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সােবক েনৗমntী শাজাহান খান বেলেছন, সতয্ কথা বলেল তা সরকােরর ঘােড় যােব। সতয্ না বেল তার
বদহজম হেয় েগেছ uেlখ কের িতিন আেরা বেলন, eখন িকছু সতয্ না বলেল পাবিলেকর গািল েখেত হেব।
গতকাল  রিববার  দপুুের  নারায়ণগে র  পগে  চালকেদর  unত  pিশkণ  েকােসর্র  uেdাধন  aনু ােন
pধান aিতিথর বkেবয্ িতিন eসব কথা বেলন।
সড়েক দঘুর্টনা o সড়ক িনরাপtা আiন pসে  বkৃতায় pস িট uেঠ আেস। িতিন বেলন, ‘আিম দীঘর্িদন
ধেরi aেনক িকছু হজম কেরিছ। eখন বদহজম হেয় েগেছ। েসজনয্ িকছু সতয্ কথা বলেত হেব। তেব সতয্
বলেল সরকােরর ঘােড় যােব, নয়েতা িবআরিটeর ঘােড় যােব। আর না বলেল আমরা পাবিলেকর গািল
খাব।’
মিুkযুdিবষয়ক মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী কিমিটর সভাপিত শাজাহান খান আেরা বেলন, ‘eকটা
কথা আেছ—যত েদাষ নn েঘাষ। সড়েক aয্ািkেডn হেলi েদাষ াiভােরর। eকসময় েদেখিছ, সড়েক
aয্ািkেডn হেলi েpসkােবর সামেন আমার kশপুতুল েপাড়ােনা হেতা। aয্ািkেডn হেলi নািক শাজাহান
খান দায়ী!’ িতিন p  কেরন, ‘কী কারেণ? আিম নািক চালকেদর p য় িদi, আশকারা িদi। আিম বুঝলাম
না, আিম কীভােব আশকারা িদলাম!’

িবআরিটeেক iি ত কের িতিন বেলন, যিদ সড়েক শৃ লা আনেত হয়, তাহেল জাল লাiেসnধারীেদর pথেম
ধরেত হেব। িতিন বেলন, ‘জাল টাকা ছাপােনার েমিশন, জাল পাসেপাটর্  ছাপােনার েমিশন মােঝ মােঝ ধরা
পেড়।  আপনারা  িক  েকu  বলেত  পারেবন,  ভুয়া  লাiেসn  ছাপােনার  েমিশন  কখেনা  ধরা  পেড়েছ?
aপরাধীরা সব মখু লিুকেয় আেছ িবআরিটeর মেধয্। oনােদর মেধয্ িগেয় যিদ ei েলাক েলা মখু লুিকেয়
থােক, তাহেল কীভােব eেদর ধরেব?’

িবআরিটeর েলাকবেলর সংকেটর কথা তুেল ধের শাজাহান খান বেলন, ‘িবআরিটeেত কম কের হেলo 3
হাজােরর  মেতা  কমর্কতর্ া-কমর্চারী  দরকার।  িকn  oনােদর  আেছ  মাt  823  জন।  ei  জনবল  িদেয়
িবআরিটe কীভােব চলেব?’

e সময় ‘িনরাপদ সড়ক চাi’ (িনসচা)-eর নােম নায়ক iিলয়াস কা ন েকািট েকািট টাকা আtসাt কের
aৈবধ  সmদ  aজর্ ন  কেরেছন  দািব  কের  শাজাহান  খান  বেলন,  ‘িনরাপদ  সড়ক  চাi’ নামক  eনিজoর
মাধয্েম িবেদিশেদর কাছ েথেক e পযর্n iিলয়াস কা ন েকািট েকািট টাকা হািতেয় িনেয়েছন। ei aৈবধ
aথর্ িদেয় েবশ কেয়কিট বয্বসাpিত ান eবং sুলo কেরেছন।
সােবক েনৗপিরবহনমntী আেরা বেলন, ‘iিলয়াস কা ন  েকান েকান খাত েথেক কী বাবদ কত টাকা পান
eবং েসখান েথেক aিজর্ ত টাকার কতখািন িনেজ েনন তা জনসmুেখ pকাশ করা হেব। eছাড়া তার পুt o
পুtবধূর নােম েযভােব লাখ লাখ টাকা হািতেয় িনেcন, েসi িহসাবo সবর্সমেk তুেল ধরা হেব। ei সড়ক
পিরবহন  েনতা  আেরা  বেলন,  নায়ক  iিলয়াস  কা ন  eকজন  jানপাপী।  e  পযর্n  কতজন  পিরবহন
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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।

|

িমেকর pিশkেণর বয্বsা িতিন কেরেছন, তার তথয্o udাটন করা হেc।
াiভাসর্  ে িনং  েসnােরর  (িডিটeস) েচয়ারময্ান  নুর  নবী  িসমরু  সভাপিতেt  aনু ােন  িবেশষ  aিতিথ

িহেসেব uপিsত িছেলন হাioেয় পুিলেশর aিতিরk আiিজ মাহববুরু রহমান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কতৃর্ পেkর  (িবআরিটe)  েচয়ারময্ান  কাম ল  আহসান,  বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  করেপােরশেনর
(িবআরিটিস)  েচয়ারময্ান  eহছােন  eলাহী,  বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  িমক  েফডােরশেনর  সাধারণ
সmাদক oসমান আলী, বুেয়েটর eিkেডn িরসাচর্  iনিsিটuেটর (eআরআi) সহকারী aধয্াপক সাiফুন
েনoয়াজ, বাংলােদশ যাtী কলয্াণ সিমিতর মহাসিচব েমাজােmল হক েচৗধুরী pমখু।
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