
িতন িবভােগ পে াল পাে  ধমঘট, েভাগ
১৫ দফা দািব পা  ও ট াংক লির মািলক িমকেদর

কাশ : ০২ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

তল িবি র কিমশন বৃি সহ ১৫ দফা দািবেত পে াল
পা  ও  ট াংক-লির  মািলক- িমকেদর  অিনিদ কােলর
ধমঘেট রংপুর, খুলনা ও রাজশাহী িবভােগ ালািন তল
িবি  ব  হেয় গেছ। গতকাল রিববার সকাল ৬টা থেক
বাংলােদশ  পে াল  পা  ও  ট াংক-লির  মািলক- িমক
ঐক  পিরষদ ও ালািন তল পিরেবশক সিমিতর ডােক
ওই িতন িবভােগ এই কমসূিচ  হয়। এর ফেল অেনক
ােন ালািন তল সংকেট যানবাহন চলাচল ব  হওয়ার

উপ ম হেয়েছ।

পে াল  পা  ও  ট াংক-লির  মািলক- িমক  ঐক
পিরষেদর িসিনয়র  সহ-সভাপিত এম এ মািমন  লাল

বেলেছন, তােদর ১৫ দফা দািব পূরণ করেত সরকারেক ৩০ নেভ র পয  সময় দওয়া হেয়িছল। িক
ালািন ম ণালয় কােনা পদে প না নওয়ায় তারা ধমঘেট যেত বাধ  হেয়েছন।  এিদেক বাংলােদশ

িসএনিজ  িফিলং  শন  অ া ড  কনভাসন  ওয়াকশপ  ওনাস  অ ােসািসেয়শন  এক  স  িব ি েত
জািনেয়েছ,  তারা  এই অিনিদ কােলর  কমিবরিতেত নিতক সমথন দান  কেরেছ।  অ ােসািসেয়শেনর
সভাপিত মা দ খান এবং মহাসিচব ফারহান নূর া িরত ওই  িব ি েত এসব কথা জানােনা হয়।

জানা গেছ, ঐক  পিরষেদর ১৫ দফা দািবর মেধ  রেয়েছ— ালািন তল িবি েত কমপে  সােড় ৭
শতাংশ কিমশন দওয়া, ালািন তল ব বসায়ীরা কিমশন এেজ ট নািক উ পাদনকারী িত ান—িবষয়িট

িনিদ  করা, ি িময়াম পিরেশাধসােপে  ট াংক-লির িমকেদর জ  ৫ লাখ টাকার ঘটনা বীমা, ট াংক-
লিরর ভাড়া বৃি , পে াল পাে র জ  কলকারখানা ও িত ান অিধদ েরর লাইেস  হেণর িনয়ম
বািতল, পে াল পাে র জ  পিরেবশ অিধদ েরর লাইেস  নওয়ার িনয়ম বািতল,  িবিভ  জলায়
ট াংক-লির থেক চাঁদা হণ ব  করা ইত ািদ।

রংপুর িবভােগ ধমঘেটর িবষয়িট শিনবার রােত সাংবািদকেদর িনি ত কেরন রংপুর জলা পে াল পা
ওনাস অ ােসািসেয়শেনর সাধারণ স াদক মা ফা সাহরাব চৗধুরী িটটু। িতিন জানান, ক ীয় কিমিটর
নতৃবৃে র িস াে  ১৫ দফা দািব আদােয়র লে  রিববার থেক অিনিদ কােলর জ  কমসূিচ ঘাষণা
দওয়া হেয়েছ। আমােদর যৗি ক দািব বা বায়েন সরকােরর প  থেক ধু মৗিখক আ াস ছাড়া আর

িকছুই পাওয়া যায়িন। এ অব ায় পা  পিরচালনা করা অস ব হেয় পেড়েছ। এিদেক পে াল পা
মািলক ও ালািন তল ব বসায়ী সিমিত রংপুর িবভাগীয় কিমিটর আহবায়ক শাহ মা. সিলম জানান,
দীঘিদন ধের দািব আদােয় সরকােরর িবিভ  দফতরসহ সংি েদর কােছ ধরনা িদেয়ও কােনা কাজ
হয়িন। কউ কােনা পদে প নয়িন। আেলাচনায় বসার নােম ব বার কালে পণ করা হেয়েছ। আমরা
বাধ  হেয় এ পথ বেছ িনেয়িছ। রংপুর ালািন তল সংর ণাগার মঘনা, প া ও যমুনা পে ািলয়াম
কা ািন সূে  জানা গেছ, তােদর আওতায় রংপুর, গাইবা া, িড় াম ও লালমিনরহােট মাট িফিলং

