 ১৫ জুন ২০১৯

যুি গত উ য়ন এবং ঢাকা শহেরর যানবাহন
যুি র িব য়কর উ িত, িবেশষ কের গত কেয়ক দশেক িব ব াপী তথ - যুি , টিল কিমউিনেকশন এবং িডিজটাল
অক

নীয় উ াবন এবং বতমান সরকােরর

বাংলােদেশও

িতিনয়ত দৃ

যুি

বা বনীিতর ফসল আমরা যাগােযাগ খােত দখেত পাি ; যা এখন ঢাকাসহ

মান! মু বাজার অথনীিতর

ব া আডাম ি থ ১৭৭২ সােল যুি

দিখেয়িছেলন য ‘সরকারী

হাতই িনণয় করেব কান একিট দশ িক আমদািন বা রফতািন করেব।’

ব ব াপনা বা নীিত নয়, মু বাজার অথনীিতর অদৃ

ায় আড়াই শতক পর, পিরবিতত পিরি িতেত এই যুি
সমানভােব

যুি র

েযাজ ! এখন মু বাজার অথনীিতর অদৃ

ধু আমদািন-রফতািন নয়, অথনীিতর অ া

ে

আজও

হাত, সরকারী দূরদশী নীিতর সহায়তায় বাংলােদশ িবেশষত ঢাকার

যাগােযাগ ব ব ায় িভ মা া যাগ কেরেছ। উবার, পাঠাওেয়র মেতা গািড় এবং মাটরসাইেকল নটওয়াক সািভস ইেতামেধ ই
ঢাকার

ধান রা া থেক িরকশা সিরেয় িদেত

কেরেছ।

‘ াট সািভস’ এই জ ই বলা হয় কারণ মা ষ নয় যুি ই উবার জাতীয় চািহদািভি ক সািভসেক তার িনকটতম যা ীর সে
মুহূেতই যাগােযাগ ঘিটেয় দয়।

ধু তাই নয়, এই সািভস চালকেক তার পরবতী গ েব র কােছ অেপ মাণ যা ীর সে ও

অি ম যাগােযাগ ঘটায়। যার ফেল একজন যা ী নামার পরপরই উবার িনকটতম
এর ফেল সময় অপচেয়র পিরমাণ কেম যায়। পিরবহেনর
ে ) খািল থােক তা হে
প ই তার
থম

শতকরা কত ণ সময় একিট গািড় বা িসট (বাস বা

অপচয়। এই অপচয় যত কম হয় সািভেসর দ তা ততই বৃি

েনর

পায়, এর ফেল চালক এবং যা ী

ই

ফল ভাগ কেরন।

থম আমার কােছ স

ূণ ধারণাটাই অক

নীয় এবং িব য়কর মেন হেতা! আমার কােছ মেন হেতা, আমােদর ি য় ঢাকা

শহর িকংবা বাংলােদশ’ যখােন রা া এবং ভবেনর িঠকানার
ধরেনর

ে

ােন অেপ মাণ যা ীেক তুলেত স ম হয়।

াট ট াি

ে

কান ব ািনক প িত অবল ন করা হয়িন, সখােন িক এই

সািভস কান িদন কাজ করেত পারেব! ঢাকা শহরেক খুঁেজ বর করেত উবার বিশিদন নয়িন। আমার

বােধাহয় অবাক হবার মেতা আরও অেনক িকছু বািক িছল! যখন দখলাম ঢাকার মেতা অপিরকি
ােনট-এর মেত ‘সংগিঠত িবশৃ
নয়, এর সবা

ত এবং িবশৃ

ল শহর (organi“ed chaotic city) শহের উবার সািভস চালু হেয়েছ!

ল ( লানিল

ধু এই সািভস চালুই

শংসার যাগ এবং মূল ও যেথ সহনীয়!

যমন ধরা যাক, পুর িতনটার িদেক আপিন িরকশায় বইলী রাড থেক এিলফ া ট রাড বাটা িসগ াল যােবন। আপনােক িতন
িতন বার িরকশা দরদাম এবং বদলােনা ছাড়াও

ায় আিশ থেক ন ই টাকা ভাড়া

নেত হেব। একই সমেয় উবার জাতীয়

সািভেস আপনার ভাড়া লাগেব ১২০ টাকার মেতা। এিস গািড়র আরাম, রাদ-বৃি মু , িনরাপদ,
টু ডার’ যা ার জ

