
চল  বামা িনেয় চলেছ গািড়!
কাশ : ১৭ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ময়ােদা ীণ গ াস িসিল ডার িনেয় যসব
গািড় চলেছ তার সব েলাই  এক একিট
চল  বামা!  ইে ফােকর  সে
আলাপকােল  এ  কথা  বলিছেলন  ফায়ার
সািভেসর  সােবক  মহাপিরচালক
ি েগিডয়ার  জনােরল  (অব.)  আলী
আহেমদ  খান।  তার  মেত,  অিধকাংশ
গািড়র মািলক িনয়িমত গ ােসর িসিল ডার
িরেট  (পুনঃপরী া) করাে ন না। ফেল
এ েলা  িবে ািরত হেল  িতর পিরমাণ
বামা িবে ারেণর চেয়ও বিশ হেব।

একই কথা বেলেছন িবে ারক পিরদ েরর ধান পিরদশক শাম ল আলম। িতিন বেলন, ‘ ময়ােদা ীণ
এক একিট িসিল ডার একিট বামার চেয়ও ভয়াবহ। এসব জেনও আমরা গ ােসর িসিল ডারিট িনয়িমত
পরী া করিছ না। মেঝ মেধ  আমরা য িরেপাট পাই সটা াইেভটকােরর। বাস, াক, কাভাড ভ ান বা
অ া  যানবাহেনর কােনা তথ ই আমােদর কােছ নই। ফেল তােদর অব া কী আমরা িকছুই জািন না।
একিট াইেভট গািড়েত মািলক িনেজই চলাচল কেরন। তারপরও িতিন জেন বেুঝ িনয়িমত িসিল ডারিট
পরী া করাে ন না। ফেল ঝুঁিকেত থাকেছন িতিন িনেজই। আমরা মা ষেক সেচতন করার চ া চািলেয়
যাি ।’

িনয় ক সং া পা িরত াকৃিতক গ াস কা ািনর (আরিপিজিসএল) িহসাব অ যায়ী, সারােদেশ ায় ৫
থেক ৭ লাখ িসএনিজচািলত যানবাহন রেয়েছ। এর মেধ  পাচঁ বছেরর বিশ সময় অিত ম করা গািড়র

সংখ া ৪ লােখরও বিশ। এর মেধ  ধু ঢাকা শহেরই রেয়েছ ২ লাখ। এ েলার ৬০ থেক ৭০ ভাগই
পুনঃপরী া করা হয়িন। িসএনিজ িনরাপ ার আ জািতক মান িনেদশনা অ যায়ী িতিট গ াস িসিল ডার
পাচঁ বছর পরপর িরেটে র িবধান রেয়েছ। ফেল ঝঁুিকপূণ িসিল ডার িনেয়ই হাজার হাজার যানবাহন রা ায়
চলাচল করেছ। এর ফেল মােঝ মেধ  গািড়েত ঘটেছ িবে ারণ। একিট বসরকাির িত ােনর িহসাব
অ যায়ী গত পাঁচ বছের ২ শতািধক গািড়েত িবে ারেণর ঘটনা ঘেটেছ।

সবেশষ গত সামবার িম ায় একিট মাইে াবােসর িসিল ডার িবে ারেণ  িশ সহ িতন জন িনহত
হেয়েছন। মােঝ মেধ ই এ ধরেনর িবে ারেণর খবর পাওয়া যাে । িবেশষ রা বলেছন, সামেনর িদেক
এ সংখ া ভয়াবহভােব বাড়েত পাের।

ঢাকা শহের এখন ২ লােখরও বিশ যানবাহন ঝঁুিক িনেয় চলাচল করেছ। এর য কােনািটেত যখন-তখন
ঐ মাইে াবােসর মেতা িবে ারণ ঘটেত পাের। হতাহত হেত পােরন যা ী-চালক য কউ। িত পাচঁ
বছের  অ ত  একবার  গািড়েত  লাগােনা  গ ােসর  িসিল ডার  পরী া  করার  িনয়ম  রেয়েছ।  িবে ারক
অিধদ ের এই পরী ার তািলকা জমা দওয়ার কথা। মা  ৩০ থেক ৪০ হাজার গািড় িনয়িমত পরী া
করায়।  অ রা  পরী া  কের িক-না  বা  তােদর ময়াদ  আেছ িক-না  তার িকছুই  জােন  না  িবে ারক
অিধদ র।

