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দশ বছের নবায়ন ছাড়াই চলেছ ৭১ হাজার গািড় - ১৯ িদেন সাত হাজার মামলা 

কািশত: ৩১ - মাচ, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম. 

রাজন ভ াচায ॥ ঢাকাসহ সারােদেশ এেকর পর এক সড়ক ঘটনা িনেয় আেলাচনার শষ নই। মহানগর থেক  কের হাইওেয়, 
আ িলক ও িফডার সড়েকও ঘটেছ ঘটনা। বাড়েছ লােশর সাির। ঘটনার িতকার িনেয়ও আেলাচনা-সমােলাচনার শষ নই। 
অথাৎ ঘটনা রােধ সরকােরর প  থেক যসব পদে প নয়া হয় এর বিশরভাগই কাযকর হয় না। এই অব ায়  উেঠেছ, মাট 
পিরবহেনর মে  িফটেনসিবহীন যােনর সং া ত অেথই কত।  

রা ীয় পিরবহন িনয় ণ সং া বাংলােদশ রাড া েপাট অথির র (িবআর এ) িহসােব দখা গেছ, সারােদেশ তািলকা  
যানবাহেনর িতনভােগর একভাগ চলেছ রাজধানী ঢাকায়। আর মাট যানবাহেনর মে  ৭১ হাজার আেছ চলাচেলর অেযা । যিদও 
এসব পিরবহন িদি  আইন লা বািহনীর চাখ ফ িক িদেয় সড়েক চলেছ। 

িবেশষ রা বলেছন, বপেরায়া গািড় চালােনার পাশাপািশ সড়ক ঘটনার অ তম কারণ িফটেনস ছাড়া গািড়। িবআর এ বলেছ, 
সড়েক নরাজ  থামােত ঢাকাসহ সারােদেশ অিভযান চলমান। গত এক জা য়াির থেক ১৯ মাচ পয  া মাণ আদালেতর 
অিভযােন সাত হাজার ১২৮  মামলা হেয়েছ। এসব মামলায় জিরমানা আদায় হেয়েছ এক কা  ২৩ লাখ ছা া  হাজার ১০০টাকা। 
এছাড়া নানা অপরােধ ১৫ চালকেক িবিভ  ময়ােদ কারাদ- দয়ার কথা জািনেয়েছ িবআর এ ক প ।  

সড়ক ঘটনােরােধ গ ত কিম  ইেতামে  চার ের বা বায়েনর পরামশ িদেয় ১১১  পািরশ তির কেরেছ। খসড়া িতেবদন  
ড়া  করেছ সােবক ম ী শাজাহান খােনর ন ে  গ ত কিম । এি েলর েতই পািরশ সড়ক পিরবহন ম ণালেয় জমা দয়ার 

কথা রেয়েছ। ম ণালেয়র কমকতারা জািনেয়েছন, এই কিম র পািরশ বা বায়ন করেব টা েফাস। এক  থক টা েফাসেক 
এজ  দািয়  দয়া হেব। ািফক িলশ, মহানগর িলশ, হাইওেয় িলশ, িবআর এ, জলা ও উপেজলা শাসনেক পািরশ 
বা বায়েন দািয়  দয়ার কথা জািনেয়েছন তারা। তেব আশ ার কথা হেলা িবগত িদেনর পািরশ েলা বা বায়ন না হওয়ায় 
সবেশষ কিম র পািরশ টা েফােসর মা েম কত  আেলার খ দখেব তাই এখন দখার িবষয়।  

নবায়ন ছাড়া চলেছ ৭১ হাজার গািড় ॥ িবআর এ ে  জানা গেছ, সারােদেশ এখন রিজে শন া  যানবাহেনর সং া ায় ৩৮ 
লাখ। ঢাকা শহের তািলকা  যানবাহন হেলা ১৩ লাখ ৯৫ হাজার ৯১৯ । যার মে  ৩৩ হাজার ৪৭০  বাস ও ১০ হাজার ৫৯২  
িমিনবােসর রিজে শন রেয়েছ। মাট যানবাহেনর ায় অেধক হেলা মাটরসাইেকল। এর সং া ৬ লাখ ৩১হাজার ৩৪০। মাট 
পিরবহেনর মে  নবায়ন ছাড়াই ৭১ হাজার ২১৮  যান এখনও সড়েক চলেছ বেল দািব কেরেছ বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প -
িবআর এ। 

মাটরযান অ ােদশ ১৯৮৩ অ যায়ী িতবছর গািড়র িফটেনস সা িফেকট নবায়ন করার বা বাধকতা থাকেলও িবআর এ 
জািনেয়েছ, ২০০৯ সােলর জা য়ািরর পর এসব যানবাহেনর িফটেনস সনদ আর নবায়ন করা হয়িন। িবআর এর ডটােবেজ িফটেনস 
ছাড়া কত যানবাহন আেছ, তা যাচাই করেত িগেয় ১০ বছর ধের এসব যানবাহেনর িফটেনস নবায়ন না করার িবষয়  বিরেয় আেস, 
বলেছ সং া । 

যানবাহেনর িফটেনস সনদ নবায়েনর অ েরাধ জািনেয় গত ১০ ফ য়াির িবআর এর এক  সংবাদ িব ি েত বলা হয়, ১০ বছেরর 
বিশ সময় ধের বশিক  যানবাহন তােদর িফটেনস নবায়ন করেছ না। এেত বাঝা যায়, ওই সব যানবাহন হয় িফটেনস সা িফেকট 

