
    
জাবােল নেূরর বাসচাপায় রিমজ uিdন sুল aয্াn কেলেজর দiু িশkাথর্ী িনহেতর চা লয্কর মামলার রায়

রাজধানীর িবমানবnর সড়েক বাসচাপায় রিমজ uিdন কয্াnনেমn কেলেজর দiু িশkাথর্ী মতুৃয্র ঘটনায়
দােয়র  করা  চা লয্কর  মামলায়  জাবােল  নরূ  পিরবহেনর  দiু  চালক  eবং  eকজন  সহকারীেক  (েহলপার)
যাবjীবন কারাদn  িদেয়েছ আদালত। পাশাপািশ 50 হাজার টাকা জিরমানা, aনাদােয় আরo ছয় মােসর
কারাদn  েদoয়া হয়। e ছাড়া aিভেযাগ pমািণত না হoয়ায় দজুনেক খালাস িদেয়েছন িবচারক। গতকাল
ঢাকা  মহানগর  দায়রা  জজ  আদালেতর  িবচারক  েক  eম  iম ল  কােয়শ  e  রায়  েঘাষণা  কেরন।  দnpাp
আসািমরা হেলন- জাবােল নরূ পিরবহেনর দiু বাসচালক মাসুম িবlাহ o জবুােয়র সুমন eবং েহলপার কাজী
আসাদ।
রােয়র পযর্েবkেণ আদালত বেলেছ, পিরবহন েসkের চালক-েহলপারেদর খামেখয়ািলপনায় সারা েদেশi ছাt-
ছাtী, যুবক-যুবতী, বৃd-বdৃা, চাকিরজীবী o সাধারণ মানষু দঘুর্টনায় বােসর িনেচ চাপা পেড় িনহত হেc। e
খামেখয়ািলপনা েযন মানুষ হতয্ার েনশায় পিরণত হেয়েছ। eিদেক e রােয় aসেnাষ pকাশ কের িনহত িদয়ার
পিরবার আসািমেদর মতুৃয্দn দািব কেরেছ। আসািম পেkর আiনজীবীরাo রােয়র িব েd uc আদালেত
যাoয়ার কথা জািনেয়েছন।

রােয়র  িবষেয়  রা  পেkর  আiনজীবী
আবদlুাহ  আবু  সাংবািদকেদর  বেলন,  রায়
েঘাষণার  পর  দiু  চালক  মাসুম  িবlাহ  o
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িনজs o আদালত pিতেবদক
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জবুােয়র  সুমনেক  সাজা  পেরায়ানা  িদেয়
কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। e ছাড়া েহলপার
কাজী  আসাদ  পলাতক  থাকায়  তার  িব েd
েgফতাির  পেরায়ানা  জাির  করা  হেয়েছ।  e
ছাড়া  জাবােল  নূর  বােসর  eক  মািলক
জাহা ীর  আলম  o  েহলপার  eনােয়ত
েহােসনেক েবকসুর খালাস েদoয়া হেয়েছ। eর
আেগ  জাবােল  নেূরর  আেরক  বােসর  মািলক
শাহাদাত েহােসন আকেnর aংেশর কাযর্kম
uc  আদালেতর  িনেদর্ েশ  sিগত  রেয়েছ।
মামলার  কাযর্kম  sিগত  থাকা  শাহাদাত
েহােসেনর  sিগতােদশ  pতয্াহােরর  িবষেয়
pেয়াজনীয়  বয্বsা  েনoয়ার  জনয্  uc
আদালেত  যাoয়া  হেব।   খালাস  পাoয়া  দiু
আসািমর  িবষেয়  িতিন  বেলন,  চালেকর
সহকারী  েমা.  eনােয়ত  েহােসন  চালকেক
িনবৃt  করার  েচ া  কেরেছ।  তার  কথা  না

েন চালক েজাের গািড় চািলেয়েছ। আর  বােসর মািলক জাহা ীর আলেমর  েদাষ pমািণত হয়িন। আেরক
বােসর  মািলক  শাহাদত  েহােসন  াiভােরর  হালকা  লাiেসn  থাকার  পরo  িতিন  তার  হােত  গািড়  তুেল
িদেয়েছন। িতিন আরo বেলন, aৈবধ লাiেসn িদেয় aনয্ায় কের েকu পার পােব না। িনরাপদ সড়ক আমরা
