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সাত গুণ বেশি গাশি ঢাকায়  
► প্রশতশিন নামভে ৪৫০শি  
► সারা বিভি সাভি শতন লাখ গাশির শিিভনস বনই  
► শতন লাখ চালক পাভেন না লাইভসন্স 

 

আন্তর্জাশতক মানিভের বচভয় রার্ধানী ঢাকায় সাত গুণ বেশি গাশি শনেন্ধন করা হভয়ভে। শেআরশিএর সেজভিষ পশরসংখযান 
পর্জাভলাচনায় বিখা বগভে,  ১০ েেভর গাশি বেভিভে প্রায় শিগুণ। এর মভধয প্রাইভেি কার ও বমািরসাইভকলই ৬৫ 
িতাংি। 

র্ুক্তরার্য,  চীন,  োরত,  শসঙ্গাপরুসহ শেশেন্ন বিভি সিভক িৃঙ্খলা রাখভত েযশক্তগত গাশি শনয়ন্ত্রণ করা হভয়ভে। চীন ও 
শসঙ্গাপভুর লিাশর পদ্ধশতভত গাশি বকনার নীশত রভয়ভে। র্ুক্তরাভর্য গাশির পাশকজং কর োিাভনা হভয়ভে আভগ বেভকই। 
োরভতর শিশিভত নম্বভরর বর্াি- শেভর্াি পদ্ধশতভত েযশক্তগত গাশি চলাচল শনয়ন্ত্রণ চাল ুকরা হভয়ভে। আর ঢাকায় বোি 
গাশি শনয়ন্ত্রভণ শেভিষজ্ঞভির সুপাশরি উভপক্ষা কভর শেআরশিএ শনয়ন্ত্রণহীনোভে তার শনেন্ধন শিভয়ভে। এভত ঢাকা হভয় 
উভেভে শেিঙৃ্খলার রার্ধানী। অেস্থা এমন বর্ অশের্ান,  মামলা চাশলভয়ও কুলাভত পারভে না পুশলি ো শেআরশিএ। পর্ 
বমশিন ও শেশিও শচত্র ধারণ কভর মামলা কভর পুশলিও ক্লান্ত। তভে নতনু সিক পশরেহন আইভন গাশি শনেন্ধভন শনয়ন্ত্রণ 
িানার সুভর্াগ রভয়ভে। 

আন্তর্জাশতক মানিে অনুর্ায়ী (রাস্তার তুলনায় গাশি চলার হার) ঢাকায় সভেজাচ্চ দুই লাখ ১৬ হার্ার গাশি চলভত পাভর। 
অেচ শেআরশিএভত গত বসভেম্বর পর্জন্ত শনেশন্ধত হভয়ভে ১৪ লাখ ৯৩ হার্ার ২৩৩শি। অেচ ২০১১ সাল পর্জন্ত গাশি 
শনেশন্ধত শেল সাত লাখ দুই হার্ার ৯৪৭শি। চলশত েেভরর প্রেম ৯ মাভসর শনেন্ধন শচত্র বিভখ র্ানা বগভে,  ঢাকায় শিভন 
গাশি নামভে ৪৫০শি। অেচ দুই েের আভগও শিভন শনেশন্ধত হভতা ৩০৩শি গাশি। 

ঢাকা র্ানোহন সমন্বয় কতৃজপভক্ষর (শিশিশসএ) শনেজাহী পশরচালক খন্দকার রাশকেুর রহমান কাভলর কণ্ঠভক েভলন,  ‘আমরা 
শেআরশিএর কাভে ঢাকায় আর বমািরসাইভকল শনেন্ধন না বিওয়ার প্রস্তাে কভরশে দুই মাস আভগ।’ ঢাকা মহানগর ট্রাশিক 
পুশলভির অশতশরক্ত কশমিনার মশির্উশিন আহম্মি েভলন,  শেিৃঙ্খলা কমাভত হভল বোি গাশির শনেন্ধন কশমভয় আনভতই 
হভে। আর েি গাশি োিাভত হভে। শেআরশিএর বচয়ারমযান ি. কামরুল আহসান কাভলর কণ্ঠভক েভলন,  ‘আশম নতুন 
িাশয়ত্ব বপভয়শে। আমার ওপর শেশ্বাস ও েরসা রাখভত পাভরন।’ 



ঢাকার আরশিশস সূত্র র্ানায়,  এশস োস োিা বকাভনা বোি গাশির রুি পারশমি বিওয়া হভে না ঢাকায়। কম্পাশনশেশিক 
োস চলাচল পদ্ধশত চালু হভল বোি গাশি শনরুৎসাহ হভে। তভে তা হভত আভরা দুই েের বলভগ র্াভে। 

নতনু সিক পশরেহন আইভনর ষষ্ঠ অধযাভয় েলা হভয়ভে,  সরকার ো সরকাভরর পূেজানুভমািনক্রভম কতৃজপক্ষ র্নস্বাভেজ সমগ্র 
োংলাভিি ো বর্ভকাভনা এলাকার র্ন্য বর্ভকাভনা ধরভনর বমািরর্াভনর সংখযা শনধজারণ করভত পারভে। বকাভনা এলাকায় 
বমািরর্াভনর সংখযা শনধজাশরত সংখযার বেশি হভল অশতশরক্ত বমািরর্ান অন্যত্র চলাচভলর অনুমশত বিওয়া র্াভে। আইভনর এ 
শেধান অনুসরণ করার ওপর বর্ার শিভয় েুভয়ভির অধযাপক ি. সামেুল হক েভলন,  কত গাশি চলাচল কভর,  তা 
শেজ্ঞানসম্মতোভে বের কভর বকান এলাকায় কত গাশি চলভে,  তা শনধজারণ করা িরকার। এভত িঙৃ্খলা রক্ষা করা র্াভে। 

