
িবআরিটিসর িডেপা ন  গািড়র ভাগাড়

িবআরিটিসর িডেপােত িবপুলসংখ ক ন  গািড় -বাংলােদশ িতিদন

সরকাির পিরবহন সং া বাংলােদশ রাড া েপাট করেপােরশন-িবআরিটিসর অিধকাংশ িডেপা ন  গািড়র
ভাগােড় পিরণত হেয়েছ। িবআরিটিসর ২২িট িডেপার অিধকাংশই মরামত অেযাগ  পিরত  গািড়র কারেণ
অব  হেয় আেছ। নীিত  অিনয়েমর মাধ েম কনা  এসব বাস ঘািষত লাইফ টাইেমর এক-তৃতীয়াংশ
সমেয়র মেধ ই িবকল হেয় পেড়েছ। অবেহলা আর কাযকর র ণােব েণর অভােব কােনা বাস অচল হেয়
িডেপােত গেল সিট আর রা ায় িফের আেস না। ফেল সরকাির এই সং ািটর মাট বােসর এক-তৃতীয়াংেশর
বিশ অচল হেয় পেড়েছ। িবেশষ রা বলেছন, গত ই দশেক িবআরিটিসেত যসব গণপিরবহন কনা হেয়েছ
স েলার  মেধ  ভলেবা  ি তল  বাস েলা  ছাড়া  বািক  সবই    িন মােনর।  য েলা  অ  সমেয়র  মেধ ই

ল ড়ঝ ড় অব ায় িডেপােত ঠাঁই িনেয়েছ। ভলেবা বাস েলাও কাযকর র ণােব ণ না কের িনধািরত লাইফ
টাইেমর আেগই িবকল কের িডেপাব ী কের ফলা হয়। স িত িবআরিটিস িবিভ  িডেপােত অচল হেয় থাকা
গািড় েলার মেধ  ১২৯িট গািড় িনলােম িবি  করার উেদ াগ িনেয়েছ। এর মেধ  দাতলা ভলেবা বাস, দাতলা
বাস, একতলা বাস, াক, কার ও অ া ুেল  রেয়েছ। জানা গেছ, অব ব াপনা ও অিনয়ম- নীিতর কারেণ
িবপুলসংখ ক যা ীবাহী বােসর বহর িনেয়ও লাকসােনর ঘািন টানেছ িবআরিটিস। সং ািটর লুটপােটর পথ

শ  করেত গত কেয়ক বছের চীন, কািরয়া ও ভারত থেক কনা হেয়েছ এেকর পর এক িন মােনর বাস।
বছর না যেতই স েলা অচল হেয় পেড় থাকেছ িডেপােত। বাড়েছ মরামত খরচ, নেত হে  লাকসান।
িবআরিটিসর বহের বতমােন বাস রেয়েছ ১ হাজার ৩৮৯িট। এর মেধ  কমেবিশ ৫২৫িটই অচল হেয় িবিভ
িডেপােত পেড় আেছ। এ িহসােব িবআরিটিসর বহের থাকা বাস েলার ৩৮ শতাংশ অচল অব ায় রেয়েছ।
এসব অচল বােসর অিধকাংশই গত ১০ বছের কনা। সূ  জানায়, গত এক দশেক নতুন বাস- াক কনায়
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িবআরিটিসর মাধ েম সরকার খরচ কেরেছ ১ হাজার ৬১২ কািট টাকা। এই িবপুল িবিনেয়ােগর পরও লুটপােট
িবপয  হেয় আেছ িবআরিটিস। সং ািটর আেগর চয়ারম ােনর িব ে  ব াপক অিনয়ম- নীিতর অিভেযাগ
িছল। স িত িবআরিটিসেত নতুন চয়ারম ান িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। িতিন সং ািটেক অিনয়েমর অতল থেক
টেন তালার চ া করেছন। িন মােনর গািড় কনার দীঘ ধারাবািহকতায় ২০০৯ সােল চীন থেক ১২২ কািট

৪৯ লাখ টাকায় কনা হয় ২৭৯িট বাস। অিভেযাগ রেয়েছ, টাকার অ  বিশ দখােনা হেলও কম টাকায় কনা
িন মােনর বাস েলার বিশর ভাগই ন  হেয় িবিভ  িডেপােত পেড় আেছ। মূলত র ণােব েণর অভােব ই
বছেরর মাথায় এসব বাস ন  হেত  কের। এখন চলাচেলর এেকবােরই অেযাগ  ১৬০িট বাস। চীেনর পর
২০১১-১২ অথবছের দি ণ কািরয়া থেক ২৮১ কািট টাকায় কনা হয় আরও ২৫৫িট বাস। এ েলার বিশর
ভাগই ন  হেয় পেড় আেছ িবিভ  িডেপােত। িতিট বােসর দাম পেড় কািট টাকার বিশ। িবআরিটিসর
কািরগির শাখার তথ া যায়ী,  ছয় বছর পার না  হেতই ৮১ বাস ন  হেয় যায়। এ েলা এখন মরামেতর
উপেযাগীও নয়। ২০১৩ সােল ভারত থেক ঋণ িনেয় কনা আিট েলেটডসহ ৪২৮ বােসর একিট বড় অংশ
িবকল হেয় গেছ। িবআরিটিসর িতিট য় চুি , বাস সং হ ও র ণােব েণ রেয়েছ সীমাহীন অিনয়ম।
এিদেক ২০১২-১৩ সােল ১০০ কািট টাকায় ৫০িট আিট েলেটড এবং ৮৮িট এিস বাস কেন িবআরিটিস।

