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নগর ব ব াপনা উ য়েন সব
এেসেছ
সা

াদ জিহর | ১৮:৫০:০০ িমিনট, আগ

ের দায়ব

তা

িত ার সময়

০৪, ২০১৮

পািরবািরক কারেণ বহদূর থেক ঘটমান িকেশার িশ াথ েদর পেথ নেম
বৃহ র নাগিরক াথ আদােয়র আে ালন বুঝেত চ া করিছ। শাহবােগর
গণজাগরেণর পর, ভ াটিবেরাধী আে ালন, িকছিদন আেগ
হওয়া
অসমা
কাটািবেরাধী আে ালন এবং চলমান িনরাপদ সড়েকর দািবেত
ু ল-িশ াথ েদর আে ালন। সাম ক ােথ ব
র অংশ হেণর িচর ন
পথ েলা ব বহিদন। স কারেণই এ-জাতীয় আে ালেনর তাত্পয
বহমা ক। এ ধরেনর আে ালনেক তাই আিম আগামী িদেন সমাজ
পিরচালনায় উপযু কের গেড় তালার িশ ণ
িহেসেব মেন
কির। এসব িকেশােরর িত সহমিমতা থেক সমাজ সেচতন
আে ালনকারীেদর জন িকছ কথা।
েতই বলা েয়াজন, রা ব ব ার ধারক-বাহকরা কখনই
শাসনবিহভূ ত কােরা ারা তােদর কায পিরচালনা হাক, তা বরদাশত
করেব না। স আচরণ এমনিক িন াপ ‘ কামলমিত িশ ’-িকেশারেদর
ে ও েযাজ । তাই ভয় র চহারার িনরাপ া বািহনী িদেয় যমন
ভীত রাখার য়াস িব ব াপী চলেছ, আমােদর দেশও তার ব িত ম নাও
ঘটেত পাের। ( া
িসেড র ওপর বব উডওয়ােডর সদ কািশত বই ‘িফয়ার’
ব , যখােন স ান আদায়
বা িচর রণীয় থাকার উে েশ নয়, ভীিতসৃ
মতার দে র উে খ রেয়েছ।) এ কারেণই যন রাজৈনিতক িদক
িনেদশিবহীন সামা জক ও অথৈনিতক আে ালন আইন ও ব ব াপনার
ে িকছ সুিনিদ পিরবতন অজন
কের দু’পা িপিছেয় এেস ভিবষ েতর জন শ
সংহত কের। ভয় পেল যমন চলেব না, তমিন বপেরায়া হেয়
অরাজকতার পেথ িব া হেল আমােদর িবভ
বািড়েয় বিহঃশ েকই সহায়তা করা হেব। অথাৎ সব
িশ া িত ােনর িশ াথ র মােঝ সংেযাগ াপন কের ত
ু রা া থেক াস েম ফরত যাওয়া েয়াজন। যিদ
সরকার িত িত ভ কের, বৃহ র সমােজর সে একা হেয় দীঘকালীন আে ালেনর
িত নয়া যেত
পাের। আিম আশাি ত, দেশর িকেশার-ত ণরা বলেছ, ‘যিদ তিম ভয় পাও, তেব তিম শষ, যিদ তিম েখ দাঁড়াও,
তেব তিম বাংলােদশ।’ তেব হঠকািরতার সে
েখ দাঁড়ােল িন
হওয়ার স াবনা থােক। তাই সশ রাে র
অন ােয়র িব ে অথবা অেযৗ ক অনড় ব ব ার িব ে
েখ দাঁড়ােত হেল দীঘািয়ত
িত ও শ
স য়
আবশ ক।
দেখ ভােলা লেগেছ, আে ালনকারী িশ াথ রা উপলি কেরেছ পিরবহন কম রা তােদর বা সাধারণ নাগিরেকর
শত্ নয়। িনঃসে েহ ব
চালক দুঘটনার নােম মানুষ হত া করেল সবাই তার িবচার চাইেব। িক পিরবহন
ব ব াপনায় যু
টাল আদায়কারী াথাে ষী মহল এবং মতার সে যু তােদর র করা িনঃসে েহ আেরা বড়
