
 / ১৩ অে াবর ২০১৯ 

রাজধানীেত ৪৫০ কা  টাকার ময়লা-বািণজ  

সাম র রহমান, নাসিরন আ  তার, সা আহেমদ ও ি া চা ুগং, ঢাকা 
১৩ অে াবর ২০১৯, ১০:৫৩  
আপেডট: ১৩ অে াবর ২০১৯, ১৪:২৫ 

 

রাজধানীেত বাসাবািড় ও রে ার র বজ  সং হ িনেয় গেড় উেঠেছ অথ টপােটর িবেশষ চ । রাজধানীবাসীেক িজি  কের বছের 
অ ত ৪৫০ কা  টাকার ময়লা-বািণজ  করেছন মতাসীন দেলর নতা-কম  ও ানীয় কাউি লেরর লাকজন। েদর ওপর ই 
িস  করেপােরশেনর কােনা ধরেনর িনয় ণ নই। 
 
িক  চ াম ও রাজশাহী িস  করেপােরশন িনজ  ব াপনায় সরাসির বাসাবািড় থেক বজ  সং হ কের। এ জ  নগরবাসীেক 
আলাদা কােনা টাকা িদেত হয় না। রাজধানীেত িত  বাসা বা ােটর জ  িস  করেপােরশন–িনধািরত মািসক ৩০ টাকার 
অেনক ণ বিশ আদায় করেছন মতাসীন দেলর নতা–কম রা। ত রা অিধকাংশ ে  কােনা ধরেনর রিসদ দন না। সং হ করা 
টাকার কােনা অংশ িস  করেপােরশন পায় না। লাভজনক বসা হওয়ায় জার খা েয় ময়লা সং েহর কাজ এবং এলাকা দখেলর 
মেতা ঘটনাও ঘটেছ। ঢাকার ই িস েত মাট ওয়াড ১২৯ । এ েলার মে  ৯৩  ওয়াড আেগ িছল। ৩৬  ওয়াড ইিতমে   
হেয়েছ। স িত থম আেলার চারজন িতেবদক েরােনা ৯৩  ওয়ােডর মে  ২৪  ওয়ােডর িবিভ  এলাকায় ১২ িদন ের 
ময়লা–বািণেজ র িচ  দেখেছন। 



অব  ঢাকার ই িস  করেপােরশন চাইেলই রাজধানীর বজ  সং হ িনেয় এমন বািণজ  ব  করেত পারত বেল মেন কেরন 
নগরবাসী। বজ  সং েহ চ াম ও রাজশাহী িস  লা এেনেছ। সখানকার িস  করেপােরশন িনজ  কম র মা েম বাসাবািড় 
থেক সরাসির বজ  সং হ কের। িস  করেপােরশন বজ  সং হকারীেদর বতন দয়। িস  করেপােরশেনর আদায় করা হকেরর 

মে  পির তা কর অ  থােক। এই কেরর টাকা িদেয়ই চ াম ও রাজশাহী িস  করেপােরশন সরাসির বজ  সং েহর কাজ 
পিরচালনা করেছ। 

অ িদেক ঢাকার ই িস  করেপােরশনও িতবছর হকেরর ৩ শতাংশ নয় পির তা বাবদ। গত অথবছের বািস ােদর কাছ 
থেক ঢাকার ই িস  করেপােরশন ১৫০ কা  টাকার বিশ পির তা কর আদায় কেরেছ। অথচ তারা বাসাবািড় থেক সরাসির 

বজ  সং হ না কের মতাসীন দেলর নতা–কম েদর টপােটর েযাগ কের িদে । িস  করেপােরশেনর কমকতারা বলেছন, 
আইন অ যায়ী বাসাবািড় থেক সরাসির বজ  সং েহর েযাগ িস  করেপােরশেনর রেয়েছ। 

