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অৈবধভােব চলেছ ৩৭% বাস- াক, করও দয় না 
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*২০১৮ সােল ায় ২৯% সড়ক ঘটনার পছেন াক-কাভাড ভ ান  
* ায় ১৯ শতাংশ ঘটনা ঘেটেছ বাস-িমিনবােসর কারেণ 
* দেশ িফটেনসিবহীন াক-কাভাড ভ ান ৬৫ হাজার ৫৯৯   
*িফটেনসিবহীন বাস-িমিনবাস ২৮ হাজার ৭৯৪  

সারা দেশ ায় ৩৭ শতাংশ বাস- াক অৈবধভােব চলাচল করেছ। সড়ক িনরাপ ার জ  িঁক ণ এসব যানবাহন ৫ থেক ১০ বছর 
ধের িফটেনস (চলাচেলর উপেযাগী) সনদ িনে  না। আবার করও িদে  না। উে া জিরমানা মও েফর জ  দনদরবার  
কেরেছন মািলেকরা। এই পিরি িতেত সরকার  রাজ বি ত হে  তা নয়, িফটেনসিবহীন যানবাহেন ঘটনার িঁকও রেয়েছ। 
বাংলােদশ যা ী ক াণ সিমিত গণমা েম কািশত তে র িভি েত িতবছর সড়ক ঘটনার িতেবদন কাশ কের। সিমিতর 
সবেশষ িতেবদন অ সাের, ২০১৮ সােল সেবা  ২৯ শতাংশ সড়ক ঘটনার পছেন াক-কাভাড ভ ান জিড়ত। আর ায় ১৯ 
শতাংশ ঘেটেছ বাস-িমিনবােসর কারেণ। এসব যানবাহেনর বড় অংেশর িফটেনস নই। আবার পিব  ঈেদ বিশর ভাগ ল ড়ঝ ড় 
বাস রং কের র পেথ যা ী বহন কের। পেথ এসব যানবাহন িবকল হেয় যানজেটর কারণ হেয় ওেঠ। আবার ঘটনার িশকারও হয়। 
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প  (িবআর এ)  বলেছ, িফটেনস সনদ হালনাগাদ না থাকেল িত মােস ৪০০ টাকা কের 
জিরমানা হয়। া - টােকন সময়মেতা না িদেল জিরমানাসহ বেকয়া দড় ণ হেয় যায়। ফেল বছের যানবাহন িত ৫০ হাজার টাকা 
পয  খরচ বেকয়া জেম। বছর যত বােড়, জিরমানাসহ বেকয়ার পিরমাণও বাড়েত থােক। এমনিক কােনা কােনা যােনর িবপরীেত 
৫ থেক ৬ লাখ টাকা পয  বেকয়া জেম আেছ। এসব যানবাহন িলেশর হােত ধরা পড়েল মামলা হয়। এই মামলা না মীমাংসা কের 
আবারও ধরা পড়েল নরায় মামলা দওয়া হয়। এ ে  িলশেক টাকা িদেয় এসব যানবাহন সড়েক চেল বেল অিভেযাগ রেয়েছ। 

জানেত চাইেল িবআর এর চয়ার ান মিশয়ার রহমান থম আেলা ক বেলন, ১০ বছেরর বিশ সময় যসব যানবাহন সরকাির িফ 
ও জিরমানা না িদেয় অৈবধভােব চলেছ, স েলার িনব ন বািতল করার িস া  হেয়েছ। িতিন বেলন, িক  বাস- ােকর এত 
জিরমানা ও িফ জেম আেছ, য েলা িবি  করেলও ওই পিরমাণ অথ হেব না। অতীেত জিরমানা মও েফর েযাগ িদেলও অেনেক 
নয়িন। গত বছেরর লাইেয় রাজধানীর িবমানব র সড়েক বাসচাপায় শহীদ রিমজ উি ন ক া নেম  কেলেজর ই িশ াথ র 
াণ গেল সারা দেশ িশ াথ রা িনরাপদ সড়েকর দািবেত আে ালেন নােমন। গত মােচ রাজধানীর ন ায় িব িব ালয়িশ াথ  

আবরার আহেমদ চৗ রী বাসচাপায় িনহত হওয়ার পর আে ালন  কেরন িশ াথ রা।এসব আে ালেনর পর িলশ ও িবআর এ 
িক টা কেঠার হেল িবপােক পেড়ন মািলেকরা। এ জ  জিরমানা মও ফ কের কাগজপ  হালনাগাদ করার দৗড়ঝ প  কেরেছ 
মািলক সিমিত। পিরবহন মািলক- িমক েলা বলেছ, জিরমানা মও ফ করার জ  বাংলােদশ সড়ক পিরবহন সিমিত সড়ক 
পিরবহন ম ণালেয় আেবদেনর িত িনে । ম ণালেয়র কমকতারা বলেছন, মািলকেদর আেবদেন এর আেগ ২০১৬ ও ২০১৭ 
সােল ই দফা জিরমানা মও ফ করা হেয়েছ। তেব অিধকাংশ মািলক এ িবধা িনেয় কাগজপ  হালনাগাদ কেরনিন। এখন 
িবআর এর া মাণ আদালত ও িলেশর অিভযান জারদােরর কারেণ হয়েতা ত রা একই আেবদন করার িত িনে ন। 