দাষী। অিত ক ঠন সত হেলা, সসব াথাে ষী পিরবহন কম েক সমােজর অন ান অংশ থেক িব
রাখেব
এবং তােদরেক ট িহেসেব ব বহার কের িনেজেদর গিদ ধের রাখেত সেচ হেব। এ কারেণই আগামী িকছিদেনর
জন হেলও মতার সে যু
সসব ব
েক অকাযকর রাখা সরকােরর কতব । ‘ ােথর
’-এর মাড়েক
এ-জাতীয়
াবনা অন
দেখিছ। আিম স যু র বাইের সরকারেক অনুেরাধ করব, বৃহ র জাতীয় ল
অজেনর
য়ায় পিরবহন কম েদর স ৃ করেত যন িভ ব
েদর ওপর িনভর করা হয়। অন থায় সমাজ
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অিধকতর জ হেয় পড়েব। উে খ না করেলই নয়, পিরবহন খাত অথনীিত ও সামা জক ব েন অিত
পূণ
ভূ িমকা রােখ এবং পিরবহন িমকেদর অবদান অন ীকায। তাই িকেশার-ত ণ আে ালনকারীেদর স ব াপাের
সংেবদনশীল থাকার অনুেরাধ রইল। বলার অেপ া রােখ না, মৃত িদয়ার িপতা একজন পিরবহন কম িছেলন।
এ ট সত , রাতারািত ব ব ার পিরবতন আনা স ব নয়, তেব স
অজুহােত বতমান আে ালনেক খােটা কের দখা বা শত্ পে র
কারসা জ আখ ািয়ত করার চ া িন নীয়। রা া, াইওভার ও
মে ােরল তিরর কারেণ আগামী বশ ক’বছর চলাচেল িব ঘটেব
এবং তা সবাই মেন িনেত পাের। িক আ ঃিবভাগীয় সম েয়র
অভােব অথবা পথচারী বা নাগিরেকর সাধারণ অিধকােরর িত
অব ার কারেণ িবপযয় ঘটেল তা মেন নয়া ক ঠন। তাই দায়ব তা
িত ার সময় এেসেছ সব ের। অগিণত বাস মািলকানা থেক
বিরেয় টকেয়ক কা ািনর হােত যা ীবাহী বাস চলাচেলর দািয় /লাইেস িদেয় তােদর দায়ব রাখার
াবনা য়াত ময়র আিনেসর কােছ অেনক দূর এিগেয়িছল বেল জানা যায়। এ ব াপাের নীিত পযােয় িস া
েয়াজন, যা বতমান ম ীর নতৃে করার িবপদ স েক আেগই ইি ত দয়া হেয়েছ। উপযু সমেয় মাস
ান জট ব ব া বতন না হওয়ায় আজ অসংখ পিরবারেক ক গািড় রা ায় নেমেছ এবং স সে অেনক
ভােলা চালক অিধক বতেন সখােন কমরত। উপর গত দু-এক বছের উবার ও পাঠাও এেস অব াপ মধ িব
কমজীবীেদর জীবনেক সহজ কেরেছ। এ খােতও অেনক লাইেস ধারী এবং যাগ চালক অিধক আেয়র আশায়
কমরত। তাই িবেদশমুিখতা কেম এেলও সাধারণ যা ী পিরবহেন অেযাগ বাস এবং দুই ন র লাইেস ধারীর িভড়
জেমেছ। পিরবার পযােয় গািড়র ব বহার ও চালক িনেয়ােগর মা া কমােনা গেল উপযু চালেকর অভাবজিনত
সংকট সামিয়ক াস পেত পাের। আশা করা যায়, মে ােরল চালু হেল এসব চাপ অেনকাংেশ লাঘব হেব।
পিরেশেষ দুপে র কােছ আেবদন রাখব, আমােদর সীমাব তা উপলি েত এেন িশ াথ রা যন এ আে ালনেক
দীঘািয়ত
