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HC rules on compensation to 4 road crash victims

File Photo: Students, teachers and residents of Keraniganj protest seeking justice for the deaths of
two schoolgoers in a road crash.
The High Court has asked why the families of four students killed in road accidents in Dhaka’s
Keraniganj and Chattogram in January should not be compensated.

Justice Sheikh Hassan Arif and Justice Razik-Al-Jalil issued an interim order along with a rule on
Tuesday after the primary hearing of a writ petition filed in public interest.
The rule asks why a directive should not be issued to make a payment of Tk 5 million in
compensation to the families of the dead each.
In the meantime, the Home Secretary, Communications Secretary and Bangladesh Road
Transport Authority Chairman have been given an interim order to give Tk 100,000 each to the
families of the four victims within 15 days.
Barrister Abdul Halim argued on behalf of the petitioner in the court. He was accompanied by
lawyer Jamiul Haque Faisal.
A class eight student on Jan 22 and a college student on Jan 16 this year have died in separate
road accidents in Chattogram. On Jan 28, two children died in Dhaka’s Keraniganj.

The home secretary, road transport and bridges secretary, chairman of Bangladesh Road
Transport Authority, inspector general of police, Dhaka Metropolitan Police commissioner,
Chattogram Metropolitan Police commissioner and 14 defendants have been asked to respond
to the rule within four weeks.
The petitioner's lawyer Abdul Halim has said the writ petition will be moved at the High Court for
the next orders on Apr 15.
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Road crash: Tk 1 lakh for 4 kids’
families
The High Court has ordered the government to compensate Tk 1 lakh to the families of
four children who died inroad
crashes recently.
It also issued a rule asking why it
should not direct the government to
give Tk 50 lakh as compensation for the
families of the children.
The High Court bench of Justice Sheikh
Hassan Arif and Justice Razik-Al-Jalil came up with the order and rule following a writ filed
by rights organisations Children’s Charity Bangladesh Foundation and Bangladesh Legal Aid
Services Trust.
The incidents of road crashes concerned with the writ petitions took place in Dhaka’s
Keraniganj and Chattogram last month.
On January 28Fatima Afrin, a sixth grader and Afsar Hossain, 10, were crushed under a truck
in Keraniganj when they were returning home on a motorcycle with their father.
The two other children are Kazi Mahmudur Rahman, 14, son of Kazi Abdur Rahman; Soma
Barua, 18, daughter of RupayanBarua– both in Chattogram.
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Provide 1 lakh to families of 4 road crash
victims each: HC

Dhaka, Feb 5 (UNB) – The High Court on Tuesday asked the government to
provide Tk 1 lakh as compensation to each of the families of four students
who died in separate road crashes in Keraniganj and Chattogram districts in
January.
The HC bench of Justice Sheikh Hassan Arif and Justice Razik-Al-Jalil passed
the order after hearing a writ petition.
The HC also issued a rule asking the government to explain why directives
should not be given to provide Tk 50 lakh as compensation to each family.
It also wanted to know in the rule as to why the failure to provide training to
drivers of motorised vehicles as per the government rules, file cases and
arrest accused drivers should not be declared illegal.
Home, and Road Transport and Bridges secretaries, Chairman of Bangladesh
Road Transport Authority, Inspector General of Police, Dhaka Metropolitan
Police Commissioner and Chattogram Metropolitan Police Commissioner were
made respondents to the rule which is returnable in four weeks.
The HC fixed April 15 for the next hearing.
Barrister Abdul Halim stood for the petitioner.
A Class-VIII student was killed in a road crash in Chhatogram on January 22
while a college student and two siblings were killed in separate road accidents
in Keraniganj on January 16 and January 28 respectively.
Children Charity Bangladesh Foundation and Bangladesh Legal Aid and
Services Trust filed a writ petition with the High Court.
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HC orders govt

