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সড়েক েয িবশৃ লা চলেছ তা িনরসেন নতুন সড়ক পিরবহন আiন বাsবায়ন জ ির বেল মেন কেরন
িবেশষjরা। তােদর মেত, pিতিনয়ত সড়ক দঘুর্টনায় মৃতুয্র ঘটনা ঘটেলo eখেনা আiন িনেয় পিরবহন
িমকেদর ৈনরাজয্ থােমিন। সাধারণ মানষুেক িজিn কের টহাট কের ধমর্ঘট ডাকা হেc। তারা বলেছন,

সড়ক বয্বsাপনায় িবশৃ লার কারেণi সড়েক মতুৃয্র িমিছল থামেছ না। pিতিদনi eেকর পর eক pাণ
ঝরেছ। সড়েক শৃ লা েফরােনার সে  সmৃk সরকােরর pিত ান েলা মােঝমেধয্ সরব হেলo রহসয্জনক
কারেণ  al  সমেয়র  মেধয্i  আবার  িসিnেকেটর  েজায়ােরর  সে  গা  ভািসেয়  িদেc।  ফেল  রাজধানীসহ
সারােদেশর  সড়েক  শৃ লা  েফরােত  eেকর  পর  eক  কিমিট  গঠন  o  দফায়  দফায়  সুপািরেশর  িকছুi
বাsবায়ন  হেc  না।  সড়েক  শৃ লা  েফরােত  নতুন  আiন  করা  হেয়েছ।  তার  যথাযথ  pেয়াগ  জ ির।
aতীেতo  সড়েক  শৃ লা  েফরােত  আiনশৃ লা  বািহনী  আiন  pেয়াগ  করেলo   মািলক  o  িমকেদর
aসহেযািগতার কারেণ তা সফল হয়িন।
eরi  ধারাবািহকতায়  নতুন  সড়ক  পিরবহন  আiন  বাsবায়েনর  মেুখ  েদেশর  িবিভn  sােন   হেয়েছ
বাস- িমকেদর কমর্িবরিত, ফেল েভাগািn েপাহােc সাধারণ মানষু। eরi মেধয্ 9 দফা দািবেত গতকাল
বধুবার  েথেক  সারােদেশ  লাগাতার  কমর্িবরিত  পালন   কের  বাংলােদশ  াক-কাভাডর্  ভয্ান  পণয্
পিরবহন মািলক- িমক ঐকয্ পিরষদ। eেত রাজধানীর সে  বাiেরর েজলা েলার েযাগােযাগ কাযর্ত বn
হেয়  যায়।  দেুভর্ ােগ  পেড়ন  সাধারণ  মানষু।  তেব  গতকাল  রােত  sরা মntী  আসাদjুামান  কামােলর
ধানমিns বাসায় পিরবহন েনতােদর সে  ৈবঠক েশেষ াক-কাভাডর্ ভয্ান ধমর্ঘট pতয্াহার করা হেয়েছ।
ধমর্ঘট pসে  বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক েফডােরশেনর সাধারণ সmাদক oসমান আলী বেলেছন,
িমক  েফডােরশন  েকােনা  ধমর্ঘেটর  েঘাষণা  েদয়িন।  িমেকরা  িনেজরা  sতঃsূতর্ ভােব   গািড়  বn

েরেখিছল। িতিন বেলন, আজ o আগামীকাল kবার েফডােরশেনর বিধর্ত সভা  আেছ। েসখােনi নতুন
আiন িনেয় িসdাn েনoয়া হেব।
পিরবহন িবেশষj aধয্াপক সামছুল হক বেলন, ‘aবকাঠােমা, pিত ািনক o pেয়ািগক kমতার aভাব
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রেয়েছ। e জনয্ দবুর্ল হoয়া সেtto পুেরােনা আiনিট পুেরাপুির pেয়াগ করা যায়িন। নতুন আiনিট আরo
দশ ণ  কেঠার।  তাi  নতুন  আiন  pেয়ােগর  পাশাপািশ  aবকাঠােমা,  pািত ািনক  o  pেয়াগত  সkমতা
বাড়ােনার িবষেয় বয্াপক েজার িদেত হেব।’
িনরাপদ সড়ক চাi (িনসচা) আেnালেনর pিত াতা েচয়ারময্ান iিলয়াস কা ন বেলেছন, ‘নতুন আiন
সিঠকভােব  কাযর্কর  হেল  সড়ক  দঘুর্টনা  কমেব।’  িতিন  বেলন,  ‘সড়ক  পিরবহন  মািলক- িমকেনতাসহ
সকেলর  মতামেতর  িভিtেত  ei  আiনিট  pণয়ন  করা  হয়।  যুেগাপেযাগী  ei  আiনিট  পাশ  হoয়ার  পর
সাধারণ জনগণ o সেচতন মহেলর সবাi আiেনর pিত সমথর্ন িদেয়েছন। আiেন েকােনা aসংগিত থাকেল
তা আেলাচনার মাধয্েম সমাধান েবর করেত হেব।  তা না কের েকােনা kিত না হoয়ার আেগi ভয় েপেয়
েয ৈনরাজয্কর পিরিsিতর সৃি  করা হেc, চারিদেক েয িব ািn ছড়ােনা হেc—তা সিতয্i দঃুখজনক eবং
ei aিsিতশীল পিরেবশ আমরা সেচতন নাগিরক িহেসেব েকu কামনা কির না।’
িতিন  আেরা  বেলন,  ‘আিম  মেন  কির,  নতুন  সড়ক  পিরবহন  আiনিট  যিদ  েকােনা  মহেলর  চােপর  মেুখ
সিঠকভােব  বাsবায়ন  না  হয়  তাহেল  আমরা  েয  দঘুর্টনামkু  বাংলােদেশর  sp  েদখিছ  তা  হয়েতা  আর
বাsবায়ন হেব না। ei  আiেনর  সিঠক  pেয়াগ o বাsবায়েন  যিদ আমরা েহের যাi  তাহেল েহের  যােব
বাংলােদশ।’
ঢাকা সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর সাধারণ সmাদক খnকার eনােয়ত uলয্াহ বেলন, ‘আমরা েকােনা
ধমর্ঘট ডািকিন। গািড় চালাচল sাভািবক রাখার জনয্ আমরা কাজ করিছ।’
eিদেক গতকাল গণমাধয্েম পাঠােনা eক িববিৃতেত বাংলােদশ যাtী কলয্াণ সিমিতর মহাসিচব েমাজােmল
হক  েচৗধুরী  বেলেছন,  ‘eকিট  sাথর্বাদী  েগা ী  পিরবহন  েসkের  pভাব  িবsার  কের  সরকােরর  ভােলা
কাজ েলােক  p িবd  করার  ষড়যেnt  িলp  রেয়েছ।  ei  েগা ী  জনগেণর  pতয্ািশত  নতুন  সড়ক  আiন
বাsবায়েন বাধা িদেc। তারা িনরীহ িমকেদর মােঝ জব রিটেয় ফায়দা হািসল করেত চায়।’
ঢাকা মহানগর পুিলেশর aিতিরk কিমশনার ( ািফক) মিফজ আহেমদ জািনেয়েছন, আজ বৃহsিতবার
েথেক  ঢাকা  মহানগর  পুিলশ  ািফক  সpাহ  পালন  করেব।  রাজারবাগ  পুিলশ  লাin  aিডেটািরয়ােম
পিরবহন মািলক- িমকেদর িনেয় ৈবঠক হেব।
েভাগািnেত মানষু