সবাi চাi। pেতয্েকর সুnরভােব eবং সিঠক লাiেসn িনেয় গািড় চালােনা uিচত। মামলা সূেt জানা েগেছ,
রা  পk েথেক e মামলায় 37 জনেক আদালেত uপsাপন করা হেয়েছ। বাসচালক মাসুম িবlাহসহ িতনজন
আদালেত 164 ধারায় sীকােরািkমলূক জবানবিn িদেয়েছ। জবানবিnেত বেলেছ, বাসচালক মাসুম িবlাহ
o aপর বাসচালক জবুােয়র সুমন জানেতন েয, িজl ুরু রহমান uড়ালসড়ক ঝঁুিকপূণর্। তারপরo তারা েসিদন
আেগভােগ যাtী েতালার জনয্ pিতেযািগতায় িলp হেয়িছেলন। আেগ যাtী েতালার জনয্ েজাবােয়র সুমন তার
বাসিট সামেন িনেয় িগেয় uড়ালসড়েকর ঢােল জায়গা bক কের েরেখিছেলন। েপছেন থাকা বাসচালক মাসুম
িবlাহ তখন আেগ যাtী েতালার জনয্ বাম পাশ িদেয় িগেয় েযখােন যাtীরা দাঁিড়েয় থােকন, েসখােন বাসিট
তুেল েদন। eেত রিমজ uিdন কয্াnনেমn কেলেজর িশkাথর্ী রািজব, িদয়া খানমসহ কেয়কজন ছাtী তর
আহত  হন।  চালেকর  সহকারী  eনােয়ত  েহােসেনর  জবানবিn  েথেক  জানা  যায়,  বারবারi  িতিন  মাসুম
িবlাহেক dত গািড় না চালােনার জনয্ aনেুরাধ কেরিছেলন। তারপরo মাসুম িবlাহ dতগিতেত ঘটনাsেল
িগেয় বাস তুেল েদন।
আদালেতর পযর্েবkণ : পিরবহন েসkের চালক-েহলপারেদর খামেখয়ািলপনায় সারা েদেশi ছাt-ছাtী, যুবক-
যুবতী,  বdৃ-বৃdা,  চাকিরজীবী  o  সাধারণ  মানুষ  দঘুর্টনায়  বােসর  িনেচ  চাপা  পেড়  িনহত  হেc।  e
খামেখয়ািলপনা  েযন  মানষু  হতয্ার  েনশায়  পিরণত  হেয়েছ।  রাজধানীর  শহীদ  রিমজ  uিdন  কয্াnনেমn
কেলেজর িশkাথর্ী রাজীব-িমমেক বাস চাপা িদেয় হতয্ার মামলার রােয় গতকাল ঢাকা মহানগর দায়রা জজ
আদালেতর িবচারক েক eম iম ল কােয়শ e পযর্েবkণ েদন। আদালত রােয় বেলন, রাজীব-িমমেক বাস
চাপা িদেয় মারার ঘটনায় দােয়র করা e মামলা সাধারণ মানেুষর িবেবকেক নাড়া েদয়। েসিদন রাজীব-িমেমর
আtীয়sজন,  সারা  েদেশর  িশkাথর্ী  o  সাধারণ  মানষু  রাsায়  েনেম  pিতবােদ  েফেট  পেড়।  ঘটনায়  জিড়ত
বােসর  চালক-েহলপারেদর  িবচার  চাiেত  মােঠ  নােম  সবাi। েসi  িবচার  সmn  হেলা। পযর্েবkেণ আদালত
বেল,  পিরবহন  েসkেরর  মািলক,  চালক-েহলপাররা  aিধক  ভাড়া  uপাজর্ েনর  জনয্  মানেুষর  জীবেনর  pিত
সmান pদশর্ন না কের ভাির গািড় চালােনার লাiেসn না থাকা সেtto িবআরিটeর aনুেমাদন ছাড়া ভাির
গািড়  চািলেয়  যtতt  মানেুষর  গােয়র oপর  তুেল  িদেc। eটা বn হoয়া আবশয্ক। e জনয্ চালকরা  দায়ী
uেlখ কের আদালত রােয় বেল, চালক-েহলপারেদর aিধক জমা েবেঁধ েদoয়ার ফেল eক বাস sেপজ েথেক
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আেরক বাস sেপেজ যাoয়ার জনয্ তারা aসম o aৈবধ pিতেযািগতায় aবতীণর্ হয়। যার ফেল pিতিনয়ত
রাsাঘােট দঘুর্টনা o pাণহািন ঘটেছ। e েkেt বাস মািলকেদর aিধক টাকা uপাজর্ েনর মানিসকতা পিরহার
করা আবশয্ক।
