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৬ লাখ ভাির চালকেক িশ ণ দেব সশ  বািহনী, িবআরিটএ, িবআরিটিস ও বসরকাির
িত ান * িবআরিটএর তথ মেত- সারা দেশ গািড় ায় ৪০ লাখ, চালক ৩০ লােখর কম
কাশ : ১০ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ ৬ লাখ ভাির চালক তিরেত ‘ াশ া াম’র উেদ াগ িনেয়েছ সরকার। বতমােন হালকা গািড়
চালাে ন এবং  হালকা  গািড় চালােনার লাইেস  িনেয় ভাির গািড় চালাে ন এমন চালকেদর িবেশষ

িশ ণ দয়া হেব। এর ব য়ভার বহন করেব সরকার।

এ িশ েণর মাধ েম তােদর ভাির গািড়র দ  চালক িহেসেব তরা করা হেব। সড়ক ঘটনা কিমেয়
আনেত এ উেদ াগ নয়া হেয়েছ। আগামী ৫ বছেরর মেধ  বাংলােদশ সশ  বািহনী িবভাগ, িবআরিটএ,
িবআরিটিস ও বসরকাির িত ান িমেল এসব চালকেদর িশ ণ দয়া হেব। ধু  তাই নয়,  চালেকর
পাশাপািশ ১ হাজার থেক ১ হাজার ২০০ িশ কেকও িশ ণ দয়া হেব।

স িত সরকাির ও বসরকাির িত ােনর স মতা িবেবচনা কের ৬ লাখ চালক তিরর এ উেদ াগ নয়া
হয়। যিদও এর আেগ উ পযােয়র এক বঠেক দেশ ১০ লাখ চালক তিরর িস া  নয়া হেয়িছল। পের

িত ান েলার স মতা িবেবচনায় এ সংখ া কিমেয় আনা হয়। সংি  সূ েলা এসব তথ  জািনেয়েছ।

  কাজী জেবল
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দেশ দ  চালেকর অভােবই সড়েক বিশ ঘটনা  ঘটেছ।  এেত াণহািন ঘটেছ িবিভ  ণী- পশার
মা েষর। উপাজন ম ব ি েক হািরেয় অেনক পিরবার পেথ বসেছ। বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ
(িবআরিটএ) সেূ  জানা  গেছ,  সারা  দেশ ছাট-বড় িমিলেয় ৩৯ লাখ ৭৩ হাজার বা  ায় ৪০ লাখ
মাটরযান  রেয়েছ।  এর  মেধ  ায়  আড়াই  লাখ  রেয়েছ  ভাির  গািড়  অথাৎ  বাস,  াক,  িমিনবাস,

কাভাডভ ান ও ট াংকার। আর চালক রেয়েছন ৩০ লােখর কম। এর মেধ  ভাির গািড়র চালক রেয়েছন ১
লাখ ৬০ হাজার। এ িহসােব ায় ১ লাখ ভাির গািড়র উপযু  চালক নই। হালকা গািড়র লাইেস ধারী
চালক বা ভুয়া লাইেস ধারী চালক এসব ভাির যানবাহন চািলেয় বড়াে ন। আর মােটর ওপর ায় ১০
লাখ গািড়েত লাইেস ধারী চালকই নই। বসরকাির সূ মেত,  লাইেস  ছাড়াই অেনক গািড় চলেছ।
ওইসব গািড় চলাে ন ভুয়া লাইেস ধারী অথবা লাইেস হীন চালেকরা। এ েলা সড়ক ঘটনার অ তম
কারণ।

বাংলােদশ  েকৗশল  িব িবদ ালেয়র  (বেুয়ট)  এি েড ট  িরসাচ  ই িটিটউেটর  (এআরআই)  এক
পিরসংখ ােন দখা গেছ, ২০১৮ সােল সারা দেশ ৩ হাজার ৫১৩িট সড়ক ঘটনা ঘেট। এেত ৪ হাজার
৭৬ জন িনহত ও ৮ হাজার ৭১৫ জন আহত হেয়েছন। এসব ঘটনার ৪৫ শতাংশ বাস ও ােকর কারেণ
ঘেটেছ। এর মেধ  ২৩ শতাংেশর জ  দায়ী বাস ও ২২ শতাংেশর জ  দায়ী াক। এ িট যানবাহনই
ভাির িহেসেব গণ  করা হয়। এর আেগর বছর ২০১৭ সােল ৪৭ শতাংশ ঘটনা ঘেট বাস ও ােকর
কারেণ।