েত এসব বােসর আয়ু ১৫ বছেরর বিশ বলা হেলও মা  ই-িতন বছেরর মেধ ই বাস েলা ন  হেত
থােক। এেককিট আিট েলেটড বােসর দাম ১ কািট ১১ লাখ টাকা। বতমােন ৫০িট আিট েলেটড বােসর
২০িটর বিশ অচল হেয় িবিভ  িডেপােত পেড় আেছ। আরও ১৫/১৬িট বাস জরাজীণ অব ায় রেয়েছ। এ েলা
য কােনা সময় অচল হেয় যেত পাের। ৫৪ ফুট দীঘ জাড়া লাগােনা এসব বাস এখন কবল রাজধানীর িট
েটই চলাচল করেছ। জানা গেছ, এই বাস েলা কনার কথা িছল বতমােন িনমাণাধীন গাজীপুর-িবমানব র
েটর বাস র ািপড ানিজট (িবআরিট) কে র জ । িক  কািট টাকার বিশ মূেল র এসব বাস িবআরিট
কে র কাজ র অেনক আেগই কনা হয় লুটপােটর জ ।

এিদেক ইেডন থেক কনা ৫০িট ভলেবা ি তল বােসর সব েলাই িবকল হেয় পেড়েছ। এর মেধ  গাজীপুের
িবআরিটিসর ক ীয় বাস মরামত কে  রেয়েছ ২৩িট আর িমরপুর িডেপােত রেয়েছ ২৭িট। এসব বােসর

য়মূল  ায় ৫২ কািট টাকা। ঋেণর টাকায় কনা এসব বাস না চলেলও দসহ ঋণ পিরেশাধ করেত হে
সরকারেক। ই াকৃত অবেহলায় এসব বাস ন  কের ফলা হেয়েছ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। ১৯৯১ সােল
িবআরিটিস ইিডশ ই টার াশনাল ডেভলপেম ট এেজি র (িসডা) টাকায় ৫০িট ি তল বাস কনার ক
হােত  নয়। িসডা এ কে  ৬১ কািট টাকা অথায়ন কের। তেব এর মেধ  অেধক িছল ঋণ ও বািক অেধক
অ দান। িতিট বােসর জ  তখন মূল  ধরা হয় ১ কািট ৩ লাখ টাকা। এ িহসােব ৫০ বােসর মূল  দাঁড়ায়
৫২ কািট টাকা। বািক ৯ কািট টাকা রাখা িছল বাস েলা র ণােব েণর জ । সই কািট টাকার ভলেবা
বাস েলার িতিট এখন মা  চার লাখ টাকা কের িনলােম িবি র চ া চলেছ। এ িবষেয় পিরবহন িবেশষ
ও বুেয়েটর অধ াপক ড. সাম ল হক বেলন, অবেহলায় জনগেণর মূল বান স দ েলা ন  কের ফলা হেলা।
সরকাির ছ ছায়ায় থাকা িকছু িবধােভাগী বাস েলােক ন  কেরেছন। জনগণেক সবা দওয়ার িত িত
িদেয় জনগেণর টাকা পািনেত ফেলেছন তারা। সিঠকভােব  মরামত করা হেল জনগেণর সবায় আরও ২৫
থেক ৩০ বছর ভলেবা বাস েলা সািভস িদেত পারত। ভলেবা বােসর আয়ু াল ধরা হেয়িছল ১৫ বছর।
িতিট  বাস  ছয়  হাজার  িকেলািমটার  চালােনা  ও  সাত লাখ  ২০ হাজার  যা ী  পিরবহেনর  ল মা া  ধরা

হেয়িছল। িক  ২০০৪ সাল পয  িতিট বােস বছের যা ী পিরবহন করা হয় িতন লাখ ১৪ হাজার ৮০০ জন।
ন  হওয়ার পর স েলার য াংশ সময়মেতা লাগােনা হয়িন। ফেল ব বহােরর ৮ বছেরর মেধ ই পিরত  ও
ন  হেয় যায় বাস েলা। এরপর ধানম ী শখ হািসনা এসব ভলেবা বাস মরামেতর জ  িবেশষভােব ৮
কািট  টাকা  বরা  িদেলও  স  টাকা  অ  বাস  মরামেতর  নােম  লাপাট  কেরন  িবআরিটিসর  সংি

কমকতারা।  সব িমিলেয় িবআরিটিসর রাজধানীর িমরপুর,  কল াণপুর,  জায়ারসাহারা,  মিতিঝল, গাজীপুর,
নারায়ণগ , চ াম, রংপুর, ব ড়া, নরিসংদীসহ িবিভ  িডেপা এখন ন  বােসর ভাগােড় পিরণত হেয়েছ।
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