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এক বছেরও কাযকর হয়িন সড়ক পিরবহন আইন

লাইেস  না  থাকেল  চালেকর  ছয়  মােসর  কারাদ-  বা  ২৫  হাজার  টাকা  জিরমানা।  ই  যানবাহেনর
পা াপাি েত ঘটনা ঘটেল চালেকর িতন বছেরর কারাদ- অথবা জিরমানা ২৫ লাখ টাকা। আইন অমা
করেল কাটা যােব চালেকর িনধািরত ন রও। একপযােয় সব ন র কাটা গেল য়ংি য়ভােব বািতল হেব
তার লাইেস । এমন অেনক েয়াজনীয় িবধানই রেয়েছ সড়েক শৃ লা ফরােত করা নতনু সড়ক পিরবহন
আইেন।  তেব গত বছর  সে ের সংসেদ পাস হওয়া  আইনিট এক বছেরও কাযকর হয়িন। পিরবহন
মািলক- িমকেদর দািবর মুেখ কাযকেরর আেগই নতনু আইনিট সংেশাধন করা হে  বেলও খবর রেয়েছ।
এিদেক ‘জীবেনর আেগ জীিবকা নয়, সড়ক ঘটনা আর নয়’-এ িতপাদ  িনেয় আজ ততৃীয়বােরর মেতা
পািলত হে  জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস। িদবসিটেক ক  কের নানা অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ।
সড়ক পিরবহন আইনিট কাযকের গেজট কােশর িনেদশ কন দওয়া  হেব না,  হাই কাট  থেক গত
এি েল  এ সং া  লও জাির  করা  হেয়েছ।  এখেনা  েলর  জবাব না  পেলও  ল  নািনর  উেদ াগ
িনেয়েছন িরটকারী আইনজীবী মনিজল মারেসদ। িতিন জানান, আজ হাই কােট আেবদনিটর ওপর নািন
হেত পাের।

সড়ক িনরাপ া  িবেশষ রা  মেন  কেরন,  সড়ক পিরবহন  আইনিট কাযকর না  করেত  পিরবহন  মািলক-
িমকেদর চাপ রেয়েছ। এর ফেল সড়েক শৃ লা ফরােত সরকােরর সিদ ার িবষয়িট ে র মুেখ পেড়েছ।

মািলক- িমকেদর দািবর মুেখ আইনিট পযােলাচনায় চলিত বছেরর ফ য়ািরেত রা ম ী আসা ামান
খান কামালেক সভাপিত কের িতন সদে র কিমিট গঠন কের সড়ক িনরাপ া কাউি ল। গত ২৫ সে র

রা  ম ণালেয়র সভাকে  সড়ক পিরবহন মািলক- িমকেদর সে  বঠক কেরন কিমিটর ওই িতন সদ ।
এ সময় উপি ত িছেলন সােবক নৗম ী, সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনর কাযকরী সভাপিত ও সংসদ
সদ  শাজাহান খান, সড়ক পিরবহন সিমিতর সভাপিত মিসউর রহমান রা াসহ মািলক ও িমক নতারা।
পের কিমিট তােদর মতামত িদেয়েছ। যখােন সাজা কিমেয় আইন সংেশাধনীর উেদ াগ নওয়া হেয়েছ বেল
সংি  সূে র তথ । কিমিটর অ  সদ  হেলন আইনম ী আিন ল হক ও রলম ী ল ইসলাম জন।
গত বছেরর ২৯ জুলাই রাজধানীর িবমানব র সড়েক বােসর চাপায় ই কেলজিশ াথী িনহত হন। সিদন
থেক  িনরাপদ  সড়েকর  দািবেত  সারা  দেশ  রা ায়  নেম  আেসন  িবিভ  লু-কেলেজর  িশ াথীরা।

িশ াথীেদর  আে ালেনর  পিরে ি েত  গত বছেরর  ১৯  সে র  তিড়ঘিড় কের  পাস  করা  হয়  সড়ক
পিরবহন আইন। আইনিট কাযকের গেজট কােশর বাধ বাধকতা রেয়েছ আইেনই। সংসেদ পাস হওয়া
সড়ক পিরবহন আইেনর ১ (২) ধারায় বলা হেয়েছ, সরকার গেজেটর মাধ েম য তািরখ িনধারণ করেব,
সই তািরেখ এই আইন কাযকর হেব। সরকার আইনিট কাযকেরর গেজট কাশ না করেলও সড়ক খােতর

শৃ লা  ফরােত  এবং  ঘটনা  িনয় েণ গত ১৭ ফ য়াির একিট কিমিট কেরেছ।  এই কিমিটর নতৃে
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রেয়েছন সােবক নৗম ী শাজাহান খান। িতিন বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনরও কাযকরী
সভাপিত। কিমিট পািরেশর খসড়াও চড়ূা  কেরেছ। যিদও এসব পািরেশর বিশর ভাগই পুরেনা।

জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস আজ : আজ দশব াপী পািলত হেব জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস। ‘জীবেনর
আেগ জীিবকা নয়, সড়ক ঘটনা  আর নয়’- এ িতপাদ  িনেয় তৃতীয়বােরর মেতা িদবসিট পািলত হেত
যাে । এ উপলে  আেলাচনা সভা, র ািল ও সড়ক সেচতনতা কায েমর আেয়াজন করা হেয়েছ।

এক বছেরও কাযকর হয়িন সড়ক পিরবহন আইন|468103|Bangladesh Pra... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/468103/2019-10-22

2 of 2 10/22/2019 10:27 AM


