
   

সড়ক পিরবহেন চাঁদার জাল িবিছেয় রেয়েছ রাজধানী ঢাকা েথেক pতয্n iuিনয়ন েকnd পযর্n। গত 10 বছের
সারা েদেশ সড়ক েনটoয়াকর্  িবsৃত হoয়ার সুেযােগ বাস- াক, কাভাডর্  ভয্ােনর পাশাপািশ িনবnনহীন 12
লােখর  েবিশ  বয্াটািরচািলত  iিজবাiক  েথেক  চাঁদা  তুলেছ  sানীয়  িমক  iuিনয়ন,  রাজৈনিতক  সংগঠন,
পুিলশসহ িবিভn েগা ী। রাজধানী  েথেক uপেজলা সদর  eমনিক  iuিনয়েনর েকndsল পযর্n  চলেছ  চাঁদার
হাতবদল। চাঁদা না িদেল গািড়র চাকা ঘুের না। চাঁদাi eখন সড়ক পিরবহেনর pধান চািলকাশিk। eক সময়
যারা চাঁদা আদােয়র েনতৃt িদেতন kমতার পালাবদেল তােদর গািড়i eখন চাঁদাবািজর িশকার।
লালমিনরহােটর বুিড়মারী বডর্ ার েথেক বাস াক oনাসর্ aয্ােসািসেয়শেনর সােবক সভাপিত িবeনিপর eমিপ
িজeম িসরােজর eস আর পিরবহনেক pিত ি েপ হাজার টাকার েবিশ চাঁদা িদেত হয়। eক সময় তার সংগঠন
গাবতলী েথেক utর o দিkণবে র 36 েজলার চাঁদাবািজ িনয়ntণ করত। aনসুnােন জানা েগেছ, জাতীয়
মহাসড়ক, আ িলক মহাসড়ক, েপৗর eবং uপেজলা সড়ক, েফিরঘাট, বাস o াক টািমর্নাল, মািলক সিমিত
o  িমক  iuিনয়ন  িনয়িntত  eলাকায়  eখন  pিতিদন  4  েকািট  টাকার  েবিশ  চাঁদা  আদায়  হেc।  পিরবহন
মািলকেদর পিরচালন বয্েয়র eকিট বড় খাত eখন aৈবধ চাঁদার টাকা। eিট েকােনা েকােনা েট jালািন
খরেচর েচেয়o েবিশ হেয় যায়।
ঢাকার চারিট আnেজলা বাস টািমর্নাল ছাড়াo িবিভn পিরবহন কাunার, ট ী, গাজীপুর, সাভার, মািনকগ ,
নারায়ণগ সহ শহরতিলর পিরবহন সািভর্ স েলােত িনয়িমত চাঁদাবািজ হেc। e ছাড়া pিতিট েজলা শহেরর
বাস টািমর্নাল, েফিরঘাট, েজলা সড়েকর pেবশ o বিহগর্মন পেথ িনয়িমত চাঁদার টাকা িদেত হয়। রাজধানীেত
বতর্ মােন পা র্বতর্ী ট ী, গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগে  েমাট ছয় হাজােরর িকছু েবিশ বাস-িমিনবাস চলাচল
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করেছ।  eসব  বাস  েথেক  পিরবহন  মািলক  সিমিত,  িমক  iuিনয়ন,  িমক  েফডােরশেনর  িনধর্ািরত  চাঁদা
ছাড়াo পুিলশ o রাজৈনিতক চাঁদা িমিলেয় িদেন গেড় 600 টাকা িহসােব নূয্নতম 36 লাখ টাকার েবিশ চাঁদা
েতালা হেc। মােস চাঁদা uঠেছ pায় 11 েকািট টাকা। চারিট আnেজলা বাস টািমর্নাল eবং িসিট সািভর্ েসর বাস
িমিনবাস েথেক রাজধানীেত িদেন চাঁদা েতালা হেc আরo pায় 60 লাখ টাকা। eর সে  াক, কাভাডর্  ভয্ান,
টয্াংকলির,  িহuময্ান  হলার  eবং  িসeনিজ  aেটািরকশার  চাঁদা  েযাগ  করেল  pিতিদন  রাজধানীেতi  চাঁদার
পিরমাণ েকািট টাকা ছািড়েয় যায়। eিদেক হাioেয় পুিলশ 2018 সােলর েয বািষর্ক pিতেবদন pকাশ কেরেছ,
তােত বলা হয়, েদেশর িবিভn sােন গেড় oঠা 215িট সংsা o সংগঠন মহাসড়েক চলাচলকারী 58 হাজার
719িট যানবাহন েথেক িদেন গেড় 24 লাখ টাকা চাঁদা তুলেছ। বছের েসi টাকার পিরমাণ 87 েকািট টাকা।
িকn বাsেব ei a  aেনক েবিশ।  িনয়ntক সংsা বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃর্ পেkর (িবআরিটe) িহসাব
aনযুায়ী, সারা েদেশ pায় 78 হাজার বাস-িমিনবাস eবং pায় 81 হাজার াক o কাভাডর্  ভয্ান রেয়েছ।