শন রেয়েছ ১৫২িট। এর মেধ  রংপুের রেয়েছ ৮৫িট। এসব িফিলং শন মজুেতর মতা রেয়েছ

  ইে ফাক ড
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িডেজল ২৭ লাখ, কেরািসন ১০ লাখ ৬০ হাজার, পে াল ৬ লাখ ও অকেটন ৬ লাখ ৮০ হাজার িলটার।
চািহদা রেয়েছ িডেজল ১ কািট ২৫ লাখ, পে াল ২৫ লাখ ৫০ হাজার ও অকেটন ৪ লাখ ৪০ হাজার
িলটার। অথচ চলিত বছেরর ম মােস তারা পেয়েছ অেধেকরও কম। রমা িফিলং শেনর মািলক মা.
আিত র রহমান জানান, িতমােস পে াল, িডেজল, অকেটন এবং করািসন িমেল মাট ালািন তেলর
চািহদা ৪  লাখ ৫ হাজার িলটার। অথচ িতিন এর ২৫ শতাংশ ালািন তলও পাে ন না। এেত িতিন

িতর স ুখীন হে ন। এরকম িবিভ  সম া ও সংকেটর কারেণ তারা ১৫ দফা দািব সরকােরর কােছ
তুেল ধেরেছন।

ধমঘেটর  িত  ট াংক-লিরর  অিধকাংশ  চালক- িমকরা  সমথন  জািনেয়েছ।  তারা  বলেছন,  ট াংক-লির
চালােত িগেয় সড়েক পুিলেশর হয়রািনর িশকার হেত হয়। তাই পুিলেশর চাঁদাবািজ ব সহ অ া  দািব
বা বায়ন জ ির।

অ িদেক খুলনােতও িমকরা মহানগরীর কািশপুেরর প া, মঘনা ও যমুনা িতনিট িডেপার তল উে ালন
ও িবপণন ব   রেখ অিনিদ কাল ধমঘের কমসূিচ পালন করেছ। ফেল খুলনাসহ দি ণ-পি মা েলর ১৫
জলায় ালািন তল সরবরাহ ব  রেয়েছ। এর ফেল অিতির  াক-লিরর চােপ িফিলং শন এবং

াে ড জায়গা না হওয়ায় সড়ক-মহাসড়েকর ই পােশ সািরব ভােব দাঁড় কিরেয় রাখা হেয়েছ। খুলনার
আে ালনকারীরা  বেলন,  দীঘিদন ধের ালািন ব বসায়ীেদর যৗি ক ও অমীমাংিসত দািবসমূহ  িনেয়
সংি রা টালবাহানা করেছ। বার-বার িত িত ভ  করেছ। িফিলং শন তথা ালািন ব বসায়ীেদর
ওপর অযথা চািপেয় দওয়া হেয়েছ িবিভ  দ র থেক িবিভ  ধরেনর িবধান, য েলা মেন িনেয় এই
ব বসা করা আেদৗ স ব নয়। তাই বাধ  হেয় কমিবরিত পালন করেছন তারা।

এিদেক, একই দািবেত রাজশাহীেতও  হেয়েছ অিনিদ কােলর ধমঘট। গাটা িবভােগ ালািন তল
িবি  বে র থম িদেনই চরম েভাগ দখা িদেয়েছ। গতকাল সকাল থেক রাজশাহীর কােনা পে াল
পা  থেক আর ালািন তল িবি  করা হে  না। তল না পেয় যানবাহন চলাচল ব াহত হে । িবেশষ
কের  মাটরসাইেকল  চালকরা  পেড়েছন  িবপােক।  যারা  ধমঘেটর  খবের  আগাম  ালািন  তল  সং হ
কেরিছেলন তারাই কবল গতকাল মাটরসাইেকল চালােত স ম হন।

