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য়া চালেক চলেছ ৩৮% ভারী যান 
আেনায়ার হােসন, ঢাকা 
২৩ ন ২০১৯, ১১:১৪  
আপেডট: ২৩ ন ২০১৯, ১১:১৮ 
* দেশ ভারী যানবাহন আেছ ২ লাখ ৫২ হাজার 
* বধ চালেকর লাইেস  ১ লাখ ৫৫ হাজার 
* িত  ভারী যােনর িবপরীেত চালক থাকা দরকার িতনজন 
* চালক আেছন একজেনর কম 
* ৯০% ঘটনার পছেন চালক কােনা না কােনাভােব দায়ী 
* ৫৩% সড়ক ঘটনার জ  দায়ী যানবাহেনর অিতির  গিত 

ভারী যানবাহন দীঘ সময় ধের রা ায় চেল। এ জ  যানবাহেনর লনায় চালেকর সং া বিশ থাকা জ ির। অথচ দেশর ায় ৩৮ 
শতাংেশর বিশ ভারী যানবাহেনর চালেকর কােনা লাইেস  নই। মাটরযান আইেন ভারী যানবাহেনর মে  পেড়—বাস, াক, 
কাভাড ভ ান, িবেশষ যানবাহন (লির, িম চার মিশনবাহী যান)। আর হালকা যানবাহন হে — মাটরগািড়, াি ক াব, 
মাইে াবাস, িহউ ান হলার, অ া ু েল , িপকআপ, িজপ ইত ািদ। বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক পে র (িবআর এ) ত  বলেছ, 
দেশ ভারী যানবাহন আেছ ২ লাখ ৫২ হাজার। এসব যানবাহেনর িবপরীেত বধ লাইেস  আেছ এমন চালেকর সং া ১ লাখ ৫৫ 

হাজার। অথাৎ ৩৮ দশিমক ৪৯ শতাংশ যানবাহন চলেছ য়া চালক িদেয়। আর দেশ হালকা যানবাহেনর সং া ৭ লােখর িক  
বিশ। এই িণর যানবাহেনর চালেকর লাইেস  আেছ ১৭ লােখর ওপের। অথাৎ যানবাহেনর লনায় চালেকর লাইেস  আড়াই 
ণ। সড়ক ঘটনার বড় কারণ ভারী যানবাহেনর বপেরায়া গিত। 

মাটরযান আইন অ সাের, একজন চালক একটানা প চ ঘ ার বিশ ভারী যানবাহন চালােত পারেবন না। আধঘ ার িবরিত িদেয় 
নরায় চালােত পারেবন। তেব িদেন ৮ ঘ া এবং স ােহ ৪৮ ঘ ার বিশ চালােত দওয়া যােব না। আর এ  িনি ত করার দািয়  

যানবাহেনর মািলেকর। সড়ক পিরবহন ম ণালয় ও মািলক িমক সংগঠেনর  বলেছ, ভারী যানবাহেনর মািলকেদর এক  বড় 
অংশই মতাসীন দেলর নতা–কম । মািলক িমক সংগঠন েলাও িনয় ণ কেরন মতাসীন নতারা। যমন বাসমািলকেদর 
সবেচেয় বড় সংগঠন বাংলােদশ সড়ক পিরবহন সিমিতর সভাপিত মিসউর রহমান। িতিন জাতীয় পা র মহাসিচব ও আওয়ামী লীগ 
সরকােরর সােবক িতম ী। সংগঠন র মহাসিচব খা কার এনােয়ত উ াহ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীেগর দি ণ শাখার 
সহসভাপিত। িমকেদর শীষ সংগঠন বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনর কাযকরী সভাপিত হেলন আওয়ামী লীেগর 
সাংসদ ও সােবক নৗপিরবহনম ী শাজাহান খান। 

চালক দরকার আড়াই থেক িতন ণ: ভারী যানবাহন বািণিজ ক িণর। এসব যানবাহেনর জ  পশাদার চালক হেত হয়। 
মাটরযান আইন অ সাের, ভারী যানবাহেনর চালেকর সবিন  বয়সসীমা ২১ বছর। আর হালকা যােনর চালেকর সবিন  বয়স ১৮ 

