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চ াম  ব রেকি ক পণ  পিরবহন স রিট িজি  হেয় আেছ াক-কাভাড ভ ান মািলক ও ক া র
অ ােসািসেয়শেনর  সাধারণ  স াদক  জ র  আহমেদর  হােত।  দীঘ  ায়  ৩৩  বছর  ধের  িতিন  এ
অ ােসািসেয়শেন জগ ল পাথেরর মেতা চেপ বেস আেছন।

চলমান  নীিতিবেরাধী  ি  অিভযােনর মেধ ও সরকাির  দেলর সাইনেবাড ব বহার  কের  িতিন  বহাল
তিবয়েত চাঁদাবািজ চািলেয় যাে ন। িক  রহ জনক কারেণ শাসন নীরব ভূিমকা পালন করেছ।

জ েরর  িজি দশা  থেক  মুি  চেয়  ভু েভাগীরা  তােক  ত  ফতােরর  দািব  জািনেয়েছন।  তারা
বলেছন, তােক আইেনর আওতায় আনা হেল ক ািসেনাখ াত স াটেদর মেতা তার কােছও িবপুল পিরমাণ
অৈবধ অেথর স ান িমলেব। দেকর অ স ােনও িমলেব ভয়াবহ তথ ।

সূ  জানায়, জ র আহমদ অ ােসািসেয়শেনর নােম সাধারণ াক-কাভাড ভ ান মািলকেদর কাছ থেক নানা
কৗশেল বছেরর পর বছর আদায় করেছন িবপুল অংেকর চাঁদা। সরকাির দেলর ভয় দিখেয় এলাকায় িতিন

রীিতমেতা রামরাজ  কােয়ম কেরেছন।

  চ াম বু েরা
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াক-কাভাড ভ ান মািলক ও িমকেদর দখভাল করা তার দািয়  হেলও উে া িতিন নানাভােব তােদর
িতিনয়ত হয়রািন কেরন বেল অিভেযাগ আেছ। এ কারেণ অেনক মািলক বাধ  হেয় গািড় িবি  কের

ব বসা ছেড় বািড় িফের যাে ন। সাধারণ মািলকরা সব  হািরেয় চােখর পািন ফলেছন।

অ ােসািসেয়শেনর  সােবক-বতমান  নতা  এবং  সাধারণ  মািলকেদর  সে  কথা  বেল  জ র  আহমেদর
হয়রািনর এমন িচ  পাওয়া গেছ। তারা বলেছন, কথায় কথায় পিরবহন ধমঘট িকংবা ব র অচল কের
দয়ার মেতা ঘটনাও ঘটান িতিন। সবেশষ ২০ নেভ র নতুন সড়ক আইন বািতেলর দািবেত পিরবহন

ধমঘেটর নােম চ ােম য নরাজ  হেয়েছ সখােনও তার মুখ  ভূিমকা িছল।

নগর আওয়ামী লীেগর ধমিবষয়ক স াদক পেদ থাকার কারেণ সরকাির দেলর ভাব খািটেয়ও িতিন
‘ধরােক সরা ান’ কেরন। অ ােসািসেয়শেনর শত শত সদ  হাজী জ র ওরেফ জ র কা ািনর রা

াস থেক অ ােসািসেয়শনেক মু  করেত চান। িক  কাে  এ িনেয় কউ মুখ খুলেত পারেছন না।

৩৬  ন র  গাসাইলডা া  ওয়াড  কাউি লর  ও  চ াম  ব র  াক-কাভাড  ভ ান  ও  ক া র
অ ােসািসেয়শেনর সােবক সভাপিত হাজী জাহা ীর আলম চৗধুরী  যুগা রেক বেলন, ‘অ ােসািসেয়শেন
চাঁদাবািজ ও জুলুমবািজ কেরই িটেক আেছন সাধারণ স াদক জ র আহমদ। ময়াদ শেষ কখেনাই
িনবাচন দয়া হয় না।

িনবাচন না  হওয়ার কারেণ সাধারণ াক-কাভাড ভ ান মািলকরা িজি  হেয় আেছন। সবেশষ িনবাচন
হেয়েছ ৫ বছর আেগ। িনবাচন না হওয়ায় সাধারণ মািলকরা একবার সিমিত দখল কেরিছেলন। তখন
রেলর িবট ধের দৗেড় পািলেয় বঁেচিছেলন জ র আহমদ। পের িনবাচন দয়া হেলও নানা মকািনজম

কের অ ােসািসেয়শন দখেল রােখন িতিন।

সাধারণ মািলকেদর কল ােণর পিরবেত তার ারা  অকল াণই বিশ হে । লাখ লাখ টাকা চাঁদা  িদেয়
অ ােসািসেয়শেনর সদ  হওয়ার পরও তােদর কৗশেলর কােছ িটকেত না  পের সাধারণ মািলকেদর
অেনেকই গািড় িবি  কের চােখর পািন ফলেত ফলেত বািড় চেল যান। এটা কখেনাই কাম  নয়। ’

ু  িতি য়া ব  কের অ ােসািসেয়শেনর সােবক দফতর স াদক ও ওয়াড আওয়ামী লীগ নতা র
হােসন বেলন, ‘বছেরর পর বছর এভােব অ ােসািসেয়শন দখেল রাখার নপেথ  রহ  কী। এখােন মধু