শতকরা ৩০ ভাগ অিতির

ই িরকশার তুলনায় মধ বা দীঘ দূরে

আরাম, রাদ-বৃি মু , িনরাপদ,

ই যুি যু । আর আপনার সে

‘ ডার

টেকস বা মালামাল থাকেল তা

’জন এর পিরবেত চারজেনর পিরবার িনেয় যাে ন। তা হেল ই িরকশা আপনােক

কথাই নই। ধরা যাক, আপিন একজন বা
িনেতই হেব।

মূল অব

ত আর ধুলাবািল মু

উবার জাতীয় সবা অব

ত আর ধুলাবািল মু

ই সা য়ী। সে

‘ ডার টু ডার’ যা ার া

করেত পােরন, আিম পিরবার পাব কই, আর আমার অিতির

৩০ ভাগ ভাড়া দয়ার

আরও পাে ন এিস গািড়র

। যারা একা চলােফরা কেরন তারা
মতা নই। তাহেল আপনার জ

রেয়েছ

সা য়ী মাটরসাইেকল সািভস।

Melbourne - Singapore
৬৩৮ A$
িব

াপন

Cheapflights.com.au

Book Now

চািহদার সে

ভাড়া িনণেয়র

ফল : পুর িতনটা সময়টা উে খ করলাম কারণ ঢাকা শহের িরকশা, িসএনিজ ভাড়ার মেতা উবার

ভাড়াও চািহদা এবং সমেয়র সে

সে

পিরবিতত হয়। পাথক টা হে

িরকশা বা িসএনিজ ভাড়া কখনও কেম না, বরং বৃি

পায়’ িবেশষত খুব ভাের বা বিশ রােত। আেগ রাত ১০টার পর িনরাপেদ ঘের ফরা ি
যানবাহন পাওয়ার ি

ার বড় কারণ িছল,

থমত আপনােক

া ব তীত বিশ ভাড়া িদেত হেতা। এই ধরেনর চািহদািভি ক সবা চালু হওয়ার ফেল আপিন িনরাপেদই

য কান সময় বািড় িফরেত পােরন সা েয়! কারণ রাত যত বাড়েত থােক, চািহদা কেম যাওয়ার সে
চািহদািভি ক সবার মূল ও কেম যায়! ফেল আপিন
যা ার ফেল এখন আর আপনােক রাদ বৃি

সে

এই ধরেনর

ত এবং তুলনামূলকভােব কম খরেচ বািড় িফরেত পােরন। ‘ ডার টু ডার’

মাথায় িনেয় রা ায় দাঁিড়েয় ির া বা িসএনিজ খুঁজেত হয় না। িনরাপেদ আপনার

বাসায় বেসই এই সবা পেত পােরন।
যা ী এবং চালক কতৃক পার
অভ

িরক মূল ায়ন : এক সময় িছল িসএনিজ চালকেদর দৗরা

আচরণ এবং িমটােরর অিতির

। িকছু ব িত ম ব তীত তােদর

ভাড়া আদায় করা িছল িনয়িমত ব াপার। তােদর সে

িবরি কর, কারণ তারা যা ীেদর অেথর িবিনমেয় সবা

কথা বলাও িছল রীিতমেতা

দােনর চেয় তু -তাি ল করােতই িছল সেচ । তাই উবােরর মেতা

চািহদািভি ক সবা চালু হওয়ােত িসএনিজর যা ীরা হেয়েছন সবেচেয় উপকৃত। িসএনিজর ভাড়ােতই তারা এিস গািড়র আরাম,
রাদ-বৃি

মু , িনরাপদ,

পাে ন। আর সই সে

ত আর ধুলাবািলমু

‘ ডার টু ডার’ সবার পাশাপািশ মালামাল নয়ার মেতা পযা

জায়গাও

দখেত পান এক সমেয়র দাপটওয়ালা িসএনিজ চালকেদর অসহায় অব া আর যা ীর আশায় তীেথর

কােকর মেতা তােদর ক ণ চাহিন!

6.6kW Solar Power Plant
For a Limited time Only $3491. Pay
Less to Power Your Home With Solar.…
িব াপন

Sunboost

Learn more
চািহদািভি ক এই যা ী পিরবহন ব ব ার আেরকিট উে খেযাগ িদক হে
ব ব া। বােসর তুলনায় এই সবা ব য়ব ল হেলও, িবপেদ

বাস বা পিরবহন ধমঘেট িবক

েয়াজনীয় গ েব যাওয়ার িবক

জ রী পিরবহন

ব ব া িহেসেব অেনেকই

সামিয়কভােব এই সবা িনেয় থােকন। একই এলাকার অিফস যা ীেদর অেনেকই এখন চারজন িমেল উবাের কেরই অিফেস
যাতায়াত কেরন, ফেল রা ায় গািড়র সংখ া কেম যায়, অথ এবং
অ

