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িনবন েনর ১০ ণ গািড় রাসায়

তীকী ছিব

২০১৬ সােল দেশ অ াপিভিতক রাইড শয়ািরং পিরবহনেসবা  হয়। ব িকগত গািড়র বািণিজ ক
ব বহার ত জনি য় হেয় ওেঠ দেশ। এর পর রাইড শয়ািরং িনেয় নীিতমালা ণয়ন কের সরকার।
সবেশষ গত সপােহ ৩িট িত ানেক অনুেমাদেনর মধ  িদেয় ৯িট িত ান রাইড শয়ািরংেয়র বধতা
পল। িকনু ১০০ গািড় চালােনার অনুমিত িনেয় এেককিট িত ান অনত ১০ ণ বিশ গািড়েত রাইড
শয়ািরং  করেছ।  এেত  রাজ বি ত  হে  সরকার।  একই  কারেণ  যা ীেদর  অিভেযােগর  ব াপাের
পদে পও  নওয়া  যাে  না।  আবার  অনুেমািদত  িত ান েলা  এখেনা  নীিতমালার  সব  শত  পূরণ
করেত পােরিন। ফেল গািড়র অবসান শনাক করার সুেযাগ পাে  না পুিলশ ও সংিশ  কতৃপ ।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপে র (িবআরিটএ) কােছ রাইড শয়ািরং সবাদানকারী িহেসেব ১৩িট
িত ান  আেবদন  কের।  এর  মেধ  থেম  ৬িট  িত ান-িপকিম  িলিমেটড,  কি উটার  নটওয়াক

িসে ম িলিমেটড, ওভাই সিলউশনস িলিমেটড, চালডাল িলিমেটড,  সেজ া িলিমেটড ও আকাশ
টকেনালিজস িলিমেটড তািলকাভুক হয়। এর পর পাঠাও িলিমেটড, উবার বাংলােদশ িলিমেটড এবং
সহজ িলিমেটড তািলকাভুক হেয়েছ।

িত ান েলা  ১০০  গািড়র  এনিল েম  দিখেয়  অনুেমাদন  িনেয়েছ।  অথচ  এ  বছেরর  এি েল
অনুি ত  বঠেক  িবআরিটএর  কােছ  দওয়া  তািলকা  অনুযায়ী  িত ান েলার  অ াপেস  চলা  গািড়র
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সংখ া অেনক বিশ। এ বছেরর র িদেক িবিভন অ াপিভিতক িত ান ১  লাখ ৪ হাজার ৩৮৯িট
মাটরসাইেকল  এবং  ১৮  হাজার  ২৫৩িট  মাটরকার  সবার  দািব  কেরিছল।  এি ল  গিড়েয়  চলিত
িডেস ের  এ  সংখ া  আরও  বাড়ার  কথা।  অথচ  ৯িট  িত ান  িমেল  মা  ৯শ  গািড়র  এনিল েম
দখােনা হেয়েছ।

এ  িবষেয়  িবআরিটএর  পিরচালক  (ইি .)  লাকমান  হােসন  মালা  আমােদর  সময়েক  বেলন,
িবআরিটএর  অনুেমািদত  গািড়র  বাইের  কােনা  ব িকগত  গািড়  রাইড  শয়ািরং  করেল  স েলার
িব েদ  ব বসা নওয়া হেব। এ জন  থেম িত ান েলােক সতক কের িচিঠ দওয়া হে । এর পর
পুিলশেক জানােনা হেব ব বসা িনেত।

রাইড শয়ািরং সবার মান যাচাই ও যা ী-চালেকর িনরাপতায় নীিতমালায় বড় শত হে  অ াপেস
এসওএস বাটন থাকা। এর মাধ েম পুিলেশর ৯৯৯ ন েরর মাধ েম গািড় এবং যা ী-চালেকর অবসান
শনাক করা যােব। সবাদানকারী িত ান কতৃক িতিট যা া পুিলশ কে াল ম েয়াজেন সরাসির
অবেলাকন করেত পারেব। যা ী ও চালেকর িনরাপতা িনি ত করেত পুিলশ কে াল মেক জ ির
বাতা বা সেঙত পাঠােনার ব বসা অ ািপেকশেন থাকার শত আেছ। শতিট ‘পরবতীেত পূরণ করা হেব’
এমন  িবেবচনায়  এনিলে ড  হেয়েছ  িত ান েলা।  িবেশষ  ন েরর  সে  অ াপেসর  িজিপএস
লােকশন যুক করার শত িনেয়  থেকই টানাপেড়ন চলিছল। এর খরচ ক বহন করেব পুিলশ না
সংিশ  িত ান-এ িনেয় দন-দরবােরর পর িভশন অনুযায়ী ব য় িনবােহর িসদ ান আেস। িকনু এিট
কেব চালু হেব তার িন য়তা িদেত পারেছন না কউই। ফেল যা ী ও চালেকর সুর া এবং গািড়র
িনরাপতার িবষয়িট এখেনা উেপি ত রেয় গল।