িবআর এ ত  বলেছ, সারা দেশ বতমােন িফটেনসিবহীন াক-কাভাড ভ ােনর সং া ৬৫ হাজার ৫৯৯। মাট াক-কাভাড ভ ান 
আেছ ১ লাখ ৮০ হাজার ৩৪৫। অথাৎ, ৩৬ দশিমক ৩৭ শতাংশ াক-কাভাড ভ ােনর িফটেনস সনদ নই। অ িদেক বাস-িমিনবাস 
আেছ ৭৬ হাজার ৪৯। এর মে  িফটেনস সনদ নই ২৮ হাজার ৭৯৪ র (৩৭.৮৬ শতাংশ)। িবআর এর নিথ অ সাের, এই বাস-
াক েলার বিশর ভাগই ২০০৯ সােলর পর আর িবআর এেত আেসিন। বতমােন সব যানবাহন িমেল িফটেনসিবহীন যানবাহেনর 

সং া ৫ লাখ ১৮ হাজার ৪৫১। ২০০৯ সােল িফটেনসিবহীন যানবাহেনর সং া িছল ৮৬ হাজার ২৭৪। ২০০৯ সােল িনবি ত 
যানবাহন িছল ১৩ লাখ ৭ হাজার ৩৮৬। বতমােন যানবাহন ৩৯ লাখ ৭৩ হাজার ২২৭। 



সরকার ঢাকায় াক-কাভাড ভ ােনর বয়সসীমা িনধারণ কেরেছ ২৫ বছর। আর বাস-িমিনবােসর বয়সসীমা ২০ বছর। এরপর এসব 
যানবাহন ঢাকায় চলেত পারার কথা নয়। িক  কাগজপ  হালনাগাদ না থাকার কারেণ এসব যানবাহন িলশেক ষ িদেয় চেল বেল 
অিভেযাগ আেছ। ঢাকার বাইের যসব যানবাহন িবি  কের দওয়া হেয়েছ, স েলার মািলকানা বদল করা যাে  না। এই 
পিরি িতেত বকায়দায় পেড়েছন মািলেকরা। গত ২৬ ম তজগ ওেয় বাংলােদশ াক-কাভাড ভ ান মািলক সিমিত তােদর 
কাযালেয় এক জ ির সভা কের। ওই সভায় দীঘিদন কাগজপ  হালনাগাদ নই এমন যানবাহন জিরমানা ছাড়া িফটেনস সনদ নবায়ন 
করার দািব ওেঠ। 
 
জানেত চাইেল বাংলােদশ াক-কাভাড ভ ান মািলক সিমিতর সাধারণ স াদক ম আলী থম আেলা ক বেলন, িফটেনসসহ 
অ া  কাগজপ  হালানাগাদ না থাকার পরও যানবাহন চলাচল ব  নই। এর জ  মািলকেদর হয়রািনর িশকার হেত হে , ষ 
িদেত হে । সরকার জিরমানা মও ফ কের িদেল বধ য িফ ও কর আেছ, তাও িব ল। তখন টাকাটা সরকােরর কাষাগাের জমা 
হেব। সময়মেতা কন িফ, কর দওয়া হয় না জানেত চাইেল িতিন বেলন, যানবাহন চালােত হেল ৫  কাগজ হালনাগাদ থাকেত হয়। 
কােনা একটা সময়মেতা নবায়ন না হেল অ েলাও আর করা হয় না। একপযােয় জিরমানাসহ কর-িফ এত িব ল হেয় যায়, তখন 

মািলেকরা েষর পথ বেছ নন। িক  এখন পিরি িত িক টা ক ন। তাই সবাই বধ পেথ যানবাহন চালােত চাইেছন। 
 
আইেন সব ধরেনর যানবাহেন িফটেনসসহ সব ধরেনর কাগজপ  হালনাগাদ থাকা বা তা লক। ন ন য সড়ক পিরবহন আইন 
হেয়েছ তােত কাগজপ  না থাকার দােয় জিরমানার পিরমাণ বাড়ােনা হেয়েছ। িনরাপদ সড়েকর দািবেত িশ াথ েদর আে ালেনর 
পিরে ি েত গত বছেরর ১৯ সে র পাস করা হয় সড়ক পিরবহন আইন। এরপর আইন র বশ কেয়ক  ধারা সংেশাধেনর 
দািবেত আে ালেন নােমন পিরবহন মািলক- িমেকরা। এেত আইন  কাযকেরর িবষয়  চাপা পেড় যায়। 
 
জানেত চাইেল পিরবহন িবেশষ  অ াপক সাম ল হক থম আেলা ক বেলন, িবআর এেত যানবাহেনর কাগজপ  হালনাগাদ 
করেত িগেয় অেনেকই হয়রািনর িশকার হন। দালালেদর দৗরাে র কারেণ বাড়িত খরচও হয়। আবার মািলেকরা জােনন, কাগজপ  
হালনাগাদ না কেরও চলা যায়। সব িমিলেয় আইন েয়ােগর ব া বই বল। এ জ ই িদেনর পর িদন এসব যানবাহন অৈবধভােব 
চলেছ। ঘটনা হেলই দখা যায়, ওই গািড়র িফটেনস নই, কাগজপ  য়া। 


