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আয়ু ২০ বছর হেলও ৩ বছেরর বিশ চেল না
ন  বাস ৮০০
িসি ডেকট সি য়

রাজন ভ াচায ॥ বাসেখেকা রা ীয় পিরবহন সং া বাংলােদশ রাড া েপাট কেপােরশন (িবআরিটিস)। িবেশ^র
অ া  দেশ সরকারী পিরবহন সং ার মাধ েম সাধারণ মা ষেক সেবা  পিরবহন সবা িনি ত করার চ া হয়।
িক  আমােদর দেশ এেকবােরই উে া। িবআরিটিসেত নতনু নতুন গািড় আমদািন করা হেলও তা টেক না। লাইফ
টাইেমর িতন ভােগর একভাগ সময়ও বাস েলা রা ায় চলার নিজর নই। অ িদেনর মেধ ই সড়েকর বােসর ঠাঁই
হয় মরামত কারখানায়। িসি ডেকট চে র কারসািজর কারেণ ল ড়-ঝ ড় গািড় িডেপােত পেড় থােক বছেরর পর
বছর। েয়াজনীয় অথ বরা  না থাকা ও আধুিনক মরামত কারখানার অভােব সং ােরর মখু দেখ না ন  পিরবহন।
ঘটনা এমনও আেছ নতুন আমদািন করা বােস ই মােসর মাথায় ছাদ ফেুটা হেয় পািন পড়েছ। সব িমিলেয় 
উেঠেছ তাহেল িক িবআরিটিস বাসেখেকা হেত চেলেছ। যখােন গািড় আসেলই িগেল খায়।

িবআরিটিসর জ  গত ায় ই দশেক কনা সব বাস িনেয়  রেয়েছ। সংি  তথ মেত, ১৯৯৮-৯৯ অথবছের
গিতর কাছ থেক মািসক িকি েত ৪১৭ ভারতীয় টাটা কািমজ বাস কনা হেয়িছল। এসব বাস ১০ বছর সচল

থাকার কথা থাকেলও পাঁচ বছেরর মাথায় িবকল হেয় পেড়। এখন ায় শ’ খােনক বাস কান মেত সচল আেছ বেল
জানা যায়।

এরপর ২০০৯ সােল চীন থেক ১২২ কািট ৪৯ লাখ টাকায় কনা হয় ২৭৯ ডং ফং বাস। র ণােব েণর অভােব
ই বছেরর মাথায় এসব বাস ন  হেত  কের। এখন চলাচেলর এেকবােরই অেযাগ  ১৫৯িট। বািক েলাও

িডেপােত অচল কের রাখা হেয়েছ। ২০১৩ সােল ২৮২ কািট টাকায় আনা হয় দি ণ কািরয়ার দাইয়ু কা ািনর
২৫৫িট বাস। িতিট বােসর দাম পেড় কািট টাকার বিশ। কািরগির শাখার তথ া যায়ী, ছয় বছর পার না হেতই ৮১
বাস ন  হেয় যায়। এ েলা এখন মরামত অেযাগ । ২০১৩ সােল ভারত থেক ঋণ িনেয় কনা আিট েলেটডসহ
৪২৮ বােসর ৩৩িট িবকল হেয় গেছ।

জানা গেছ, সবেশষ ই মাস আেগ নতুন গািড় বহর যু  হওয়ার আেগ িবআরিটিসর অধীেন িছল ১ হাজার ৪৪৫
বাস। স েলার মেধ  সচল ৯২১িট। আর অেকেজা অব ায় িডেপােত পেড় আেছ ৫২৪ বাস। এর মেধ  ৩৬০িট বাস
বড় ধরেনর মরামত েয়াজন। এর বাইের আরও ায় আড়াই শ’ বাস ন  হেয় থােক সমেয় সমেয়। আর মরামত
করা ১৬৪ বাস আিথকভােব কাযকর লাভজনক নয়। বতমােন িবআরিটিসর বাস চলাচল কের ৩৯১ েট। সব
িমিলেয় ায় ৮০০ বাস ন ।

জানা  যায়,  রা ায়  পিরবহন সং ািট গত আড়াই বছর ধের লাকসান নেছ। বতমােন ৯ কািট  টাকার বিশ
লাকসান এ িত ােনর। য কারেণ কল াণপরু িডেপা ছাড়া দেশর সবকিট বাস িডেপােত বতন বেকয়া পেড়েছ।

