
বধ চালক সংকট
রা ায় অেনক গািড়ই চালাে  হলপাররা। যােদর বিশর ভােগর বয়স ১৫ থেক ১৮ বছেরর
মেধ । অথচ আইন অ যায়ী াইিভং লাইেস  পেত একজন পশাদার চালেকর বয়স হেত
হয় কমপে  ২০ বছর।

কাশ : ১৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজধানীসহ  সারােদেশর
সড়ক-মহাসড়েক
চলাচলকারী
যানবাহন েলার
চালকেদর  অিধকাংশরই
বধ  লাইেস  নই।

এেদর  অেনেক  নকল
লাইেস  বা  ভুয়া
কাগজপ  িনেয়  গািড়
চালাে ন।  হা া
যানবাহেনর  চেয়  ভারী
পিরবহেনর  চালকেদর
লাইেস  সম া

তর। অৈবধ ও অদ
চালক  সম া  সড়েক
নরাজ  ও ঘটনার মলূ

কারণ  বেল  িচি ত  করা
হে ।

সংি  সূ েলা  জানায়,
সড়ক-মহাসড়ক েলা

এখন বপেরায়া যান ও অদ  চালকেদর দখেল। বসরকাির পিরসংখ ান মেত, সারােদেশ যানবাহেনর
িনয়িমত-অিনয়িমত চালেকর সংখ া ৭০ লােখর বিশ। এর মেধ  িবআরিটএর লাইেস  আেছ ২০ লােখরও
কম।  অবিশ  ায়  ৫০  লাখ  চালক  অৈবধ  ও  অদ ।  তেব  বাংলােদশ  সড়ক পিরবহন  কতৃপে র
(িবআরিটএ) তথ  অ যায়ী,  দেশ এ মহূুেত চলাচল করা  বাস,  িমিনবাস ও িহউম ান হলারসহ মাট
িনবি ত যানবাহেনর সংখ া ৩১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৭৯। এর িবপরীেত লাইেস া  চালক আেছ ায় ২০
লাখ। আর বাংলােদশ যা ী কল াণ সিমিতর িহসােব বাংলােদেশ াক-বাস-িমিনবাসসহ যানবাহন চলেছ
৪০ লােখর ওপের। তােদর ব ব , ময়ােদা ীণ ও অিনবি ত গািড়র িহসাব দেশর কােনা সং ার কােছই
নই। ৪০ ল ািধক যানবাহন রা ায় চালােত িতিট গািড়র জ  একািধক চালক েয়াজন। সই িহসােব

এসব যানবাহন চালােত অ ত ৮০ লাখ চালক েয়াজন। বধ ২০ লােখর মেধ  অেনেকই মারা গেছ।
আবার অেনেক এখন আর গািড় চালান না। সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদরও জািনেয়েছন,
দেশ িনবি ত যানবাহেনর তলুনায় লাইেস ধারী চালেকর সংখ া অেধক। দেশ মধ ম ও ভারী এ ই

িণর মাটরযােনর ে ই চালক সংকেটর কথা পিরবহন িবেশষ  ও িবআরিটএর কমকতােদর ব েব

  আেনায়ার আলদীন
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বারবার উেঠ এেসেছ।

গািড় ও বধ চালেকর এ অসাম  অ পাত সামেন রেখই সীিমত পিরসের নতুন সড়ক আইন েয়াগ
 কেরেছ  বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  কতৃপ  (িবআরিটএ)।  গতকাল  থেক  এর  ভাব  পেড়েছ

সারােদেশর সড়ক-মহাসড়েক। যানবাহন চলাচল কেম এেসেছ, কেয়কিট জলায় চালক- িমকরা পিরবহন
ধমঘট  কেরেছ।

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার তথ  বলেছ, ঢাকা মহানগরীেত ২০ লাখ িনবি ত মাটরযােনর িবপরীেত
চালক রেয়েছন মা  ১৪ লাখ। একইভােব ল ািধক ভারী মাটরযােনর িবপরীেত এ েলার লাইেস ধারী
চালক রেয়েছন মা  ২১ হাজার।  অ িদেক সােড় ৫ লাখ হা া  মাটরযােনর িবপরীেত লাইেস ধারী
চালেকর সংখ া ৪ লােখর সামা  বিশ।