ােন পািকংেয়র সম

া

ালািন তেলরও সা য় হয়। আমােদর দেশ িবিভ সামািজক

কট। তাই দখা যায়, এখন অেনেকই িবেয় বা অ

হণ কের থােকন। এেত পািকং সম

সামািজক অ

ােন যাওয়ার জ

এই সবা

া অেনকাংেশ লাঘব হয়। আর ব ি গত গািড়র চালকেদরও গভীর রাত পয

িডউিট

করেত হয় না।
একইভােব মা ষ এয়ারেপাট বা বাস টািমনােল যাওয়ার সময় এই সবা নয়ার ফেল রা ায় গািড়র সংখ া অেধক হেয় যেত
পাের। কারণ, আপনােক নািমেয় স আেরকজন যা ী তুলেব।
াট কাড এবং জাতীয় পিরচয়প , িফ ার ি
িকছু অত

ট এবং মাবাইল ফােনর সংযুি করেণর

ফল িনরাপদ যা া : বতমান সরকার

দূরদশী পদে প িনেয়েছন যা আমােদর অজাে ই আমােদর জীবনেক কেরেছ িনরাপদ। যমন ‘ াট কাড’, আমােদর

য কান অপিরিচত মা ষ বা চালকেক শনা

করেত সাহায কের। মাবাইল ফােনর িসেমর সে

িফ ার ি

ট সংযু

হওয়ার

ফেল এখন চালক এবং যা ী উভেয়ই িনরাপদ বাধ কেরন। তাই বাংলােদেশ এখনও উবার-এ কান বড় ধরেনর অ ীিতকর
ঘটনা এখন পয

ঘেটিন। অথচ এক সময় িসএনিজর সে

ায়ই িছনতাই আর মলম পািটর উৎপােতর কথা

িতিনয়ত শানা

যত!
Hot

Hot

Hot

price drop

এই সবার জনি য়তা বৃি র কারেণ এরই মেধ বাংলােদেশ হাজার হাজার
এবং

িতিদনই এর সংখ া বৃি

িনযু

বা সলফ এম েয়ড কমসং ান হেয়েছ

পাে । আর ‘পাঠাও’ মাটরসাইেকল সািভেসর ফেলও হাজার হাজার ত ণ দেশই খুঁেজ

পেয়েছ স ানজনকভােব অথ উপাজেনর পথ। এসব যুবক এখন লাখ লাখ টাকা খরচ কের মালেয়িশয়া বা সৗিদ আরেব িগেয়
মনেবতর জীবন-যাপন করার বদেল দেশই কাজ করােক অেনক
াট ফােনর ব াপক

চলন এবং এই ধরেনর সািভেসর

য় এবং স ােনর বেল মেন করেছন।

চার ির া এবং িসএনিজেক শহেরর

াণেক

বা মূল সড়ক থেক

দূের সিরেয় দেব িনঃসে েহ। এই ধরেনর সবা অ েমাদন এবং সহজতর করার ফেল দেশর যাগােযাগ ব ব ায় এক নতুন
মা ার সংেযাজন হেয়েছ যার রেয়েছ ব মুখী উপকািরতা। এই ব ব ােক আরও জনি য় করা এবং উ ত করার জ
মেতা সবা

দানকারী

দয়া, যােত এই সবা

িত ানসমূেহর রেয়েছ চালকেদর িনরাপদ

াইিভং এবং উ ত সবা

দানকারীেদর িসএনিজ চালকেদর মেতা ভাগ বরণ করেত না হয়! এই ধরেনর নতুন

িসএনিজ চালকগণ ‘ও ভাই’ নামক সং ার মাধ েম যা ী সবা দয়ার চ া করেছন যা অব
িতেযািগতার ইিতবাচক িদক।
Hot

price drop

দােনর জ

Hot

Hot

েয়াজনীয়

উবােরর
িশ ণ

িতেযািগতার ফেল

ই মু বাজার অথনীিত এবং

লখক : সদ

ক ীয় িব ান ও

যুি

উপ-কিমিট, বাংলােদশ আওয়ামী লীগ

(Victory1971@gmail.com)
সাবধানবাণী: বািণিজ ক উে ে

এই সাইেটর কান উপাদান ব বহার করা স

ূণভােব িনিষ

এবং কিপরাইট আইেন দ নীয় অপরাধ।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক: েদশ রায়।
স াদক কতৃক াব জনক ঠ িশ পিরবার-এর সদ
িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মুি ত ও কািশত। রিজ: নং িডএ
৭৯৬।

কাযালয়: জনক ঠ ভবন,

ফান: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন),

২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন,

ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫

িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা।

ই- মইল: janakanthanews@gmail.com
ই-জনক ঠ: www.edailyjanakantha.com
Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