এ িনেয় অভ রীণ অসে াষ চলেছ দীঘিদন ধেরই। এছাড়া গত কেয়ক বছের িবআরিটিসর কনা ৫শ’ বাসই এখন

িবআরিটিস বাসেখেকা! মরামেতর অেযাগ  ৫২৪ বাস » থম পাতা » DA... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/432622/

1 of 5 7/6/2019 10:48 AM



ভা ািড় িহেসেব িবি র অেপ ায় রেয়েছ। যা ীবাহী বাস ২০ থেক ২৫ বছর রা ায় সচল থাকেলও িবআরিটিসর
বাস কন ৩-৫ বছেরর বিশ চেল না। অথচ যথাযথ পিরচযা করেল এেককিট বাস ২০ বছর পয  সচল রাখা যায়
বেল জানান পিরবহন সংি রা।

খাদ িবআরিটিসর কমকতা-কমচারীরা বলেছন, বাস কনার জ  ম ণালয় ও িবআরিটিস িমেল য কিমিট গঠন করা
হয়। স কিমিট একািধকবার সংি  দেশ িগেয় বাস দেখ এেলও শষ পয  শতভাগ মান িনি ত করা হয় না। মান
যাচাই না কেরই িতবার বাস আমদািন করা হয়। ফেল অ  সমেয়র মেধ  এসব পিরবহন ন  হেয় যায়। অিভেযাগ
আেছ, য় সং া  কিমিটর উদাসীনতা ও নীিতর কারেণই িবআরিটিস বারবার বাস আমদািনেত ধরা খাে । এক
পযােয় এসব বাস িডেপােত ঢিুকেয় মরামেতর চ া চেল। মরামেতর নােম য পািত আরও িবকল ও হািরেয় যায়।
এর ি েত িকছুিদন পর বিশরভাগ বাস মরামেতর অেযাগ  ঘাষণা হয়। িনলােম িবি  হয় য পািত। আবারও
তৎপরতা  হয় নতনু পিরবহন আমদািনর।

নাম কাশ না করার শেত িবআরিটিস কমকতারা বলেছন, রা ীয় এই পিরবহন সং ায় হাজােরা ভূেত ঘর বেঁধেছ।
সেবা  পযায় থেক িডেপা ও মরামত কারখানা পয  িসি ডেকট চে র কারেণই মলূত অেনক সময় ভাল বাসও
অচল হেয় যায়। বারবার আ া  হয় রােগ। িক  রাগ আর সাের না।

১৫ বছেরর বাস ॥ বাংলােদেশর কােছ ২০১৩ সােল ৩০০ িসএনিজচািলত বাস িবি  কেরিছল দি ণ কািরয়া।
দাইয়ু কা ািনর বাস েলার অথৈনিতক আয়ু াল বলা হেয়িছল ১৫ বছর। অথচ ছয় বছর না হেতই বিশরভাগ বাস
ল ড়-ঝ ড় হেয় যায়। এসব বাস মরামেত বাংলােদশ সরকারেক ায় ৩ কািট ২০ লাখ টাকা অ দান িদেয়েছ
দি ণ কািরয়ার উ য়ন সহেযাগী সং া ইেকানিমক ডেভলপেম ট কা-অপােরশন ফা ড (ইিডিসএফ)।

িবআরিটিসর কমকতােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, দি ণ কািরয়া থেক আসা ৫২ আসেনর ৩০০ দাইয়ু বােসর
মেধ  ১৫০ এিস ও ১৫০িট নন-এিস। এর মেধ  আটিট এেকবােরই মরামেতর অেযাগ । চারিট পেুড়েছ রাজৈনিতক
আ েন। বািক  সব  বােসরই  ল ড়-ঝ ড় অব া।  িকছু  বাস  ঢাকা-গাজীপুরসহ দেশর িবিভ  ােন  িবআরিটিস
িডেপােত রেখ একিদন মরামত কের ’িদন চালােনা হয়। তেব ১৪১িট বােসর জ রী মরামত েয়াজন িছল।
এে ে  িবআরিটিস িহমিশম খাি ল িবধায় তারা ার  হয় দি ণ কািরয়ারই উ য়ন সহেযাগী সং া ইিডিসএেফর।
আর এ আ ােন সাড়া িদেয় অ দােনর হাত বািড়েয়েছ িদেয়েছ দি ণ কারীয় সং ািট। তারা য অ দান িদেয়েছ
তােত এখন ৪০ বােসর মরামত স ব। িনজ  অথায়েন মরামত চলেছ আরও ২০িটর। আরও ৮১ বােসর মরামত
জ রী।

