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  রিফ ল ইসলাম রিব 

রাজধানীর কবর ান েলােত লাশ দাফেনর জায়গা িদেত িহমিশম খাে  ক প । ছিব  আিজম র কবর ান থেক তালা —
সাম ল হায়দার বাদশা 

র পর সােড় িতন হাত কবেরর জায়গা র ায়ী িন য়তা নই রাজধানীবাসীর। ই কা  মা েষর জ  ঢাকায় গার ান আেছ 
মা  দশ । যা অেনক আেগই রণ হেয় গেছ। এখন ওইসব গার ােন অ ায়ীভােব কবর দওয়া হে । এক  কবেরর ওপর পড়েছ 
আেরক  কবর। ফেল গার ােন কবর িদেয় আসার পর হািরেয় যাে  ি য়জেনর িত। এমনিক গার ান েলােত এক কবেরর 
ওপর একািধক ত ি র নামফলক লেত দখা যাে । রাজধানীর আিজম র কবর ােন ৩০ হাজােরর মেতা কবেরর জায়গা 
থাকেলও তা অেনক আেগই শষ হেয় গেছ। এখন এক  কবেরর ওপর অ ায়ীভােব আেরক  কবর দওয়া হে । কবর ান ের 
দখা যায়, অসং  কবেরর মােঝ কান  কার তা বাঝার উপায় নই। এক  আেরক র গােয় লেগ আেছ। ন ন জায়গা অবিশ  
নই। 

জনসং া ি র সে  সে  পিরকি তভােব গার ান না করায় রাজধানীেত কবর সংকট বাড়েছ বেল মেন করেছন সংি রা। 
আবার ঢাকার ই িস  করেপােরশেন ন ন কের  হেয়েছ ১৬  ইউিনয়ন। ওইসব এলাকা েলােত ায় ১৫ লাখ লাক বসবাস 
কের। কবর ােনর সম া সমাধােন িডএসিসিস’র সে   হওয়া ন ন আট ইউিনয়েনর িত জার দওয়ার কথা বলেছ ঢাকা 
দি ণ িস  করেপােরশন ক প । 

সং া র উপ-সমাজক াণ কমকতা ল র রহমান জানান, িডএসিসিস’র সে   হওয়া ন ন প চ  অ েলর েত ক েত অ ত 
 কবর ান ও েরা এলাকায়  শানঘাট করার পিরক না আেছ। ওইসব অ েল যসব কবর ান আেছ স েলা আমরা িনব। 

েয়াজেন এর সে  আেরা জিম অিধ হণ করা হেব। বতমােন যসব কবর ান আেছ স েলার মে  রাইন কবর ােনর আকার 
অেনকখািন বাড়ােনা হেয়েছ। ি েযা ােদর জ  আলাদা কের জায়গা দওয়া হেয়েছ। আিজম র কবর ােন রাতন মসিজদ ভেঙ 
ন ন মসিজদ করায় িক  জায়গা বাড়েব।  রাজধানীেত কবর সংকেটর েযােগ গেড় উঠেছ  বসরকাির গার ান। এম আই এস 
হাি ং িলিমেটড নােমর এক  িত ান কবেরর জ  ট িবি  কেরেছ। ঢাকার অ ের বাচেলর ৩০ ন র স র সংল  গাজী র 

কালীগ  উপেজলার পানেজাড়া মৗজায় এই কবর ান গেড় তালার কাজ করেছ িত ান । র আেগই ায়ী কবেরর জায়গা 
িকেন রাখেছন অেনেকই। 

িত ান ে  জানা যায়, গত ফ য়াির পয  মলায় ায় ২০০  কবর িকং পেয়েছন তারা। সাত ট দঘ  এবং সােড় িতন ট 
শ  এক  ায়ী কবর িতন লাখ ৩০ হাজার টাকায় িবি  হেয়েছ।  

ঢাকা উ র ও দি ণ িস  করেপােরশন ে  জানা যায়, রাজধানীর ই িস  করেপােরশন এলাকায় মাট দশ  সরকাির গার ান 
আেছ। আিজম র কবর ান, রাইন কবর ান, িমর র শহীদ ি জীবী কবর ান, বনানী কবর ান, িখলগ ও কবর ান, 
রােয়রবাজার কবর ান, উ রা ৪ ন র স র ও ১২ ন র স ের রেয়েছ  কবর ান। এছাড়া ধল র কবর ান ও রাদ র িশ  
কবর ান নােম আেরা  কবর ান রেয়েছ। 



