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ঘুষ েনoয়া হয় তােদর ত i a ািধকার িভি েত িবআরিটe েক ীয় কায র্ালেয় পাঠােনা হয়। িবআরিটeর aপােরটর o দালালরা 
েজলায় েজলায় ফাiল আটেক রাখেছ। সংি  কম র্কত র্ারা জানান, ছিব েতালার পর িতন 

কম র্িদবেসর মে  েক ীয় সাভ র্াের সব ত  পাঠােনার কথা, িক  তা পাঠােনা হয় না। 

কী পিরমাণ আেবদন জমা আেছ তা আেগ িচিঠ িদেয় জানেত চাoয়া হেতা িবআরিটe সদর দ র েথেক। বত র্মােন তা-o ব  রেয়েছ। 
কৃত আেবদনকারীর aব া না জানায় eবং ব া না েনoয়ায় াiিভং লাiেস  িনেয় e গভীর সংকট ƣতির হেয়েছ। িবআরিটeর 

পিরচালক ( েকৗশল) েলাকমান েহােসন েমা া গতকাল েসামবার কােলর ক েক বেলন, ‘িবআরিটeর ানীয় কম র্কত র্ারা আমােদর 
কােছ যােত েমাট আেবদনকারীর ত  পাঠান তার জ  তািগদ িদেয় িচিঠ েদব। না পাঠােল তােদর কারণ দশ র্ােনার েনািটশ েদব। 
আিম দািয়েতব্ আসার পর গত েফ য়ািরেত eজ  িচিঠ িদেয়িছলাম।’  

সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয় সংকট u রেণর জ  চুি র aিতির  41 শতাংশ লাiেস  সরবরােহর জ  সরবরাহকারী 
িত ান টাiগার আiিটেক চাপ িদেলo াবিট গতকাল পয র্  সরকাির য়সং া  মি সভা কিমিটর কােছ পাঠােনা হয়িন। াবিট 

eক মােসর মে  aনুেমাদন হেলo সরবরাহকারী িত ান aিতির  লাiেস  ছয় মােসর আেগ সরবরাহ করেত পারেব না বেল 
সংি  িত ােনর কম র্কত র্ারা জািনেয়েছন। e ছাড়া ায় 261 েকািট টাকা েয় পাঁচ বছেরর জ   নতুন 46 লাখ লাiেস  সং েহর 
জ  িবআরিটe গত 32 জুলাi দরপ  আহব্ান কেরেছ। eরi মে  দুiবার দরপে র সময় বাড়ােনা হেয়েছ। সব র্েশষ সময় বািড়েয় 
করা হেয়েছ আগামী 5 েসে মব্র। ei দরপ  ি য়া েশষ হেত সময় লাগেব a ত আট মাস। আট মােস দরপ  চূড়া  হoয়ার পর 
চুি  হেব িবআরিটeর সে । তারপর লাiেস  সরবরাহ করেত লাগেব কমপে  ছয় মাস। aথ র্াৎ নতুন কের লাiেস  েপেত aেপ া 
করেত হেব a ত 25 মাস। 

িনবি ত গািড় o সরবরাহ করা লাiেসে র িবষেয় িবআরিটeর পিরসংখয্ান েথেক জানা েগেছ, েদেশ পাঁচ লাখ 3৯ হাজার 227িট 
গািড় ƣবধ লাiেস  ছাড়া চালােনা হে । গত জুলাi পয র্  েদেশ িনবি ত হয় 52 লাখ ছয় হাজার ৯45িট গািড়। eকi সমেয় 
লাiেস  েদoয়া হয় 46 লাখ 88 হাজার 929িট। 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক েফডােরশনসহ িবিভ  সংগঠেনর কাছ েথেক জানা েগেছ, 4৯ শতাংশ ভারী গািড়র চালেকর ƣবধ 
লাiেস  েনi। িবেশষ রা বলেছন, ভারী যানবাহেনর ে ে  গািড়র তুলনায় আড়াi েথেক িতন গুণ েবিশ চালক থাকা জরুির। 
িবিভ  পিরবহন সিমিত o iuিনয়েনর িহসােব বাস, িমিনবাস, াক, িপকআপ, লির, aেটািরকশার চালক থােক eকািধক। বা েব 
েদেশ aৈবধ চালক আেছ কমপে  27 লাখ। 

বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র (বুেয়ট) দুঘ র্টনা গেবষণা iনি িটuেটর সহকারী a াপক কাজী সাiফুন েনoয়াজ বেলন, 
‘আ জর্ািতক মানদ  aনুসাের, eকিট গািড়র িবপরীেত েদড়জন চালক থাকেত হয়। আমােদর েদেশ গািড়র সমসংখয্ক চালকi 
েনi। সড়েক দুঘ র্টনা েরােধ গািড়র aিতির  গিত িনয় েণ দরকার ƣবধ চালক।’ 

রাজধানীেত েবেড়েছ aয্াপিভি ক েমাটরসাiেকল, াiেভট কার, মাiে াবাস o aেটািরকশা। ঢাকায় িনবি ত িবিভ  ধরেনর গািড়র 
71 শতাংশi েমাটরসাiেকল। জিরমানার ভেয় লাiেস  েপেত িবআরিটe কায র্ালেয় হুমিড় েখেয় পড়েছ চালকরা। রাজধানীেত e 
ধরেনর গািড়র েবিশর ভাগ চালেকর কােছ ƣবধ লাiেস  আেছ িক না তা যাচাi না কেরi uেঠ পড়েছ যা ীরা। পেথ চলেত িগেয় 
পড়েছ দুঘ র্টনায়। গত 29 আগ  দুপুের রাজধানীর আগারগাঁo েমােড় aেপ ারত aেটািরকশা ঢাকা েমে া থ-24-6119-eর চালক 
মিহব uি েনর কােছ জানেত চাiেল িতিন ƣবধ লাiেস  েদখােত পােরনিন। মিহব জানান, লাiেস  েপেত আেবদন কেরেছন। ছিব 
o আঙুেলর ছাপ িদেয়েছন িবআরিটe iকুিরয়া কায র্ালেয় গত 21 জুলাi, িক  কেব লাiেস  সরবরাহ করা হেব তা জানােনা হয়িন। 

রাজধানীর িমরপুের িবআরিটe কায র্ালয় সূে  জানা যায়, গত জুন েথেক লাiেস  েদoয়া ব  রেয়েছ। oi কায র্ালেয়র সহকারী 
পিরচালক ( েকৗশল) েমাহা দ আলী আহসান িমলন বেলন, ‘জুন মাস েথেক আমরা লাiেস  িদেত পারিছ না ি  না হoয়ায়। 
সব ি য়া েশষ করার পরo 28 হাজার 333 আেবদনকারীর লাiেস  েদoয়া স ব হে  না।’ 

তেব িবেশষ ে ে  িবআরিটeর িবিভ  কায র্ালয় েথেক জরুির িচি ত কের িবআরিটe সদর কায র্ালেয় পিরচালেকর ( েকৗশল) দ ের 
িকছু আেবদেনর েরফাের  নমব্র পাঠােনা হে । পের তা মু েণর জ  পাঠােনা হয় টাiগার আiিটর কােছ। 



গত 29 আগ  বাংলােদশ যা ী ক াণ সিমিতর eক িতেবদেন বলা হয়, গত 7 আগ  েথেক 28 আগ  23 িদেন ঈদুল আজহা 
uপলে  যাতায়াতকােল েদেশ 314িট সড়ক দুঘ র্টনায় 335 জন াণ হারায়। পয র্েব করা বলেছন, eসব দুঘ র্টনার ৯1 শতাংেশর 
কারণ চালেকর েবপেরায়া গািড়চালনা। eর মে  চালকেদর বড় eকিট aংেশর ƣবধ লাiেস  েনi। সংঘিটত দুঘ র্টনার 44 শতাংশ 
ঘেটেছ েমাটরসাiেকলচালেকর েবপেরায়া গিতেত। 

