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আিম রাজধানী ঢাকা জুরাইন এলাকার বািসন্দা। আমােদর জুরাইন েরলেগইট
েথেক মাজার েরাড পর্যন্ত একিট েলগুনা স্ট্যান্ড গেড় উেঠেছ। আমার
জানা মেত উক্ত স্ট্যান্ডিট সম্পূর্ণ অৈবধ ভােব পিরচালনা হচ্েছ।
এখােন ১৫০-২০০ িফটেনস িবহীন েলগুনা রেয়েছ। এই স্ট্যান্ডিট
পিরচালনার জন্য িকছু চাঁদাবাজ ও কিথত মািলক সিমিতর েলাক রেয়েছ।
এখান েথেক প্রিতিদন জুরাইন- গুিলস্তান পর্যন্ত ১০০ েলগুনা
যাতায়াত কের।

অন্যিদেক জুরাইন- দয়াগঞ্জ পর্যন্ত ৫০িটর মেতা েলগুনা
কের। এই স্ট্যান্ডিটর েথেক প্রিতিদন চাঁদা েতালা হয়।

যাতায়াত

মাসুম নােমর একজন গাড়ী প্রিত ২০ টাকা কের চাঁদা েতােল, অন্যিদেক
তুিহন, েসারাব, বাবু, জাহাঙ্গীর এরা েলগুনা
মািলক সিমিতর নাম কের েলগুনা প্রিত ১৩০ টাকা কের চাঁদা েতােলন।
লক্ষ করেল েদখা যায়, প্রিতিট েলগুনা িফটেনস িবহীন। ড্রাইভার
গুেলা প্রায় অল্প বয়েসর এবং অদক্ষ। আিম েমাবাইল িদেয় িকছু ছিব
তুেলিছ পাঠকরা েসগুেলা েদখেলই বুঝেত পারেবন। এখােন অদক্ষ
ড্রাইভারেদর কারেন প্রায় দুর্ঘটনা ঘটেছ।

গত ২ মাস পূর্েব জুরাইন মাজার এর সামেন েলগুনা ওলেট দুজন মারা
যায়। তারপর ও েথেম েনই এই েলগুনা গাড়ীগুেলার উৎপাত। তােদর কারেন
অত্র এলাকার সাধারণ মানুষ ও ছাত্র- ছাত্রীেদর প্রিতিদনই যাতায়াত
করেত হচ্েছ মৃত্যুেক হােত িনেয়। কখন িকভােব কার মৃত্যু হয় বলা
যায়না।
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রেয়েছ।রাস্তািট িবিভন্ন জায়গায় েভঙ্েগ গর্ত হেয় েগেছ।
চাঁদাবাজেদর কারেন ভাড়া ও েবশী েনওয়া হচ্েছ। জনপ্রিত জুরাইনদয়াগঞ্জ পর্যন্ত ৮ টাকা, জুরাইন- গুিলস্থান পর্যন্ত ১৫ টাকা। এ
িবষেয় েকান প্রিতবাদ কেরও লাভ হয়না।

িবিভন্নভােব জানেত েপেরিছ এই চাঁদাবাজরা স্থানীয় থানা পুিলশেক ও
রাজনীিতর েনতােদর ম্যােনজ কের েলগুনা স্ট্যান্ডিট পিরচালনা করেছ।
অতএব, আমরা জুরাইনবাসী এই সমস্যা েথেক দ্রুত মুক্িত েপেত চাই।
আিম জুরাইনবাসীর পক্ষ েথেক প্রশাসেনর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্েষপ কামনা করিছ।
আিম আন্তিরকভােব দুঃিখত, আমার নাম প্রকাশ করেত পারলাম না। কারন
নাম জানেত পারেল চাঁদাবাজরা হয়েতা আমার ক্ষিত করেত পাের। শুধু
এইটুকু পিরচয় িদেত পাির, আমােদর কথা িবিড ডট কম (সংবাদ সংস্থা)
এর একজন স্ব-রূপ বৃত্তান্েতর সদস্য।
প্রিতেবদনিট সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্েষর দৃষ্িট আকর্ষন করা হেলা

