
বছরজেুড়ই এেকর পর এক ই
পয়ঁাজ ও লবেণর সে  আেলাচনায় সড়ক পিরবহন আইন
কাশ : ২১ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এেকর পর এক ই েত ায় সময়ই িদেশহারা  হেয় পড়েছন সাধারণ মা ষ। আর এসব ই েত সৃ
পিরি িত সামাল িদেত ব  সময় পার করেত হে  সরকােরর সংি েদর। একটা শষ হেত না হেতই
আেস আেরকিট।

নতুন ই  আসার পর ঢাকা পেড় আেগরটা। আবার কখনও একই সমেয় একািধক ই  উপি ত হেয়
টালমাটাল কের িদে  গাটা পিরি িত। বছরজুেড় ম  সৃ  এ েলার ময়াদ কানটা িতন িদন, কানটা
সাত িদন, এমনিক কানিট ১৫ িদন পয ও ায়ী হয়। এ যন ‘১২ মােস ১৩ পাবেণর’ মেতা অব া।

পঁয়ােজর ঊ মূেল র ত শাকােত না শাকােতই ম লবার সারা দেশ  হেয়েছ লবণ ই । বাজাের
লবণ নই- এমন জব ছিড়েয় সারা দেশ এ িনত পণ িট িনেয় ল াকা  ঘেট যায়। এরই মেধ  
হেয়েছ সড়ক পিরবহন আইন িনেয় অরাজকতা। সারা দেশ সাধারণ মা ষেক িজি  কের চলেছ পিরবহন
ধমঘট।

এসেবর পাশাপািশ বছরজেুড় আেলাচনায় িছল, বেুয়ট ছা  আবরার ফাহাদ হত া, ফনীর মা াসা ছা ী
শরাত জাহান রািফেক পুিড়েয় মারা,  বর নায় িরফাত ফরাজীেক িপেয় হত া,  ক ািসেনািবেরাধীসহ

আওয়ামী  লীেগ  ি  অিভযান,  চকবাজার  ও বনানীর  এফআর টাওয়ােরর  ভয়াবহ  অি কা ,  কসবার
ম বাগ শেন ই েনর সংঘষসহ এক ডজেনর বিশ ই ।

চােয়র টিবল থেক  কের গণমাধ েমর ধান খবর, টকেশা এমনিক রাজৈনিতক অ েনও ান কের

  হািববরু রহমান খান
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িনেয়েছ এসব ঘটনা। সামািজক যাগােযাগ মাধ েম নতুন নতুন ই  িনেয় রীিতমেতা ঝড় বইেয় যাে ।

জানেত চাইেল ঢাকা িব িবদ ালেয়র অধ াপক আেনায়ার হােসন যগুা রেক বেলন, সরকারেক িব ত বা
বকায়দায় ফলেত একিট মহল সি য় রেয়েছ। তারা নতুন নতুন ই  সৃি  করেছ। িক  এসব ই  শ

হােত মাকােবলায় সরকার অেনক ে  ব থতার পিরচয় িদেয়েছ। অেনক ে  গািফলিত রেয়েছ। তখন
মেন হয়, দেশ কােনা শাসন নই।

িতিন বেলন, সরকার কেঠার হেল অেনক িকছুই স ব। সবেশষ লবণ ই েত বাঝা গল সরকার ত
পদে প িনেল এসব ই  মাকােবলা করা স ব। এে ে  সরকারেক আরও সতক থাকেত হেব।

জানেত চাইেল সােবক ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম
বধুবার যুগা রেক বেলন, পঁয়ােজর ে  সরকােরর পিলিসেত ভলু িছল। কারণ এই পণ িটর নতুন কের
চািহদা তির হয়িন। চািহদা আেগও যা িছল, এখনও আেছ। সরবরােহ সম া িছল। বতমােন িবিভ  দশ
থেক য আ াসীভােব আমদািন করা হে , এিট আেগ করা হেল সংকট তির হেতা না। সম া আমােদর

পিলিস িতি য়াশীল। ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের উেদ াগ নয়া হয়।

িতিন বেলন, লবেণর িবষয়িট হল জবিভি ক সংকট। এই সংকেটর ফেল তারা অিতির  মজদু কের।
এেত দাম বেড় যায়। অথনীিতেত এেক বেল ত ািশত মূল ীিত। অথাৎ ধারণা কেরিছ, দাম বাড়েব।
বা েবও তাই হয়। সবিকছু িমেল আিম বলব, বাজার ব ব াপনায় সম া আেছ।

