
   
 

হাioেয় পুিলেশর pিতেবদন : মািলক- িমেকর নােম 215িট সংগঠেনর পেকেট সব টাকা *
pিতিদন চাঁদাবািজর িশকার 58,719িট যানবাহন * pভাবশালীেদর ছtছায়ায় গেড় uেঠেছ
চাঁদা আদায়কারী সংগঠন * বয্বsা িনেত sরা  মntণালেয়র aনমুিত েচেয়েছ সদর দফতর
pকাশ : 29 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

েদেশর  মহাসড়ক েলােত  চলেছ  eকরকম  ‘চাঁদাবািজর  মেহাৎসব’।  pিতিদন  চাঁদা  uঠেছ  23  লাখ  39
হাজার 95 টাকা। যা বছের দাঁড়ায় 85 েকািট 37 লাখ 69 হাজার 675 টাকা। িবিভn মহাসড়ক িদেয়
চলাচলকারী 58 হাজার 719িট যানবাহন েথেক েতালা হেc েমাটা aে র e চাঁদা। e টাকা আদায় করেছ
পিরবহেনর মািলক- িমেকর নােম 215িট সংগঠন। e েলার েনতৃেt আেছন সরকাির দেলর িবিভn a  o
সহেযাগী সংগঠেনর pভাবশালী েনতা। মলূত তােদর ছtছায়ায় গেড় uেঠেছ মহসড়েক চাঁদা আদায়কারী
সংগঠন েলা।
পিরবহন মািলক- িমক ছাড়াo মহসড়েকর েকােনা েকােনা sােন েপৗর কর o মসিজদ unয়েনর নােমo
pিতিদন আদায় করা হেc েমাট aে র aথর্। হাioেয় পুিলেশর eক তদn pিতেবদেন uেঠ eেসেছ eমন সব
চা লয্কর তথয্। pিতেবদনিট পুিলেশর িবেশষ শাখার িডআiিজ (রাজৈনিতক) eবং পুিলশ সদর দফতেরর
aিতিরk  িডআiিজর  (iনেটিলেজn  aয্াn  েsশাল  aয্ােফয়াসর্)  কােছ  েদয়া  হেয়েছ।  pিতেবদেন  বলা
হেয়েছ,  চাঁদাবািজর  e  িচt  ধু  মহাসড়েকর।  তেব  েজলার  aভয্nের  িবিভn  সড়েক  চাঁদা  আদােয়র
বয্াপকতা আরo aেনক েবিশ।