Pay Tk 1 lakh to families of road crash victims
Wednesday, February 6, 2019, Staff Reporter
The High Court (HC) on Tuesday ordered the government to compensate Tk one lakh to
the families of four children who died in road crashes recently. Home Secretary,
Communication Secretary and Chairman of BRTA have been asked to comply with the
order within 15 days. It also issued a rule asking the government as to why it should not
be directed to pay Tk 50 lakh as compensation to the victims' families. The High Court
Bench of Justice Sheikh Hassan Arif and Justice Razik-Al-Jalil passed the order and
issued a rule following a writ petition filed by Rights Organisations Children's Charity
Foundation of Bangladesh and Bangladesh Legal Aid Services Trust (BLAST).
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HC for Tk50 lakh compensation each for 4 accident
victims’ families
The court also directs the concerned to pay Tk1 lakh each to
the victims’ families within 15 days as interim compensation
The High Court on Tuesday issued a rule asking authorities concerned to explain as
to why they should not be directed to pay Tk50 lakh each, in compensation to the
families of four road accident victims in Dhaka and Chittagong.
The bench of Justice Sheikh Hassan Arif and Justice Razik -Al-Jalil issued the rule,
asking the secretaries to home and road transport and bridges min istries, chairman of
Bangladesh Road Transport Authority, inspector general of police, Dhaka
Metropolitan Police commissioner and Chittagong Metropolitan Police commissioner
to respond to it within four weeks.
The court also directed the concerned to pay Tk1 lakh each to the victims’ families
within 15 days as interim compensation.
The bench came up with the order after holding primary hearing on a writ petition filed
on public interest. Barrister Abdul Halim, aided by Jamiul Huq Faisal, moved the writ
before the court.
An eighth-grader died on January 22 and a college student on January 16 in separate
road accidents in Chittagong. Two school-going minor siblings were also killed in a
road accident in Keraniganj on January 28.
Children Charity Bangladesh Foundation and Bangladesh Legal Aid and Services
Trust had filed the writ following the tragic incidents.
“The court has directed the authorities concerned to file reports on steps taken after
those accidents; in regards to identifying the victims, the guilty drivers and the
owners of concerned vehicles,” Halim said. He said the court has fixed April 15 for
passing further order in this regard.
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Provide Tk 1 lakh to families of 4 road crash
victims each: HC
The High Court on Tuesday asked the government to provide Tk 1 lakh as compensation to each of the
families of four students who died in separate road crashes in Keraniganj and Chattogram districts in
January. The HC bench of Justice Sheikh Hassan Arif and Justice Razik-Al-Jalil passed the order after
hearing a writ petition. The HC also issued a rule asking the government to explain why directives should
not be given to provide Tk 50 lakh as compensation to each family. It also wanted to know in the rule as
to why the failure to provide training to drivers of motorised vehicles as per the government rules, file
cases and arrest accused drivers should not be declared illegal, reports UNB. Home, and Road Transport
and Bridges secretaries, Chairman of Bangladesh Road Transport Authority, Inspector General of Police,
Dhaka Metropolitan Police Commissioner and Chattogram Metropolitan Police Commissioner were made
respondents to the rule which is returnable in four weeks. The HC fixed April 15 for the next hearing.
Barrister Abdul Halim stood for the petitioner. A Class-VIII student was killed in a road crash in
Chhatogram on January 22 while a college student and two siblings were killed in separate road
accidents in Keraniganj on January 16 and January 28 respectively. Children Charity Bangladesh
Foundation and Bangladesh Legal Aid and Services Trust filed a writ petition with the High Court.
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সড়কে নিহত ৪ নিক্ষার্থীর পনরবারকে
ক্ষনতপূরণ নিকত রুল
সমকাল প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৫ ফেবররুয়ানর ২০১৯
ঢাোর ফেরািীগঞ্জ ও চট্টগ্রাকে জািুয়ানর োকস সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহত চার নিক্ষার্থীর পনরবারকে ৫০
লাখ টাো েকর ফেি ক্ষনতপূরণ ফিওয়া হকব িা, জািকত ফচকয় রুল জানর েকরকেি হাইকোটঘ ।
জিস্বাকর্থ ঘ েরা এে নরট আকবিকির পনরকেনক্ষকত নবচারপনত ফিখ হাসাি আনরে ও নবচারপনত রাজজে
আল জনলল সেন্বকয় গঠিত হাইকোটঘ ফবঞ্চ েঙ্গলবার এ রুল জানর েকরি।
রুকলর পািাপানি নিহত চারজকির েকতেকের পনরবারকে ১৫ নিকির েকযে আপাতত এে লাখ টাো
েকর নিকত স্বরাষ্ট্র সনচব, ফ াগাক াগ সনচব ও নবআরঠটএ ফচয়ারেোিকে অন্তবতীোলীি
ঘ
আকিি ফিি
হাইকোটঘ ।
আিালকত নরটোরীর পকক্ষ শুিানি েকরি বোনরস্টার আবিুল হানলে। আকিকির পর নতনি
সাাংবানিেকির বকলি, ওই নতি িুর্টিার
ঘ
েনতকবিি অর্থবা োেলার িনর্থ, নিহতকির িাে-পনরচয়, চালে
ও পনরবহিগুকলার োনলকের পনরচয় িানখল েরকত বকলকেি আিালত। এই নরট োেলাঠট আগােী ১৫
এনেল পরবতী আকিকির জিে আবার হাইকোকটঘ উপস্থাপি েরা হকব।
গত ২২ জািুয়ানর চট্টগ্রাকে সড়ে িুর্টিায়
ঘ
অষ্টে ফেনণর নিক্ষার্থী োজী োহেুির
ু রহোি (১৪), ১৬