এ িবষেয় িবআরিটিসর চয়ারম ান ফিরদ আহমদ ভঁূইয়া বেলন, দি ণ কািরয়া সহজ ঋেণ আমােদর বাস সরবরাহ
কেরিছল। এখন বাস েলা মরামেতও চার লাখ ডলার অ দান িদেয়েছ। এই অ দান ও সরকারী অথায়েন মাট
৬০িট বাস মরামত করা হে । িকছু বাস ইেতামেধ  সড়েক চলাচলও করেছ। আরও ৮১ বাস মরামত জ রী।
সজ  আরও ৩০ লাখ ডলার অ দান চাওয়া হেয়েছ দি ণ কািরয়ার কােছ।

িবআরিটিস বাস ত ন  হেয় যাওয়ায় স িত এক অ ােন াভ কাশ কেরন সড়ক পিরবহন ও সতুম ী
ওবায় ল কােদর। িতিন বেলন, বাস েলা কন ত ন  হয়। যারা দািয়ে  আেছন তারা দেখন না। খবরও নন না।

িত ােনর কমকতা-কমচারীেদর ‘অিনয়ম- নীিত’ িনেয় াভ কাশ কের সড়ক পিরবহনম ী নতুন গািড় আনার
‘িকছু িদেনর মেধ ’ স েলা জরাজীণ হওয়া িনেয়ও হতাশা কাশ কেরন। ব ি ােথ রা ীয় স েদর িত যন আর
করা না হয় স িবষেয় সবাইেক সতক কেরেছন িতিন। পাশাপািশ নীিতবাজ কমকতােদর দািয়  থেক সিরেয়
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িদেত সং ার চয়ারম ানেক িনেদশ দন ম ী।

িতিন বেলন, িবআরিটিসর মেধ  খুব একটা নােমর িবষয় নই। এখােন অিনয়ম নীিতর জ াল দীঘিদন ধের বাসা
বেঁধ আেছ। নানা ধরেনর অিনয়ম এখােন। এই নগরীেত হঠাৎ একটা িবআরিটিসেত আিম যখন উিঠ তখন দিখ

িসেটর ‘ছাল-বাকল’ উেঠ গেছ, এিস কাজ কের না- এই অব া দীঘিদন ধের। বাইের থেক গািড়র িদেক তাকােনা
যায় না। নাংরা ময়লা আবজনা। গািড় আসেব গািড়র কান যতœ নই, কয়িদন পের ডাি ং হেয় যােব।

এর জ  িবআরিটিসর কমীেদর নীিত ও আ িরকতার অভাবেক দায়ী কের ওবায় ল কােদর বেলন, ‘এই িত ােন
যারা কাজ কের, যিদ িত ােনর িত তােদর ভালবাসা না থােক, তাহেল দেশর িত তােদর ভালবাসা আেছ সটা
ভাবার কান কারণ নই। িনেজেদর পেকেটর উ য়েন িবআরিটিসেক ব বহার কের। সবাইেক সতক কের ম ী
বেলন, ‘যারা িবিভ  জায়গায় দািয়ে  আেছন, কার কত ইনকাম আিম ভাল কের জািন। িকভােব ইনকাম হয় তাও
জািন।

নতুন গািড় যােত ‘সিঠক ব ি র’ হােত দয়া হয় সিদেক নজর দয়ার পরামশ িদেয় ম ী বেলন, ‘িবআরিটিসর
গািড় েলা মরামেতর অভােব, র ণােব েণর অভােব অকােল ন  হেয় যায়। সিঠক ব ি র হােত দািয়  না পড়েল
িবআরিটিসর আেগর পিরণিতই হেব। মােঝ মােঝ আিম হতাশ হই, যখন আিম পিরদশেন যাই তখন আিম হতাশ হই,
কন এমন হয়? শেষর মেধ  ভতূ থাকেল তা তাড়ােত হেব ম ব  কের ম ী বেলন, এখন যা া েত থম রােত

িবড়াল মারেত হেব, কান আেপাস করা যােব না। যারা নীিতর সে  িবআরিটিসেক সমাথক কের ফেলেছ তােদর
এখােন থাকার কান অিধকার নই। ‘িজেরা টলাের ’ িদেয় এই পিরি িত মাকােবলা করেত হেব।

