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েমা. রু ম আলী খান। সংবাদ সে লেনর পরi পিরবহন িককরা েতজগাoঁ সাতরা া েথেক েরলেগট পয র্  
সড়ক aবেরাধ কের িবে াভ িমিছল কের। eসময় সড়েক যানচলাচল ব  থােক। জানা েগেছ, আiনিট পাশ 
হoয়ার পর বাংলােদশ সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর েনতৃবৃ  eেক সব্াগত জািনেয়িছেলন। তেব e াপাের 
রু ম আলী খান বেলন, ‘আমরা সব্াগত জানাiিন। আমরা শুরু েথেকi ei আiেনর িকছু ধারা সংেশাধেনর দািব 
কেরিছ, যা সংবাদ সে লেনo জািনেয়িছ।’ স ত, গত বছর aে াবেরর েশেষর িদেক eকi দািবেত সড়ক 
পিরবহন িমক েফডােরশন o প  পিরবহন মািলক ঐকয্ পিরষদ পৃথক কম র্িবরিত পালন কেরিছল। েসসময় eক 
ছা ীসহ পথচারীেদর মুেখ েপাড়া মিবল লািগেয় াপক সমােলাচনার মুেখ পেড়ন আে ালনকারীরা। 
ধম র্ঘট তয্াহােরর আহব্ান সড়ক পিরবহন ম ীর 
আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক eবং সড়ক পিরবহন o েসতুম ী oবায়দুল কােদর গতকাল িবকােল গাজীপুের 
মহানগর o েজলা আoয়ামী লীেগর িতিনিধ সভায় বেলেছন, ধম র্ঘট কের মানুষেক ক  েদেবন না। সড়ক 
পিরবহন আiন েমেন চলুন। e আiন কােরা িত করেব না। জনসব্ােথ র্ e আiন করা হেয়েছ। সড়েকর েয 
আiন হেয়েছ েস জ  আিম পিরবহন মািলক, িমক, াক, কাভাড র্ ভয্ান মািলক সিমিতর েনতৃবৃ েক aনুেরাধ 
জানােবা আiনিট েমেন চলুন। e আiন সড়েকর শৃংখলার জ , কাuেক শাি  েদoয়ার জ  নয়। eিদেক সড়ক 
পিরবহন আiেন েকােনা সম া থাকেল মানুষেক িজি  কের নয় েটিবেল বেস সমাধােনর আহবান জািনেয়েছন 
আoয়ামী লীেগর সভাপিতম লীর সদ  o েক ীয় 25 দেলর মুখপা  েমাহা দ নািসম। গতকাল 25 দেলর eক 
সভা েশেষ সাংবািদকেদর িতিন বেলন, সড়ক পিরবহন আiন িনেয় যিদ কােরা কথা থােক মািলক েহাক, িমক 
েহাক েটিবেল বেস সম ার সমাধান করুন। ধম র্ঘট কের, মানুষেক িজি  কের আে ালন আমরা সমথ র্ন কির 
না। াক িমকেদর কম র্িবরিতর াপাের বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক েফডােরশেনর সাধারণ স াদক 
oসমান আলী জািনেয়েছন, e আে ালেনর সে  আমােদর েকান স ৃ তা েনi। 32 o 33 নেভমব্র 
েফডােরশেনর ƣবঠক হেব। েসখান েথেকi আমােদর কম র্সূিচ কী হেব জািনেয় েদoয়া হেব। 
প  পিরবহন মািলক- িমকেদর ৯ দফা 
সংবাদ সে লেন ধম র্ঘট ডাকা সংগঠন বাংলােদশ াক কাভাড র্ভয্ান প  পিরবহন মািলক- িমক ঐকয্ পিরষেদর 
আহবায়ক  রু ম আলী খান বেলন, সড়ক দুঘ র্টনার জ  শুধু চালক বা িমক eকা দায়ী নয়, eর েপছেন িবিভ  
কারণ রেয়েছ। তাi শুধু চালক বা িমকেদর েদাষােরাপ করেল চলেব না। eসময় িতিন ৯ দফা দািব তুেল ধেরন। 
eর মে  uে খেযাগয্ হেলা:সড়ক পিরবহন আiন িগত কের মািলক িমকেদর আেয়র সে  সাম পূণ র্ 
জিরমানা িবধান o দ  uে খ কের আiন সংেশাধন করা,  সড়ক সংি  যতগুেলা কিমিট রেয়েছ েসগুেলােত 
িমক িতিনিধেক a ভুর্  করেত হেব, সড়ক দুঘ র্টনাজিনত েকানo মামলায় চালক আসািম হেল তা aব i 

জািমনেযাগয্ ধারায় হেত হেব, কৃত েদাষী িনণ র্য় করেত মািলক- িমক িতিনিধেদর  সংযু  কের তদ  সােপে  
ব া িনেত হেব, সড়ক দুঘ র্টনার মামলায় েকানo গািড়র মািলকেক হয়রািন করা যােব না iতয্ািদ। 

বাস ধম র্ঘেট মানুেষর দুেভ র্াগ 
গত েসামবার খুলনা o রাজশাহী িবভােগর 25 েজলাসহ 27 েজলায় বাস ধম র্ঘট পািলত হয়। গতকাল ম লবারo 
21 েজলায় বাস চেলিন। িপiিস o iবেতদায়ী পরী া চলাকালীন e ধম র্ঘেটর কারেণ িশশুরা পরী া েকে  েযেত 
o িফরেত দুেভ র্াগ েপাহায়। পাশাপািশ e সব েজলার সাধারণ মানুষেদর চরম দুেভ র্াগ েপাহােত হয়। িবেশষ কের 
যারা ঢাকা েথেক েসসব েজলায় িগেয়েছন, তােদর িফরেত িগেয় পেথ পেথ না ানাবুদ হেত হয়। কারণ 
িমকরা  েকান েঘাষণা না িদেয়i হুট কের গত েসামবার ধম র্ঘট শুরু কের। কেব নাগাদ ei ধম র্ঘট তয্াহার 

হেব- েস িবষেয় েকu িকছু বলেত পারেছন না। 



e সে  খুলনা িবভাগীয় িমক েফডারশেনর যু  স াদক েমাত র্জা েহােসন বেলন, 21 েজলায় পিরবহন 
িমকরা েসব্ ায় কম র্িবরিত পালন করেছন। নতুন আiেনর aেনক ধারার াপাের িমকেদর আপি  রেয়েছ। 

সরকার সমাধােনর েকােনা uে াগ না েনoয়ায় িমকরা বাস চলাচল ব  কের িদেয়েছ। 
ধম র্ঘট েযৗি ক, বলেলন িবeনিপ েনতা 

িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  নজরুল iসলাম খান বেলেছন, বাংলা?েদশ াক কাভাড র্ভয্ান  প  পিরবহন 
মা?িলক- িমক ঐকয্ পিরষেদর আে ালন েযৗ◌াি ক। তােদর দািব েমেন েনoয়া uিচত বেল িতিন মেন কেরন। 
গতকাল জাতীয় ে স ােব eক aনু ােন সাংবািদকেদর ে র জবােব িতিন e কথা বেলন। 

  
  


