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মপ্র ধফজ্ঞধি-  

ধক্ষাথীলদয মমৌধিক দাধফয দ্রুত ফাস্তফায়ন ও গণধযফলনয ননযাজয ধনযন কযলত লফ 

- কাজী ধযয়াজুর ক 

ধনযাদ ড়লকয দাধফলত মকাভরভধত ধক্ষাথীলদয চরভান অলদারলনয মপ্রধক্ষলত জাতীয় ভানফাধধকায কধভলনয ভাননীয় মচয়াযম্যান কাজী 

ধযয়াজুর ক ফলরলেন, “ধক্ষাথীলদয মমৌধিক দাধফয দ্রুত ফাস্তফায়ন ও গণধযফলনয ননযাজয ধনযন কযলত লফ। নাযী, ধশু কর ভানুললয 

ধনযালদ চরাচলরয ধধকায যলয়লে। এটা  ভানফাধধকায। ধকন্তু অভযা রক্ষয কযধে, গাধড়য ধনফন্ধন, ধপটলন, রুট াযধভট ও রাআলন্স প্রাধিলত  

ংধিষ্ট কর্তৃলক্ষয য়যাধন, দাধয়লে ফলরা ও কধতয় দলেয দুনীধতয কাযলণ এফং এক মেণীয াধু ধযফন ভাধরক অআলনয মতায়াক্কা 

না কলয যাস্তায় চরাচলরয লমাগ্য গাধড় রাআলন্সধফীন দক্ষ  ড্রাআবাযলদয ালত তুলর মদওয়া ও ড়লকয ব্যফস্থানায কাযলণ ড়ক একটি 

মৃতুযয পাঁলদ ধযণত লয়লে মা মকানবালফআ গ্রণলমাগ্য নয়”।    

কধভলনয মচয়াযম্যান অযও ফলরন, “ড়ক দুঘটৃনায় জনগলণয ভানফাধধকায চযভবালফ রধিত লে। এটা ফন্ধ কযলত লফ। ধযফন খালত 

দুনীধত, ক্ষভতায ব্যফায, রুটাযধভট ও ধপটলনধফীন গাধড়য অধধকয, চারলকয লমাগ্যতা, দক্ষতা ও তকতৃা এআ খালতয কর 

ননযাজয ফন্ধ কযলত কধভন যকালযয প্রধত অফান জানালে”।  

কাজী ধযয়াজুর ক ধনযাদ ড়লকয দাধফলত অলদারনযত মকাভরভধত ধশুলদয ওয ধযফন েধভক ও অআন- শৃঙ্খরা ফাধনীয াভরায তীব্র 

ধনদা জ্ঞান কলযলেন এফং অলদারনযত ধশুলদয ধনযাত্তা ধনধিত কযায জন্য ংধিষ্ট কলরয প্রধত অহ্বান জাধনলয়লেন । অলদারনযত 

ধশুলদয ন্যায্য দাধফয সুলমাগ ধনলয় মকান াধু মগািীয  চক্রালেয কাযলণ ধশুলদয জান- ভালরয মমন মকান ক্ষধত না য় ম ব্যাালয ফচৃ্চ তক ৃ

থাকলত ংধিষ্ট কর্তৃলক্ষয প্রধত অহ্বান জাধনলয়লেন। ধতধন অাধু চলক্রয প্রচালযয পলর ধফভ্রাে না লয় ধশুলদযলক ধনযালদ ধক্ষা 

প্রধতিালন ধপলয ধগলয় ধক্ষা কামকৃ্রভ ব্যাত যাখায অহ্বান জানান।  

ধতধন ফলরন, “ঢাকায ধফভানফদয ড়লক ীদ যধভজ ঈধিন কলরলজয দুআজন ধক্ষাথী ভভাৃধেক ড়ক দুঘটৃনায় ধনলতয ঘটনায় মাকেি 

ধযফালযয প্রধত ভলফদনা জানাধে এফং এ ব্যাালয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ঈলযাগ ও ধনলদৃনালক স্বাগত জানাধে। এআ ধনলদৃনায দ্রুত ফাস্তফায়ন 

গনধযফলনয ননযাজয ধনযলন ভাআরপরক ধালফ কাজ কযলফ। ঘাতক ফাচারক ড়ক ধযফন খালতয ননযালজযয জন্য দায়ী কলরয 

দৃষ্টােমূরক াধস্ত ধনধিত কযলত লফ এফং এলক দৃশ্যভান কযলত লফ । এ রলক্ষয ফাভাধরক ধভধত, েধভকধভধত, মাত্রী, ধফঅযটিএ, অআন-

শৃঙ্খরা ফাধনী করলক তক ৃলত লফ এফং দাধয়েীর ভুধভকা ারন কযলত লফ। এ ধফললয় ংধিষ্টলদয কযণীয় ম্পলক ৃসুস্পষ্ট 

সুাধযভারা প্রণয়লনয রলক্ষয অগাভী ০৬ অগস্ট, স োমফায অনুষ্ঠিতব্য কধভন বায় ষ্ঠিস্তোষ্ঠিত আল োচনো কযা সি”।  
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