  সমীর মার দ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

শাম ল আলম বেলন, ‘ িত বছর গািড়র িফটেনস পরী ার সময় গ াস িসিল ডার পরী ার িরেপাট জমা
দওয়ার জ  আমরা বছর েয়ক আেগ ম ণালয়েক িলেখিছলাম। তারাও িবষয়িট আ িরকভােব িনেয়িছল।

িক  সম া হেলা দেশ মা  ৩০/৩২িট িরেট  (পুনঃপরী া) স টার আেছ। ফেল এিট আইেনর মেধ
ঢকুােল ঐ িরেট  স টার েলােত এমন চাপ পড়েব তখন একটা লেজেগাবের অব া হেয় যােব।  এ
কারণ  তখন  আইেনর  মেধ  িবষয়িট  ঢাকােনা  হয়িন।  ফেল  গািড়র মািলকরা  ইে মেতা  হয়  পরী া
করাে ন, নতুবা ময়ােদা ীণ িসিল ডার িদেয় গািড় চালাে ন। আর আইেনর মেধ  িকছু না থাকায় তােদর
িব ে  ব ব া নওয়ারও কােনা েযাগ নই।

কেয়কিদন আেগ রাজধানীর পনগর আবািসক এলাকার ১১ ন র সড়েক বলেুন গ াস ভের িবি  করার
সময় িসিল ডার িবে ারেণ সাত িশ র মতৃু  হেয়েছ। পুিলশ গ াস বলনু িবে তা আবু সাঈেদর িব ে

পনগর থানায় মামলা কেরেছ। িবে ারেণর ঘটনায় আহত হন আবু সাঈদও। এ ঘটনার পর বলেুন
হাইে ােজন গ াস িনিষ  করেছ সরকার।

ি েগিডয়ার জনােরল (অব.) আলী আহেমদ খান বেলন, িসএনিজ িসিল ডাের িত বগইি েত ৩ হাজার
পাউ ড চােপ যখন গ াস ভরা হয় তখন রা ায় চলাচলকারী এক একিট গািড় যন চলমান বামা হেয়
ওেঠ। গ াস ভরার সময় িসিল ডার এমনিক গ াসও উ  অব ায় থােক। িসিল ডার যথাযথ না হেল বেড়া
রকেমর অঘটন ও াণহািনর ঘটনা ঘটেত পাের। বেড়া বাস- ােকর িবে ারেণর ঝুঁিক অেনক বিশ। কারণ
বাস- াক েলােত ছয় থেক আটিট িসিল ডার থােক। 

এর বাইের বাসা-বািড়েত য গ ােসর িসিল ডার ব বহার করা হয় স েলারও একই অব া। তেব ঐসব
িসিল ডাের গ ােসর চাপ কম থাকায় িবে ারেণর ঝুঁিক কম। তেব িনয়িমত পরী া  না  করােল িলেকজ
থেক ঘটনা  ঘটেত  পাের।  যটা  ায়ই  ঘটেছ।  এ  িসিল ডার েলারও  এখনই  িনয়েমর মেধ  আনা

দরকার।

বাংলােদশ রাড া েপাট অথিরিটর িহসাব অ যায়ী,  সারােদেশ িনবি ত যানবাহেনর সংখ া ায় ৪২
লাখ। যিদও এ িহসাব াধীনতার পর থেক। এর বাইের অিনবি ত অেনক গািড়ও আেছ। আবার ব
গািড় এখন আর রা ায় চেল না।  সব িমিলেয় এ সংখ া ৩০ থেক ৩২ লাখ।  িবআরিটএর এক জন

েকৗশলী জানান, গ াস িসিল ডার েলা ঝুঁিকপূণ িক-না তা পরী া করা হয় াকৃিতক গ ােস পা রকারী
িত ান েলােত। সারােদেশ এমন ৬৮৭িট িত ােনর িবপরীেত িরেট  স টার আেছ মা  ৩২িট। সংি -
রা বলেছন, আইন কের যিদ িবআরিটএর িফটেনস নওয়ার সময় িসিল ডার িরেট  করােনা বাধ তামলূক

করা  যায় তাহেল এ ধরেনর ঝঁুিক কমেব।  সবাই  সেচতন হেব।  ফেল াণহািন কমেব ও যানবাহনও
িনরাপদ হেব।
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