াপেট দেখ পদে প নয়। িশ া েন ফরা েয়াজন এবং একই সে আে ালন িভ আি েক
চািলেয় নয়া েয়াজন। সমােজর অন ান অংশ না এেল িনেজেদর মােঝ যাগসূ তা গড়া এবং িনয়িমত কমসূিচ
ৃ া জািগেয় রাখা খুবই জ ির। সসে রা ার িশ া পিরবার
নয়ার মাধ েম অন ােয়র িব ে
েখ দাঁড়ােনার
হ
ও ু েলর সদেস র কােছ িনেয় যাওয়া েয়াজন। স ব হেল স বাতা সমােজর অন ান অ েন, িবেশষত পিরবহন
কম েদর মােঝ পৗ েছ দয়া েয়াজন। লি ত না কের রা ার কমসূিচ িনিদ সমেয় সমাি ঘটােনা উিচত এবং
তা সরকােরর উপযু
িতিনিধেদর জািনেয় দয়া উিচত। সসে ল রাখা েয়াজন, িনেজেদর মােঝ ব ন না
থাকার সুেযাগ িনেয় কােনা কতৃপ
যন আগামীেত কাউেক অেহতক হয়রািন না কের।
সরকােরর িস াে যারা মুখ ভূ িমকা রােখন, তােদর কােছ িবনীত অনুেরাধ: ১. এক মুেখ ‘ কামলমিত’ উে খ কের
পর মুহেূ তই হ ার ও িবেষা ার করা থেক িবরত থাকুন, ২. জনশ র অভাব মটােনার জন আগামী এক বছর
ু েলর ছা ছা ীেদর সহায়তায় রা ায় বাস চলাচল তদারেকর ব ব া িনেল সব ের আ া বাড়েব, ৩. যা ীবাহী
বাস চলাচল ব ব াপনায় খাজনা আদায়কারী ‘ িমক-সদার’ তল থা থেক বেরােনা আবশ ক এবং স কারেণ
দািয় শীল পদ থেক ব
অপসারেণর যৗ কতা রেয়েছ, যা ত
ু কাযকর করা েয়াজন, ৪. পাঁচ মুখ িদেয় পাঁচ
কথা বেরােনার সুেযাগ িদেল সমােজ অনা া বাড়েব এবং তা থেক সৃ িবভ র দায়ভার সরকােরর ওপর বতােব,
তাই অিবলে রা পিত বা ধানম ীর কাযিনবাহী আেদেশ িকছ ব
েক িনেয় গ ঠত উ
মতাস
এক ট
কিম টর ওপর দািয় িদেয় বতমান অব ার িনরসন ঘটােনা জ ির। উে খ , সরকারপ
থেক
অ ীকার
দয়া েয়াজন, আে ালনরত িশ াথ েদর িব ে
কােনা আইনানুগ ব ব া নয়া হেব না।
সব প
যন িবভাজেনর রাজনীিত বজন কের রা
মেনািনেবশ করেত পাের, স টই কামনা।

লখক: অথনীিতিবদ;

বিণক বাতা কতৃক সব

ও জনগেণর াথ ও অটটতা র

ার জন অিধকতর

াক িব িবদ ালেয়র সােবক অধ াপক ও ইেকানিমক িরসাচ গ্ েপর িনবাহী পিরচালক

সংরি

ত। অনুমিত ছাড়া এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব ও িবষয়ব

অন

কাথাও
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কাশ করা বআইিন।

স
বাতা ও স

াদক ও

কাশক: দওয়ান হািনফ মাহমুদ

াদকীয় িবভাগ : িবিডিবএল ভবন ( লেভল ১৭), ১২ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

িপএিবএ : ৮১৮৯৬২২-২৩, ই- মইল: news@bonikbarta.com | িব

াপন ও সাকুেলশন িবভাগ ফ া : ৮১৮৯৬১৯

8/18/2018, 3:49 PM