নােমই ওয়াকশপ ॥ িবআরিটিসর িনজ  িট ওয়াকশপ থাকেলও সখােন বাস মরামেতর তমন একটা েযাগ
নই। এর মেধ  গাজীপুের লেগাপাড়ায় অবি ত সমি ত ক ীয় ওয়াকশপিট ( মরামত কারখানা) দীঘিদন ধের ব

রেয়েছ। আর রাজধানীর তজগাঁওেয়র ক ীয় ওয়াকশপিট মূলত সরকারী, আধাসরকারী ও ায় শািসত িবিভ
সং ার  হালকা  গািড়  (জীপ,  মাইে াবাস)  এবং  অ সংখ ক  বাস- াক  মরামেতর কাজ কের থােক। তেব  এ
ওয়াকশেপ িবআরিটিসর কান বােসর মরামত হয় না।

জানা গেছ, গাজীপুেরর ওয়াকশপিট ১৯৮১ সােল ১৪ একর জায়গার ওপর জাপানী কািরগির ও আিথক অ দােন
িনিমত হয়। এ ওয়াকশেপ গািড় সংেযাজন, বিড িনমাণ ও গািড় মরামত করা হেতা। এ ওয়াকশেপই ভলেভা ি তল
বাস-এর বিড সংেযাজন করা হেয়িছল। এছাড়া ২০০৯ সােল সরকােরর কাছ থেক ৮ কািট টাকা ঋণ িনেয় ১১১িট
একতলা ও ি তল গািড়র ভাির মরামত কাজ স  করা হয় এখােন। িক  আিথক সম ার কারেণ বতমােন
ওয়াকশেপর কায ম ব  রেয়েছ।

িবআরিটিসর বাস চলাচল কের মলূত ১৯ িডেপা থেক। এর মেধ  মা  িট িডেপােত (কমলাপুর ও কল াণপুর)
রেয়েছ শেডর ব ব া। সসব ােন গািড়র সামা  িট সারােতও দিনক িভি েত বাইের থেক টকিনিশয়ান িনেয়
আসেত হয়। এছাড়া সং ািটর গািড় ধায়ার জ  নই কান ওয়ািশং া ট। গািড় পির ােরর কাজ ম া য়ািল করা
হয়।

৪৮িট ভলেভার বহাল দশা ॥ িবআরিটিস সূ  জানায়, ১৯৯৯ সােল ইেডন থেক ৫০িট দাতলা ভলেভা বাস কনা
হয়। এ েলা রা ায় নামােনা হেয়িছল ২০০২ সােল। ৬ বছেরর মাথায় ন  হেত  হেল মরামত করা হয়িন
৪৮িটর। ৫০িট ি তল ভলেভা বােসর মেধ  এখন চলেছ মা  েটা। অচল বাস েলা পেড় আেছ িমরপরু-১২ ও
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গাজীপরু িডেপােত। সূ  জানায়,  এক  কািট  িতন  লাখ টাকা দাম  পেড়িছল  এেককিট বােসর। ইেডন থেক
আমদািন করা এ বাস েলার জীবনকাল ধরা হেয়িছল ১৫ বছর। িক  যথাসমেয় য াংশ লাগােনা না হওয়ায় অচল
হেয় গেছ। জানা গেছ, ভলেভা বাস েলা মানস ত িছল না। বাস কনা হেলও য পািত কনা হয়িন। তাছাড়া এর
র ণােব ণ ব য়ও বিশ।

জাড়া বােসর দখা নই ॥ দাতলা ভলেভার চেয় বিশ দাম িদেয় কনা হেয়িছল ৫০িট জাড়াবাস। ৫৪ ফুট ল া এ
জাড়াবােসর বাহাির নাম ‘আিট েলেটড বাস’। িবে র িবিভ  দেশ এ ধরেনর বাস চেল। সটা দেখ অেনকটা
‘শেখর বেশই’ আমােদর দেশও এিট আনা হয়। এেককিট জাড়াবােসর দাম পেড়িছল এক কািট ১১ লাখ টাকা।
এসব বাস কনার সময় জাড়া লাগােনা অংশ েলা পনু ¯’◌াপেনর িবষয়িটও িবেবচনায় নয়া হয়িন। খুচরা য াংশ
কনা হয়িন। ফেল কেয়ক বছেরর মেধ ই বিশরভাগ বাস অচল হেয় পেড়।

