েবড়ায় িরক্সা ও ভ্যান চালকেদর
আনন্দ িমিছল
পাবনা প্রিতিনিধঃ পাবনা েবড়া িসএন্ডিব এলাকায় চলাচল করা অেটা
িরক্সা, ভ্যান ইিজবাইক, িসএনিজ, নিছমন-কিরমন চালকেদর আর চাঁদা
িদেত হেব না এমন েঘাষণা কার্যকর হওয়ায় খুিশেত আনন্দ িমিছল কেরেছ
শ্রিমকরা।

েসামবার (১৬ নেভম্বর) িবেকেল েবড়া িসএন্ডিব বাসষ্ট্যান্ড এলাকার
অিলগিল ঘুের এ আনন্দ িমিছল কের েবড়া িসএনিজ, অেটা িরক্সা, ভ্যান,
ইিজবাইক, নিছমন-কিরমন কেয়ক হাজার চালক ও েনতাকর্মীরা।

এসময় িরক্সা শ্রিমক েনতা বাবুর েনতৃত্েব হাজার খােনক িরক্সা
ভ্যান শ্রিমক আনন্দ িমিছেল েযাগ েদন। এছাড়াও িসএন্ডিব বাজােরর
প্রিতিদন চাঁদা েদয়া ভুক্তভুগী েদাকান মািলকরাও আনন্দ িমিছেল
েযাগদান কেরন বেল জানা েগেছ।

এসময় শ্েলাগােন শ্েলাগােন শ্রিমেকরা বেলন, “অৈবধ চাঁদা আর চলেব
না, চলেব না, চাঁদাবাজেদর আস্তানা েভঙ্েগ দাও গুিড়েয় দাও।
চাঁবাজেদর িবরুদ্েধ একশন একশন ডাইেরক একশন।”

এছাড়াও পুিলশ প্রশাসন ও েবড়া উপেজলা আ.লীেগর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ
সম্পাদক আব্দুর রিশদ দুলালেক ধন্যবাদ জানান শ্রিমকরা।

িমিছল
সমবায়
েমকার
মাসুদ

েশেষ িসএন্ডিব েগালচত্বের বক্তব্য রােখন, েবড়া িরকশা-ভ্যান
সিমিতর লাইন সম্পাদক, েমাঃ বাবু প্রামািনক, িরকশা-ভ্যান
সােনায়ার েহােসন, িসএনিজ মািলক সিমিতর যুগ্ম সম্পাদক েমাঃ
রানা, িসএনিজ মািলক সিমিতর েনতা ইউসুফ আলী, িসএনিজ মািলক

সিমিতর েনতা েমাহাম্মদ মিনরুল ইসলাম, েবড়া িসএনিজ মািলক সিমিতর
সােবক সভাপিত বােছদ খন্দকারসহ িরকশা-ভ্যান িসএনিজ মািলক শ্রিমক
সিমিতর েনতৃবৃন্দ।

এব্যাপাের জানেত চাইেল ভ্যান চালক ইদ্িদস আলী জানান, ‘দুলাল ভাই
গতকাল কইেছ ভ্যান িরক্সা িসএনিজ নিছমন কিরমন চালকরা েকউ চাঁদা
িদও না। েকউ চাঁদা চািল তােক পুিলেশ েদয়া হিব। েসই ভেয় কাল েথেক
আর েকউ চাঁদা িনেত বেস নাই। এেত আমরা খুব খুিশ হইিছ।’

উল্েলখ্য শিনবার সন্ধায় মেনানয়ন িনেয় এলাকায় িফরেতই েবড়া উপেজলা
পিরষদ উপ-িনর্বাচেন আওয়ামীলীগ মেনানীত েনৗকা প্রার্থী েরজাউল হক
বাবুর গািড় বহের আওয়ামীলীেগর প্রিতপক্ষ িচহ্িনত সন্ত্রাসী ময়েছর
ও েচৗদ্দর েনতৃত্েব সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়।

এিদেক এ ঘটনায় সাঁিথয়া ৩৮ জন নামীয় ও অজ্ঞাত ৩০ জনেক আসামী কের
মামলা দােয়র হয়।

এঘটনার তীব্র িনন্ধা ও প্রিতবাদ জািনেয় েবড়া উপেজলা আওয়ামীলীেগর
ভারপাপ্ত সাধারন সম্পাদক আব্দুর রিশদ দুলাল েরাববার (১৫ নেভম্বর)
দুপুের েবড়া িসএন্ডিব বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় এক শান্িতপুর্ণ
িবক্েষাভ িমিছল েশেষ িতিন বেলন, েবড়ায় েকান চাঁদা বাজেদর ঠাঁই
হেবনা চাঁদাবাজেদর কেঠার হস্েত দমন কের প্রসাশেনর হােত তুেল েদয়া
হেব বেল েঘাষণা েদন।

ঐিদনই েঘাষণা পাওয়ার পরপরই চাঁদা আদায়কারী চক্েরর সবাই পািলেয়
যায়। এেত স্বস্িথ িফের িসএনিজ িরক্সা ভ্যান চালেকরা আনন্েদ
আব্দুর রিশদ দুলালেক ধন্যবাদ জানান।

জানা যায়, েবড়া িসএন্ডিব বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় হািবব, িমন্টু,
হাতকাটা নশকর এর েনতৃত্েব একিট চক্র অৈবধ ভােব দীর্ঘিদন িরক্সা
ভ্যান িসএনিজ ইিজবাইক শ্রিমকেদর িনকট হেত অৈবধভােব েজাড় পূর্বক

চাঁদা আদায় কের আসিছল।

এবং তােদর দাবীকৃত অর্থ িদেত
রাখাসহ শ্রিমকেদর মারধর করত।

না

পারেল

িরক্সা

ভ্যান

আটিকেয়

চাঁদা উত্তলনকারীরা প্রভাশালী হওয়ায় গিররব অসহায় ভ্যান িরক্সা
ইিজবাইক িসএননিজ নিছমন-কিরমন চালকরা প্রিতবাদ করেত সাহস েপত না।