নতনু চালক তিরর িবষেয় সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব মা. নজ ল ইসলাম যগুা রেক
বেলন, দেশ দ  ও ভাির চালেকর অভাব রেয়েছ। দরূপা ার গািড়েত টানা ৫ ঘ ার বিশ কােনা চালক
গািড় চালােত পারেবন না। মঘ া িনধািরত রেয়েছ ৮ ঘ া। এ িহসােব অেনক চালেকর েয়াজন।

এজ  দ  চালক তির করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, এ উেদ াগ বা বায়ন হেল সড়েক
ঘটনা কিমেয় আনা ও সড়ক িনরাপ া বাড়ােনা স ব হেব। জানা গেছ, দ  চালক তিরেত সরকােরর

উ পযােয় ত াবধােন কায ম চলেছ। সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ স িত এ সং া  একিট
বঠক অ ি ত হয়। এ বঠেক নতৃে  দন সিচব িনেজই। এছাড়া সম য়কারী সং া িহেসেব বাংলােদশ

সড়ক পিরবহন কেপােরশেন (িবআরিটিস) বঠক অ ি ত হয়। এর আেগ এি েল ধানম ীর কাযালেয়
এসিডিজ িবষয়ক মখু  সম য়ক মা. আবলু কালাম আজােদর উপি িতেতও এ সং া  বঠক অ ি ত
হয়।

এসব বঠেক ১০ লাখ চালকেক িশ ণ দয়ার িস া  নয়া হয়। িক  স মতা িবেবচনা কের পের তা
কিমেয় ৬ লােখ আনা হেয়েছ। সবেশষ পিরক না অ যায়ী, িবআরিটিস ই লাখ, িবএমইিট ই লাখ,
সশ  বািহনী  িবভাগ এক লাখ ও অথ ম ণালেয়র এসইআইিপ কে র অধীেন এক লাখ চালকেক

িশ ণ দয়া হেব।  িবআরিটিসর িনজ  িশ ণ ক  ছাড়াও বসরকাির সং া  াক,  িনেটাল টাটা,
িনরাপদ সড়ক চাই, িবআরিটএর িশ ণ ক েলার স মতা অ যায়ী চালকেদর িশ েণর জ  কাটা
ভাগ করা হেব। ইিতমেধ  িশ েণর অিভ  কাস মিডউল বা িসেলবাস চড়ূা  করা হেয়েছ।

সংি রা জানান, াশ াগােমর আওতায় হালকা গািড় চালােনার লাইেস  িনেয় যসব চালক ভাির
গািড় চালাে ন তােদর ২ স াহ এবং যারা হালকা গািড় চালাে ন তােদর ৪ স াহব াপী িশ ণ দয়া
হেব। এ সময় তােদর গািড় িশ েণর পাশাপািশ সড়ক িনরাপ া, মাদক থেক দেূর থাকা, সেচতনতা
বাড়ােনা, মানিবক ণাবলী তিরর ওপর জার দয়া হেব। পের িবআরিটএর অধীেন িনয়িমত পরী া অংশ
িনেয় পাস করেলই তারা ত ভাির লাইেস  পােবন।

এছাড়া সারা দেশ ৬িট িত ােনর মাধ েম ১ হাজার থেক ১ হাজার ২০০ জন িশ কেকও িশ ণ
দয়া হেব। আরও জানা গেছ, জন িত িশ কেক িশ ণ দয়ার জ  স াব  ব য় ধরা হেয়েছ ৪৯

হাজার ৪৭৫ টাকা।  আর যারা  হালকা  গািড়র লাইেস  িনেয় ভাির গািড় চালাে ন  তােদর ২  স াহ
িশ ণ িদেত জন িত ২৫ হাজার ৪০ টাকা ও হালকা গািড়র চালকেদর ৪ স াহ িশ ণ িদেত জন িত

৪২ হাজার ৯৮০ টাকা খরচ হেব। এ খরচ সরকার বহন করেব। এছাড়া এিশয়ান ডভলপেম ট ব াংক
এিডিব থেকও অথ সহায়তা নয়া হেব।
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