দখা যায়, রা ায় অেনক গািড়ই চালাে  হলপাররা। যােদর বিশর ভােগর বয়স ১৫ থেক ১৮ বছেরর
মেধ ।                 অথচ আইন অ যায়ী াইিভং লাইেস  পেত একজন পশাদার চালেকর বয়স হেত
হয় কমপে  ২০ বছর। যার কােনািট না থাকা সে ও গািড়ভিত যা ী িনেয় চলেছ এসব িকেশার চালক।
এরা  জািনেয়েছ,  পুিলশেক  টাকা  িদেলই  িবনা  বাধায়  তারা  সড়েক  গািড়  চালােত  পাের।  দরূপা ার
গািড় েলার ১ শতাংশ িবআরিটিস িনয় ণ কের। বািক ৯৯ শতাংশ  িনয় ণ কের বসরকাির মািলকপ ।

িবআরিটএর িবদ মান িনয়ম অ যায়ী, েয়াজনীয় যাগ তাস  ব ি র আেবদেনর পিরে ি েত এবং
পরী ার পর চালকেক থেম হালকা মাটরযােনর (আড়াই হাজার কিজর কম ওজন) পশাদার লাইেস
দওয়া হয়। িতন বছর হালকা মাটরযান চালােনার পর একজন চালক মধ ম িণর মাটরযান (আড়াই
থেক সােড় ৬ হাজার কিজ) চালােনার লাইেস  পাওয়ার যাগ  হেয় ওেঠন। একইভােব িতন বছর মধ ম
মাটরযান  চালােনার  পর  চালকেক ভারী  মাটরযান  (সােড়  ৬  হাজার কিজর  বিশ)  চালােনার  জ
পশাদার লাইেস  দওয়া  হয়।  বাস- াক চালােত েয়াজন পেড় ভারী  িণর মাটরযান চালােনার

লাইেস ।

১৯৮৩ সােলর মাটরযান অধ ােদেশ লাইেস  ছাড়া গািড় চালােনার শাি  িছল ৫০০ টাকা জিরমানা বা
চার মােসর জল িকংবা উভয় দ । অ িদেক স িত কাযকর হওয়া সড়ক পিরবহন আইন ২০১৮-এ
জিরমানা ও শাি র পিরমাণ বেড়েছ কেয়ক ণ। এে ে  লাইেস িবহীন চালকেক সেবা  ২৫ হাজার
টাকা জিরমানা বা ছয় মােসর জল িকংবা উভয় দে  দি ত করার িবধান রাখা হেয়েছ।

বাংলােদশ যা ী কল াণ সিমিতর নতা মাজাে ল হক চৗধরুী বেলন, বা েব বধ-অৈবধ গািড় িমিলেয়
সারা দেশ ৪০ লােখর বিশ গািড়র পছেন িনয়িমত অিনয়িমত িমিলেয় চালক রেয়েছ ৭০ লাখ। তােদর
মেধ  িবআরিটএ এর লাইেস  আেছ সেবা  ১৮ লাখ। বািকরা অৈবধভােব গািড় চালাে । ময়ােদা ীণ
(িনব ন বািতল) ও অন েমািদত বাস, ল না, নিসমন-কিরমন ও ব াটািরচািলত অেটািরকশাসহ দশীয়

যিু েত তির গািড় সারা দেশ যা ী পিরবহন করেছ। এসব চালেকর কােনা লাইেস  নই। চালক
সংকট স েক বাংলােদশ সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর মহাসিচব খ কার এনােয়ত উ াহ বেলন,
চালক সংকট সমাধােনর জ  আমরা িবিভ ভােব চ া করিছ। মািলক সিমিতর প  থেক াইিভং লু

িত ার পিরক না রেয়েছ।

িবআরিটএর পিরচালক ( রাড সফিট) শখ মাহা দ মাহববু-ই-র ানী বেলন, আমরা াশ া ােমর
মাধ েম সারা দেশ ছয় লাখ ভারী চালক তিরর উেদ াগ িনেয়িছ। আমরা যভােব পিরক না কেরিছ তােত
অৈবধ চালক সম ার সমাধান হেব আশা কির। িতিন বেলন, আমরা চালক িশ ণ কায ম পিরচালনা
করিছ।  পশাদার লাইেস  নবায়েনর  ে  আমরা  বাধ তামলূক িশ েণর  ব ব া  কেরিছ।  আমরা
এনেফাসেম ট কায মও জারদার কেরিছ।  আেগ যখােন পাঁচজন ম ািজে ট িছেলন,  সখােন এখন
রেয়েছন ১০ জন। ঢাকা মে াপিলটন পুিলেশর (িডএমিপ) কিমশনার শিফ ল ইসলাম বেলন, সামা
জিরমানা  িদেয়ই  সড়ক পিরবহন  আইন  ২০১৮  এর  বা বায়ন   হেয়েছ।  ধীের  ধীের  এই  আইন
পিরপূণভােব বা বায়ন করা গেল লাইেস হীন চালক থাকেব না আর। দরূ হেয় যােব সড়েকর নরাজ ও।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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