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৫০ শতাংশ চালক- হলপার চােখ কম দেখন 

িনজ  বাতা পিরেবশক 

 

চ  গরম তার ওপর যানজেট আটকা পেড় ঘ ার পর ঘ া যা ীরা চরম অিত । মে ােরেলর কাজ, রা ার খ ড়া িঁড়েত 
রাজধানীর সড়েক যানজেটর য ণা িনত িদেনর -সংবাদ 

শহেরর গণপিরবহন চালক ও হলপারেদর ৫০ শতাংশ চােখ কম দেখন বা ীণ ি  স । গত মােস গণপিরবহেনর ১ হাজার 
২০০ চালেকর ওপর সমী া চািলেয় এই িতেবদেন বলা হেয়েছ িক  চালেকর চােখর সম া এতটাই কট য তােদর অে াপচার 
করা েয়াজন। বসরকাির উ য়ন সং া ােকর রাড সফ  া াম ও িনয়র চ ার ই ার াশনাল-ঢাকা ওেয়ে র এক যৗথ 
গেবষণায় এসব কথা উেঠ এেসেছ। রাজধানীর সােয়দাবাদ বাস টািমনােল গত ২৩ ও ২৪ এি ল সমী া  পিরচালনা করা হয়। 
গেবষণা িতেবদেন বলা হয়, সমী ায় অংশ হণকারীেদর মে  ৫০ শতাংশ চালক যােদর বিশরভাগই বাস চালান, চালেকর 
সহকারী ৪৯ শতাংশ ও বািকরা চালক ও তােদর সহকারী। অংশ হণকারীেদর মে  ২৯ শতাংেশর বয়স ৩১-৪০ বছেরর মে  ২৭ 
শতাংেশর বয়স ৪০-৫০ বছেরর মে  ও ১৯ শতাংেশর বয়স ৫১-৬০ বছেরর মে । যােদর ি শি েত সম া রেয়েছ তােদর মে  
৭৬ শতাংেশর চশমা বা িনয়িমত ও েধর েয়াজন রেয়েছ। চােখ অে াপচােরর েয়াজন রেয়েছ ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। 

ােকর রাড সফ  া ােমর ধান কামরান উল বােসত বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক পে র (িবআর এ) সদর দফতের 
আেয়ািজত অ ােন এই গেবষণার ফলাফল কাশ কেরন। অ ােন িবআর এ’র সড়ক িনরাপ া িবভােগর পিরচালক মাহ ব-ই-
র ানী বেলন, লাইেস  দয়ার আেগ চাখ পরী া কের িবআর এ। িক  এেত সম া থাকেত পাের বেলও ীকার কের নন িতিন। 

জাতীয় চ িব ান ইনি উেটর সহকারী অ াপক জহ ল ইসলাম বেলন, চালকেদর অব ই পরী া কের দখা েয়াজন। এর 
জ  আমােদর জাতীয় পযােয় এক  নীিতমালা েয়াজন। ােকর রাড সফ  া ােমর পিরচালক আহেমদ নাজ ল হােসন 
বেলন, চালকেদর ি শি  িনেয় এর আেগ আমরা িক ই জানতাম না। এ ধরেনর গেবষণা এটাই থম। 

 