eসব  গািড়র  কাছ  েথেক  পিরবহন  খােতর মািলক,  িমক,  sানীয়  জনpিতিনিধ,  পুিলশ,  রাজৈনিতক  েনতা
িনয়িমত চাঁদা আদায় কের। ei েদড় লােখর মেধয্ সড়েক সচল pায় eক লাখ গািড় েথেক গেড় িদেন নূয্নতম
400 টাকা হাের চাঁদা আদায়  হয়। মািলক সিমিত eবং  িমক iuিনয়েনর নােম চাঁদা আদােয়র পাশাপািশ
ঢাকায় চারিট টািমর্নাল েথেক ঢাকা িসিট করেপােরশন (িডিসিস) িদেন বাসpিত 40 টাকা হাের টািমর্নাল িফ
আদায়  কের।  ei  টাকা  তারা  iজারাদােরর  মাধয্েম  ৈদিনক  চুিkেত  আদায়  কের।  eর  ফেল  iজারাদাররা
টািমর্নােলর িফ আদােয়র নােম িবিভn রকম সািভর্ স চাজর্ o যুk কের। eেত চাঁদা িদেত হয় িনধর্ািরত টািমর্নাল
িফর  কেয়ক ণ  েবিশ।  সড়ক  পিরবহন  িমক  েফডােরশেনর  eক  েনতা  বলেলন,  সারা  েদেশ  বাস- াক  o
কাভাডর্  ভয্ান েথেক মািলক সিমিত 40 টাকা, িমক iuিনয়ন 20 টাকা eবং িমক েফডােরশন 10 টাকাসহ
70 টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। েকাথাo তার েচেয় কেয়ক ণ েবিশ টাকা েজার কের েতালা হয়। eটােক
আমরা চাঁদাবািজ বিল। eটা িনয়ntণ করা দরকার। রাজধানীর টািমর্নাল েলা েথেক েছেড় যাoয়া eকািধক
েটর বাস মািলক o চালেকর সে  কথা বেল জানা েগেছ, পিরবহন মািলকেদর চাঁদা িদেত হেc পেদ পেদ।

টািমর্নাল েথেক গািড় ছাড়ার আেগi িদেত হেc িজিপর নােম েমাটা aে র টাকা। েসটা সবর্িনm 300 েথেক
সেবর্াc  600  টাকা  পযর্n।  িজিপ  ছাড়াo  টািমর্নাল  েথেক  গািড়  েবর  হoয়ার  সময়  যানজট  িনয়ntেণর
েলাকজনেক িদেত হয় গািড়pিত 20 টাকা, লাiনময্ানেক 20 টাকা, টািমর্নােলর েগট েপেরােলi চাঁদার দািবেত
হাত বািড়েয় েদয় পুিলশ সােজর্ n। তােক িদেত হয় 50 েথেক 100 টাকা পযর্n।
চাঁদার টাকা ধু টািমর্নােলi নয়, িদেত হয় পেথ পেথ। ঢাকা-খুলনা েটর eকজন পিরবহন মািলক বলেলন,
eখন  পিরবহন  চাঁদার  িবেকndীকরণ  হেয়েছ।  মািলক  সিমিত েলাo  িমক  সংগঠেনর  সে  পাlা  িদেয়
চাঁদাবািজেত  েনেম  পেড়েছ।  pিতিট  েজলা  মািলক  সিমিতেক  টাকা  িদেয়  eলাকা  পার  হেত  হয়।  eমনিক
েপৗরসভােকo pিতিদন েটাল িদেত হয় pিতিট বাসেক। e ছাড়া কেয়ক হাজার টাকার িbজ েটাল েতা রেয়েছi।
সব িমিলেয় চাঁদার টাকা িদেত িদেত আমােদর জােনর বােরাটা েবেজ যায়। চাঁদাবািজর তাড়নায় সড়েক eখন
aেনক  সংগঠন।  রাজধানীর  ব বnু  eিভিনuেত  aিফস  িনেয়  দীঘর্িদন  ধের  িরকশা  িমক  লীেগর  েনতৃt
িদেতন  আর  e  জামান  o  iনসুর  আলীরা।  আoয়ামী  লীগ  kমতায়  আসার  পর  তারাi  বাংলােদশ  সড়ক
পিরবহন িমক লীগ নােম eকিট সংগঠন কেরেছ। বছরখােনক ধের িডিজটাল সড়ক পিরবহন িমক লীগ
নােমo  eকিট  সংগঠেনর  সাiনেবাডর্  ঝুলেছ  রাজধানীর  িবিভn  sােন।  দিkণা েলর  22  েজলার  সংেযাগ
রkাকারী পাটুিরয়া o েদৗলতিদয়া েফিরঘােট pিতিদন কেয়ক লাখ টাকার চাঁদাবািজ হয়। ei েফিরঘাট িদেয়
িদেন  pায়  2500  বাস,  িমিনবাস,  পণয্বাহী  াক,  কাভাডর্  ভয্ান,  িপকআপ,  মাiেkাবাস,  pাiেভট  কারসহ
িবিভn যানবাহন পার হয়। দালাল চk কৃিtম যানজট সৃি  কের পণয্বাহী াক েথেক 1000/1500 টাকা
