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'িবদায়ী' অিনয়ম িবআর িস চয়ার ােনর 

রাজীব আহা দ 

 
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন করেপােরশেনর (িবআর িস) চয়ার ান ফিরদ আহেমদ ঞা বদিল আেদশ পাওয়ার পর থেক মেত 
ওেঠন 'িবদায়ী' অিনয়েম। এরই অংশ িহেসেব িতিন অথ আ সােতর দােয় িডেমাশন পাওয়া এক কমকতার সাজা ল  কেরেছন। 
অ াহিত িদেয়েছন ম ণালেয়র তদে  দাষী মািণত িতন কমকতােক ন িতর অিভেযাগ থেক। বাস ও জিম ইজারাদারেদর সে  
দখা কেরেছন অিফেস ডেক এেন। 

 
গত ২১ লাই আকাইভস ও াগার অিধদ েরর মহাপিরচালক পেদ বদিল করা হয় অিতির  সিচব ফিরদ আহেমদ ঞােক। 
অিনয়েমর কারেণ লাকসােন কঁেত থাকা িবআর িসর চয়ার ান পেদ বদিল করা হয় িব ৎ িবভােগর অিতির  সিচব রহমত 
উ াহ মা. দ গীরেক। তেব এ পেদ যাগ দনিন িতিন। এমন াপেট আেগর বদিল আেদশ বািতল কের ২৬ আগ  সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর অিতির  সিচব মা. এহছােন এলাহীেক িবআর িসর চয়ার ান পেদ বদিল করা হয়। এ আেদেশর 
নয় িদন পর আজ ম লবার িতিন এ পেদ যাগ িদেত যাে ন। দািয়  ছাড়েত চেলেছন ফিরদ আহেমদ।  
 
তেব িবআর িসর ঊ তন একািধক কমকতা ও  সমকালেক জািনেয়েছন, বদিল হওয়ার পর বআইিনভােব ন িতর দােয় দি ত 
কমকতােদর মা কের িদেয়েছন িবদায়ী চয়ার ান। বাস ও জিম ইজারাদারেদর সে ও দখা কেরেছন িতিন।  
 
তেব এসব অিভেযােগর িবষেয় ফিরদ আহেমেদর ব  জানেত পােরিন সমকাল। গত হ িত, রিব ও সামবার িবআর িস 
কাযালেয় িগেয় তার সা াৎ পাওয়া যায়িন। গত ২৮ আগ  থেক অসং বার ফান কেরও সাড়া মেলিন। তার ি গত 
কমকতার মা েম সা াৎ চেয়ও কথা বলা স ব হয়িন।  
 
এসব অিভেযােগর িবষেয় িবআর িসর ব  জানেত িত ান র সিচব রই-আলম মা েনর সে  যাগােযাগ করা হয়। িতিন 
ম  করেত অপারগতা কাশ কের বেলন, 'গণমা েমর সে  কথা বলার এখিতয়ার একমা  চয়ার ােনর।'  
 
গত হ িতবার ছা লীেগর সােবক একজন সাধারণ স াদক চ ােমর এক  িসএনিজ িফিলং শেনর মািলকেক িনেয় ফিরদ 
আহেমেদর িব ে  নািলশ করেত ম ণালেয় যান। চ াম জলা পিরষেদর সদ  ও িসএনিজ শেনর মািলক রায়হান উি ন 
মাহ দ সমকালেক জানান, িবআর িস তার কােছ জিমর ইজারা বাবদ এক কা  সাত লাখ টাকা পােব। িতিন বেকয়া পিরেশাধ 
করেত চান। তেব িবআর িস চয়ার ান তােক ' দখা' করেত খবর পা েয়েছন। িক  িতিন ' দখা' করেত চান না।  
 
রং র িডেপােত কমরত অব ায় অথ আ সােতর দােয় মা দ আলমেক থম িণর পদ ািফক অিফসার থেক িডেমাশন িদেয় 
ি তীয় িণর পদ সহকারী ািফক অিফসার করা হয়। িবআর িসর অভ রীণ তদে  িতিন দাষী মািণত হেয়িছেলন। তার সাজা 



নিবেবচনার আেবদন িনেয় ফিরদ আহেমদ নঃতদ  করান। চয়ার ােনর বদিলর আেদেশর পর তিড়ঘিড় কের এ ি য়া স  
করা হয়, মা দ আলেমর সাজা কমােনা হয়। িডেমাশেনর বদেল ল দ  িহেসেব িতর ার করা হয়! গত ২৭ আগ  ফিরদ আহেমদ 