বতমােন ঢাকার ই িস েত বজ  সং েহর কাজ  বােরা েতর িবষয় হেয় দ িড়েয়েছ বেল মেন কেরন সােবক ধান িনবাচন 
কিমশনার এবং লশান সাসাই র সােবক সভাপিত এ  এম শাম ল দা। িতিন থম আেলা ক বেলন, রাজৈনিতক নতা-কম রা 
েক যাওয়ায় এবং ত েদর াথ থাকায় পশাগতভােব কাজ  হে  না। যভােব পারেছন, টাকা েল িনে ন। এটার িনয় ণ দরকার। 
ানীয় বািস ােদর মতামত িনেয় বজ  সং হ িফ িনধারণ করা উিচত বেল িতিন মেন কেরন। 

ঢাকায় িতিদন ায় সােড় ৫ হাজার টন বজ  উৎপ  হয়। এসব বেজ র অিধকাংশই বাসা– রে ার  থেক সং হ করা হয়। িক  
বাসাবািড় বা রে ার  থেক সরাসির বজ  সং েহর কােনা ব া ঢাকার ই িস  করেপােরশেনর নই। িস  করেপােরশেনর 
কম রা রা ার পােশ ময়লার কনেটইনার এবং ময়লা রাখার ঘর বা সেক াির া ফার শন (এস এস) থেক বজ  সং হ কেরন। 
এই েযােগ বাসাবািড় থেক বজ  সং েহর জ  গেড় উেঠেছ িবিভ  বসরকাির িত ান। বাসাবািড় থেক বজ  সং হ কের 
কনেটইনার িকংবা এস এস পয  িনেয় যান বসরকাির িত ােনর কম রা। সখান থেক িস  করেপােরশেনর গািড় ময়লা 
আিমনবাজার ও মা য়াইেলর ভাগােড় িনেয় যায়। 

বসরকািরভােব বজ  সং হকারী িত ান েলােক (িপডি উিসএসিপ) বজ  ব াপনা সহেযাগী সংগঠন িহেসেব িস  করেপােরশন 
থেক িনব ন িনেত হয়। বতমােন ঢাকার ই িস  করেপােরশেন িতন শতািধক িত ান িনবি ত আেছ। তেব এসব সংগঠেনর 

িবষেয় কােনা নীিতমালা িস  করেপােরশেনর নই। 

আবার িস  করেপােরশেন িনবি ত নয় এমন অেনক ি  ও সংগঠন বাসাবািড় থেক বজ  সং েহর কাজ করেছ। বজ  
ব াপনাসংি  ি েদর মেত, িনবি ত সংগঠেনর বাইের আরও দড় শতািধক ি  ও সংগঠন বজ  সং হ কের। িনবি ত ও 

অিনবি ত ই ধরেনর সংগঠনই িনয় ণ কেরন মতাসীন দেলর লাকজন। 

ঢাকা উ র িস  করেপােরশেনর ময়র আিত ল ইসলাম থম আেলা ক বেলন, িত  বাসা থেক বজ  সং হ করার স মতা 
িস  করেপােরশেনর নই। তাই বসরকাির সহায়তা নওয়া হে । সং হকারীরা এলাকােভেদ কাথাও ৩০ টাকা, আবার কাথাও 
৩০০ টাকা িনে । অব ই এ েক িনয় েণ আনা হেব। এলাকােভেদ বজ  সং েহর  সম য় করা হেব। তেব ময়র দািব করেলও 
রাজধানীর কােনা এলাকায় ৩০ টাকা িনেত দখা যায়িন। 

দি ণ িস  করেপােরশনও বজ  সং েহর িফ বাড়ােনার পিরক না করেছ বেল জানান সং া র ধান বজ  ব াপনা কমকতা 
এয়ার কেমাডর জািহদ হােসন। ময়লা–বািণেজ র িবষেয় িতিন থম আেলা ক বেলন, অেনক সময় কাউি লররা ত েদর িনেজর বা 
দলীয় লাক িদেয় বজ  সং হ করােত চান। তখন আেগ য েদর দািয়  দওয়া আেছ, ত রা িতবাদ কেরন। 

৪৫০ কা  টাকার বািণজ : বাসাবািড় বা রে ার  থেক ময়লা সং েহর জ  মােস বা বছের কত টাকা আদায় করা হে , স 
িবষেয় কােনা িনিদ  ত  কারও কােছ নই। তেব সংি  সব পে র সে  কথা বেল রাজধানীর ময়লা–বািণেজ র এক  ধারণা 
পাওয়া গেছ। 



