
অবেহলায় ন  জ  গািড়
আদালত ও থানায় একবার ডাি ং হেল িচরতের শষ, অেনক সময় ফরত িনেত আেস না কউ, বংশিব ার
ঘটেছ মশার

রাজধানীর আগারগাওঁেয় শেরবাংলানগের ডাি ংেয় রাখা গািড় -বাংলােদশ িতিদন

ধলুায়  ধসূিরত শত শত যানবাহন।  কােনািটর  আসন  নই,  কােনািটর  নই দরজা।  চাকা  বেস গেছ,
কােনািটর আবার াস উধাও। আবার কােনািটর ধু কাঠােমা পেড় আেছ। কােনা কােনা গািড়র িভতেরই

জে েছ গাছ। এমন িচ  রাজধানীর শেরবাংলানগেরর আগারগাওঁ ও তালতলায় ডাি ং করা যানবাহেনর।
মাটরসাইেকল, াইেভট কার, বাস, মাইে াবাস, িপকআপ ও িসএনিজচািলত অেটািরকশা বছেরর পর বছর
খালা আকােশর িনেচ পেড় রেয়েছ। রােদ পুড়েছ, বৃি েত িভজেছ। চিুর হে  য াংশ। হারাে  ব বহােরর

উপেযািগতা। ন  হে  কািট কািট টাকার স দ। একই িচ  রাজধানীর িতিট থানা ও আদালত া েণ।
হাজার কািট টাকার  যানবাহন  অয -অবেহলায়  খালা  আকােশর  িনেচ পেড় রেয়েছ।  ভাঙােচারা  এসব
গািড়র েূপর কারেণ থানা েলা যন এখন এেককিট ময়লার ভাগাড়। ধু তাই নয়, পািন জেম এিডস মশা
তিরর কারখানায় পিরণত হেয়েছ।

সংি রা বলেছন, বিশর ভাগ ে  মামলা হওয়ার পর আলামত  িহেসেব যানবাহন আটেক রাখা হয়। এর
মেধ  িকছু  যানবাহন  আদালেতর  িনেদেশ  মািলেকর কােছ  িফিরেয়  দওয়া  হয়।  িক  অিধকাংশ  ে
অেপ া করেত হয় মামলা িন ি  পয । আর মামলার দীঘসূ তাই আমােদর সবেচেয় বড় সম া। মামলা
িন ি  হেত লােগ ১০ থেক ১২ বছর। এরপর চড়ূা  িস াে  আদালত হয় গািড় মািলেকর কােছ িফিরেয়
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আলী আজম ও মাহববু মমতাজী
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িদেত  বেল,  না  হয়  িনলােম  িবি র  আেদশ  দয়।  এিদেক  িনলােম  িবি র  ি য়াও  বশ  জিটল  ও
সময়সােপ । তত িদেন  যানবাহন েলা  এতটাই ক ণ দশায়  উপনীত হয় য,  তা  শষ পয  ভাঙািড়র
দাকােন িবি  করা ছাড়া কােনা উপায় থােক না। আইন ভ  িকংবা মামলার আলামত িহেসেব িদেন গেড়

২০ থেক ৩০িট গািড় আেস ডাি ং শেন। এখােন দীঘিদন পেড় থাকা মাটরসাইেকেলর সংখ া বিশ;
যার অিধকাংশই ন রিবহীন। বছেরর পর বছর জ  করা গািড় পেড় থেক ন  হেলও এসব গািড় র ায়
কারও কােনা  উেদ াগ নই। ডাি ং শন :  আগারগাওঁ তালতলা ছাড়াও রাজধানীেত জ  করা গািড়
রাখার জ  বশ কেয়কিট ডাি ং শন রেয়েছ। িক  স েলায় ানসং লান না হওয়ায় বাধ  হেয় থানা

