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ঢাকার জনয্ পািকর্ ং নীিতমালা েদড় বছেরo aনেুমাদন হয়িন

গািড় পািকর্ ংেয়র বয্বsা েনi, জিরমানা েবেড় 10 ণ

গািড় রাখার যেথ  িনধর্ািরত sান না েরেখi নতুন সড়ক পিরবহন আiেন ‘ভুল sােন’ গািড় রাখার জিরমানা
সেবর্াc পাঁচ হাজার টাকা করা হেয়েছ। আেগর আiেন ei জিরমানার পিরমাণ িছল 250 েথেক সেবর্াc 500

টাকা। তেব রাজধানী ঢাকার জনয্ পািকর্ ং নীিতমালার খসড়া eখেনা aনেুমাদন হয়িন। নীিতমালা aনযুায়ী

পািকর্ ংেয়র জনয্ sান িনধর্ারণ না কের নতুন আiন কাযর্কর করেত েগেল িবপােক পড়েবন গািড়চালকরা।

ঢাকা মহানগরীর জনয্ ঢাকা পিরবহন সমnয় কতৃর্ পk-িডিটিসe পািকর্ ং নীিতমালার খসড়া pণয়ন কেরিছল
েদড়  বছর  আেগ।  তােত  গািড়  পািকর্ ংেয়র  aবাধ  o  িনয়িntত  uভয়  ধরেনর  sান  িচিhত  করা,  মাসুল

িনধর্ারণসহ 14িট psাব রাখা হয়। িকn েসi নীিতমালা eখেনা চূড়াn হয়িন।

বাsেব ঢাকায় ‘েনা-পািকর্ ং’ েজান থাকেলo যেথ  ‘iেয়স পািকর্ ং’ েজান েনi। e aবsায় নতুন সড়ক আiেন

জিরমানার খে  পড়েবন গািড়চালকরা। েকাথায় গািড় রাখা যােব আর েকাথায় রাখা যােব  না তা েখাদ

ািফক পুিলশo বঝুেত পারেছ না। েস েkেt নতুন আiন তাঁেদর জনয্ বাড়িত িবড়mনা ৈতির কেরেছ।

ঢাকায় pাiেভট কার ধু নয়, বাস- াক sয্াn বা টয্ািk sয্াno েনi। e জনয্i িডিটিসe পািকর্ ং নীিতমালা

pণয়েনর  uেদয্াগ  েনয়।  পািকর্ ংেয়র  aিধেkt  o  চািহদা  িনধর্ারণ,  বয্বsাপনা,  পিরচালনা,  রkণােবkণ

িনধর্ারণi িছল eর মলূ uেdশয্। e ছাড়া পািকর্ ং পিরেসবার মলূয্ িনধর্ারণ করা, pযুিk বয্বহার o তহিবল

গঠন, pিবধান pণয়ন o সংি  pিত ান েলা শিkশালীকরণo eর লkয্। নীিতমালািট িডিটিসeর aিধেkt
ঢাকা o eর আশপােশর েজলা েলার জনয্ হেলo আপাতত রাজuেকর ঢাকা েমে াপিলটন েডেভলপেমn pয্ান
eবং ঢাকা utর o দিkণ িসিট করেপােরশেনর aিধভুk eলাকার জনয্ করা হেc।

খসড়ায়  বলা  হেয়েছ—েযসব  আবািসক  eলাকায়  পািকর্ ংেয়র  চািহদা  েজাগােনর  েচেয়  কম,  েসসব  eলাকায়
পািকর্ ংেয়র sান িচিhত কের aবাধ পািকর্ ংেয়র বয্বsা করা হেব। sানীয় বা শাখা সড়ক বয্বহার কের তা

করা েযেত পাের। েযসব eলাকায় পািকর্ ংেয়র চািহদার েচেয় েজাগান কম, েসসব sােন িনয়িntত পািকর্ ং-বয্বsা

চালুর psাব করা হেয়েছ।

িনয়িntত পািকর্ ং sান েলার জনয্ দiু ধরেনর মাসুেলর psাব িদেয় বলা হেয়েছ, পািকর্ ং যানবাহন চলাচেল িব
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সৃি  করেব না—eমন sােন sাভািবক মাসুল থাকেব। আর েযসব sােন পািকর্ ং যান চলাচেল িব  সৃি  করেব

েসখােন পৃথক হাের পািকর্ ং মাসুল িনধর্ারণ করেত হেব eবং তা sাভািবক পািকর্ ং মাসুেলর েচেয় েবিশ হেব।

খসড়ায় আেরা বলা হেয়েছ, রাজuক পািকর্ ংেয়র জনয্ নতুন নতুন জায়গা aনুসnান করেব। pেতয্ক ভবেনর

পািকর্ ং সংsান েলার uপেযািগতা িনয়িমত পযর্েবkণ করেব। পািকর্ ং সুিবধার ঘাটিত আেছ eমন ভবন েলার

পািকর্ ং িফ আেরােপর বয্বsা করেব।

পািকর্ ং  সুিবধার  ঘাটিত  রেয়েছ  eমন  eলাকায়  পািকর্ ং  পিরেষবা  িনমর্াণ  o  পিরচালনায়  েবসরকাির  খাতেক
সংযুk করার psাবo রেয়েছ নীিতমালায়। ঢাকা মহানগরীর সব গণপিরবহন inারেচ  sােন পাকর্  aয্াn
রাiড সুিবধা, িফডার সড়ক বা শাখা সড়েক ‘aনিsট পািকর্ ং’ চালু eবং াক টািমর্নাল o বাস িডেপা িনমর্ােণ
sান  িচিhত  করার  psাব  রেয়েছ।  e  ছাড়া  বািণিজয্ক  eলাকা,  িশkাpিত ান,  িবপিণিবতান,  হাসপাতাল,

কারখানা, pশাসিনক eলাকায় পািকর্ ং লেটর সংsান রাখার psাব রাখা হেয়েছ।

জানা েগেছ, নীিতমালা eখেনা চূড়াn aনুেমাদন পায়িন। e pসে  বুেয়েটর aধয্াপক ড. সামছুল হক বেলন,

যথাযথ বয্বsা না েরেখ কেঠার আiন pেয়াগ করা হেল িবপযর্য় েনেম আসেব। 

িডিটিসeর িনবর্াহী পিরচালক খnকার রািকবরু রহমান e বয্াপাের কােলর ক েক বেলন, ‘খসড়ািট আমরা
চলিত মােসi চূড়াn কের মntণালেয় পাঠােনার psিত িনিc।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com

গািড় | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/843266/2019-11-25

2 of 2 11/25/2019, 10:54 AM