জািুয়ানর েকলজ নিক্ষার্থী ফসাো বড়ূয়া (১৮) ও ২৮ জািুয়ানর ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সকহাির িুই নিশু
আেসার ফহাকসি (৮) ও োনতো আেনরকির (১০) েৃতযে হয়। চার নিক্ষার্থীর পনরবাকরর জিে
ক্ষনতপূরকণর িানব নিকয় নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি নলগোলএইড অোে
সানভঘকসস ট্রাকস্টর পকক্ষ হাইকোকটঘ এ নরট আকবিি েরা হয়।
হাইকোকটঘ র রুকল ফোটর াি অযোকিকির সাংনিষ্ট নবনয অিু ায়ী বাস, ট্রােসহ ফোটর াি চালেকির
র্থা র্থ েনিক্ষকণ বের্থতা
ঘ এবাং িুর্টিার
ঘ
পর োেলা িা েরা ও চালেকির ফগ্রেতার িা েরা ফেি
অববয ফর্াষণা েরা হকব িা, তা জািকত চাওয়া হকয়কে। পািাপানি সব সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহতকির
পনরবারকে সোি হাকর অন্তবতীোলীি
ঘ
ক্ষনতপূরণ ফিওয়ার নিকিঘি ফেি ফিওয়া হকব িা, তাও জািকত
চাওয়া হকয়কে।
আগােী চার সপ্তাকহর েকযে স্বরাষ্ট্র সনচব, সড়ে পনরবহি ও ফসতয সনচব, বাাংলাকিি সড়ে পনরবহি
েতৃপ
ঘ ক্ষ (নবআরঠটএ) ফচয়ারেোি, পুনলকির আইজজ, নডএেনপ েনেিিার, চট্টগ্রাে েহািগর পুনলকির
েনেিিারসহ ১৪ নববািীকে রুকলর জবাব নিকত বলা হকয়কে।
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ু টনায়
সড়ক দর্
ঘ
তনহি চার তশক্ষার্থীর জনয
ক্ষতিপূরবের রুল
অিলাইি ফডস্ক ১৭:২২, ০৫ ফেবররুয়ানর, ২০১৯

ককরানীগঞ্জ ও চট্টগ্রাবম জানুয়াতর মাবস সড়ক দুর্টনায়
ঘ
তনহি চার
তশক্ষার্থীর পতরোরবক ককন ক্ষতিপূরে কদওয়া হবে না, িা জানবি রুল
জাতর কবরবে হাইবকাটঘ ।
নবচারপনত ফিখ হাসাি আনরে ও নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর হাই ফোটঘ
ফবঞ্চ েঙ্গলবার রুলসহ অন্তবতীোলীি
ঘ
আকিি ফিয়। একত নিহত েকতেকের
পনরবারকে ৫০ লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত ফেি নিকিঘি ফিওয়া হকব িা,
রুকল তা জািকত চাওয়া হকয়কে।
নিহত চারজকির েকতেকের পনরবারকে ১৫ নিকির েকযে এে লাখ টাো েকর
নিকত অন্তবতীোলীি
ঘ
আকিি ফিওয়া হকয়কে।
গত ২২ জািুয়ানর চট্টগ্রাকে সড়ে িুর্টিায়
ঘ
অষ্টে ফেনণর এে নিক্ষার্থী, ১৬
জািুয়ানর এে েকলজ নিক্ষার্থী এবাং ২৮ জািুয়ানর ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সকহাির
িুই নিশুর েৃতযে হয়।
নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি নলগোল এইড অোে
সানভঘকসস ট্রাকস্টর পকক্ষ হাই ফোকটঘ এই নরট আকবিি েরা হয়।
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সড়বক তনহি ৪ জবনর পতরোরবক ১লাখ টাকা কবর
কদওয়ার তনবদঘশ
২০১৯-০২-০৫ OURISLAM24.COM
আওয়ার ইসলাম: জািুয়ানরকত সড়ে িূর্টিায়
ঘ
চট্টগ্রাে ও ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ
নতি নিশু নিক্ষার্থী ও এে েকলজ োত্রী নিহত হওয়ার র্টিায় েকতেকের
পনরবারকে ৫০ লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত ফেি নিকিঘ ি ফিওয়া হকব িা তা
জািকত ফচকয় রুল জানর েকরকেি হাইকোটঘ ।
১৫ নিকির েকযে চারজকির েকতেকের পনরবারকে এে লাখ টাো েকর
অন্তবতীোলীি
ঘ
ক্ষনতপূরণ নিকতও নিকিঘ ি নিকয়কেি আিালত। জিস্বাকর্থ ঘ িাকয়র েরা
এে নরকটর োর্থনেে শুিানি নিকয় েঙ্গলবার নবচারপনত ফিখ হাসাি আনরে ও
নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর হাইকোটঘ ফবঞ্চ রুলসহ অন্তবতীোলীি
ঘ
আকিি
ফিি বকল জািা ায়।
আিালকত আকবিকির পকক্ষ শুিানি েকরি বোনরস্টার আব্দুল হানলে। সকঙ্গ নেকলি
আইিজীবী জানেউল হে েয়সাল। চট্টগ্রাকে ২২ জািুয়ানর ৮ে ফেণীর এে নিক্ষার্থী
ও ১৬ জািুয়ারী এে েকলজ নিক্ষার্থী এবাং ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সকহাির িুই নিশু
২৮ জািুয়ারী সড়ে িূর্টিায়
ঘ
নিহত হি।
এ র্টিায় হাইকোকটঘ নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি
নলগোল এইড এে সানভঘকসস ট্রাকস্টর পকক্ষ নরট েরা হয়। পকর আব্দুল হানলে
বকলি, এ নতি র্টিায় নিহত চারজকির েকতেকের পনরবারকে ১৫ নিকির েকযে ১
লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত অন্তবতীোলীি
ঘ
আকিি নিকয়কেি হাইকোটঘ ।
-এঠট

https://www.barta24.com/details/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%20%E0%A6%93%20%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0
%A6%B2%E0%A6%A4/24477/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%AA%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6
%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6?fbclid=IwAR1c4ZEYpBtqJNg5Bv27RK4XlyHksS0Iy7w0fbo_GsPt3spB1VTt81DzDM

সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহত ৪ নিক্ষার্থীর পনরবারকে
ক্ষনতপূরণ ফিওয়ার নিকিঘ ি
০৫ ফেবররুয়ানর, ২০১৯ | ১৫:৫০ আইি ও আিালত বাতঘা২৪.েে

হাইকোটঘ ভবি, েনব: সাংগৃহীত
নসনিয়র েকরসপকেন্ট, বাতঘা২৪.েে

সড়ে িুর্টিায়
ঘ
৪ নিক্ষার্থী নিহত হওয়ার র্টিায় েকতেকের পনরবারকে ১ লাখ টাো েকর
ক্ষনতপূরণ নিকত নিকিঘি নিকয়কেি হাইকোটঘ । আিালকতর আকিকি আগােী ১৫ নিকির েকযে এ
ক্ষনতপূরণ নিকত বলা হকয়কে।
চট্টগ্রাে ও ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ নতি নিশু নিক্ষার্থী এবাং এে েকলজ োত্রীর পনরবারকে ফেি
৫০ লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত ফেি নিকিঘ ি ফিওয়া হকব িা, তা জািকত ফচকয় রুলও জানর
েকরকেি হাইকোটঘ ।
জিস্বাকর্থ েরা
ঘ
এে নরট আকবিকির োর্থনেে শুিানি নিকয় েঙ্গলবার (৫ ফেবররুয়ানর) নবচারপনত
ফিখ হাসাি আনরে ও নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর সেন্বকয় গঠিত হাইকোটঘ ফবঞ্চ রুলসহ
এ আকিি ফিি।
এ োড়া এ নবষকয় পরবতী আকিকির জিে ১৫ এনেল নিি নিযারণ
ঘ েকরকেি আিালত।

আিালকত আকবিকির পকক্ষ শুিানি েকরি বোনরস্টার আব্দুল হানলে। সকঙ্গ নেকলি আইিজীবী
জানেউল হে েয়সাল।
গত ২২ জািুয়ানর চট্টগ্রাকে ৮ে ফেনণর নিক্ষার্থী োজী োহেুিুর রহোি (১৪) ও ১৬ জািুয়ানর
েকলজ নিক্ষার্থী ফসাো বড়ুয়া (১৮) এবাং ৮ জািুয়ানর ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সকহাির িুই নিশু
আেনরি (১৩) ও আেসার উজিি (১০) সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহত হয়।
এসব িুর্টিার
ঘ
র্টিায় েনতোর ফচকয় নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি
নলগোল এইড এে সানভঘকসস ট্রাকস্টর (ব্লাস্ট) পকক্ষ হাইকোকটঘ নরট িাকয়র েরা হয়।
পকর আব্দুল হানলে বকলি, আিালত ক্ষনতপূরকণর আকিি োড়াও িুর্টিার
ঘ
েনতকবিি নোংবা
োেলা এবাং নিহতকির িাে, পনরচয়, চালে ও পনরবহিগুকলার োনলকের পনরচয় আিালকত
িানখল েরকত নিকিঘি নিকয়কেি।
এ োড়া রুল জানর েকরকেি আিালত। রুকল সাংনিষ্ট অযোকিি ও নবনয অিুসাকর ফোটর াি
চালেকির র্থা র্থ েনিক্ষকণ বের্থতা,
ঘ ওই সব র্টিায় োেলা িা েরা, চালেকির ফগ্রেতার িা
েরা ফেি অববয ফর্াষণা েরা হকব িা এবাং েকতেকের পনরবারকে ৫০ লাখ টাো ক্ষনতপূরকণর
ফেি নিকিঘি ফিওয়া হকব িা তা জািকত ফচকয় রুল জানর েকরকেি হাইকোটঘ ।
চার সপ্তাকহর েকযে স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালয় সনচব, সড়ে পনরবহি ও ফসতয েন্ত্রণালয় সনচব, বাাংলাকিি
সড়ে পনরবহি েতৃপ
ঘ কক্ষর (নবআরঠটএ) ফচয়ারেোি, পুনলকির েহাপনরিিেঘ, ঢাো েহািগর
পুনলকির েনেিিার, চট্টগ্রাে েহািগর পুনলকির েনেিিারসহ ১৪ জি নববািীকে রুকলর জবাব
নিকত বলা হকয়কে।
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%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6
%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6?fbclid=IwAR20uziJV-Q_3a_nzrWahYjLxPdhwHQTLD434VB425rYrQ82ESpP9_KmwA