া েণও  জ  যানবাহন  রাখা  হে  বেল  জািনেয়েছন  পুিলশ  কমকতারা।  ডাি ং  শেনর  বাইেরও
তালতলার সড়েকর ওপর রাখা হেয়েছ জ  যানবাহন। ফেল সড়ক সং িচত হে । অিভেযাগ পাওয়া যায়,
এসব ডাি ং শেন কেয়ক হাজার টাকা হােত েঁজ িদেলই িমেল যায় দািম দািম গািড়র খুচরা য াংশ।
এক থেক দড় হাজার টাকায় পাওয়া যায় টায়ার। আর ২০০ টাকায় মেল ক । আড়াই হাজার টাকায়
িবি  হয় গািড়র সাউ ড িসে ম। সেরজিমন দখা  যায়,  আগারগাওঁ  তালতলার ডাি ং  শনিট রা ার
ওপরই। ই লনিবিশ  রা ার একপােশর পুেরাটাই ডাি ং শন। রা ার ওপর গািড় রাখায় ব াহত হে
যান চলা। বছেরর পর বছর পেড় থাকা গািড়র গা বেয় জে েছ িবিভ  ধরেনর গাছ। িরকশা থেক  কের
বড় াক, সব ধরেনর যানবাহনই রেয়েছ এ ডাি ং শেন। ািফক আইেন আটক অিধকাংশ গািড় মািলক
বা চালক এেস িনেয় গেলও থেক যায় িবিভ  থানা থেক আসা মামলার আলামত েলা। সরকাির সংগীত
কেলেজর সামেন কথা হয় শিফক নােম একজেনর সে । িতিন িব ান জা ঘেরর সামেন ডাব িবি  কেরন।
এই িতেবদকেক জানােলন, ‘স া ঘিনেয় এেল ডাি ং শেন চুির করা য াংেশর হাট বেস। তেব বিশ
চুির হয় লিুকং াস ও িভতের থাকা সাউ ড িসে ম। আশপােশ কেয়কজন লাক আেছ যারা ডাি ং শেন
আসা যানবাহেনর য াংশ খেুল িবি র সে  জিড়ত।’ আগারগাওঁ ডাি ং শেন দািয় রত মিজবর রহমান
নােম এক কনে বল জানান, ‘আগারগাওঁ ডাি ংেয় এখন কম গািড় রাখা হয়। এখােন অিফিশয়াল কাজ
চেল।  বিশর  ভাগ  গািড়  রাখা  হয়  তালতলা,  দা সসালাম  ও  গাবতলী  ডাি ং  শেন।  আেগ  তা
আগারগাওঁেয়  গািড়র  মেধ  অেনক  গাছপালা  গিজেয়িছল,  কাদামািটেত  নালা  হেয়  িগেয়িছল।  ওইসব
গাছপালা কেট পির ার করা হেয়েছ।’ থানা যন ডাি ং জান : রাজধানীর িতিট থানা এখন ডাি ং
জােন  পিরণত  হেয়েছ।  যা াবাড়ী,  ামপুর,  কদমতলী,  িমরপুর,  প বী,  শাহআলী,  কাফ ল,  তরুাগ,

দি ণখান,  উ রা-পূব,  তজগাওঁ,  তজগাওঁ  িশ া ল,  মাহা দপুর,  প ন,  বা াসহ  ঢাকা  মহানগরীর
বশ কেয়কিট থানা  ঘুের  ব  জরাজীণ  গািড়  দখা  গেছ।  লতাপাতা  ও  ময়লা-আবজনায়  ঢেক আেছ

গািড় েলা। অেনক গািড়র আয়না,  ব াটাির,  লাইট,  িবিভ  য পািত দখা  যায়িন। কােনািটর িসট নই,
কােনািটর দরজা নই,  ন র ট নই, চাকা  নই,  আবার াস নই,  কােনািটর ধু  বিড পেড় আেছ।
বিশর ভাগ গািড়েত মরেচ পেড় ন  হেয় গেছ। এ েলা এতটাই বহাল ও ভাঙােচারা য ভাঙািড় িহেসেব