ই িস  করেপােরশেনর িহসােব হাি ং রেয়েছ ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৮৫৫ । অিধকাংশ হাি ংেয় ৬ থেক ১২  কের াট বা 
বাসা রেয়েছ। এক  হাি ংেয় গেড় ৬  াট বা বাসা রেয়েছ। আর িত  াট থেক গেড় ১৫০ টাকা কের আদায় করা হয়। এই 
িহসােব বাসাবািড় থেক বজ  সং হ বাবদ মােস ায় ৩৬ কা  টাকার বািণজ  হে ; বছের যা ায় ৪৩২ কা  টাকা। 

বাংলােদশ র ের  ওনাস অ ােসািসেয়শেনর িহসােব, রাজধানীেত সাত হাজােরর বিশ রে ার  রেয়েছ। িত  রে ার  থেক 
বজ  সং হ বাবদ মােস কমপে  ই হাজার টাকা নওয়া হে । অিভজাত এলাকা েলােত এই টাকার পিরমাণ আরও বিশ। সাত 
হাজার রে ার  থেক মােস আদায় হে  ১ কা  ৪০ লাখ টাকা। বছের ায় ১৭ কা  টাকা। 

সংগঠন র জ  সহসভাপিত আেনায়ার হােসন ধা থম আেলা ক বেলন, িত  র ের  থেক বজ  সং েহর জ  ই হাজার 
থেক প চ হাজার টাকা নওয়া হে । এটা একটা বাড়িত খরচ। িস  করেপােরশন কােনা ব াও িনে  না। র েরে র 

মািলেকরা িন পায় হেয়ই টাকা িদে ন। লশান ১ ন ের অবি ত িনেজর রে ার  থেক ত েক বজ  সং হকারীেদর িত মােস চার 
হাজার টাকা িদেত হয়। 

মতাসীনেদর দখেল বািণজ : ই িস র ২৪  ওয়াড ের দখা যায়, ৫  ওয়ােডর বাসাবািড়র বজ  সং হ িনয় ণ করেছন ানীয় 
কাউি লর ও ত র লাকজন। বািক ওয়াড েলােত ময়লা–বািণজ  িনয় ণ করেছন এমন ৫৮ জেনর দলীয় পিরচয় পাওয়া গেছ। 
ত েদর মে  ২৪ জন আওয়ামী লীগ, ১৪ জন বলীগ, ৭ জন ােসবক লীগ, ৫ জন িমক লীগ, ২ জন মিহলা লীগ, ৪ জন ছা লীগ 
এবং ষক লীগ ও মৎ জীবী লীেগর একজন কের নতা রেয়েছন। ঢাকা দি ণ িস  করেপােরশন (িডএসিসিস) িজগাতলা এলাকার 
অিধকাংশ বািড়র বজ  সং েহর কাজ িনয় ণ কেরন ানীয় কাউি লর মাহা দ সিলেমর সহকারী (িপএস) খিল র রহমান। 
খিল র রহমান থম আেলা ক বেলন, ওয়ােডর বিশর ভাগ এলাকার বজ  সং েহর অ েমাদন ত র িত ােনর নােম। িনেজর 
অ েমািদত এলাকার মে ও িক  এলাকার বজ  সং েহর কাজ  িতিন ানীয় নতা-কম েদর মে  ভাগ কের িদেয়েছন বেল দািব 
কেরন। 

মতাসীন দেলর নতা-কম েদর িনয় েণ বজ  সং েহর কাজ 
ইে মেতা টাকা আদায় 
িস  করেপােরশেনর কােনা িনয় ণ নই 

ধানমি  এলাকার বজ  সং েহর কাজ িনয় ণ করেছ ানীয় কাউি লর এবং ওয়াড আওয়ামী লীেগর সভাপিত জািকর হােসন এবং 
সাধারণ স াদক ফা ক খােনর িত ান। লালমা য়া এলাকার বজ  সং েহর কাজ িনয় ণ কেরন ওয়াড িমক লীেগর সভাপিত এ 
িব এম গালাম নামািন। ঢাকা উ র িস  করেপােরশেনর (িডএনিসিস) বনানী, লশান ১ ও ২ ন র এলাকার বাসাবািড় থেক বজ  
সং হকারী সংগঠন েলার সম য় কেরন ১৯ ন র ওয়াড ােসবক লীেগর সাধারণ স াদক িলটন চ  ঘাষ এবং বনানী থানা 
বলীেগর  আ ায়ক মা. মা ন। মা. মা ন বেলন, লশান–বনানীর সড়ক েলা থেক ময়লা সং েহর কাজ  ত রা িনেজেদর 

