারিসিট বাস আমদািনর কায ম
শষ পযােয় রেয়েছ। গত ৬ জুন পয  ২৬৬ বাস িবআরিটিসর বহের যু  হেয়েছ। আগামী মােসর মেধ  বািক

বাস েলা সং ার বহের যু  হেব।

হাজী মাঃ সিলেমর এক িলিখত ে র জবােব ওবায় ল কােদর বেলন, ঢাকা মহানগরীর িবিভ  েট চলাচলকারী
যা ীবাহী বােস যা ীেদর হয়রািন হেত র া করার লে  অিতির  ভাড়া আদায় বে  িবআরিটএ’র িনবাহী ও জলা
ম ািজে টগণ িনয়িমতভােব মাবাইল কাট পিরচালনা কের আসেছ। গত ৩১ ম পয  াম মাণ আদালেতর ৩৩
হাজার ৩০৫ মামলার ৬৩ কািট ২৬ লাখ ২ হাজার ৮২০ টাকা জিরমানা আদায়সহ ১৯৫ গািড় ডাি ং শেন

রণ এবং ৫৯৮ জন আসািমেক িবিভ  ময়ােদ কারাদ- দান করা হেয়েছ।

িবএনিপ থেক িনবািচত এমিপ মাঃ হা র রশীেদর িলিখত ে র জবােব ওবায় ল কােদর বেলন, সারােদেশ
িতিনয়ত সড়ক ঘটনায় মা ষ মারা যাওয়ার উে খেযাগ  কারণ হে  ওভারেলািডং, ওভারেটিকং, যাি ক িট,

যা ীেদর অসেচতনতা, চালকেদর ািফক সাইন, ািফক আইন ও লন িবিধ না মানার বণতা, একনাগােড় ৫
ঘ ার বিশ গািড় চালনা ইত ািদ। এসব কারণসমহূ সমাধােন ৮ কারণ িচি ত কের সমাধােনর চ া করা হে । এর
মেধ  একিট পথচারীেক জ া িসং, ফুটওভারি জ ও আ ডারপাস ব বহাের উ ু  করা হে ।

ওই এমিপর আেরক ে  জবােব সড়ক পিরবহন ও সতুম ী বেলন, গত ১০ বছের অথাৎ চলিত বছেরর এি ল
পয  সড়ক ঘটনায় মাট ২৫ হাজার ৫২৬ জন মারা িগেয়েছ এবং এেত আহত হেয়েছ ১৯ হাজার ৭৬৩ জন।

এমিপ আব স শহীেদর এক স রূক ে র জবােব ওবায় ল কােদর বেলন, সড়েক চলাচলরত অেনক চালেকর
াইিভং লাইেস  নই একথািট অ ীকার করার কান উপায় নই। এে ে  িকছুটা  সম য়হীনতা রেয়েছ এবং

লাইেস িবহীন  চালকেদর  আটেক  আইন-শৃ লাবািহনীরও  গাফলিত  বা  দািয়  পালেন  অবেহলা  আেছ।
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সম য়হীনতা কিমেয় সেচতনতা বাড়ােত সেচ  রেয়েছ ম ণালয়।
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