িবি রও অেযাগ । পুিলশ কমকতারা বলেছন, এর নপথ  রেয়েছ মামলা িন ি  না হওয়া, মািলকেক খঁুেজ
না পাওয়া, খুঁেজ পেলও বিশ রকম িত  হওয়ায় ফরত িনেত গািড় মািলকেদর অনীহা। তারা এও
বলেছন, এর ফেল স েদর িত হে , অ িদেক ন  হে  থানার সৗ য ও পিরেবশ। বড় সম া হেলা,
থানা া েণর িবশাল একটা জায়গা গািড় েলার দখেল থাকায় পুিলেশর াভািবক কায েম িব  ঘটেছ।
গািড় িকংবা  এর কােনা  অংশ যােত খায়া  না  যায়  তা  িনি ত করেত েয়াজন বাড়িত নজরদাির। সব
িমিলেয় গািড় েলা  এখন সব থানার জ ই কমেবিশ বাঝা। জানা গেছ,  মামলা-হামলা, ঘটনা, মাদক
পিরবহন, অৈবধ মাল বহনসহ িবিভ  অিভেযােগ বাইক, াক, াইেভট কার, িসএনিজচািলত অেটািরকশা,
মাইে াবাসসহ িবিভ  ধরেনর গািড় জ  কের পুিলশ। মামলা  থেক িন ি  না হওয়া পয  থানা েলায়
খালা  আকােশর িনেচ রাদ-বৃি -ঝেড় অযেতœ পেড় থােক এসব জ  গািড়। একপযােয় তা  ব বহােরর

অ পেযাগী  হেয়  যায়।  ঢাকা  মহানগর পুিলেশর (িডএমিপ) উপকিমশনার (িমিডয়া)  মা.  মা র  রহমান
জানান,  থানায়  পেড় থাকা  গািড় েলা  আলামেতর গািড়।  আদালেতর িনেদেশ এসব আলামেতর গািড়র
িন ি  করা  হয়।  আদালত া ণ  :  পুরান  ঢাকার  আদালত া ণ  ভাঙা  যানবাহেনর  ভাগােড়  পিরণত
হেয়েছ।  ঢাকা  জলা  পুিলশ পােরর  কাযালেয়র  সামেনর  খালা  জায়গায়  অয -অবেহলায়  পেড় আেছ
গািড় েলা। মাটরসাইেকল, িরকশা, িরকশাভ ানসহ িবিভ  যানবাহনই িবচারাধীন িবিভ  মামলার পূণ
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আলামত। মামলার দীঘসূ তায় বছেরর পর বছর পেড় থেক সিঠক সংর েণর অভােব এমন হাল এসব
গািড়র। মামলা িন ি  না হওয়ায় এসব আলামত ংস বা কােনা গিত করা যাে  না। এ িনেয় িবপােক
পেড়েছন সংি রা। ঢাকা মহানগর আদালেতর একজন কমকতা জানান,  মামলা মােণর জ  আলামত
একিট উপাদান। জায়গার অভােব সিঠকভােব গািড় সংর ণ করা যাে  না। মামলা িন ি  না হওয়ায় তারা
আলামত ংস করেত পারেছন না। জানা গেছ, পুিলশ মামলায় জ  করা িজিনস আলামত িহেসেব দািখল
কের। এসব আলামত পাঠােনা হয় আদালেতর মালখানায়। রায় না হওয়া পয  আলামত মালখানায় থােক।
ঢাকার আদালেতর মালখানা িট। একিট জলা মালখানা, অ িট মহানগর মালখানা। মহানগর মালখানা
পূব, পি ম, উ র ও দি ণ এ চার ভােগ িবভ । জলা মালখানা ঢাকার কােল েরট ভবেনর িনচতলায় এবং
মহানগর  মালখানা  মুখ  মহানগর  হািকম (িসএমএম)  আদালেতর ভূতেল।  টাকা,  অ  ও ছাট  অ া
আলামত মালখানার িভতেরই রাখা হয়। এ ই মালখানায় জায়গা না থাকায় যানবাহেনর মেতা আলামত
রাখা  হে  বাইের। আলামত জমেত জমেত ঢাকা  জলা পুিলশ পােরর কাযালয় থেক িবচািরক হািকম
আদালেতর সামেনর চ র পয  ছিড়েয়েছ। রাদ-বৃি েত ন  হে  এসব আলামত। সেরজিমেন দখা যায়,
পুিলশ পােরর কাযালেয়র সামেন পূাকাের ও ধলুায় ডেুব থাকা যান েলা দেখ চনার উপায় নই। অয -
অবেহলায় আলামেতর এমন চহারা হেয়েছ য তা শনা  করেত পুিলশেকও গলদঘম হেত হয়। সংর েণর
সিঠক ব ব া না থাকায় যান েলার িভতেরর অিধকাংশ য পািত খায়া গেছ। মালখানা কতৃপে র দওয়া
ন রও মুেছ গেছ অেনক আলামত থেক। অেনক আলামেতর ওপর আগাছা জে েছ।
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