ছাড়াই চলাচল করেছ অথবা ংস বা চলাচেলর অেযা  হেয় পেড়েছ।  



এই সব যানবাহন মািলকেদর িঁশয়ার কের সংবাদ িব ি েত বলা হয়, িফটেনস ছাড়া চলাচলকারী যানবাহেনর আগামী ৩১ মর 
মে  িফটেনস নবায়ন করেত হেব। িফটেনস সা িফেকট  নবায়ন অথবা ইেতামে  যানবাহন ংস করা হেয় থাকেল যানবাহেনর 
মািলকেক স ত  জানােনার অ েরাধও কেরেছ সং া । 

তা না করেল এসব যানবাহেনর িনব ন বািতল ও জিরমানার কথাও বলেছ যানবাহন িনয় ক সরকারী এ সং া। 

জানেত চাইেল, িবআর এর পিরচালক (অপােরশন) িসতাং  শখর িব াস বেলন, না স দয়ার পরও িফটেনস সনদ নবায়ন না 
করেল এসব যানবাহেনর িনব ন বািতল করা হেব। িতিন বেলন, তােদর রিজে শন বািতল করব। বেকয়া টাকাপয়সা আদােয়র 
জ  তােদর িব ে  সা িফেকট মামলা করব। যিদ এসব যানবাহন ক থােক তাহেল  কাগজপ  নবায়ন করা উিচত। কান গািড় 
অফেরাড হেয় গেল সটাও আমােদর জানােত হেব। িক  কউই আমােদর জানায়িন।  

মািলক- িমকেদর সহেযািগতা চায় িবআর এ ॥ িবআর এ পিরচালক ( রাড সফ ) শখ মাহা দ মাহ ব-ই-র ানী জানান, ১৯ 
মাচ ব রা এলাকায় সড়ক ঘটনায় িবশ^িব ালেয়র িশ াথ র র ঘটনার ি েত ভাত পিরবহেনর রিজে শন, ট 
পারিমট ও চালেকর াইিভং লাইেস  সামিয়কভােব বািতল করা হেয়েছ। পিরবহন স ের লা র ােথ এবং এ ধরেনর মমাি ক 
সড়ক ঘটনার নরা ি  রােধ ট পারিমট ও িফটেনসিবহীন গািড় চলেত না দয়া, উপ  াইিভং লাইেস  ছাড়া গািড় না 
চালােনা, য ত  যা ী ওঠানামা না করা, বপেরায়া ও িতেযািগতা লকভােব গািড় না চালােত পিরবহন মািলক ও িমক 
সংগঠেনর আ িরক ও সি য় সহেযািগতা অত  জ রী। এ সং া  সহেযািগতা চেয় ইেতামে  িব ি  কােশর কথা জািনেয় 
িতিন বেলন, এসব অিনয়ম বে  া মাণ আদালেতর অিভযান জারদার করা হেয়েছ।  

িফটেনস ছাড়া যানবাহেনর ছড়াছিড় ॥ িবআর এর িহসােব রাজধানী ঢাকায় ১৪ হাজােরর বিশ িফটেনসিবহীন যানবাহন চলাচল 
করেছ। সড়েক িফটেনস ছাড়াই চলাচল করা এসব যানবাহেনর তািলকায় রেয়েছ িতন হাজার ৭০২  বাস, ই হাজার ৭৯৮  
িমিনবাস এবং আট হাজার ৪৮২  াক। এছাড়া ১৬ হাজার ৬১৮  অেটাির া, ছয় হাজার ২১১  অেটােটে া, ই হাজার ৫৯৬  
ডিলভাির ভ ান, ই হাজার ৪৩৪  িহউ ান হলার, িতন হাজার ৩৪  িজপ, িতন হাজার ৩৬৪  মাইে াবাস, িতন হাজার ২৪৫ 

িপকআপ, প চ হাজার ৭৯৫  ি গত গািড়, ১২৮  কােগা ভ ান। এছাড়া ৩৪৩  এ া ু েল , ৫৮  কভাডভ ান, ৯৬৬  িবেশষািয়ত 
যান, ১৮০  া ার, ছয় হাজার ৬২০  া র এবং চার হাজার ৬৪৪  অ া  যানবাহন। 

সড়ক পিরবহন সিমিতর মহাসিচব খ কার এনােয়ত উ াহ বেলন, আমরা সব মািলকেক বধ কাগজপ  ছাড়া গািড় বর না করেত 
সতক কেরিছ অেনক আেগ থেকই। অেনেকই বারণ নেছন না। তারা িনেজর মেতা কেরই গািড় চালােনার চ া করেছন। আমরা 
সি িলতভােব পিরবহন স ের লা ফরােত কাজ কের যাি । আশা কির, নগরবাসী ফল পােবন।  

জানেত চাইেল নৗ সড়ক ও রলপথ র া জাতীয় কিম র সাধারণ স াদক আশীষ মার দ বেলন, পিরবহন স ের নরােজ র 
জ  মািলক- িমক-যা ী থেক  কের সরকােরর সংি  ম ণালয় দায়ী। কউ ই া করেলই দায় এড়ােত পারেব না। তাই 
সি িলত িস াে  পিরবহেন লা িফিরেয় আনার দািব জানান িতিন। 

 