ু টনায়
সড়ক দর্
ঘ
তনহি ৪ তশক্ষার্থীর পতরোরবক
ক্ষতিপূরবের তনবদঘশ
নিজস্ব েনতকবিে
০৫ ফেবররুয়ানর ২০১৯, ১৬:১৭ | আপবেট : ০৫ ফেবররুয়ানর ২০১৯, ১৭:৫৭ | অিলাইি সাংস্করণ

চট্টগ্রাে ও ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নতি নিশু নিক্ষার্থী এবাং এে
েকলজোত্রীর োণহানির র্টিায় েকতেে পনরবারকে ফেি ৫০ লাখ টাো েকর
ক্ষনতপূরণ নিকত নিকিঘ ি ফিওয়া হকব িা, তা জািকত ফচকয় রুল জানর েকরকেি
হাইকোটঘ ।
এেইসকঙ্গ আগােী ১৫ নিকির েকযে েকতেে পনরবারকে ১ লাখ টাো েকর
ক্ষনতপূরণ ফিওয়ার নিকিঘ িও নিকয়কেি আিালত।
জিস্বাকর্থ ঘ েরা এে নরট আকবিকির োর্থনেে শুিানি ফিকষ আজ েঙ্গলবার
নবচারপনত ফিখ হাসাি আনরে ও নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর সেন্বকয়

গঠিত হাইকোটঘ ফবঞ্চ রুলসহ এই আকিি ফিি। এ োড়াও এ নবষকয় পরবতী
আকিকির জিে ১৫ এনেল নিি যা ঘ েকরকেি আিালত।
আিালকত আকবিকির পকক্ষ শুিানি েকরি বোনরস্টার আব্দুল হানলে। সকঙ্গ
নেকলি আইিজীবী জানেউল হে েয়সাল। এর আকগ গত ২২ জািুয়ানর
চট্টগ্রাকে স্কুকল াওয়ার পকর্থ িুর্টিায়
ঘ
োণ হারায় স্কুলোত্র োজী োহেুিুর
রহোি (১৪)। পকর ১৬ জািুয়ানর চট্টগ্রাকে েকলকজ াওয়ার পকর্থ ফসাো বড়ুয়া
(১৮) িাকে এে নিক্ষার্থী নিহত হয়।
এ োড়া গত ২৯

জািুয়ানর ঢাোর িনক্ষণ ফেরািীগকঞ্জ ট্রাকের যাক্কায়

ফোটরসাইকেল আকরাহী ষষ্ঠ ফেনণর োত্রী োকতে আেনরি (১২) এবাং তার
ভাই চতয র্থ ঘ ফেনণর োত্র আেসার ফহাকসি (১০) োরা

াি।

পকর এই িুর্টিা
ঘ
সম্পনেঘত নবনভন্ন গণোযেকের েোনিত েনতকবিি

ুক্ত েকর

নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি নলগোল এইড এে
সানভঘকসস ট্রাস্ট গত (ব্লাস্ট) গত ৩ জািুয়ানর হাইকোকটঘ নরট িাকয়র েকরি।
েঙ্গলবার ওই নরকটর শুিানি ফিকষ আইিজীবী আব্দুল হানলে এই আকিি ফিি।
এেই সকঙ্গ এ র্টিায় েী েী পিকক্ষপ ফিওয়া হকয়কে তার ওপর আগােী ১৫
এনেকলর েকযে েনতকবিি ফিওয়ার জকিে চট্টগ্রাকের েকতায়ালী র্থািা, চাটগাও
র্থািা, েিেতলী র্থািা এবাং ফেরািীগকঞ্জর ওনসকে নিকিঘি ফিি।
এ োড়া সড়ে িুর্টিা
ঘ
ফরাকয সরোকরর বের্থতা
ঘ ফেি অববয ফর্াষণা েরা হকব
িা তা জািকত ফচকয় আরও এেঠট রুল জানর েকরকেি আিালত।

http://www.dhakatimes24.com/2019/02/05/111673/%E0%A6%B8%E0%A7%9C%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%AA%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6
%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6?fbclid=IwAR1no41_-uVG_7f6WdXpXboFbHQu6iqxZtRB8-r7sr0XAGBEQUYvTFOctY

সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহত ৪ নিক্ষার্থীর পনরবারকে
ক্ষনতপূরণ ফিওয়ার নিকিঘ ি
নিজস্ব েনতকবিে, ঢাোটাইেস,

