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পিরবহন  মািলক  o  িমকেদর  দািবর  মুেখ  বাsবায়েনর  আেগi  সংেশাধন  হেত  যােc  ‘সড়ক  পিরবহন
আiন-2018’।  sরা মntী  আসাদjুামান  খান  কামােলর  েনতৃেt  গিঠত  e  সংkাn  uপ-কিমিট  আiনিট
সংেশাধেনর সুপািরশ করেত যােc। বুধবার sরা  মntণালেয় আiনিটর pােয়ািগক িদক িনেয় সভা েশেষ
sরা মntী আসাদjুামান খান কামাল o আiনমntী আিনসুল হক সাংবািদকেদর eসব তথয্ জানান।
সড়ক পিরবহন আiন-2018 pেয়ােগর েkেt মািলক- িমকসহ সবার জনয্ gহণেযাগয্ সুপািরশ করা হেc
জািনেয় sরা মntী বেলন, ‘েsকেহাlারেদর দািব o পা র্বতর্ী েদেশর আiন েদেখ সাম সয্ িবধান কের
সুপািরশ করা হেব।’ আর আiনমntী বেলন, ‘সবার জনয্ gহণেযাগয্ o আiেনর েয uেdশয্ িছল তা েযন
সাধন করেত পাির, েসটাi আমােদর েচ া।’
গত বছেরর 8 aেkাবর ‘সড়ক পিরবহন আiন-2018’-eর েগেজট জাির হয়। তেব পিরবহন মািলক-
িমকেদর  বাধার  মেুখ  আiনিট  বাsবায়ন  েথেক  িবরত  থােক  সরকার।  ei  আiেনর  িবিভn  ধারার

িবেরািধতা  কের  আসেছন  পিরবহন  মািলক- িমকরা।  তারা  আiেনর  িবিভn  ধারা  বািতেলর  দািবেত
আেnালনo  কেরন।  মািলক- িমকেদর  দািবর  মেধয্  রেয়েছ-  সড়ক  পিরবহন  আiেনর  সব  ধারা
জািমনেযাগয্ করা, সড়ক দঘুর্টনায় িমেকর aথর্দ  পাঁচ লাখ টাকার িবধান বািতল, াiিভং লাiেসn
পাoয়ার িশkাগত েযাগয্তা প ম ে িণ করা iতয্ািদ।
e পিরেpিkেত গত 17 েফbয়াির জাতীয় সড়ক িনরাপtা পিরষেদর ৈবঠেক সড়ক বাsবায়েন চয্ােল
িনধর্ারণ o বাsবসmত সমাধােন sরা মntীর েনতৃেt e কিমিট করা হয়। কিমিটেত সদসয্ িহেসেব রেয়েছন
আiনমntী  o  েরলমntী।  বধুবার  sরা মntী  আসাদjুামান  খান  কামােলর  সভাপিতেt  সভায়  আiনমntী
আিনসুল  হক, েরলমntী  নূ ল  iসলাম সুজন, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক  েফডােরশেনর  কাযর্করী
সভাপিত  শাজাহান  খান,  বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  মািলক  সিমিতর  সভাপিত  মিসuর  রহমান  রা া
uপিsত িছেলন।
সভা েশেষ sরা মntী বেলন, আমরা আশা করিছ েয েলা িনেয় aসুিবধা িছল েস েলা eকিট িসdােn eেস
জাতীয় সড়ক িনরাপtা কাuিnেলর কােছ pিতেবদন পাঠাব, চূড়াn িসdাn েসখােনi হেব। আiনিট dত
পাস হেব িকনা pে  িতিন বেলন- aবশয্i, আমরা আশা করিছ dতi পাস হেব। সমs pিkয়া েশষ কেরi
িসdাn হেব। সাজা কমােনার েয দািব িছল েস িবষেয় sরা মntী বেলন, ‘aেনক ধরেনর দািব িছল, আমরা
সব েলা  িনেয়i  আেলাচনা  কেরিছ।  সব েলা  িবে ষণ  কের  আমরা  েয  িসdােn  যািc  তা  চূড়াn  করব।
আমােদর পা র্বতর্ী েদেশ আiেন কী আেছ o শািs কী আেছ েস েলা েদেখ পযর্ােলাচনা  কেরিছ  eবং  েস
aনুযায়ী িসdাn িনেত যািc।’
আiনিট পাস হoয়ার পরo pেয়াগ হেc না েকন, তারা িক রাে র েচেয় েবিশ শিkশালী- eমন pে র
জবােব sরা মntী বেলন, ‘আiনিট যখন ৈতির কেরিছ তখন তােদর িকছু দািব-দাoয়া িছল। েসi দািব-
দাoয়া েলা  সmূণর্ভােব  eখােন  uপিsত  হয়িন  বেল  তােদর  িডমাn  িছল।  েসজনয্i  আমরা  েদখিছ
pােয়ািগক িদক েথেক েকান জায়গায় aসুিবধা হেc। েকন aসুিবধা হেc, েস েলা আমরা েদখার জনয্