  িসরাজলু iসলাম
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মহসড়েক চাঁদাবািজ বেn কাযর্কর বয্বsা িনেত iিতমেধয্ sরা  মntণালেয়র aনমুিত েচেয়েছ পুিলশ সদর
দফতর। aনুমিত িমলেলi চাঁদাবাজেদর িব েd ‘aয্াকশেন’ যােব পুিলশ। e িবষেয় পুিলশ সদর দফতেরর
ucপযর্ােয়র eক কমর্কতর্ া যুগাnরেক বেলন, চাঁদা আদােয়র িবষয়িট eমন পযর্ােয় েপৗঁেছেছ েয, িবষয়িট
েযন  pািত ািনক  প  িনেয়েছ।  েকােনা  েকােনা  িসিট  কেপর্ােরশন  বা  েপৗরসভা  টািমর্নােলর  বাiের  বk
বিসেয় aথর্ আদায় করেছ। যা সmূণর্ aৈবধ।
e  ধরেনর  চাঁদা  আদায়  না  করেত  2015  সােলর  3  িডেসmর  sানীয়  সরকার,  পlী  unয়ন  o  সমবায়
মntণালয় েথেক  eকিট pjাপনo জাির করা  হয়। e িবষেয় pেয়াজনীয় বয্বsা িনেত সংি  িবভাগীয়
কিমশনার, পুিলশ কিমশনার, িডআiিজ, েজলা pশাসক eবং uপেজলা িনবর্াহী aিফসারেক িচিঠo েদয়া
হয়।  eরপরo বn  হেc  না  চাঁদাবািজ।  কারণ  eর  েপছেন  রেয়েছ  aেনক  pভাবশালী।  আর  e  কারেণi
তােদর িব েd বয্বsা েনয়ার জনয্ sরা  মntণালেয়র িদকিনেদর্শনা চাoয়া হেয়েছ।
e িবষেয় জানেত চাiেল পুিলশ সদর দফতেরর iনেটিলেজn aয্াn েsশাল aয্ােফয়াসর্ শাখার aিতিরk
িডআiিজ হায়দার আলী খান যুগাnরেক বেলন, সারা েদেশর মহাসড়ক েলােত েযভােব চাঁদাবািজ হেc- তা
কাময্  হেত  পাের  না।  তাi  চাঁদাবািজর  সািবর্ক  িবষয়  uেlখ  কের  মntণালেয়  eকিট  pিতেবদন  পাঠােনা
হেয়েছ। e িবষেয় মntণালয় েয ধরেনর িদকিনেদর্শনা েদেব েস aনুযায়ী পরবতর্ী বয্বsা েনয়া হেব।
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর সাধারণ সmাদক খnকার eনােয়ত ulাহ বেলন, রাsাঘােট
েযভােব চাঁদাবািজ হেc, তা আমরাo চাi না। চাঁদাবািজ বেn মািলক সিমিত, িমক েফডােরশন eবং
পুিলেশর মেধয্ আলাপ-আেলাচনা চলেছ। েকu psাব িদেc- সংগঠন চালােনার জনয্ eকিট িনধর্ািরত চাঁদা
ধু টািমর্নােল আদায় করা েহাক। আবার েকu psাব িদেc েকােনা চাঁদাi থাকেব না। e িনেয় ঐকমেতয্

েপৗঁছার েচ া চলেছ। িতিন আরo বেলন, পুিলশ িকেসর িভিtেত pিতেবদন কেরেছ, তা আমার জানা েনi।
তারা তদেnর সময় আমােদর সে  েকােনা আেলাচনা কেরিন।
হাioেয় পুিলেশর তদn pিতেবদেন বলা হেয়েছ, মহসড়েক pিতিদন িবিভn সংগঠন েযসব aজহুােত 23
লাখ  39  হাজার  95  টাকার  চাঁদা  oঠােc,  েস েলার  মেধয্  uেlখেযাগয্  হল-  আnঃেজলা  াকচালক
iuিনয়ন  মৃত  o  প েুদর  নােম  60িট  গািড়  েথেক  িদেন  6  হাজার  টাকা,  যানজট  িনরসন  o  লাiন
পিরচালনার নােম বাংলােদশ aেটািরকশা িমক লীগ 300 গািড় েথেক 6 হাজার টাকা, িমক unয়েনর
নােম নারায়ণগ  েজলা সড়ক পিরবহন iuিনয়ন 100 গািড় েথেক 5 হাজার টাকা, পািকর্ ং িফ o েলাড-
আনেলােডর নােম বাংলােদশ সড়ক পিরবহন সিমিত গাজীপুর েজলা শাখা 120 গািড় েথেক 19 হাজার
200  টাকা  (pিত  গািড়  160  টাকা), জয়েদবপুর  বয্াটািরচািলত  aেটািরকশা মািলক  সিমিত িমকেদর
কলয্ােণর  নাম  কের  150িট  যানবাহন  েথেক  3  হাজার  টাকা,  িমক  কলয্ােণর  নােম  গাজীপুর
iিজবাiক/েটেmা িমক iuিনয়ন 300 গািড় েথেক 9 হাজার, গাজীপুর-ঢাকা পিরবহন িমক iuিনয়ন
80 গািড় েথেক 32 হাজার eবং গাজীপুর েল না িমক iuিনয়ন 300 যানবাহন েথেক িদেন 6 হাজার
টাকা আদায় করেছ।
e ছাড়া মািলক o িমকেদর কলয্ােণর নাম কের মহাখালী বাস টািমর্নাল সড়ক পিরবহন মািলক সিমিত
70িট  গািড়  েথেক  িদেন  28  হাজার  টাকা,  িমক  কলয্ােণর  নােম  বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  সিমিত
গাজীপুর  েজলা  শাখা  15িট  গািড়  েথেক  িদেন  3  হাজার  টাকা,  ঢাকা  েজলা  যানবাহন  িমক  iuিনয়ন
গাবতলী শাখার পk েথেক 250িট গািড় েথেক 30 হাজার টাকা, মতৃ o প ু সদসয্েদর কলয্ােণর নােম
বাংলােদশ আnঃেজলা াকচালক iuিনয়ন বাiপাiল শাখা 50িট গািড় েথেক eক হাজার টাকা, বাংলােদশ
াক কাভাডর্  ভয্ান o িপকআপ মািলক সিমিত টািমর্নাল চাজর্  িহেসেব 50িট গািড় েথেক eক হাজার টাকা,