কের চাঁদা িনেয়  আেগ পার  কিরেয়  েদয়। eসব  চাঁদা পুিলশ, িবআiডিbuিটe eবং sানীয় কয্াডাররা ভাগ
পায়। ধু eখােনi নয়, েদেশর 13িট েফিরঘােটi কমেবিশ চাঁদাবািজর েদৗরাtয্ রেয়েছ।   eিদেক চাঁদাবািজর
aিভেযাগ আেছ  হাioেয়  পুিলেশর  িব েdo। সড়ক  পিরবহেন  িনরাপtার  জনয্ বয্বসায়ীেদর  দািবেত  সারা
েদেশর মহাসড়ক েলােক 24িট হাioেয় থানার aধীেন eেন 2005 সােলর জেুন eিট গিঠত হয়। হাioেয় পুিলশ
গঠেনর uেdশয্ িছল মহাসড়ক েলােত ডাকািত, িছনতাi েরাধ eবং মাদক o েচারাচালােনর পণয্ পিরবহন
বn করা। িকn পুিলেশর eকাংেশর সে  aপরাধীেদর aৈনিতক সmকর্  গেড় oঠায় হাioেয় পুিলশ গঠেনর
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uেlা ফল হেc। বাংলােদশ াক কাভাডর্  ভয্ান মািলক সিমিতর েনতারা বেলন, ঢাকা-চ gাম, খুলনা-যেশার,
ঢাকা-ময়মনিসংহ, ঢাকা-বিরশালসহ িবিভn েট হাioেয় পুিলশ চাঁদাবািজ করেছ। বাংলােদশ াক কাভাডর্
ভয্ান  মািলক  সিমিতর  সাধারণ  সmাদক  sম  আলী  খান  kবার  রােত  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,
চাঁদাবািজর পিরিsিত আেগর মেতাi আেছ। েকাথাo িকছু পিরবতর্ ন হয়িন।
বাস  মািলকেদর  সংগঠন  বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  সিমিতর  মহাসিচব  o  eনা  পিরবহেনর  stািধকারী
খnকার  eনােয়ত  uলয্াহ  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  সরকার  কেঠার  হেল  চাঁদাবািজ  বn  করা  সmব।
আমরা  মািলক  সিমিত মেন  কির,  সড়ক  মহাসড়েক  েপিশশিkর  মাধয্েম  চাঁদাবািজর  aরাজকতা  বn  করা
uিচত। েদেশর িবিভn জায়গা েথেক আমরা aিভেযাগ পাi, মািলক সিমিতর নােম, িমক iuিনয়েনর নােম
aেনক েপিশশিk চাঁদাবািজেত যুk হয়। সmpিত ব ড়া হাioেয়েত চাঁদাবািজর ঘটনায় আমরা uেদয্াগ িনেয়
তা বn কির। িতিন বেলন, বাস টািমর্নােল, সড়ক মহাসড়েক েবপেরায়া চাঁদাবািজ বেn আমরা গািড়র sািটর্ ং
o eিnং পেয়েn মািলক সিমিত o িমক iuিনয়েনর িনধর্ািরত চাদঁা েনoয়ার পেk। আমরা চাi মহাসড়েক,
টািমর্নােল চাঁদা েতালা বn কের পিরবহন েলার aিফস েথেক pিত মােস িনধর্ািরত চাঁদা েনoয়া েহাক। তাহেল
ঢালাo  চাঁদাবািজর  aরাজকতা  বn  হেব।  গাবতলীেকিndক  বাস  াক  oনাসর্  aয্ােসািসেয়শেনর  সােবক
সভাপিত িবeনিপর ব ড়ার eমিপ o eস আর পিরবহেনর stািধকারী িজeম িসরাজ বাংলােদশ pিতিদনেক
বেলন,  আমােদর  িবeনিপ  সরকােরর  সমেয়o  চাঁদাবািজ  িছল।  িকn  eতটা  বয্াপকতা  িছল  না।  eখন  েতা
চাঁদাবািজ সীমার বাiের, aেনকটা pিতি ত িবষয় হেয় েগেছ। িতিন বেলন, আমরা পিরবহন বয্বসায় ভয্াট-
টয্ােkর চােপ aিsর। তার oপর ei চাঁদাবািজ। eভােবi যিদ সব টাকা চেল যায় তাহেল eখােন েক িবিনেয়াগ
করেত আসেব? তার মেধয্ eেককটা েট ঢুকেত েগেল লাখ লাখ টাকা চাঁদা িদেত হয়। েমাটা aে র চাঁদা
েদoয়া  ছাড়া  েকােনা  েট  েঢাকা  যায়  না।  িতিন  বেলন,  যারা  জীবেন  গািড়  চালানিন  তারাi  eখন  িমক
েনতা।  চারজন  িমেল  eক  বােসর  মািলক।  তারাi  eখন  মািলক  সিমিতর  েনতা।  তারাi  সড়ক  পিরবহেনর
সবিকছুর িনয়ntক।
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