িডএনিসিস’র সমাজক াণ িবভােগর কমকতা এনােয়ত হােসন জানান, রােয়রবাজাের আমরা বড় কবর ান কেরিছ। িস  
করেপােরশেনর সে   এলাকােত আেরা কেয়ক  কবর ানসহ শানঘাট করা হেব। সনাতন ধেমর লাকেদর জ  রাজধানীেত 

 শানঘাট রেয়েছ। এ েটাই দি ণ িস  কেপােরশেনর মে । উ র িস  কেপােরশেনর আওতায় কােনা শানঘাট নই। 
ক প  বলেছ, মা   শানঘাট থাকেলও তেদহ স কাের তমন অ িবধা হয় না। 

ি ান ধম য় লাকেদর জ  তজগ ও হািল রাজাির চােচর পােশ, মাহা দ র এবং ওয়ারী এবং তজগ ও িতন  ােন ৩ হাজার 
লােকর মরেদহ স কােরর ব া রাখা হেয়েছ। 

উ র িস র আওতাধীন বনানী কবর ােন রেয়েছ ২২ হাজার কবেরর জায়গা। তাও অেনক আেগ শষ হেয় গেছ। রােয়রবাজাের ায় 
৮১ একর জায়গার ওপর কবর ান তির কেরেছ সং া । সখােন ায় ৯০ হাজার কবর দওয়ার জায়গা আেছ।  রাজধানীর সরকাির 
কবর ান েলােত অ ায়ীভােব ই বছর পর পর যাগ হয় ন ন আেরক  ত ি র কবর। 

সিলম স দােয়র পাশাপািশ অ  ধমাবল ীেদর তেদহ স কােরর জ  িনধািরত ান েলার িচ ও একই রকম। ি ান 
স দােয়র তজগ ও িগজার পােশ িত বছর ায় ১০০ ন ন কবেরর জায়গার জ  আেবদন জানােনা হয়। তাই প চ বছর পর পর 

রেনা কবেরই নরায় সমািহত করেত হয় ন ন মরেদহ। এর বাইের নগরীর িবিভ  এলাকায় িক  পািরবািরক কবর ান রেয়েছ। 
তেব সসব কবের িনকটা ীয়েদর বাইের কাউেক দাফন দওয়া হয় না। রাজধানীেত ায়ীভােব কােনা কবর ব াপনা করা হে  
না। এ কারেণ ঢাকায় বসবাসরত অ ায়ী বািস ােদর জ  কবেরর সংকট রেয়ই গেছ। 

িস  কেপােরশন ে  জানা যায়, ২০০৮ সাল থেক দি েণর রাইন ও আিজম র এবং ২০১২ সাল থেক ঢাকা উ েরর ছয়  
কবর ােন ায়ীভােব আর কবেরর জায়গা দওয়া হে  না। তেব ই িস  কেপােরশেনর কবর েলােত কবর সংর ণ করেত হেল ৫ 
বছেরর জ  এক লাখ ৫০ হাজার টাকা, ১০ বছেরর জ  িতন লাখ টাকা, ১৫ বছেরর জ  ৬ লাখ টাকা, ২০ বছেরর জ  ৯ লাখ 
টাকা এবং ২৫ বছেরর জ  ১২ লাখ টাকা িফ িদেত হেব। ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর িত কবেরর সাধারণ রিজি  বাবদ 
২০০ টাকা িফ থাকেলও বতমােন দফন বাবদ কােনা টাকা িদেত হয় না। সং ার ময়র সাঈদ খাকন তার নাগিরকেদর জ  সব 
ধরেনর িফ মও ফ কের িদেয়েছন। এছাড়া সং ার আওতায় অস ল নাগিরকেদর তেদহ তার ায়ী কানায় পৗঁেছ দওয়ার জ  
িবনা খরেচ অ া ু েল  সািভস দওয়া হে । 

 