গভেষক সভন্তাষ কুমার রায় েভলন,  ফ্লাইওোর,  ইউ লুপ কভরও র্ানর্ি ও শেিৃঙ্খলা কমাভনা র্াভে না গাশি না কমাভল। 
েি গাশির ওপরও শনেজরতা কমাভত হভে। দ্রুত গণপশরেহন েযেস্থা শহভসভে বমভট্রা বরল ও োস র যাশপি ট্রানশর্ি চাল ু
করভত হভে। 

ব্র্যাক শেশ্বশেিযালভয়র ব্র্যাক ইনশিশিউি অে গেনজযান্স অযান্ি বিভেলপভমভন্ির গভেষণায় েলা হভয়ভে,  গাশিসংখযা বেভি 
র্াওয়া,  আইভনর দুেজল প্রভয়াগ ও শনধজাশরত োস িভপভর্র েযেহার না হওয়ায় রার্ধানীভত র্ানর্ি প্রকি রূপ শনভয়ভে। 
র্ানর্ভির েি কারণ েযশক্তগত গাশি শনরুৎসাহ না করা। 

শুধু প্রজ্ঞাপন র্াশরর মধয শিভয়ই গত ১ নভেম্বর বেভক সিক পশরেহন আইন কার্জকর করা হভয়ভে। আগাম প্রস্তুশত না 
োকায় পুশলভির সাভর্জন্ি,  শেআরশিএসহ শেশেন্ন সংস্থার শনেজাহী মযাশর্ভেিরা নতনু আইভনর আওতায় মামলা করভেন 
না। কাগর্পভত্র কার্জকর হওয়ার সাত শিন পর নতনু আইভন মামলা করার প্রস্তুশত শনভেন তাাঁরা। 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গতকাল বসামোর ঢাকার এক অনুষ্ঠাভন েভলভেন,  র্শরমানা শনভয় অভনভক 
আতশিত। তভে র্শরমানা আিায় নয়,  সিভক আইন বমভন চলার র্ন্যই নতনু আইন করা হভয়ভে। 

শেআরশিএর বচয়ারমযান ি. কামরুল আহসান কাভলর কণ্ঠভক েভলন,  ‘নতুন আইন সম্পভকজ র্নগণভক র্ানাভত হভে। 
আমাভির প্রস্তুশতরও িরকার আভে। এ প্রস্তুশতর পর শিগশগরই মাে পর্জাভয় নতনু আইন কার্জকর করা হভে।’ শেআরশিএ 
সূত্র র্ানায়,  ঢাকায় শেআরশিএর আির্ন শনেজাহী মযাশর্ভেি ও চট্টগ্রাভম দুর্ন মযাশর্ভেি োিাও শেশেন্ন বর্লা ও পুশলি 
প্রিাসন অশের্ান চালাভে। 

এশিভক পুরভনা আইভনর বচভয় নতনু আইভন র্শরমানা বেশি হওয়ায় তা বেভক বরহাই বপভত গাশি চালাভনার অনুমশতপত্র ো 
লাইভসন্স ও গাশির শিিভনস সনি বপভত শেআরশিএর শেশেন্ন কার্জালভয় গ্রাহকভির শেি োিভে। গতকাল শেআরশিএ 
শমরপুর কার্জালভয় বগভল সকাল বেভকই এ শেি লক্ষ করা বগভে। তভে শেআরশিএ বেভক র্রুশর োিা বকাভনা লাইভসন্স 
সরেরাহ করা হভে না। শেআরশিএর পশরচালক (প্রভকৌিল) বলাকমান বহাভসন বমািা েভলন,  ‘এখন শনেন্ধন,  শিিভনস,  
ড্রাইশেং লাইভসভন্সর শিভপর বময়াি োিাভনার র্ন্য আমাভির কাভে গ্রাহকভির শেি োিভে।’ 

শেআরশিএ সূভত্র র্ানা বগভে,  বিভি প্রায় শতন লাখ চালক ড্রাইশেং লাইভসন্স পাভেন না। এর মভধয শিপ শনভয় গাশি 
চালাভেন বিি লাখ চালক। নতুন আইভন লাইভসন্স না োকভল েয় মাভসর বর্ল ো অনশধক ২৫ হার্ার িাকা র্শরমানা ো 
উেয় িভের শেধান রভয়ভে। সতূ্র র্ানায়,  বিভি শিিভনসহীন গাশি আভে সাভি শতন লাখ। শিিভনস সনি না োকভল েয় 
মাভসর বর্ল ো অনশধক ২৫ হার্ার িাকা র্শরমানা ো উেয় িে বিওয়া হভে। এ িাশস্ত এিাভত গ্রাহকরা শেি করভত শুরু 
কভরভেন শেআরশিএভত। 

 


