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সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর বেলেছন, রা ীয় মািলকানাধীন বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
করেপােরশেনর (িবআরিটিস)  অতীত খবু এটা খকর নয়। এখােন অিনয়ম- নীিতর জ াল দীঘিদন ধের
বাসা বেঁধেছ।  কােনা কমকতা কত টাকা বতন পান, কাথা থেক কত টাকা আেস সব আিম জািন।

গতকাল বধুবার পুের রাজধানীর মিতিঝল িবআরিটিস ভবেন ম ণালেয় পুনরায় দািয়  পেয় কমকতােদর
সে  মতিবিনময়কােল  িতিন  এ  কথা  বেলন।  এ  সময় সং ািটর চয়ারম ান  ফিরদ  আহেমদসহ অ
কমকতারা উপি ত িছেলন।

সড়ক পিরবহন ম ী বেলন, িবআরিটিস’র বহের নতনু আেরা ১১০০িট গািড় যু  হে । এরমেধ  ৩০০
ডাবল  ডকার (ি তল বাস), ৩০০ িসে ল ডকার বাস রেয়েছ। এসব বােসর মেধ  ২০০িট এিস এবং
১০০িট নন এিস। এছাড়া ৫০০িট াক যু  হেব।

এি ল মােসর মেধ ই এসব গািড় চেল আসেব জািনেয় ওবায় ল কােদর বেলন, এরইমেধ  িকছু গািড়
গাজীপুের চেল এেসেছ, িকছু গািড় ’একিদেনর মেধ ই সীমাে  চেল আসেব। িতিন  আেরা বেলন, নতনু
গািড় আসেব। এেত জনগণ িবেশষ কের গণপিরবহেনর সংকট দরূ হেব। জনগেণর জ  সটা ি র খবর,
িক  আমার অিভ তা খকর নয়। এর আেগও গািড় এেসেছ, এইসব গািড় মরামত ও র ণােব েণর
অভােব বােজ অব ায় রেয়েছ। নতুন গািড় েলা কতিদন  টকসই হেব এ িনেয় আমার  রেয়েছ।

সড়ক পিরবহন ও সতুম ী বেলন, সং ার গািড়বহর পিরচালনা, র ণােব ণ এবং রাজ  আহরেণ তা
িনি ত করেত সফটওয় ারিভি ক িডিজটাল ব ব াপনা চালু করা হে । এরই মেধ  কল াণপুর, মিতিঝল
ও গাবতলী িডেপােত পরী ামলূক িডিজটাল ব ব াপনা  হেয়েছ। এেত নীিত কমার পাশাপািশ সবার
মান বিৃ  পােব।

কমকতােদর নীিতর ইি ত  িদেয়  ম ী  বেলন,  িবিভ  ধরেনর অিনয়ম,  এই  নগরীেত।  হঠাত্  একটা
িবআরিটিস বােস যখন আিম উিঠ, তখন  দিখ িসেট ছাল-বাকল উেঠ গেছ। এিস কাজ কের না। এই
অব া দীঘিদন ধের। বাইের গািড়র িদেক তাকােনা যায় না। সিঠক ব ি র হােত নতুন গািড়র দািয়
দওয়ার পরামশ িদেয় িতিন বেলন, সিঠক ব ি র হােত দািয়  না পড়েল িবআরিটিস’র আেগর পিরণিত-ই

হেব।

িবআরিটিস  চয়ারম ানেক উে  কের ম ী  বেলন,  যসব  গািড় িবিভ  জায়গায় িলজ দওয়া  আেছ
স েলার িহসাব িদেত হেব। কার কােছ কত বছর ধের কতিট গািড় আেছ, িকেসর িবিনমেয় আেছ, এ েলা

জানা দরকার। তা না হেল কািট কািট ডলার খরচ কের িবেদশ থেক গািড় এেন জন ােথর কােনা
উপকার হেব না।
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থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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