
  
12 হাজার টাকায় লাiেসn, কােরারi েনi aিফস

াiিভং িশkায় ৈনরাজয্

রাজধানীর কাকলী েমাড় েথেক বনানীর িদেক েযেত েদয়ােল েলখা রেয়েছ াiিভং েশখােনা হয়। েযাগােযােগর
জনয্ ধু েমাবাiল নmর েদoয়া রেয়েছ। e নmের েযাগােযাগ করেল সজল নােম eক বয্িk বেলন, তােদর
েকােনা  aিফস  েনi।  utরা  িদয়াবাড়ীেত  তারা  াiিভং  েশখান।  12  হাজার  টাকা  িদেল  পাস-েফেলর  িচnা
ছাড়াi াiিভং লাiেসn পাiেয় েদoয়ার pিত িত িদেcন তারা। eকi পিরিsিত utরায় aৈবধভােব গেড়
েতালা  াiিভং  sুল েলারo।  আজমপুেরর  রবীndসরিণেত  রেয়েছ  e  টু  েজড  েমাটর  াiিভং  ে িনং
iনিsিটuট। বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃর্ পেkর (িবআরিটe) িনবnন ছাড়াi চলেছ eসব াiিভং sুল।
oi pিত ােনর মািলক শিহদলু iসলাম সাগর বেলন, িনবnন েনoয়া aেনক ঝােমলার তাi িনi না। আিম 15
বছর ধের sুল চালাi। েশখােনার পাশাপািশ িবআরিটe েথেক আমরা াiিভং লাiেসno কের িদi। আমােদর
েলাক  আেছ।  ধু  13  হাজার  টাকা  িদেলi  চলেব।  eসব  aৈবধ  াiিভং  sুেলর  pিশkকেদর  aেনেকরi
্রাiিভং লাiেসn েনi। হালকা গািড় চালােনার লাiেসn থাকেলo ভারী গািড় চালােনার লাiেসn কােরারi

েনi।  utরা,  মহাখালী,  বনানী  eলাকার  পাঁচিট  sুল  ঘুের  েদখা  েগেছ  ei  িচt।  িবআরিটe’র  িনবnেনর
তািলকায় েদখা যায়, েদশজেুড় িবআরিটe’র িনবিnত sুল রেয়েছ  134িট। eর মেধয্ ঢাকায় রেয়েছ 78িট
eবং ঢাকার বাiের 56িট। ঢাকায় িবআরিটিসর াiিভং sুল রেয়েছ 10িট, রানার াiিভং ে িনং েসnােরর
5িট,  শয্ামলী  আiিডয়ােলর  4িট,  েসােয়বস  oয়ান  sুল  aব  াiিভংেয়র  2িট,  মসুিলম  eiড  ে িনং
iনিsিটuেটর  2িটসহ  িবিভn  pিত ান  o  বয্িkর  নােম  বািক েলার  িনবnন  রেয়েছ।  বাংলােদশ  েরাড
াnেপাটর্  aথিরিটর (িবআরিটe) তথয্ aনযুায়ী, েদেশ pিতবছর 30-35 হাজার চালেকর চািহদা রেয়েছ।

িকn aনেুমািদত াiিভং sুল েলা েথেক pিতবছর pিশিkত হেcন িতন-পাঁচ হাজার চালক। বািক চালক
কীভােব ৈতির হেcÑ e p  েথেকi যােc। চালেকর ei চািহদা েমটােতi eেকর পর eক গেড় uঠেছ aৈবধ
াiিভং sুল। াiিভং sুল চালু করেত িবআরিটeর aনুেমাদন পাoয়ার শেতর্  uেlখ আেছ, pিত ােনর িনজs

জায়গা  থাকেত  হেব,  লাiেসnধারী  pিশkক,  pিশkণ  uপেযাগী  ভােলা  মােনর  যানবাহন  eবং  যথাযথ
uপকরণ থাকেত হেব। িকn েবিশর ভাগ sুেলর িনজs েকােনা জায়গা েনi। aথচ িবআরিটe েথেক তারাo
aনেুমাদন পােc। েত িবআরিটe েথেক লাiেসnধারী pিশkকেদর েদিখেয় aেনক sুল aনুেমাদন িনেলo
পের  তােদর  েদখা  পাoয়া  যায়  না।  তখন  াiিভং  জানা  েয  কাuেক  বানােনা  হয়  pিশkক।  pিশkকেদর
লাiেসn পাoয়ার জনয্ ভারী যানবাহন চালােনার দীঘর্ aিভjতা eবং eসeসিস পােসর িনয়ম থাকেলo তা
মানা হেc না। িবআরিটe’র নােকর ডগায় েদদার ei aৈবধ sুেলর জমজমাট বয্বসা চলেলo েনi েকােনা
তদারিক।  িবআরিটe পিtকার  মাধয্েম  েনািটস  িদেয়  সব  aৈবধ  sুলেক  শতর্  পূরণ  সােপেk  লাiেসn  িনেত
pায়i  িনেদর্শনা  েদয়।  তা  না  করেল  আiনগত  বয্বsা  েনoয়ার  কথাo  বলা  হয়।  িকn  িবjিp  পযর্ni
িবআরিটe েযন তােদর কাযর্kম সীমাবd েরেখেছ। e বয্াপাের িবআরিটe’র েচয়ারময্ান ড. েমা. কাম ল
আহসােনর সে  েযাগােযােগর েচ া করা হেলo তােক পাoয়া যায়িন। aৈবধ াiিভং sুেলর িবষেয় সড়ক
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পিরবহন  িবেশষj  বাংলােদশ  pেকৗশল  িব িবদয্ালেয়র  (বেুয়ট)  aধয্াপক  সামছুল  হক  বেলন,  পৃিথবীর
aনয্ানয্ েদেশ েয েকােনা বয্িk াiিভং লাiেসেnর আেবদন করেল pিশkকেক সে  িনেয় েযেত হয়। তাহেল
aৈবধ  sুেলর  আর  েকােনা  সুেযাগ  থােক  না।  িকn  আমােদর  েদেশ  সবর্sীকৃত  ei  মেডেলর  বাiের  িগেয়
লাiেসn িদেয় েদoয়া হয়। েক, েকাথায়, কার কােছ, কীভােব িশখেছ তার েকােনা তথয্i েনয় না িবআরিটe।
আমরা ভুল পdিত pেয়াগ কের সড়কেক িবশৃ ল কের তুলিছ। eসব aদk চালেকর জনয্ আরo aিনরাপদ
হেয় uঠেছ সড়ক। ei সুেযােগ বয্বসা কের িনেc aসাধু বয্বসায়ীরা।
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