| েোনিত : ০৫ ফেবররুয়ানর ২০১৯, ১৬:৪১

জািুয়ানরকত সড়ে িূর্টিায়
ঘ
চট্টগ্রাে ও ঢাোয় নতি নিশু নিক্ষার্থী এবাং এে েকলজোত্রী
নিহত হওয়ার র্টিায় েকতেকের পনরবারকে এে লাখ টাো অন্তবতীোলীি ক্ষনতপূরণ
নিকত নিকিঘি নিকয়কে হাইকোট। এেই সকঙ্গ তাকির েকতেকের পনরবারকে ৫০ লাখ টাো
েকর ক্ষনতপূরণ নিকত ফেি নিকিঘি ফিওয়া হকব িা তাও জািকত ফচকয় রুল জানর েকরকেি
হাইকোটঘ ।
েঙ্গলবার জিস্বাকর্থ ঘ িাকয়র েরা এে নরকটর োর্থনেে শুিানি নিকয় নবচারপনত ফিখ হাসাি
আনরে ও নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর হাইকোটঘ ফবঞ্চ রুলসহ অন্তবতীোলীি
আকিি ফিি। আকবিকির পকক্ষ শুিানি েকরি আব্দুল হানলে। তার সকঙ্গ নেকলি জানেউল
হে েয়সাল।
গত ২২ জািুয়ানর চট্টগ্রাকে ৮ে ফেণীর এে নিক্ষার্থী ও ১৬ জািুয়ারী এে েকলজ নিক্ষার্থী
এবাং ২৮ জািুয়ারী ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সকহাির িুই নিশু সড়ে িূর্টিায়
ঘ
নিহত হি। এ
র্টিায় হাইকোকটঘ নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি নলগোল এইড
এে সানভঘকসস ট্রাকস্টর পকক্ষ নরট েরা হয়।
নরটোরীর আইিজীবী আব্দুল হানলে জািাি, এ নতি র্টিায় নিহত চারজকির েকতেকের
পনরবারকে ১৫ নিকির েকযে ১ লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত অন্তররবতীোলীি
ঘ
আকিি
নিকয়কেি হাইকোটঘ । এ র্টিার েনতকবিি নোংবা োেলা এবাং নিহতকির িাে পনরচয়,
চালে ও পনরবহিগুকলার োনলকের পনরচয় আিালকত িানখল েরকত নিকিঘি ফিওয়া
হকয়কে।
এোড়া জানর েরা রুকল সাংনিষ্ট অযোকিি ও নবনয অিুসাকর ফোটর াি চালেকির র্থা র্থ
েনিক্ষকণ বের্থতা,
ঘ ওইসব র্টিায় োেলা িা েরা, চালেকির ফগ্রপ্তার িা েরা ফেি অববয
ফর্াষণা েরা হকব িা এবাং েকতেকের পনরবারকে ৫০ লাখ টাো ক্ষনতপূরকণর ফেি নিকিঘি
ফিওয়া হকব িা তা জািকত ফচকয়কে হাইকোটঘ ।
আগােী চার সপ্তাকহর েকযে স্বরাষ্ট্র সনচব, সড়ে পনরবহি ও ফসতয সনচব, বাাংলাকিি সড়ে
পনরবহি েতৃপ
ঘ ক্ষ (নবআরঠটএ) এর ফচয়ারেোি, পুনলকির েহাপনরিিে,
ঘ ঢাো েহািগর
পুনলকির েনেিিার, চট্টগ্রাে েহািগর পুনলকির েনেিিারসহ ১৪জিকে রুকলর জবাব
নিকত বলা হকয়কে।
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VCMiKZU9O-bqBtf2cosNBZTedm5L8_FU31eo6U

িুর্টিায়
ঘ
নিহত ৪ নিক্ষার্থীর পনরবারকে ক্ষনতপূরণ
ফিয়ার নিকিঘ ি
েোনিত: ১৮:০২, ৫ ফেবররুয়ানর ২০১৯
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ঢাো ও চট্টগ্রাকে সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নতি নিশু নিক্ষার্থী এবাং এে েকলজোত্রী
নিহত হওয়ার র্টিায় েকতেকের পনরবারকে এে লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ
ফিওয়ার নিকিঘ ি নিকয়কেি হাইকোটঘ ।
আগােী ১৫ নিকির েকযে অন্তবতীোলীি
ঘ
এ আকিি পালি েরকত নিকিঘি
নিকয়কেি আিালত। এেই সকঙ্গ ওই চার নিক্ষার্থীর পনরবারকে ফেি ৫০ লাখ
টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত নিকিঘ ি ফিওয়া হকব িা, তা জািকত ফচকয় রুল জানর
েকরকেি আিালত।
েঙ্গলবার জিস্বাকর্থ ঘ িাকয়র েরা এে নরট আকবিকির োর্থনেে শুিানি ফিকষ
নবচারপনত ফিখ হাসাি আনরে ও নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর সেন্বকয়
গঠিত হাইকোটঘ ফবঞ্চ রুলসহ এ আকিি ফিি। এোড়া এ নবষকয় পরবতী
আকিকির জিে ১৫ এনেল নিি নিযারণ
ঘ
েকরকেি আিালত।
আিালকত আকবিকির পকক্ষ শুিানি েকরি বোনরস্টার আবিুল হানলে। সকঙ্গ
নেকলি আইিজীবী জানেউল হে েয়সাল।