আেছ। নীিত আেছ।

এ কারেণ িতিন পদ ছাড়েত চান না। দেলর পদ-পদিব ও মতার দাপেট িটেক আেছন। সাধারণ মািলকরা
তােদর হােত িজি । এ িজি দশা থেক অ ােসািসেয়শন ও সাধারণ মািলকেদর মু  করেত সবাইেক
এিগেয় আসেত হেব।’

চ াম ব র ও পিরবহন স েরর সে  যু  ব ি েদর সে  কথা বেল জানা গেছ, চ াম ব র াক-
কাভাড  ভ ান  ও  ক া র  অ ােসািসেয়শেনর  বতমান  সদ  ায়  এক  হাজার।  য  কউ  চ াম
ব রেকি ক  পণ  পিরবহন  ব বসার  জ  চ ােম  াক-কাভাড  ভ ান  নামােত  চাইেল  এ
অ ােসািসেয়শেনর সদ  হেত হয়।

এককালীন মাটা অে র টাকা িদেত হয় অ ােসািসেয়শনেক। নবায়ন করেতও িদেত হয় িনধািরত অংেকর
িফ। ১ হাজার ৮০০ থাকা রিসদমূেল নয়া হেলও িবনা রিসেদ আদায় করা হয় ১০ থেক ২০ হাজার টাকা।
অ থায় গািড় নামােত পােরন না কউ।

সূ  আরও জানায়, ধু সদ  হেলই য িনিবে  ব বসা করেত পারেবন তা নয়, পণ  পিরবহেনর ে
ঘােট ঘােট চাঁদা িদেত হয় মািলকেদর। এর মেধ  আেয়র সবেচেয় বড় উৎস হে  ওভারেলািডং। য
কােনা  গািড়  পণ  ওভারেলািডং  করেল  িনধািরত  হাের  টাকা  িদেত  হয়  অ ােসািসেয়শনেক।  ব র

অভ েরর  জিট  িকংবা  িবিভ  িডেপা  থেক  পণ  ওঠানামায়  ওভারেলািডংেয়র িবষয়িট  তােদর  নজর
এিড়েয় যেত পাের না।

সূ  জানায়,  ১০  টন  থেক  সেবা  ২৫  টন  পয  পণ  পিরবহন  কের  থােক  াক েলা।  এ  ে
ওভারেলােডড পেণ  টন িত ২০০ থেক ৩০০ টাকা পয  চাঁদা নয়া হয় মািলকেদর কাছ থেক। এছাড়া
ব ের পণ  লাড করার জ  ােকর িসিরয়াল পেতও িনধািরত হাের টাকা িদেত হয়। িনমতলা াক
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টািমনােল াক রাখেতও িদেত হয় চাঁদা।

সূ  জানায়, এক সময় এ সিমিতর সদ েদর ৪-৫ হাজার গািড় থাকেলও এসব কারেণ এখন তা নেম
এেসেছ দড়- ই হাজাের। এর মেধ ও িসংহভাগ গািড়র কাগজপে  রেয়েছ িট। পুিলশ ম ােনজড করা
এবং ঘটনার মধ তা করার নােমও নানা কৗশেল মািলকেদর কাছ থেক আদায় করা হয় চাঁদা।

সূ  আরও জানায়, চাঁদা িনেয় ওভারেলােডর েযাগ কের দয়ার কারেণ সাধারণ মািলকরা পেণ র ভাড়া
পান না। িতনিট গািড়র পণ  যিদ ওভারেলােডর মাধ েম একিট গািড় এক ি েপ পিরবহন কের স ে
অ  গািড় েলা ভাড়া না পাওয়াটাই াভািবক। আবার বড় বড় কা ািনর পণ  পিরবহেনর চুি ও জ র
আহমেদর নতৃ াধীন িসি ডেকেটর হােত।

নতৃে  থাকার কারেণ নানা কৗশেল তারা এ ব বসা হািতেয় নয় বেল অিভেযাগ আেছ। িবেশষ কের
ি ল ির- রািলং িমেলর াপ পণ  পিরবহেনর িনয় ণ এ িসি ডেকেটর হােত। তারা যােদর গািড় ভাড়া
কের দেব তােদর মাধ েমই এ পণ  পিরবহন করেত হেব।

এমন বাধ বাধকতা জ র িসি ডেকট চািপেয় িদেয়েছ। এ কারেণও সাধারণ াক-কাভাড ভ ান মািলকরা
পণ  পিরবহন করেত পােরন না। ব বসা না হেলও চাঁদা িদেত িদেত ফতুর হেয় শষ পয  পািনর দােম
গািড় িবি  করেত বাধ  হন অেনেক।

এিদেক জ র আহমদ িনেজেক একজন সৎ মা ষ দািব কের িতেবদকেক বেলন, ‘িতিন িসিট কেলেজ
পড়ার সময় থেক ছা লীেগর রাজনীিত করেতন। য়াত মিহউি ন চৗধুরী  তার ব ু  িছেলন। সততার
কারেণই িতিন এ অব ােন এেসেছন।

৩৩ বছর ধের পিরবহন স ের নতৃ  িদে ন। আরও অেনক সংগঠেনর নতা িতিন। ধানম ীর দরজা
তার জ  খালা। পিরবহন স েরর িবষয়-আশয় িনেয় রা ম ীও অেনক সময় তার সে  কথা বেলন।
তাই তােক িনেয় ক কী বলল তা িনেয় িতিন কােনা কয়ার কেরন না।’
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