আদালত রায় েঘাষণার সময় বেল, গণমাধয্েম যারা কাজ কেরন তােদরo দািয়t রেয়েছ সবাiেক সেচতন
করার। আমােদর েদেশর গণমাধয্ম aেনক শিkশালী uেlখ কেরন িবচারক বেলন, িবিভn দঘুর্টনার কারণ
তারা  তুেল  ধেরন।  দঘুর্টনায়  শত  েলােকর  pাণহািন  ঘেট।  যােদর  দািয়েt  aবেহলায়  eসব  ঘেট  তা  জািতর
সামেন তুেল ধরেল দায়ীেদর িব েd বয্বsা েনoয়া সহজ হয়। আদালত বেল, ভিবষয্েতo গণমাধয্ম সিঠক
ভূিমকা পালন করেব বেল িতিন িব াস কেরন।
চালেকর ফাঁিস চায় পিরবার : দiু বােসর েরষােরিষর মেধয্ চাপা পেড় রিমজ uিdন কয্াnনেমn কেলেজর দiু
িশkাথর্ীর  মতুৃয্র  ঘটনায়  যাবjীবেনর  রােয়  aসেnাষ  pকাশ  কেরেছ  িনহত  ছাtী  িদয়া  আkার  িমেমর
পিরবার। আদালেতর যাবjীবন দnpাp জাবােল নূেরর চালক মাসুম িবlাহর ফাঁিসর েচেয় uc আদালেত
েযেত রা পেkর pিত তারা দািব জািনেয়েছ। রােয়র পর িদয়ার মামা েসিলম েহােসন সাংবািদকেদর বেলন,
চালেকর ফাঁিস হoয়া uিচত। িতিন লাiেসn ছাড়া াiভার। েরিজেsশন েনi গািড়র, aনয্ কাগজপto িঠক
েনi। েস কারেণ তার ফাঁিস েদoয়া uিচত। সরকার পেkর ফাঁিসর আেবদন করা uিচত।
আিপল করেব আসািম পk : রায় েঘাষণার পর eক pিতিkয়ায় যাবjীবন দnpাp বাসচালক মাসুম িবlাহর
আiনজীবী হািসম uিdন বেলন, রােয় আমরা aবশয্i aসn । ছাt আেnালেনর কারেণ তােদর সn  করেত
আদালত  e  রায়  িদেয়েছ।  যাবjীবন  দnpাp  আেরক  বােসর  চালক  জবুােয়র  সুমেনর  আiনজীবী  িট  eম
আসাদলু হক বেলন, আমরা নয্ায়িবচার পাiিন, aবশয্i আমরা uc আদালেত যাব।
িফের  েদখা  :  গত  বছেরর  29  জলুাi  দপুুের  রাজধানীর  িবমানবnর  সড়েক  েহােটল  রয্ািডসেনর  িবপরীত
পােশর  িজl ুর  রহমান  uড়ালসড়েকর  ঢােলর  সামেনর  রাsার  oপর  জাবােল  নূর  পিরবহেনর  িতনিট  বাস
েরষােরিষ করেত িগেয় eকিট বাস রাsায় দাঁিড়েয় থাকা েলাকজেনর oপর uেঠ পেড়। eেত দiু িশkাথর্ী িনহত
o 9 জন আহত হয়। িনহত দiু িশkাথর্ী হেলা শহীদ রিমজ uিdন কয্াnনেমn কেলেজর dাদশ ে িণর ছাt
আবদলু কিরম রাজীব (17) o eকাদশ ে িণর ছাtী িদয়া খানম িমম (16)। e ঘটনায় িনহত িশkাথর্ী িদয়া
খানেমর  বাবা জাহা ীর  আলম বাদী হেয় কয্াnনেমn থানায় মামলা কেরন। পের ঘটনার তদn কের গত
বছেরর 6 েসেpmর জাবােল  নূর বােসর মািলক শাহাদাত েহােসনসহ  ছয়জনেক আসািম কের আদালেত দ
িবিধর  304  ধারায়  aিভেযাগপt  দািখল  কেরন  িডিবর  পিরদশর্ক  কাজী  শিরফুল  iসলাম।  ছয়  আসািমর
িব েd গত 25 aেkাবর aিভেযাগ গঠন কের িবচার  কের আদালত। পের aিভেযাগ গঠেনর আেদশ
চয্ােল  কের  uc  আদালেত  যান  জাবােল  নূেরর  মািলক  শাহাদাত  েহােসন।  তার  পেk  uc  আদালেতর
sিগতােদশ আেস। বািক পাঁচজেনর িব েd মামলার কাযর্kম চেল।
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