া িরত িচ েত বলা হয়, ' দে র পিরবেত িবধানমালার ৪০(ক) এর (অ) িবধান মাতােবক িহসােব িতর ার দ  দান করা 
হেলা।' মা দ আলম জািনেয়েছন, িতিন সাজা নিবেবচনার আেবদন কের সাজা থেক িন িত পেয়েছন।  
 

িম া িডেপােত দািয়  পালেনর সময় অিনয়েমর অিভেযােগ সাজা দওয়া হয় বতমােন মিতিঝল িডেপার ােনজােরর দািয়ে  
থাকা নােয়ব আলী, যা াবাড়ী বাস িডেপার ােনজার মা দ তা কদার এবং গাজী র বাস িডেপার ােনজার িজয়াউর রহমানেক। 
িডেপােত বেকয়া রাখা এবং ি েপর টাকা জমা দওয়ার দােয় সড়ক ম ণালেয়র তদে  দায়ী করা হয় তােদর। নােয়ব আলী 
সমকালেক বেলেছন, তােদর ল  শাি  দওয়া হেয়িছল। ঘটনা  ই বছর আেগর। স েলা িমেট গেছ। িতিনসহ সবাই অিভেযাগ 
থেক অ াহিত পেয়েছন।  

 
তেব িবআর িস ে র খবর, এই িতন কমকতােক অিনয়েমর দায় থেক িবদায় বলা িন িত দওয়ার ি য়া স  কেরেছন 
ফিরদ আহেমদ। আর অিভেযাগ থেক িন িত দওয়ার ি য়ােতও অিনয়ম হেয়েছ। আিথক লনেদেনর অিভেযাগ কেরেছন 
িবআর িসর জ  এক কমকতা। িতিন বেলেছন, ল দ  পাওয়ায় এই িতন কমকতা পেদা িতর িবেবচনায় আসেত পারেতন না। 
অিভেযাগ থেক িন িত পাওয়ায় তােদর পেদা িত পেত আর বাধা রইল না।  
 
গত ১৬ লাই এক  কিম  গঠন কের িবআর িস। যার উে  িসএনিজ শেনর জ  জিম বরা  না দওয়ার সরকাির 
িনেদশনা অমা  কের িবআর িসর ক াণ র িডেপার আট হাজার ৭৩৪ বগ ট ইজারা দওয়া জিমেত িসএনিজ কাম পে াল 
পা  চা র িবষেয় িস া  নওয়া। তেব চয়ার ােনর বদিলর আেদেশর পর এ কিম র কােজ 'গিত' এেসেছ। আগামী ২৩ 
সে র সভা আ ান করা হেয়েছ।  

 
রা ায়  পিরবহন সং া িবআর িস লাকসােন কঁেছ। িবিভ  িডেপার িমক-কমচারীরা তােদর বেকয়া বতেনর দািবেত গত এক 
বছের ইবার জায়ার সাহারা িডেপােত তালা দন। স িত িবে াভ হয় নারায়ণগ  িডেপােত। বতন বেকয়া পেড়েছ সেবা  
চ াম িডেপােত ১৭ মাস, এরপর রং ের ১৪ মাস এবং জায়ার সাহারােত ১১ মাস। জায়ার সাহারা িডেপার চালক আ ল কালাম 
বেলন, তারা গািড় চািলেয় য টাকা আয় কেরন, তােত বতন বেকয়া পড়ার কথা নয়। কমকতারা টাকা খেয় ফেলন। ির ধরা 
পড়ার পরও কমকতােদর িব ে  ব া ননিন চয়ার ান। 
 
গত এক দশেক সরকার িবআর িসেক ায় এক হাজার ৮০০ বাস- াক িকেন িদেলও িত ান  লােভর খ দেখিন। ন ন কনা 
বােসর মান িনেয়  রেয়েছ। ভারতীয় ঋেণ দশ  থেক ৬০০ বাস আনা হে । ইিতমে  ৩৯৭  বাস আনা হেয়েছ। এসব বােসর 
মান িনেয়ও রেয়েছ । ভারতীয় িত ান টাটার সরবরাহ করা ১০০ নন-এিস বােস আমদািনর থম মােসই  ধরা পেড়। রা ায় 
নামার আেগই কেয়ক  বােস ছাদ েটা হেয় পািন পেড়। িবআর িসর অপােরশন শাখা জািনেয়েছ, ন ন বােসর ২৩৩  িবিভ  
িডেপােত বরা  দওয়া হেয়েছ। বািক ১৬৪  বিসেয় রাখা হেয়েছ। চয়ার ােনর িব ে  িত ান র কমকতােদর অিভেযাগ, 
িনব ন স  না হওয়ার অ হােত ই মাস ধের বাস বিসেয় রাখা হেয়েছ।  

 