টা াiল েজলা বাস-েকাচ িমক iuিনয়ন েগাড়াi শাখা 200িট যানবাহন েথেক 2 হাজার টাকা, িমকেদর
কলয্াণ o েবতেনর কথা uেlখ কের গাজীপুর েজলা ময্ািk o েল না সড়ক পিরবহন মািলক সমিতর পk
েথেক 75িট  গািড়  েথেক  2  হাজার  20  টাকা, টা াiল  েজলা  বাস-েকাচ িমক  iuিনয়ন  িমজর্ াপুর  শাখা
80িট গািড় েথেক 2 হাজার 400 টাকা, টা াiল েজলা বাস-েকাচ িমক iuিনয়ন পাkলয্া শাখা 200িট
গািড় েথেক 200 হাজার টাকা, গাজীপুর েজলা ময্ািk o েল না পিরবহন মািলক পিরবহন জামকুর্ী শাখা
60িট গািড় েথেক 4 হাজার 200 টাকা, টা াiল েজলা বাস-েকাচ িমক iuিনয়ন নািটয়াপাড়া শাখা o
কারািতপাড়া শাখা 400িট গািড় েথেক 4 হাজার টাকা eবং গাজীপুর েজলা বাস-েকাচ িমক iuিনয়ন
কািলয়াৈকর শাখা 80িট গািড় েথেক িদেন eক হাজার 100 টাকা চাঁদা তুলেছ।
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মািলক  িমকেদর  িবিবধ  unয়ন  o  প ু িমকেদর  সহায়তার  নােম  মািনকগ  েজলা  বাস,  িমিনবাস,
মাiেkাবাস,  aেটা  েটেmা  oনাসর্  gপ  300িট  যানবাহন  েথেক  িদেন  70  হাজার  টাকা,  েপৗরসভার
unয়েনর  জনয্  ৈভরব  েপৗরসভা  150িট  গািড়  েথেক  4  হাজার  500  টাকা,  মািলক- িমক  সংগঠেনর
কলয্ােণর নােম bাhণবািড়য়া েজলা িসeনিজ aেটািরকশা মািলক সিমিত 500িট গািড় েথেক 10 হাজার
টাকা, সংগঠেনর কলয্ােণর নােম bাhণবািড়য়া েজলার াক o টয্া -লির িমক iuিনয়ন 150িট গািড়
েথেক 3 হাজার টাকা eবং বাস-িমিনবাস মািলক সিমিত 50িট গািড় েথেক িদেন eক হাজার টাকা চাঁদা
তুলেছ।
হাioেয় পুিলেশর তদn pিতেবদন আরo uেlখ করা হয়, হিবগ  েজলা াক o টয্া -লির িমক iuিনয়ন
কাযর্ালয় পিরচালনার বয্য় িহেসেব িদেন 700িট গািড় েথেক 14 হাজার টাকা, কাযর্ালয় বয্য় পিরচালনার
পাশাপািশ িমক কলয্ােণর নােম েমৗলভীবাজার েজলা াক, টয্া -লির, কাভাভর্  ভয্ান িমক iuিনয়ন
70িট গািড় েথেক eক হাজার 400 টাকা, সংগঠন পিরচালনা o কলয্াণ তহিবেলর জনয্ িসেলট েজলা াক,
িপকআপ ভয্ান, কাভাডর্  ভয্ান িমক iuিনয়ন 90িট গািড় েথেক eক হাজার 800 টাকা, iজারা চােজর্ র
কথা বেল পুর েপৗরসভা 75িট গািড় েথেক 4 হাজার 500 টাকা, iজারা চােজর্ র কথা বেল aপর 75িট
গািড় েথেক ei েপৗরসভার পk েথেক িদেন 750 টাকা েতালা হেc, aসহায় াiভার o িমকেদর কলয্াণ
তহিবেলর নােম মাoনা েচৗরাsা াকচালক কলয্াণ সমবায় সিমিত িলিমেটড 150 গািড় েথেক িদেন 3
হাজার টাকা তুলেছ।
নাiট  গাডর্  o  িমকেদর  কলয্ােণর  কথা  বেল  গাজীপুর  েজলা  াক,  িপকআপ,  টয্া -লির  াiভাসর্
iuিনয়েনর পk েথেক 200িট গািড় েথেক ৈদিনক আদায় করা হেc 4 হাজার টাকা, গাজীপুর েজলা াক
াiভাসর্ iuিনয়ন মাoনা শাখার পk েথেক প ু o মতৃ িমকেদর কলয্ােণর নােম 2 হাজার টাকা, িমক