রিববার সকােল রাজশাহী মহানগরীর শালবাগান এলাকায় থাকা আলম িফিলং শেনর সলসম ান মুরাদ
হােসন জানান, ক  ◌ীয় িস া  মাতােবক রিববার ভার ৬টা থেক তারা ধমঘেট গেছন। দািব না মানা

পয  এ ধমঘট অব াহত থাকেব। অপরিদেক মহানগরীর মারপাড়ার ল গফুর পে াল পাে  তল
িনেত আসা জািহ ল ইসলাম বেলন, ধমঘেটর খবর ফলাওভােব চার হয়িন। তাই আেগ িবষয়িট বুঝেত
পােরনিন। য কারেণ সকােল পাে  আেসন পে াল নওয়ার জ । এেস দেখন দিড় িদেয় িঘের রাখা
হেয়েছ পুেরা এলাকা। ফেল হঠাত্ কেরই েভােগ পেড়েছন িতিন। খালা বাজােরও পে াল, অকেটন ও
িডেজল িমলেছ না।

এসব িবভােগর িবিভ  জলা ও উপেজলা থেকও ইে ফােকর িতিনিধ ও সংবাদদাতারা ধমঘেটর একই
িচ  তুেল  ধেরেছন।  ধমঘেটর  িত  ট াংকলিরর  অিধকাংশ  চালক- িমকরা  সমথন  জািনেয়েছ।  তারা
বলেছন, ট াংকলির চালােত িগেয় সড়েক পুিলেশর হয়রািনর িশকার হেত হয়। তাই পুিলেশর চাঁদাবািজ
ব সহ অ া  দািব বা বায়ন জ ির।

অ িদেক  খুলনােতও িমকরা  মহানগরীর  কািশপুেরর  প া,  মঘনা  ও  যমুনা  িতনিট    িডেপার  তল
উে ালন ও িবপণন ব   রেখ অিনিদ কাল ধমঘেটর কমসূিচ  পালন করেছ। ফেল খুলনাসহ দি ণ-
পি মা েলর ১৫ জলায় ালািন তল সরবরাহ ব  রেয়েছ। এর ফেল অিতির  াক-লিরর চােপ িফিলং

শন এবং াে ড জায়গা না হওয়ায় সড়ক-মহাসড়েকর ই পােশ সািরব ভােব দাঁড় কিরেয় রাখা
হেয়েছ। খুলনার আে ালনকারীরা বেলন, দীঘিদন ধের ালািন ব বসায়ীেদর যৗি ক ও অমীমাংিসত
দািবসমূহ িনেয় সংি রা টালবাহানা করেছ। বার বার িত িত ভ  করেছ। িফিলং শন তথা ালািন
ব বসায়ীেদর ওপর অযথা চািপেয় দওয়া হেয়েছ িবিভ  দ র থেক িবিভ  ধরেনর িবধান, য েলা মেন
িনেয় এই ব বসা করা আেদৗ স ব নয়। তাই বাধ  হেয় কমিবরিত পালন করেছন তারা।

রিববার সকােল রাজশাহী মহানগরীর শালবাগান এলাকায় থাকা আলম িফিলং শেনর সলসম ান মুরাদ
হােসন জানান, ক  ◌ীয় িস া  মাতােবক রিববার ভার ৬টা থেক তারা ধমঘেট গেছন। দািব না মানা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

পয  এ ধমঘট অব াহত থাকেব। অপরিদেক মহানগরীর মারপাড়ার ল গফুর পে াল পাে  তল
িনেত আসা জািহ ল ইসলাম বেলন, ধমঘেটর খবর ফলাওভােব চার হয়িন। তাই আেগ িবষয়িট বুঝেত
পােরনিন। য কারেণ সকােল পাে  আেসন পে াল নওয়ার জ । এেস দেখন দিড় িদেয় িঘের রাখা
হেয়েছ পুেরা এলাকা। ফেল হঠাত্ কেরই েভােগ পেড়েছন িতিন। খালা বাজােরও পে াল, অকেটন ও
িডেজল িমলেছ না।
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