মে  ভাগ কের িনেয়েছন। এ িনেয় আেগ ঝােমলা থাকেলও এখন কােনা সম া নই। 

পি ম রাম রা এলাকায় বাসাবািড়র বজ  সং হ কেরন ওয়াড আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত এস এম িসি ক ওরেফ কাজল। রান 
ঢাকার শ খারীবাজার, রায়সােহব বাজােরর (িডএসিসিস ৩৮ ন র ওয়াড) বজ  সং েহর কাজ  িনয় ণ কেরন ওয়াড আওয়ামী 
লীেগর সাংগঠিনক স াদক আ  আহেমদ ইমিতয়াজ ম াফী ওরেফ গৗরব। ত র বাবা ানীয় ওয়াড কাউি লর আ  আহেমদ 
ম াফী। 
 
জারজবরদি : িস  করেপােরশেনর িনব ন অ যায়ী, লশােনর ৬৪ ও ৬৫ ন র সড়েকর ময়লা সং হ করার কথা খািদজা ি িনং 

সািভেসর, যার মািলক আব স ছা ার ওরেফ ফা ক। িক  গত বছর থেক এই ময়লা সং েহর কাজ বলীগ নতা জািকর জার 
কের দখেল িনেয়েছন বেল অিভেযাগ আেছ। ছা ার থম আেলা ক বেলন, ‘আমার লাইেস , িক  আমাের কাজ করেত দয় না। 
ইটা ভ ান িছল, স লা বসায় রাখিস। এখন সড়েক গেল মারামাির কইরা কাজ িনেত হেব। া ােম যেত চাই না।’ এ িবষেয় 

জািকেরর দািব, ফা ক িনয়িমত ময়লা সং হ না করায় িতিন িনেজই কাজ  করেছন। 

িমর র ১০ ন র সকশেনর িব এবং িস েক আেগর সং হকারী  সংগঠেনর লাকজন এখন আর এলাকায় কেত পােরন না। 
নাম না কােশর শেত িত ান র লাকজন বেলন, ানীয় কাউি লেরর সহকারী রনবী ও ত র ভাই শাজাহান ত েদর কাছ 



থেক ময়লা সং েহর কাজ িছিনেয় িনেয়েছন। জানেত চাইেল রনবী থম আেলা ক বেলন, ‘আেগ যারা ময়লা িনত, তারা ৩-৪ 
িদন আসত না। তাই কাউি লর এলাকার লাকজেনর সে  কথা বেল দািয়  িদেয়েছ।’ 

লশােনর ১০৪ থেক ১১৫ ন র সড়ক পয  ভাই ভাই সমাজক াণ সংেঘর ময়লা সং হ করার কথা। িক  এই সড়েকর ময়লা 
সং েহর কাজ লশান থানা ছা লীেগর নতা আিজ েলর িনয় েণ। 

িজি  কের টাকা আদায়: ১৯৮০–র দশেকর শষ িদেক কলাবাগান এলাকায় থম বাসাবািড় থেক বজ  সং েহর ব া গেড় 
ওেঠ। পের েরা রাজধানীেত একই রকম ব া চা  হয়। েত িবিভ  সামািজক সংগঠন, এলাকার ি রা িমেল 
সমাজেসবা লক কাজ িহেসেব বজ  সং েহর কাজ  করেতন। ২০০০ সােলর পের ময়লা–বািণেজ র িনয় ণ চেল যায় িবএনিপর 

ানীয় নতা–কম েদর কােছ। এ সময় ময়লা সং েহ িস  করেপােরশেনর িনধািরত িফ িছল না। 

২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার পর বজ  সং েহর িনয় ণ নন দেলর ানীয় নতা-কম রা। ওই বছর অিবভ  
িস  করেপােরশন এক  অিফস আেদেশর মা েম বাসাবািড় থেক ময়লা সং েহ মািসক িফ সেবা  ৩০ টাকা িনধারণ কের দয়। 
য  এখন আর কউ মােন না। 