লাiেস  সরবরােহর হার কেম যাoয়ায় সংকট আেরা কট হেব বেল মেন করেছন িবআরিটeর কম র্কত র্ারা। 3122 সােলর নেভমব্র 
েথেক িবআরিটe াট র্ কাড র্ াiিভং লাiেস  িদে  াহকেদর। eর জ  চুি  হয় টাiগার আiিট বাংলােদশ িলিমেটেডর সে । 
থম দফা চুি র আoতায় িত ানিটর পাঁচ বছের 22 লাখ 61 হাজার াiিভং লাiেস  সরবরােহর কথা িছল। িনিদ র্  সমেয় oi 

সংখয্ক লাiেস  ছাড়াo aিতির  eক লাখ 83 হাজার লাiেস  সরবরাহ কেরেছ িত ানিট। eরপর িদব্তীয় দফা চুি েত 26 লাখ 
লাiেস  সরবরােহর জ  চুি ব  হয় িত ানিট। চুি  aনুযায়ী িত ানিট e পয র্  24 লাখ 91 হাজার লাiেস  সরবরাহ 
কেরেছ। 

গত বছর জুলাi-আগে  িনরাপদ সড়ক আে ালেনর পর পুিলশ o িবআরিটeর aিভযান েবেড় েগেল জিরমানা-মামলা েথেক েরহাi 
েপেত িবআরিটe কায র্ালেয় লাiেসে র আেবদেনর ূপ হেত থােক। eছাড়া ম ােচয্ যাবার জ  লাiেস  িনেত aিতির  চাপ 
পেড়িছল। লাiেস  েনoয়ার ei বণতা a াহত রেয়েছ। 

িবআরিটeর েচয়ার ান মিশয়ার রহমান াiিভং লাiেস  সংকেটর িবষয়িট সব্ীকার কের কােলর ক েক বেলন, ‘ঢাকা o চ ামসহ 
েদেশর িবিভ  েজলায় াiিভং লাiেস  েদoয়া স ব হে  না। সরবরাহকারী িত ােনর পাঁচ বছেরর মে  েয কাড র্ েদoয়ার কথা 
িছল তা েদoয়া ায় েশষ পয র্ােয়। 51 হাজার কাড র্ eেসেছ, আেরা 51 হাজার কাড র্ আসেব। e ছাড়া বত র্মান সরবরাহকারীেক 41 
শতাংশ লাiেস  কাড র্ সরবরােহর ি য়া ত চূড়া  হেব বেল আশা করিছ। সংকেটর কারেণ aেনক ােন লাiেস  িবতরণ করেত 
হে  ধীের। আমরা নতুন লাiেস  সং েহর জ  দরপ  আহব্ান কেরিছ। ি য়া েশষ হেত ছয় মাস লাগেব। ei সমেয়র মে  
সংকট েমাকােবলায় সােড় চার লাখ লাiেস  েদoয়ার ব া করেত পারব বেল আশা করিছ।’  

টাiগার আiিট বাংলােদশ িলিমেটেডর াট র্ কাড র্ াiিভং লাiেস  কে র পিরচালক e িব eম মিহuি ন কােলর ক েক বেলন, 
‘িনরাপদ সড়ক আে ালন eবং েসৗিদ আরেব গািড়চালেকর চাকির েনoয়ার িহিড়েক লাiেস  েদoয়ার হার িদব্গুণ হেয়িছল। 
িবআরিটe ভিব ৎ চািহদা o েজাগান িনেয় েকােনা গেবষণা কেরিন। বত র্মােন আমােদর কােছ আট হাজার লাiেস  আেছ। া  
েথেক eেসেছ 51 হাজার। eভােব দু-িতন ধােপ আমােদর সে  চুি  aনুসাের সব লাiেস  কাড র্ িদেয় েদব আগামী মােসর মে । 
বাড়িত 41 শতাংশ লাiেসে র জ  eখেনা িবআরিটe বা ম ণালয় িলিখত িচিঠ েদয়িন।’ 

 


