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জানা েগেছ, গত বছর 2৯ েসে মব্র জাতীয় সংসেদ পাস হয় ‘সড়ক পিরবহন আiন-3129’। িক  22 মাস সময় aিত ম হেলo 
আiন বা বায়েনর িবিধমালা eখেনা ƣতির করা হয়িন। আiন বা বায়েন সড়ক পিরবহন মািলক o িমক সংগঠেনর প  েথেক চাপ 
থাকার কারেণ িবিধমালা eখেনা ƣতির করা হে  না বেল সংি রা জানান। eছাড়া নতুন সড়ক পিরবহন আiেনর িবিভ  ধারার 
িবেরািধতা কের আসেছন পিরবহন মািলক- িমকরা। তারা আiেনর িবিভ  ধারা বািতেলর দািবেত আে ালেনo নােমন। মািলক-
িমকেদর দািবর মে  রেয়েছ সড়ক পিরবহন আiেনর সব ধারা জািমনেযাগয্ করা, সড়ক দুঘ র্টনায় িমেকর aথ র্দ  পাঁচ লাখ 

টাকার িবধান বািতল করা, াiিভং লাiেস  পাoয়ার িশ াগত েযাগয্তা প ম ে ণী করা iতয্ািদ। 

e িবষেয় সব্রা ম ী আসাদু ামান খাঁন কামাল সিচবালেয় eক ƣবঠেক সাংবািদকেদর বেলন, সড়ক পিরবহন আiন বা বায়েন 
আiনম ী, আিম o েরলম ীেক িনেয় িতন সদ িবিশ  eকিট কিমিট করা হেয়িছল। আমরা বেসিছলাম। আiনিটর েযসব িবষেয় 
তারা (পিরবহন মািলক- িমক) আপি র কথা বেলেছন সবগুেলা ধারা আমরা েদেখিছ। আমােদর মেন হেলা আমরা eটােক আেরকটু 
ভােলা কের েদেখ ে কেহা ারেদর সে  শী i বেস আমােদর মতামত কাশ করব। (দািবগুেলা) আমরা চুলেচরা িবে ষণ কেরিছ, 
সবগুেলা পেয় i আলাপ কেরিছ। আেলাচনার জ  আমরা আেরকটা িদন ধায র্ কেরিছ, েসিদন ে কেহা াররা (পিরবহন মািলক-
িমক) থাকেবন। তােদর কথা শুেন আমােদর মতামতটাo বলব। আiেন যিদ েকান িকছু েযাগ-িবেয়াগ করেত হয় েসটা আমরা 

েদখিছ। েসজ  আiনম ী মেহাদয় আেছন মতামত েদেবন। আমরা তােদর দািবগুেলা পরী া-িনরী া করিছ, দািবগুেলার েযৗি কতা 
আেছ িকনা েসগুেলা েদখিছ। 

আiন হেয় যাoয়ার পর eভােব বসার েকান সুেযাগ আেছ িকনা? e িবষেয় সাংবািদকরা জানেত চাiেল সব্রা ম ী বেলন, আiন 
আiেনর গিতেত চলেছ। eটা েগেজট হেয় েযখােন চেল যাoয়ার চেল যাে । আiন বা বায়েন েকান বাধা েনi। আমরা েদখিছ, 
তারা েয আপি  কেরেছ েসটার েকান েযৗি কতা আেছ িকনা। 

e িবষেয় আiন, িবচার o সংসদ িবষয়কম ী আিনসুল হক সংবািদকেদর বেলন, আiনিট খিতেয় েদখার জ  সব্রা ম ীর েনতৃেতব্ 
eকিট কিমিট করা হেয়িছল। ƣবঠেক আমরা আiনিট পু ানুপু ভােব েদেখিছ। েদখার পর আমরা িস া  িনেয়িছ eখন 
ে কেহা ারেদর সে  কথাবাত র্া বলব। ে কেহা ারেদর সে  কথাবাত র্া বেল েয িস া  িনেয়িছ তা কাশ করব। িবিধ ণয়েনর 
কাজ aলেরিড শুরু হেয় েগেছ। আমরা েয াবগুেলা করেত চাi। তােদর সে  আলাপ-আেলাচনা কের eকটা ঐকমেতয্ eেস 
তারপর েঘাষণা িদেত চাi। 

e িবষেয় সড়ক o েসতুম ী oবায়দুল কােদর বেলন, আiেনর িবিধমালা ণয়েনর জ  সব্রা ম ী o আiনম ী বেস আেলাচনা 
কেরেছন। সব্রা ম ী িবেদশ েথেক িফরেল িবষয়িট আেলাচনা কের ত িস া  েনয়া হেব। আiন িঠক েরেখ েকান aয্াডজা েম  
করা যায় িকনা- েস িবষেয় েদখা হে । 

 