ঢাকা উ র িস  করেপােরশেনর বজ  সং হকারী সংগঠন েলার সভাপিত নািহদ আকতার থম আেলা ক বেলন, এলাকায় যারা 
ময়লা সং হ কের, তারা িনেজেদর মেতা টাকা িনধারণ কের। অেনক বছর আেগ িস  করেপােরশন ৩০ টাকা িনধারণ কের 
িদেয়িছল। স  নিনধারেণর জ  একািধকবার বলা হেলও কাজ হয়িন। 

এখন ময়লা সং হকারীরা এলাকােভেদ বাসা িত ৮০-১৫০ টাকা িনে । কাথাও স  ২০০ থেক ২৫০ টাকা। লশান, বনানী, 
ধানমি র মেতা এলাকায় ৩০০ থেক ৫০০ টাকাও আদায় করা হে । আবার একই পাড়া, মহ ায় িকংবা একই বাসাবািড়েত 
একজেনর িবেলর টাকার পিরমােণর সে  অ জেনর িবেলর পাথক  রেয়েছ। অেনক ে  বাসা কত তলায় অব ান করেছ, স 
িহসােবও িনধারণ করা হয় টাকার পিরমাণ। 

ধানমি  ৪/এ সড়েকর বািস া রাজীব হাসান বেলন, ‘আমার বাসা থেক এখন িত মােস ৩০০ টাকা নওয়া হয়। রাজার ঈেদর 
আেগ নওয়া হেতা ২৫০ টাকা। ঈেদর পর থেক ট কেরই ৫০ টাকা বাড়ােনা হয়। এভােব টাকা বাড়ােনা হেলও অিভেযাগ শানার 
কউ নই।’ একই িচ  লশান এলাকায়। লশান ১ ন েরর ২ ন র সড়েকর বািস া রওনক রাইয়া বেলন, ভবেন ১০  াট 

আেছ। িত াট থেক ২৫০ টাকা িনে  বজ  সং হকারীরা। তা–ও মােঝমে  ময়লা িনেত আেস না। এ িবষেয় সং হকারীেদর 
সে  কােনা কথাও বলা যায় না। 

বাসাবািড় থেক বজ  সং েহর দািয়  িস  করেপােরশনেকই িনেত হেব বেল মেন কেরন বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর (বাপা) 
নগরায়ণ ও শাসন কিম র সদ সিচব ইকবাল হািবব। িতিন থম আেলা ক বেলন, িবে র বড় ও উ ত শহর েলােত িস  
করেপােরশনই বাসার বজ  সং হ কের। বতমােন রাজধানীেত অ ািত ািনকভােব বজ  সং েহর এই ব াপনােক আ ীকরণ 
করেত হেব। জন িতিনিধ িহেসেব কাউি লরেদর কােজ লািগেয় বজ  সং েহর ি য়ােক একটা কাঠােমার মে  িনেয় আসেত 
হেব। 

রাজধানীর বাসাবািড়র বজ  সং েহর পিরি িত িনেয় ২০১৭ সােলর ১৮ সে র এক  িতেবদন কাশ কেরিছল থম আেলা। 
তখন এই ময়লা-বািণজ  িছল বছের অ ত ২৪০ কা  টাকা। তখেনা মতাসীন দেলর নতা-কম রাই বািণজ  িনয় ণ করেতন। ই 
বছের পিরি িত তা বদলায়িন, বরং ময়লা-বািণজ  ায় ি ণ হেয়েছ। 

া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ( আইিব) চয়ারপারসন লতানা কামাল থম আেলা ক বেলন, মতাসীন দেলর 
লাকজন বজ  সং েহ  হেয়েছন, এ  আ য হওয়ার মেতা াপার না। দেশর িত  ে ই মতাসীন দেলর লাকজন 

ম েভাগীর জায়গা দখল কেরেছন। অ ায়ভােব দেলর নতা–কম রা দখল চািলেয় যাে ন। 