বছর। একজন হালকা যােনর চালক িতন বছর পর মাঝাির যােনর লাইেস  পেত পােরন। মাঝাির যান চালােনার িতন বছেরর 
অিভ তা থাকেলই কবল ভারী যােনর চালক হেত পারেবন। পশাদার চালকেক প চ বছর পরপর পরী া িদেয় লাইেস  নবায়ন 
করেত হয়। অথাৎ হালকা যানবাহেনর লনায় ভারী যােনর চালক হওয়ার ি য়া ক ন। কারণ, ভারী যানবাহন েরর পেথ চেল। 
িক  িক  াক-কাভাড ভ ান টানা -িতন িদনও রা ায় থােক। মাটরযান আইন মেন এবং েরর যা ার কথা িবেবচনায় িনেল 
যানবাহেনর লনায় চালক আড়াই থেক িতন ণ থাকা জ ির। এ িবষেয় িবআর এর চয়ার ান মিশয়ার রহমান থম আেলা ক 
বেলন, চালেকর সংকট আেছ, এটা সত । এ জ  ত রা হালকা থেক মাঝাির এবং মাঝাির থেক ভারী যানবাহন চালােনার 
লাইেসে র পরী া দওয়ার জ  এক বছেরর অিভ তা েধ িদেয়েছন। অথাৎ য র হালকা লাইেস  আেছ, িতিন ই বছেরই 



পরী ায় পাস কের ভারী যােনর লাইেস  পেত পােরন। তেব এই েযাগ দওয়ার পরও চালেকরা কম আসেছন। পশাদার চালেকর 
লাইেস  দওয়ার ি য়া এবং ত েদর িশ েণর জ  িবআর এ বশ িক  উে াগ িনেয়েছ। 

রপা া ও রাজধানীর পেথ বাস- াক চালান এমন প চজন চালেকর সে  কথা হয় এই িতেবদেকর। এর মে  জেনর বধ 
লাইেস  আেছ বেল জানান। একজেনর লাইেস  আেছ, তেব নবায়ন কেরনিন। বািক জেনর লাইেস  নই। এসব চালক জানান, 
ভারী যানবাহেনর চালকেদর ায় শতভাগই থেম চালেকর সহকারী বা ক া র িছেলন। ত রা ‘ও ােদর’ কাছ থেকই গািড় 
চালােনা িশেখেছন। ত েদর ািত ািনক িশ া নই। সড়েকর সাইন-সংেকত স েকও কােনা িশ ণ নই। ত েদর কােছ লাইেস  
পরী া িদেত যাওয়া মােনই একটা ঝি , দালােলর খ ের পেড় বাড়িত গ া দওয়া। এ ছাড়া একািধক িদন িবআর এ কাযালেয় 
যাওয়ার কারেণ আয় থেকও বি ত হেত হয়। ১৯৯০ সােলর পর িবিভ  সময় সােবক নৗপিরবহনম ী শাজাহান খােনর সংগঠন 
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনর দওয়া তািলকা ধের পশাদার চালকেদর লাইেস  সং হ ও নবায়ন হেয়েছ। িক  
আদালেতর রােয় তা এখন স ব হে  না। সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশেনর সাধারণ স াদক ওসমান আলী থম আেলা ক 
বেলন, যসব চালক ভারী যানবাহন চালােত পােরন, ত েদর লাইেস  দওয়ার িবষয়  সহজ করা উিচত। িবআর এেত গেলই 
চালেকরা চ ের পেড় যান। এ জ ই যানবাহেনর লনায় লাইেস  কম। অেনেক বছেরর পর বছর লাইেস  নবায়ন কেরন না। 
রা ায় িলশ ধের, মামলা দয়, চ দাবািজর িশকার হে । ব া পিরবতন না কের  চালকেদর দাষ িদেয় সড়ক ঘটনা কমােনা 
যােব না। বাস, াক ও কাভাড ভ ােনর মেতা বািণিজ ক যানবাহেনর মািলক ও চালকেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, ভারী 
যানবাহেনর চালেকর সংকেটর কারেণ আট ঘ ার বিশ যানবাহন চালােত না দওয়ার য আইিন বা বাধকতা আেছ, তা মানা হয় 
না। িত প চ ঘ া পর িব ােমর য িবধান, তা–ও কাগজপে ই সীমাব । নামীদািম িক  কা ািন চালকেদর িব াম িদেলও 
অেনক চালক অ  মািলেকর যানবাহন চালােত নেম পেড়ন। সংকেটর কারেণ যানবাহেনর মািলক লাইেস িবহীন চালেকর হােত 
িনেজর যান েল দন। কম ম িরেত চালক পেত অেনেক হালকা যােনর চালক িদেয় ভারী যান পিরচালনা কেরন। বাংলােদশ 
সড়ক পিরবহন সিমিতর মহাসিচব খা কার এনােয়ত উ াহ থম আেলা ক বেলন, এখন দেশ কা  টাকার বিশ দািম র বাস 
চলেছ। চালেকর সংকেটর কারেণ ল করেলও ত েদর িক  বলা যায় না। চাপ িদেল চাকির ছেড় অ  মািলেকর গািড় চালােনা  
কেরন। 