কলয্ােণর  নােম  িশমুিলয়া ঘাট িমক  iuিনয়ন  150িট  গািড়  েথেক  3  হাজার  টাকা,  ময়মনিসংহ  েজলা
aেটা  েটেmা  িমক  iuিনয়ন  নাnাiল  েচৗরাsা  শাখা  105িট  গািড়  েথেক  2  হাজার  700  টাকা, েপৗর
কেরর aজহুােত নাnাiল েপৗরসভা 70িট গািড় েথেক 2 হাজার 100 টাকা, িমক কলয্ােণর aজহুােত
ময়মনিসংহ েজলা েমাটরযান কমর্চারী iuিনয়ন নাnাiল শাখা 70িট গািড় েথেক দiু হাজার 100 টাকা,
েবকার িমক ভাতা o কাযর্ালয় পিরচালনার বয্য় িহেসেব ময়মনিসংহ েজলা aেটা েটেmা িমক iuিনয়ন
90িট  গািড়  েথেক  900  টাকা,  িমক  কলয্ােণর  aজহুােত  eকi  েজলার  েমাটরযান  কমর্চারী  iuিনয়ন
i রগ  শাখা 65িট গািড় েথেক িদেন eক হাজার 950 টাকা চাঁদা তুলেছ।
চাঁদা  আদায়কারীর  তািলকায়  আরo  আেছ-  নরিসংদী  েজলা  াক,  টয্া -লির  o  কাভাডর্  ভয্ান  িমক
iuিনয়ন 300 গািড় েথেক ৈদিনক 6 হাজার টাকা, যানজট িনরসন o বাসsয্াn মসিজেদর unয়েনর
নােম নরিসংদীর িপিরজপুর িসeনিজ aেটািরকশা িমক সমবায় িলিমেটড 35িট গািড় েথেক 700 টাকা,
যানজট িনরসন o সংগঠন পিরচালনার নােম িকেশারগ  বাস-িমিনবাস িমক কিমিট কিটয়াদী শাখার
পk েথেক 40িট গািড় েথেক 800 টাকা, েপৗর েটাল o যানজট িনরসেনর নােম কিটয়াদী েপৗরসভা 50িট
গািড় েথেক 2 হাজার 500 টাকা, যানজট িনরসন o সংগঠন পিরচালনার নােম বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
িমক  iuিনয়ন  কিটয়াদী  শাখা  30িট  গািড়  েথেক  600  টাকা,  eকi  নােম  eকi  েজলার  পুেলরহাট