এর আকগ চট্টগ্রাকে গত ২২ জািুয়ানর অষ্টে ফেনণর এে নিক্ষার্থী ও ১৬
জািুয়ানর এে েকলজ নিক্ষার্থী এবাং ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ গত ২৮ জািুয়ানর
সকহাির িুই নিশু সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহত হয়।
পকর ওই র্টিায় নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি এবাং বাাংলাকিি
নলগোল এইড অোে সানভঘকসস ট্রাকস্টর (ব্লাস্ট) পকক্ষ হাইকোকটঘ নরট িাকয়র েরা
হয়।
পকর আবিুল হানলে বকলি, আিালত ক্ষনতপূরকণর আকিি োড়াও িুর্টিার
ঘ
েনতকবিি নোংবা োেলা এবাং নিহতকির িাে, পনরচয়, চালে ও পনরবহিগুকলার
োনলকের পনরচয় আিালকত িানখকলর নিকিঘ ি নিকয়কেি।
এোড়া আকবিকির পনরকেনক্ষকত আিালত রুল জানর েকরি। রুকল সাংনিষ্ট
অযোকিি ও নবনয অিুসাকর ফোটর াি চালেকির

র্থা র্থ েনিক্ষকণ বের্থতা,
ঘ

ওইসব র্টিায় োেলা িা েরা, চালেকির ফগ্রেতার িা েরা ফেি অববয ফর্াষণা
েরা হকব িা এবাং েকতেকের পনরবারকে ৫০ লাখ টাো ক্ষনতপূরকণর ফেি
নিকিঘ ি ফিওয়া হকব িা, তা জািকত চাওয়া হয়।
চার সপ্তাকহর েকযে স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালয় সনচব, সড়ে পনরবহি ও ফসতয েন্ত্রণালয়
সনচব, বাাংলাকিি সড়ে পনরবহি েতৃপ
ঘ কক্ষর (নবআরঠটএ) ফচয়ারেোি, পুনলকির
েহাপনরিিে,
ঘ ঢাো েহািগর পুনলকির েনেিিার, চট্টগ্রাে েহািগর পুনলকির
েনেিিারসহ ১৪ জি নববািীকে রুকলর জবাব নিকত বলা হকয়কে।
গত ২২ জািুয়ানর চট্টগ্রাকে বাসা ফর্থকে ফবর হকয় ফটকম্পা েকর স্কুকল াওয়ার
পকর্থ িুর্টিার
ঘ
নিোর হকয় োণ হারায় স্কুলোত্র োজী োহেুিুর রহোি (১৪)।
োহেুি সরোনর েকলজজকয়ট উচ্চ নবিোলকয়র অষ্টে ফেনণর োত্র নেল। পকর
১৬ জািুয়ানর েকলকজ াওয়ার উকিকিে ফবর হকয় সড়কে োণ হারাি চট্টগ্রাে
সরোনর নসঠট েকলকজর উচ্চ োযেনেে বানণজে নবভাকগর ের্থে বকষরঘ নিক্ষার্থী
ফসাো বড়ুয়া (১৮)।
এ োড়া গত ২৮ জািুয়ানর ঢাোর িনক্ষণ ফেরািীগকঞ্জর রাকজন্দ্রপুর ফোল্লারপুল
এলাোয় ট্রাকের যাক্কায় ফোটরসাইকেল আকরাহী িুই ভাই-ফবাি নিহত হয়। তারা
হকলা হাসিাবাি েসকোপনলটি স্কুল অোে েকলকজর ষষ্ঠ ফেনণর োত্রী আেনরি
(১৩) ও তার ফোট ভাই এবাং এেই স্কুকলর চতয র্থ ঘ ফেনণর োত্র আেসার উজিি
(১০)।

এডযকেিি বাাংলা/একে
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তনহি ৪ তশক্ষার্থীর পতরোরবক ক্ষতিপূরে
তদবি হাইবকাবটঘ র তনবদঘশ
নিজস্ব েনতকবিে | ০৫ ফেবররুয়ানর, ২০১৯
জািুয়ানরকত সড়ে িুর্টিায়
ঘ
চট্টগ্রাে ও ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ নতি নিশু নিক্ষার্থী ও এে
েকলজোত্রী নিহত হওয়ার র্টিায় েকতেকের পনরবারকে ১৫ নিকির েকযে এেলাখ টাো েকর
অন্তবতীোলীি
ঘ
ক্ষনতপূরণ নিকত নিকিঘ ি নিকয়কেি হাইকোটঘ । েঙ্গলবার (৫ ফেবররুয়ানর)
নবচারপনত ফিখ হাসাি আনরে ও নবচারপনত রাজজে আল জনলকলর হাইকোটঘ ফবঞ্চ রুলসহ
অন্তবতীোলীি
ঘ
এ আকিি ফিি।
তকব ৫০ লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত ফেি নিকিঘি ফিওয়া হকব িা তা জািকত ফচকয় রুল
জানর েকরকেি হাইকোটঘ । আিালকত আকবিকির পকক্ষ শুিানি েকরি বোনরস্টার আব্দুল
হানলে। সকঙ্গ নেকলি আইিজীবী জানেউল হে েয়সাল।
চট্টগ্রাকে ২২ জািুয়ানর ৮ে ফেনণর এে নিক্ষার্থী ও ১৬ জািুয়ানর এে েকলজ নিক্ষার্থী এবাং
ঢাোর ফেরািীগকঞ্জ সকহাির িুই নিশু ২৮ জািুয়ানর সড়ে িুর্টিায়
ঘ
নিহত হি। এ র্টিায়
হাইকোকটঘ নচলকেি চোনরঠট বাাংলাকিি োউকেিি ও বাাংলাকিি নলগোল এইড অোে
সানভঘকসস ট্রাকস্টর পকক্ষ নরট েরা হয়।
বোনরস্টার আব্দুল হানলে আব্দুল হানলে বকলি, এ নতি র্টিায় নিহত চারজকির েকতেকের
পনরবারকে ১৫ নিকির েকযে ১ লাখ টাো েকর ক্ষনতপূরণ নিকত অন্তবতীোলীি
ঘ
আকিি
নিকয়কেি হাইকোটঘ ।
এ র্টিার েনতকবিি নোংবা োেলা ও নিহতকির িাে পনরচয়, চালে ও পনরবহিগুকলার
োনলকের পনরচয় আিালকত িানখল েরকত নিকিঘ ি ফিওয়া হকয়কে।
এোড়া রুলও জানর েকরকেি আিালত। রুকল সাংনিষ্ট অযোকিি ও নবনয অিুসাকর ফোটর াি
চালেকির র্থা র্থ েনিক্ষকণ বের্থতা,
ঘ ওইসব র্টিায় োেলা িা েরা, চালেকির ফগ্রেতার িা
েরা ফেি অববয ফর্াষণা েরা হকব িা এবাং েকতেকের পনরবারকে ৫০ লাখ টাো ক্ষনতপূরকণর
ফেি নিকিঘি ফিওয়া হকব িা তা জািকত ফচকয় রুল জানর েকরকেি হাইকোটঘ ।