নতুন  সড়ক  পিরবহন  আiন  সংেশাধেনর  দািবেত  গতকাল  তৃতীয়  িদেনর  মেতা  েদেশর  িবিভn  েজলায়
aিনিদর্ কােলর জনয্ পিরবহন ধমর্ঘট পালন করেছ বাসচালক o িমকরা। aেঘািষত ei ধমর্ঘেট দরূপাlা
o aভয্nরীণ েবিশরভাগ েট বাস চলাচল বn রেয়েছ। eেত সারােদেশর সড়ক েযাগােযাগ কাযর্ত aচল
হেয় পেড়েছ। পূবর্েঘাষণা ছাড়াi হঠাt eমন ধমর্ঘেট িবপােক পেড়েছন িবিভn েটর যাtীরা। রাজধানীর
aেনক িডেপা েথেকo ছাড়া হেc না বাস। eেত িবপােক পেড়েছন সাধারণ মানুষ o বয্বসায়ীরা। ধমর্ঘেট
aচলাবsার পেথ চ gাম বnরo। পিরবহন িমকেদর েscা কমর্িবরিতেত েদেশর দিkণ পি মা ল o
utেরর েবশ িকছু েজলায় গত িতন িদন ধেরi বাস চলাচল বn রেয়েছ। গতকাল সকাল েথেক ঢাকা-
চ gাম, ঢাকা-িসেলট o ঢাকা-টা াiল মহাসড়েকo দরূপাlার বাস চলাচেল বাধা েদoয়া হেc। kিমlায়
পিরবহন িমকেদর ডাকা aবেরাধ চলাকােল সড়েক চলাচলরত গািড়র চালকেদর মুেখ েপাড়া মিবল েমেখ
িদেয়েছ aবেরাধকারীরা।
e  pসে  বাংলােদশ  াক-কাভাডর্  ভয্ান  মািলক  সিমিতর  সভাপিত  েতাফাjল  েহােসন  মজমুদার  বেলন,
‘ িমকরা  তােদর  sােথর্  ধমর্ঘট  েডেকেছ।  তারা  যিদ  আমােদর  াক  িনেয়  রাsায়  না  নােম,  আমরা  কী
করব?’

বাংলােদশ াক-কাভাডর্  ভয্ান পণয্ পিরবহন মািলক- িমক ঐকয্ পিরষেদর আhায়ক sম আিল খান 
বেলন, ‘আমরা 9 দফা দািবেত আেnালন েডেকিছ। আমােদর আেnালন শািnপূণর্ভােব হেc। আমরা মেন
কির, আমােদর দািব েলা েযৗিkক। সরকার েস েলা েমেন েনেব।’
uেlখয্,  সংসেদ  পাশ  হoয়ার  eক  বছেরর  েবিশ  সময়  পার  হoয়ার  পর  গত  1  নেভmর  েথেক  সড়ক
পিরবহন আiন কাযর্কর হেয়েছ। তেব জনসেচতনতা সৃি র লেkয্ আiেনর pেয়াগ pথেম eক সpাহ িপিছেয়
েদoয়ার েঘাষণা িদেয়িছেলন সড়ক পিরবহন o েসতুমntী। পরবতর্ীেত সময়সীমা আেরা eক সpাহ বাড়ােনা
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

হয়।  গত  14  নেভmর  eসময়  েশষ  হেলo  17  নেভmর  েথেক  আiন  pেয়াগ   কের  বাংলােদশ  সড়ক
পিরবহন  িনয়ntণ  সংsা  িবআরিটe।  eরপর  েথেকi  েদেশর  িবিভn  েজলায়  বাস  চলাচল  বn  কের  েদয়
িমকরা। eরপরi আেস সারােদেশ াক o কাভাডর্  ভয্ান চলাচল বেnর েঘাষণা।
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