৩০ িডেস র একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর পর এ বছেরর েতই টানা তৃতীয়বােরর মেতা সরকার
গঠন কের মতাসীন আওয়ামী লীগ। উ য়েনর ধারােক অব াহত রাখেত নানা পিরক না িনেয় এেগাে
সরকার। িক  একটা  পর একটা ই েত অেনক সময় িব তকর পিরি িতেত পড়েত হে  সরকােরর
নীিতিনধারকেদর। পাশাপািশ ব াহত হে  কােজর াভািবক গিতও। সবেশষ পঁয়াজ িনেয় বশ িব তকর
পিরি িত স খুীন হেত হেয়েছ সরকারেক। খাদ বািণজ ম ী িটপু মনুিশ ম লবার সাংবািদকেদর বেলেছন,
‘ পঁয়াজ িনেয় িবপেদ আিছ।’

সে র  থেক নতুন  ই  পঁয়ােজর  মূল  বিৃ ।  ভারেতর  পঁয়াজ  রফতািন  ব  কের  দয়ার  পরই
আেলাচনায় আেস এ পণ িট। সরবরাহ কেমর অজহুাত দিখেয় িতিদনই বাড়েত থােক পঁয়ােজর দাম।
এক পযােয় তা অতীেতর সব রকড ভেঙ কিজ িবি  হয় ২৫০ টাকার বিশ দের। পয়ঁােজর মূল বৃি
ই িট সব ই আেলাচনায় ান পায়।

সামািজক যাগােযাগমাধ েম এ িনেয় রীিতমেতা ঝড় ওেঠ। এমনিক িবেয় বািড়েত পঁয়াজ উপহার দয়ার
ঘটনাও ঘেট। িমসর,  তরু সহ িবিভ  দশ থেক পঁয়াজ আনার ঘাষণা এবং দিশ পঁয়াজ বাজাের
আসায় বতমােন কমেত  কেরেছ এ পণ িটর দাম।

পঁয়াজ ই  কাটেত না কাটেতই চেল আেস লবণ ই । ম লবার সকাল থেক বাজাের লবণ নই- এমন
জব ছিড়েয় বাজাের কিৃ ম সংকট সিৃ  করা হয়। জেব কান িদেয় সারা দেশর মা ষ লবণ িকনেত

দাকােন মিড় খেয় পেড়ন। লবেণর পযা  মজুদ রেয়েছ- সরকােরর এমন কথাও যন তারা  িব াস
রাখেত পারেছন না।

তেব পঁয়াজ কেল ািরর পর লবণ ই েত সরকারেক বশ সি য় দখা গেছ।  জব ছিড়েয় যােত
কােনা  অনাকাি ত  পিরি িতর  সৃি  করেত  না  পাের  সজ   থেকই  কেঠার  অব ান  নয়

আইনশৃ লা বািহনী। অিতির  দােম যারাই লবণ িবি  কেরেছ জিরমানার সে  সে  কারাদ ও দয়া
হেয়েছ। ধ ুিবে তা নয়, তারাও র া পায়িন।

পঁয়াজ ও লবণ ই র মেধ ই চলেছ সড়ক পিরবহন আইন কাযকরেক ক  কের পিরবহন িমক ধমঘট।
এ ই েক ক  কের দেশর অেনক জলায় পিরবহন ব  কের দয়া হেয়েছ। এেত চরম িবপােক পেড়েছ
সাধারণ যা ীরা।

বধুবার থেক পণ বাহী াক, কাভাডভ ান মািলক- িমকরা অিনিদ কােলর কমিবরিতর ডাক িদেয়েছ। সব
িমিলেয় সড়ক-মহাসড়েক চলেছ এক রকম নরাজ । পিরি িত মাকােবলায় ব  সময় কাটাে  সরকােরর
দািয় া রা। এমন পিরি িত আর কেয়কিদন অব াহত থাকেল িনত পেণ র দাম নাগােলর বাইের চেল
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

যেত পাের বেল আশ া সাধারণ মা ষসহ সংি েদর।

এ বছেরর েত ২০ ফ য়াির চকবাজাের ভয়াবহ অি কাে  ৭৮ জন িনহত হন। এ ঘটনার মধ  িদেয়
ফর  আেলাচনায়  আেস  পুরেনা  ঢাকার  রাসায়িনক  েব র  কারখানা।  এর  আেগ  িনমতলীেত  ভয়াবহ

অি কাে  ব াপক াণহািন  হওয়ার পর রাসায়িনক েব র কারখানা েলা  সরােনার  িস া  হয়।  িক
বা েব  তা  হয়িন।  ফেল ফর  চিুরহা ায়  ভয়াবহ  অি কাে র পর সবার  টনক  নেড়। বশ  কেয়কিদন
আেলাচনায় থােক পরুান ঢাকার এ ঘটনা।