িবআরিটএর কাছ থেক রাইড শয়ািরং সবাদানকারী িত ান িহেসেব ঢাকা ও চ াম মহানগরীর
জন  আলাদাভােব ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা িদেত হেয়েছ। সবিনম ১০০ গািড় থাকার িবধান সখােন।
এর বাইের অন ান  ক াটাগিরেত জলা িহেসেব নূ নতম ২০িট গািড় নামােনার যাগ তা অজন করেল
একই পিরমাণ টাকা িদেয় এনিলে ড হওয়ার সুেযাগ আেছ। এর বাইের রাইড শয়ািরং মাটরযান
এনিল েম  িফ মাটরসাইেকেলর জন  ৫৭৫ টাকা এবং চার চাকার বাহেনর জন  ১  হাজার ১৫০
টাকা িদেত হয় ভ াটসহ।  িনবন েনর  জন  িবআরিটএর  অিফেস  যাওয়ার  েয়াজন নই।  অনলাইেন
আেবদন  কের  অনলাইেনই  এনিল েম  সািটিফেকট  পাওয়া  যায়।  এ  ব বসাপনায়  িত ান  ও
চালেকর ভাগািন কেমেছ।

সংিশ রা বলেছন,  অিতিরক ভাড়া,  চালেকর  ব বহার,  গনেব  যেত রািজ  না হওয়া বা রািজ হেয়
পের  নাকচ  করাসহ  আসা  অিভেযাগ  িন িতেত  আরও  কেঠার  হওয়া  দরকার।  সংিশ  িত ােনর
অ াপেস  জমা  পড়া অিভেযাগ  ও  িন িতর  সংখ া জানেত  পাের  িবআরিটএ।  এর  বাইের  অিভেযাগ
কেরও  িতকার  িমলেত  পাের।  তেব  কতৃপ  িহেসেব  অ াপেসর  মাধ েম  তাৎ িণক  ব বসা  িনেত
পারেছ না িবআরিটএ।

অনুেমাদেনর  অিতিরক  গািড়  চালােনার  ব াপাের  ব বসা  িনেত  পাের  িবআরিটএ।  এ  জন
িত ান েলােক িচিঠ দওয়ার কথা রেয়েছ। মা  ১০০ গািড় দিখেয় অনুেমাদন িনেয় এর িবপরীেত

অেনক বিশ গািড় অ াপিভিতক সবা িদে । তা ছাড়া ব িকগত গািড়র বািণিজ ক ব বহার বাঝার
সুিবধােথ গািড়র দশৃ মান সােন ৯৯৯ ন র লখার কথা বলা হেয়েছ; যােত বাঝা যায় এ বাহনিট রাইড
শয়ািরংেয়র। িকনু মাটরসাইেকল বা াইেভট কাের এ রকম ি কার খুবই কম দখা যাে । িনয়ম
ল েনর দােয় এখেনা শািসর মুেখামুিখ হেত হয়িন কাউেক।

এ  বছেরর  ২৩  এি ল  িবআরিটএর  সে  অনুি ত  বঠেক  সবাদানকারী  িত ােনর  গািড়র  সবার
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তািলকা  তুেল  ধরা  হয়।  সখােন  ১৬িট  িত ােনর  তািলকা  রেয়েছ।  স  িহসােব  পাঠাওেয়র
মাটরসাইেকল রেয়েছ ২০ হাজার, মাটরকার ২ হাজার, সহজ-এর মাটরসাইেকল ৩০ হাজার এবং
মাটরকার ১৬৫৩, চালডাল-এর মাটরসাইেকল ৪৩৮৬, আকাশ-এর মাটরসাইেকল ৯৬৯িট ও কার
২০িট, উবার-এর মাটরসাইেকল ১১ হাজার ৭৮৪, মাটরকার ৮৮৫৩িট, িপকিমর মাটরসাইেকল ৭
হাজার ৭০৭িট ও কার ৬০১িট। এ ছাড়া ওভাই-এর ২৬ হাজার ১১০িট মাটরসাইেকল ও ১  হাজার
১৬১িট মাটরকার,  সেজ ার  ১৫৪িট মাটরসাইেকল  ও মাটরকার  ৬৫িট।  একই  গািড়  একািধক
িত ােনর সবা িদেত পারেব। থেম এ িনেয় আপিত এেলও পের শতিট িশিথল কের িবআরিটএ।
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