  যুগাnর িরেপাটর্
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বসিছ। েকান জায়গায় aসুিবধা হেc েসটা েদখিছ, িবে ষণ করিছ।’
আiনিট আবার সংেশাধন হেত পাের িকনা জানেত চাiেল sরা মntী বেলন, ‘হয্াঁ, হেত পাের। যিদ আমােদর
সড়ক িনরাপtা কাuিnল মেন কের আiনিট সংেশাধন হেত পাের, তাহেল সংসেদ েয pিkয়ায় যাoয়ার
দরকার েসi pিkয়া aনসুরণ কের িনেয় যােব।’ আiন pেয়ােগ কী কী aসুিবধা আেছ- ei pে র জবােব
sরা মntী বেলন, ‘আমরা পুেরাপুির eটা বলার aথিরিট নi।’
সড়ক  িনরাপtার  দািব  িনেয়  গত  বছের  ছাt  আেnালেনর  মেধয্  আiনিট  সংসেদ  পাস  হয়।
আেnালনকারীেদর  দািব  িছল,  দঘুর্টনায়  জিড়ত  চালকেদর  েgফতার  করেল  জািমনেযাগয্  েযন  না  হয়।
আiনিট সংেশাধন কের যিদ জািমনেযাগয্ করা হয় তাহেল ছাt আেnালেনর pিত aবjা করা হেব িকনা e
িবষেয় দিৃ  আকষর্ণ করা হেল আসাদjুামান বেলন, ‘আমােদর েsকেহাlাররা েয দািবর কথা বেলেছন
েস েলা িবsািরত আেলাচনা কের েদেখিছ। পা র্বতর্ী েদেশর আiন েদেখিছ। e েলা িনেয় আমরা eকটা
সাম সয্ aবsােন যাoয়ার জনয্ হয়েতা eকটা সুপািরশ করেত পাির। eখােন জািমন পােব িক পােব না,
কারo শািs আরo বাড়েব িক বাড়েব না, eটা হল আমােদর সড়ক িনরাপtা কাuিnেলর বয্াপার। আমরা
ধু সুপািরশ করার kমতা রাখিছ।’
িমকরা দািব করেছ আiনিট েযন জািমনেযাগয্ হয়- e িবষেয় আiনমntী বেলন, eটা জািমনেযাগয্ ei

কথাটা  বলা  িঠক  হেব  না।  eকটা  আiন  করার  পের  জাতীয়  সংসেদ  পাস  হoয়ার  পের  িকছু  সুিবধা-
aসুিবধার কথা uেঠ আেস। আমরা েযেহতু চাi আiনটা সবর্জনীন েkেt pেয়ােগ, যােত aসুিবধা না হয়।
আমরা ei আiেনর মাধয্েম েযসব সমসয্া দরূীকরেণর েচ া করিছলাম েসটা যােত আরo ভােলাভােব হয়
েসজনয্ জাতীয় সড়ক িনরাপtা কাuিnল আমােদর দািয়t িদেয়িছল।
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