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অিফেস বেস ধ ুচা খেল হেব না

দেশর  সড়েক িফটেনসিবহীন  গািড়  ও  লাইেস হীন  াইভারেদর  িবষেয়  সিঠক তথ  িদেত  না  পারায়
িবআরিটএর িত চরম াভ কাশ কেরেছ হাই কাট। িবআরিটএ কমকতােদর উে ে  আদালত বেলেছ,
অিফেস বেস ধু  িমিটং কের চা  খেল হেব না,  দশে ম থাকেত হেব। গতকাল িবআরিটএর পিরচালক
( রাড সফিট)  শখ মাহা দ মাহবুব-ই রা ানী  আদালেতর তলেব হািজর হওয়ার পর িবচারপিত মা.
নজ ল ইসলাম তালকুদার ও িবচারপিত ক এম হািফজলু আলেমর সম েয় গিঠত হাই কাট ব  এমন
ম ব  কেরেছন। আদালেত রা পে  আইনজীবী  িছেলন ডপুিট অ াটিন  জনােরল এেকএম আিমনউি ন
মািনক। িবআরিটএ’র পে  িছেলন ব াির ার মঈন িফেরাজী ও রািফউল ইসলাম। দেকর পে  িছেলন
আইনজীবী  মামুন  মাহবুব। গতকাল আদালেত িবআরিটএ’র প  থেক জানান  হয়,  সারােদেশ িফটেনস
িডফ ার গািড় রেয়েছ ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৩৬৯িট। ঢাকায় এ সংখ া ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩০৮িট। এরপর
আদালত সারােদেশর িনবি ত িক  িফটেনস নবায়ন না করা গািড় এবং লাইেস  নবায়ন না করা চালেকর
িব ািরত তথ  িদেত িনেদশ দন। এছাড়া িফটেনস নবায়ন না করা গািড় এবং লাইেস  নবায়ন না করা
চালেকর িব ে  কী ব ব া িনেয়েছ তা আগামী এক মােসর মেধ  আদালতেক জানােত িবআরিটএ’র িত
িনেদশ দওয়া  হয়। এ িবষেয়  পরবতী  নািনর জ  ২৩ জলুাই িদন  ধায কেরন হাই কাট। আদালত
িবআরিটএ’র সড়ক িনরাপ া িবভােগর পিরচালক মাহবুব-ই-রা ানীেক ব ি গত হািজরা  থেক অব াহিত
িদেয়েছন। নািনেত আদালত বেলেছ,  পুিলেশর নােকর ডগা  িদেয় আনিফট গািড় রা ায় কীভােব চেল?
রা ায় এত মা ষ মরেছ, িবেবক একটুও জােগ না? এভােব চলেত পাের না। আমােদর একটা িসে েমর
মেধ  আসেত হেব। দেশর জ  সবাইেক কাজ করার আ ান জািনেয় হাই কাট বেলন, ি জ দেশর জ
িকছু ক ন। আমােদর সবারই দািয়  আেছ। সবাইেকই দশেক ভালবাসেত হেব। দেশর জ  কাজ করেত
হেব। এক পযােয় আদালেত উপি ত িবআরিটএ পিরচালকেক উে  কের হাই কাট বেল, অিফেস বেস
বেস িমিটং আর ধু চা খেলই হেব না, দশে ম থাকেত হেব। িবআরিটএ িক কের? আমরা কন ডাকেবা,
তােদর (িবআরিটএ) ডাকেত হেব কন? তারা (িবেদিশরা) পারেছ, আমরা পারিছ না কন? আমরা সানার
বাংলা গড়েত চাই। িক  কােনা পিরবতন ল  করিছ না। এ দশটােক ভালবাসেল, দশ িনেয়  দেখেত
হেল আমােদর অব ই ( ল অব ল’) আইেনর শাসেনর বা বায়ন করেত হেব। এর আেগ গত ২৭ মাচ হাই
কাট রাজধানী ঢাকাসহ সারােদেশর সড়েক চলা িফটেনস ও িনব নহীন গািড় এবং লাইেস হীন চালেকর

তথ  জানেত  চেয়িছল  হাই  কাট।  সই  সে  িবআরিটএ’র  সড়ক িনরাপ া  িবভােগর  পিরচালক শখ
মাহা দ মাহবুব-ই-র ানীেক আদালেত  হািজর  হেয়  িফটেনস ও  িনব নহীন  গািড়  এবং  লাইেস হীন

চালেকর িবষেয় িব ািরত জানােত বলা হেয়িছল। গত ২৩ মাচ একিট ইংেরিজ দিনেক ‘ না িফটেনস ডক’স,
ইেয়ট  রািনং’  িশেরানােম  কািশত  িতেবদন  আদালেতর  নজের  আেনন  ি ম  কােটর  আইনজীবী
অ াডেভােকট সয়দ মামুন মাহবুব। এরপর আদালত লসহ আেদশ দয়।
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