চিুরহা ার ত শাকােত না শাকােতই বনানীর এফআর টাওয়াের ভয়াবহ অি কাে র ঘটনা ঘেট। ২৮
মােচর ওই আ েন ২৬ জন িনহত হয়। সারা দেশই তখন আেলাচনায় িছল এফআর টাওয়ােরর অি কা ।
পেরর মােস লশান িডিসিস মােকেট ভয়াবহ অি কা  ঘেট। বলেত গেল ফ য়াির থেক মাচ এ ই
মাস অি কাে র ই ই িছল দেশর মলূ আেলাচনা।

অি কাে র ই  যখন ভলুেত বেসেছ িঠক সই সমেয়ই নতুন ই  ফনীর মা াসা ছা ী শরাত জাহান
রািফেক পুুিড়েয় মারা। ৬ এি ল তার গােয় কেরািসন িদেয় আ ন ািলেয় দয়া হয়। মৃতু র সে  লেড় ৯
এি ল মারা যান রািফ। রািফেক পুিড়েয় মারার ঘটনায় সারা দেশ চা ল  সৃি  হয়।

এ ই েত উ াল হেয় পেড় পুেরা দশ। দাষীেদর ফতার ও দৃ া মূলক শাি র দািবেত রাজপেথ নেম
আেসন অেনেক। পূণ এ ই েত সরকারও নেড়চেড় বেস। দাষীেদর ফতার কের। স িত এ
মামলায় সব আসািমর মৃতু দ  িদেয়েছন আদালত।

রািফেক পুিড়েয় মারার ই  শষ হেত না হেতই বর নায় ঘেট পশািচক ঘটনা। ২৬ জুন ী আেয়শা
িসি কা িমি র সামেন স াসীরা িপেয় তার ামী িরফাত শরীফেক হত া কের। িনমম হত াকাে র এ
িভিডও সামািজক যাগােযাগ ও গণমাধ েম কাশ হওয়ার পর সারা দেশ তালপাড় সিৃ  হয়। চােয়র
টিবলসহ রাজৈনিতক অ ন সব ই আেলাচনায় িছল বর নার এ হত াকা । এ ছাড়া এ বছেরর পূণ

ই  িছল ক ািসেনািবেরাধী অিভযান।

চাঁদাবাজ ও িবতিকতেদর িব ে  এক কার ঘাষণা িদেয় যুে  নােম সরকার। ১৮ সে র থেক 
হয়  ক ািসেনািবেরাধী  অিভযান।  চুেনাপঁুিট  থেক  কের  ঢাকা  মহানগর  দি ণ  যুবলীেগর  সভাপিত
(বিহ তৃ) ইসমাইল চৗধরুী স ােটর মেতা রাঘবেবায়ালরাও এ অিভযান থেক র া পায়িন।

ক ািসেনািবেরাধী অিভযান দেশ-িবেদেশ সব  আেলাচনায় ান পায়। এ অিভযােনর পাশাপািশ আওয়ামী
লীেগ চেল ি  অিভযান। চাঁদাবািজর অিভেযােগ ছা লীেগর সভাপিত ও সাধারণ স াদকেক পদ হারােত
হয়। অৈবধ স দ অজেনর দােয় দকও অেনেকর িব ে  মােঠ নােম। তােদর ব াংক িহসাব তলবসহ
এনিবআর অেনেকর িহসাব ব  কের দয়।

ক ািসেনািবেরাধী অিভযােনর মেধ ই নতুন ই  হেয় সামেন আেস বেুয়ট ছা  আবরার ফাহাদ হত া। ৭
অে াবর রােত বুেয়েটর শেরবাংলা হেল ছা লীেগর নতাকমীরা িনমমভােব িপিটেয় খনু কের আবরারেক।
আবরার হত ায় িভিডও কােশর পর তা িনেয় সারা দেশ তালপাড় সিৃ  হয়। খুিনেদর ফতার ও কেঠার
শাি র দািবেত িশ াথীসহ সাধারণ মা ষ িতবােদ রাজপেথ নেম আেস। ছা  রাজনীিত বে র দািব
জানােনা  হয় িবিভ  সংগঠন থেক। অবেশেষ বুেয়েট সংগঠনিভি ক ছা  রাজনীিত ব  ঘাষণা কের
কতপৃ ।

এ মােসর ১২ তািরেখ কসবার ম বাগ শেন ভয়াবহ ন ঘটনা ঘেট। ই েনর সংঘেষর এখন
পয  মারা গেছ ১৮ জন। কসবার ঘটনার একিদন পরই িসরাজগে র উ াপাড়ায় ঘেট ভয়াবহ ন

ঘটনা। এেত াণহািন না হেলও িতনিট বিগ পুেড় যায়। পরপর িট ঘটনায় ন ই িট আেলাচনায়
আেস। যিদও তা বিশ ণ ায়ী হয়িন।
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