েমাটর সাইেকল িনবন্ধন িফ জমা
িনেয় জিটলতা িনরসেন কাজ করেছ
পাবনা িবআরিটএ

জামালা
উদ্দীন,
পিরচালক (ইঞ্িজ:)

সহকাির

িনজস্ব প্রিতেবদক:
পাবনায় েমাটর সাইেকেলর িনবন্ধন িফ জমা েদয়া
িনেয় জিটলতা েযন কাটেছই না। সারা েজলায় েমাটর সাইেকল িনবন্ধেনর
জন্য পুিলেশর অব্যাহত অিভযােন অেনকটা িদেশহারা হেয় পেরেছ সাধারণ
মানুষ।
এ অবস্থায় িনবন্ধন িফ জমা িদেত িগেয় ব্যাংেক হয়রানীর িশকার হেত
হচ্েছ মানুষেক। কারণ প্রিতিদন সকাল ৯টা েথেক সােড় ৯টার মধ্েয
একটা িসিরয়ােল মাত্র ৫০ জেনর নাম অর্ন্তভূক্ত কের শুধু তােদর
টাকা জমা িনচ্েছ পাবনাস্থ স্েযাসাল ইসলামী ব্যাংক িলঃ। ফেল
প্রিতিদন কেয়ক’শ মানুষেক িফের েযেত হচ্েছ টাকা জমা িদেত না েপের।
সেরজিমেন স্েযাসাল ইসলামী ব্যাংক পাবনা শাখায় িগেয় েদখা যায়,
েসখােন েমাটর সাইেকেলর িনবন্ধন িফ জমা িদেত প্রচন্ড িভড় করেছন
মানুষ। িকন্তু ব্যাংেকর বক্তব্য রমজান মােস এর েবশী চাপ িনেত
পারেবন না তারা। ফেল অেনকেক িফের েযেত হচ্েছ টাকা জমা না িদেয়ই।
তাহেল জিটলতাটা েকাথায় িবষয়িট খিতেয় েদখেত এ প্রিতেবদক কথা বেলন
বাংলােদশ েরাড ট্রান্সেপার্ট অথিরিট (িবআরিটএ) পাবনা েজলার
সহকাির পিরচালক (ইঞ্িজ:) েমাঃ জামাল উদ্দীেনর সােথ।

সহকাির পিরচালক (ইঞ্িজ:) েমাঃ জামাল উদ্দীন জানান, মানুষ কষ্ট
পাচ্েছ এটা আমরাও জািন, যতদ্রুত সম্ভব এ সংকট সমাধােন আমরা
সেচষ্ট রেয়িছ। এই সমস্যার সমাধান অিচেরই হেয় যােব বেলও িতিন
জানান।
িতিন জানান, গত ৮ জুন িবআরিটএ’র প্রধান অিফেস পাবনার এই ব্যাংক
সংকেটর কথা জািনেয় একিট িচিঠ িদেয়েছন িতিন।
যার স্মারক নংিবআরিটএ/সপ/পাব/২০১৬-২৭০।
িচিঠর
উপের
‘অিতব
জরুরী’
িলেখ
িদেলও এখন পর্যন্ত িচিঠর েকান উত্তর পানিন িতিন।
িচিঠেত িবশদভােব পাবনায় েকান েকান ব্যাংেকর সােথ পাবনা িবআরিটএ
রাজস্ব আদায় কের তা উল্েলখ রেয়েছ। এবং েকান কারণ ছাড়াই
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পাবনা শাখা, েমাটর সাইেকেলর িনবন্ধন িফ জমা
েনওয়া বন্ধ কের িদেয়েছ বেলও উল্েলখ্য করা হেয়েছ।
এবং এই িচিঠর একাংেশ িতিন েয েকান সময় িবআরিটএ অিফেস েয েকান
অপ্রীিতকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার কথাও উল্েলখ কেরেছন। েসইসােথ এই
িচিঠর অনুিলিপেত িতিন েজলা প্রশাসক, পাবনা। পাবনা পুিলশ সুপার,
পাবনা এবং উপ-পিরচালক (ইঞ্িজ:) রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহীেক অবগত
কেরেছন। তারপেরও এ সংকেটর েকান সমাধান না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত
কেরেছন পাবনা িবআরিটএ’র এই অিফসার।
পাবনা

িবআরিটএর

সহকাির

পিরচালক

(ইঞ্িজ:)

েমাঃ

জামাল

উদ্দীন

জানান, িসএনএস িলঃ নােম একিট েবসরকাির প্রিতষ্ঠান যারা ব্যাংেক
িবআরিটএর সফটওয়্যার সরবরাহ কের থােক তােদরেকও পাবনার সম্ভাব্য
৩িট ব্যাংেকর নাম সরবরাহ করা হেয়েছ। তারপেরও েকন এই সমস্যার
দ্রুত সমাধান করা হচ্েছনা এ িনেয় হতাশা ব্যক্ত কেরন িতিন। তেব
েসইসােথ দ্রুতই এ সংকেটর সমাধান হেব বেলও আশ্বস্ত কেরন িতিন।