চার সপ্তাকহর েকযে স্বরাষ্ট্রসনচব, সড়ে পনরবহি ও ফসতয সনচব, বাাংলাকিি সড়ে পনরবহি
েতৃপ
ঘ ক্ষ (নবআরঠটএ) এর ফচয়ারেোি, পুনলকির েহাপনরিিে,
ঘ ঢাো েহািগর পুনলকির
েনেিিার, চট্টগ্রাে েহািগর পুনলকির েনেিিারসহ ১৪ জিকে রুকলর জবাব নিকত বলা
হকয়কে।
আব্দুল হানলে আরও জািাি, এ নবষকয় পরবতী আকিকির জিে ১৫ এনেল আকিকির জিে
ফরকখকেি।
গত ২২ জািুয়ানর বাসা ফর্থকে ফবর হকয় ফটকম্পা েকর স্কুকল াজিল োজী োহেুিুর রহোি
(১৪)। নেন্তু স্কুকল াওয়া হয়নি তার। পকর্থ ফটকম্পার সকঙ্গ নবপরীতেুখী এেঠট অকটানরেিার
সাংর্ষ হয়।
ঘ
এসেয় োহেুিুর ও অকটানরেিার চালেকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাে
ফেনডেোল েকলজ হাসপাতাকল পািাকিা হয়। ফসখাকিই োহেুিুকরর েৃতযে হয়। ফস চট্টগ্রাকের
সরোনর েকলজজকয়ট উচ্চ নবিোলকয়র অষ্টে ফেনণর োত্র।
২৮ জািুয়ানর ঢাোর িনক্ষণ ফেরািীগকঞ্জর রাকজন্দ্রপুর ফোল্লার পুল এলাোয় ট্রাকের যাক্কায়
ফোটরসাইকেল আকরাহী িুই ভাই-ফবাি নিহত হয়। তারা হকলা- হাসিাবাি েসকোপনলটি স্কুল
অোে েকলকজর ষষ্ঠ ফেনণর োত্রী আেনরি (১৩) ও তার ফোট ভাই এেই স্কুকলর চতয র্থ ফেনণর
ঘ
োত্র আেসার উজিি (১০)।
িুপুকর স্কুল েযঠটর পর ডানলে তার িুই ফেকল-ফেকয়কে নিকয় ফোটরসাইকেলক াকগ বানড়র
উকিকিে রওিা ফিি। রাকজন্দ্রপুর ফোল্লার পুল এলাোয় ফপ ৌঁোকল এেঠট ফবপকরায়া গনতর ট্রাে
তাকির চাপা নিকয় পানলকয় ায়। একত র্টিাস্থকলই িুই ভাই-ফবাকির েৃতযে হয়।
১৬ জািুয়ানর েকলকজ াওয়ার উকিকিে সোকল বাসা ফর্থকে ফবর হি চট্টগ্রাে সরোনর নসঠট
েকলকজর উচ্চ োযেনেে বানণজে নবভাকগর ের্থে বকষরঘ নিক্ষার্থী ফসাো বড়ুয়া (১৮)।
বাসক াকগ ফোকতায়ালীর ফোকড় ফিকে পার হজিকলি রাস্তা। নেন্তু ফে জািকতা, রাস্তা পার হকত
নগকয় নিকজই চকল াকবি জীবকির ওপাকর। ফোকতায়ালী ফোকড় োভাডঘভোিচাপায় নতনি োণ
হারাি।