ঘটনার বড় কারণ বপেরায়া গিত: দেশ সড়ক ঘটনায় াণহািন কমেছই না। এসব ঘটনার অ তম কারণ বপেরায়া যান 
চালনা। সড়ক ঘটনা কমােত ধানম ী শখ হািসনা গত বছেরর মােচ মি সভার এক বঠেক রপা ার চালকেদর জ  মহাসড়েক 
িব ামাগার িনমােণর িনেদশনা িদেয়িছেলন। পাশাপািশ চালকেদর আট ঘ ার বিশ যান চালােত না দওয়ার িনেদশনা দন। এরপর 
সড়ক ও জনপথ অিধদ র (সওজ) মহাসড়েকর পােশ চালকেদর জ  িক  িব ামাগার িনমােণর এক  ক  িনেয়েছ। িক  ন ন 
পশাদার চালক তির হে  না। ১৯৯৯ সাল থেক সড়ক ঘটনার িলেশর দওয়া ত  সংর ণ এবং তা িবে ষণ করেছ 

বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয়র সড়ক ঘটনা গেবষণা ইনি উট (এআরআই)। সং া র ২০১৬ সাল পয  িবে ষণ বলেছ, 
৫৩ শতাংশ সড়ক ঘটনা ঘেট অিতির  গিতেত গািড় চালােনার কারেণ। আর চালকেদর বপেরায়া মেনাভােবর কারেণ ঘটনা 
ঘেট ৩৭ শতাংশ। অথাৎ ৯০ শতাংশ ঘটনার পছেন চালক কােনা না কােনাভােব দায়ী। বাংলােদশ যা ী ক াণ সিমিতর িহসাব 
বলেছ, ২০১৮ সােল সেবা  ২৯ শতাংশ সড়ক ঘটনার পছেন াক-কাভাড ভ ান জিড়ত। আর ায় ১৯ শতাংশ ঘেটেছ বাস-
িমিনবােসর কারেণ। অথাৎ সড়ক ঘটনার ৪৮ শতাংেশর সে ই বাস, াক ও কাভাড ভ ান জিড়ত। এ িবষেয় পিরবহন িবেশষ  
সাম ল হক থম আেলা ক বেলন, হালকা যান রােত কম চেল, চালেকর িমকা অেনকটাই চাকিরর মেতা। অ িদেক ভারী যান 
িদন-রাত ২৪ ঘ াই চেল। ফেল যানবাহেনর লনায় কমপে  আড়াই ণ চালক থাকা উিচত। বাংলােদেশ যসব চালক আেছন, 
ত েদর ািত ািনক িশ ণ নই। টানা কাজ কেরন। আবার িবেশেষ মািলক ল মা া ক কের দন। সব িমিলেয় একজন 
চালকেক বপেরায়া হওয়ার জ  যা যা দরকার, তার সবই কের দওয়া হেয়েছ। ফেল ঘটনায় াণহািন ঘটেছ। িতিন বেলন, 
িবআর এ চালেকর লাইেস  ও যানবাহেনর িনব ন দয়। চালেকর লনায় যান বিশ হেল এ েলা ক চালােব, এটা িক সং া  
ভেবেছ কখেনা? ঘটনার দায় তােদর ওপরও বতায়। 

 