িসeনিজ  মািলক  সিমিত  25িট  গািড়  েথেক  500  টাকা,  মািলক- িমেকর  unয়েনর  নােম  াক  মািলক-
িমক সিমিত টা াiল শাখার েনতারা 200িট গািড় েথেক 200 টাকা হাের 40 হাজার টাকা, পাটুিরয়া

ল ঘাট  িমিন  পািকর্ ং  iয়ােডর্ র  পk  েথেক  400  গািড়  েথেক  50  টাকা  হাের  20  হাজার  টাকা,  িমক
কলয্ােণর নােম গাজীপুর মহানগর বয্াটািরচািলত aেটািরকশা মািলক সিমিত 300 গািড় েথেক 3 হাজার
টাকা,  েপৗর  unয়েনর  জনয্  ভালুকা  েপৗরসভা  300  গািড়  েথেক  9  হাজার  টাকা,  টাiমিকপার  o
লাiনময্ানেদর েবতেনর কথা uেlখ কের হিবগ  েমাটরস মািলক gপ 102 িট গািড় েথেক িদেন 4 হাজার
300 টাকা চাঁদা তুলেছ।
িসেলট েজলা াক, িপকআপ কাভাডর্  ভয্ান িমক iuিনয়ন 100 গািড় েথেক িদেন 100 টাকা হাের 10
হাজার টাকা, 100িট গািড় েথেক 20 টাকা হাের 2 হাজার টাকা o 500 গািড় েথেক 50 টাকা হাের 25
হাজার টাকা চাঁদা তুলেছ। aিফস খরচ িহেসেব িসেলট েজলা aেটািরকশা িমক iuিনয়ন তাজপুর বাজার
শাখা 150িট গািড় েথেক িদেন 3 হাজার টাকা, িসেলট েজলা াক, িপকআপ, কাভাডর্  ভয্ান লামাকাজী
িব নাথ শাখার পk েথেক 200িট গািড় েথেক িদেন 4 হাজার টাকা আদায় করা হেc।
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মহাখালী বাস টািমর্নাল সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর কাযর্করী সভাপিত তােরক মাহমুদ বৃহsিতবার
দপুুের যুগাnরেক বেলন, আমােদর eখান েথেক িবিভn েট pায় সােড় 300 গািড় চলাচল কের। আমরা
েকান 70িট গািড় েথেক চাঁদা িনi, তা পুিলেশর pিতেবদেন s  কের uেlখ েনi। তাi e িনেয় েকােনা
মnবয্ করেত পারব না। তেব eটুk বলেত পাির, সংগঠন চালােত হেল টাকার pেয়াজন হয়। েকu িনেজর
পেকেটর টাকা িদেয় সংগঠন চালােব না। আপনােক েয চা খাoয়ালাম তা-o চাঁদার টাকা।
বাংলােদশ  আnঃেজলা  াকচালক  iuিনয়ন  সভাপিত  তাজলু  iসলাম  যুগাnরেক  বেলন,  আমােদর
গঠনতেnti  চাঁদা  আদােয়র  িবষয়িট  uেlখ  করা  আেছ।  প ু o  মৃত  বয্িkর  পিরবােরর  কলয্ােণর  জনয্
শতািধক  (পুিলশ  pিতেবদেন  50িট)  গািড়  েথেক  আমরা  20  টাকা  কের  আদায়  কির।  তেব  e  টাকা
সংগঠেনর  ফােn  িঠকমেতা  আেস  না।  কােলকশন  কম  হেয়েছ  aজহুাত  েদখায়  মাঠপযর্ােয়  চাঁদা
আদায়কারীরা।
জয়েদবপুর বয্াটািরচািলত aেটািরকশা মািলক সিমিতর সভাপিত সাiফুল iসলাম বেলন, eক সময় চাঁদা
িনতাম।  e  চাঁদার  টাকা  িনেয়  নানা  ঝােমলা  হয়।  পুিলশেক  িদেত  হয়।  িনেজেদর  মেধয্  মারামাির  হয়।
eকািধক দঘুর্টনাo ঘেটেছ। eসব কারেণ েবশ িকছুিদন ধের চাঁদা আদায় বn েরেখিছ।
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