অ া  বােসর িচ  ॥ সূ  জানায়, িসে ল ডকার বােসর মেধ  কািরয়া থেক আনা হয় ২৫৩িট, এর মেধ  ১৮৫িট
ন । চীন থেক আনা হয় ২৪৫িট িসে ল ডকার বাস। এর মেধ  ন  হেয় আেছ ১২৭িট। ভারত থেক আনা
হেয়িছল ৪৪৩িট িসে ল ডকার বাস। ন  হেয় আেছ ১৮৮িট। ভারত থেক কনা হেয়িছল ৪৫৮িট ডাবল ডকার
বাস। এর মেধ  ন  হেয় পেড় আেছ ১৫২িট। ২০১২ সােল কািরয়া থেক কনা ৪৫িট বাস এবং ভারত থেক কনা
৩০িট বাসই িবকল হেয় গেছ। এছাড়া রাজৈনিতক সিহংসতায় আ েন পেুড় অচল হেয়েছ ৫িট বাস। এর আেগ
২০১০ সােল নরিডক ডেভলপেম ট ফাে ডর (এনিডএফ) ঋেণ চীন থেক কনা ২৭৫িট বােসর মেধ  ১১৫িটই
অচল হেয় আেছ িবিভ  িডেপােত।

স ত, িবআরিটিসর িবিভ  ধরেনর বােসর সংখ া ১ হাজার ৪৪৫িট। এর মেধ  ন  অব ায় পেড় আেছ ৫২৪িট।
কান কান বাস কনার অ  সমেয়র মেধ ই অচল হেয় গেছ। সচল বােসর মেধ  ঢাকায় চলেছ ৬২০িট। এর মেধ

িব িবদ ালয় ও সরকারী অিফেসর াফ বাস ২৭২িট। সাধারণ যা ীেসবায় িনেয়ািজত রেয়েছ ৩৪৮িট বাস। এর
মেধ  আবার বসরকারী খােত ইজারায় চলেছ ৮৮িট বাস। আর ঢাকার বাইের চলাচল করেছ ৩০১িট বাস।

ই মােসর মাথায় ফুেটা হেলা িবআরিটিস বাস ॥ মা  ই মাস আেগ ভারতীয় ঋেণ কনা িবআরিটিস বােস মারা ক
িট দখা িদেয়েছ। িবেশ^র মেধ  নামীদামী গািড় উৎপাদক কা ািন টাটার বােস বৃি র পািন পড়েছ ছাদ ফুেটা

হেয়। গাবতলী িডেপােত গত ১৬ এি ল এবং ১০ ম দয়া আটিট নতুন বােসই দখা িদেয়েছ এই সম া। চিু
অ যায়ী, ভারত থেক অেশাক িলল াে ডর ৩০০ ি তল, ২০০ একতলা এিস বাস কনা হয়।

গত ১৫ জুন িবআরিটিসর উধতন কতৃপ েক বােস িটর কথা জািনেয় িচিঠ দন গাবতলী িডেপা ম ােনজার মাঃ
মিন ামান। িবআরিটিস বিরবার দয়া এ িচিঠেত বলা হেয়েছ- গািড় েলার ছাদ িদেয় বিৃ র সময় ভতের পািন
পড়েত দখা যায়। বােসর ছােদ য এমএস িশট দয়া হেয়েছ, তা অিতমা ায় পাতলা। িশট িছঁেড় ভতেরর িরিভট
বর হেয় এেসেছ। যার কারেণ িরিভেটর িছ  িদেয় পািন ঢেুক িসিলং বেয় পািন ভতের পড়েছ। এমএস িশট িরিভট
থেক আলগা হওয়ায় গািড় চলার সময় িবরি কর শ  সৃি  হয়।

িবআরিটিস  চয়ারম ান  ফিরদ  আহেমদ ভঁূইয়া  এ  অিভেযােগর  সত তা  িনি ত  কেরেছন।  িতিন  সাংবািদকেদর
বেলেছন, বাস েলােত িকছু  সম া দখা িদেয়েছ। িতিন জািনেয়েছন, বােসর ইি ন টাটার তির হেলও, বিড
এিসিজএল গায়া নােমর একিট ভারতীয় িত ােনর তির। চিু  অ যায়ী, তারা ই বছর িব েয়া র সবা দেব।
তােদর িতিনিধেদর ডাকা হেয়েছ। তারা বাংলােদেশ এেস সম ার সমাধান কের দেব। তেব ভারত থেক কনা
বাস েলার আয়ু াল ধরা হেয়েছ ২০ বছর।
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