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আসাদুজ্জামান িলটন : েকউ সংগ্রহ কেরন পুেড় যাওয়া ও নষ্ট হেয়
যাওয়া গািড়র কাগজপত্র। েকউ ওই কাগজপত্েরর সঙ্েগ িমিলেয় চুির কেরন
নতুন গািড়। পের চুির করা ওই গািড় গ্যােরেজ িনেয় একজন পাল্েট েদন
ইঞ্িজন-েচিসস নম্বর, তােত লািগেয় েদন নষ্ট গািড়র ইঞ্িজন-েচিসস
নম্বর। এরপর সংগ্রহ করা নষ্ট গািড়র কাগজপত্র িদেয় বাজারজাত কেরন
চুির হওয়া গািড়। দীর্ঘিদন ধের এই অিভনব কায়দায় েদেশর িবিভন্ন
এলাকা েথেক েচারাই গািড় সংগ্রহ কের েবচােকনা কের আসেছন রাজধানী
ঢাকার একিট চক্র।
রাজধানীর অিভজাত িকছু অসাধু গািড়র গািড়র েশারুম মািলক এর
িনর্েদেশ আগুেন েপাড়া, দুর্ঘটনায় নষ্ট বা েচারাই গািড়র িকছু
কাগজপত্র েকৗশেল েযাগাড় করেত বলা হয় তােদর িনজস্ব িকছু সক্িরয়
চক্রেক। এরপর ওই চক্রিট নানা েকৗশেল েযাগাড় কের েফেল এমন িকছু
কাগজপত্র যা গািড়র সঙ্েগ িমেল যায় বা িমলােনা হয় হুবহু।
প্রথেম ব্যবহার অেযাগ্য গািড়র কাগজপত্র সংগ্রহ কের ওই চক্েরর
একিট দল। যােদর সােথ েযাগােযাগ রেয়েছ িবআরিটএর িকছু অসাধু
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর। এরপর কাগেজর সােথ প্রায় িমেল যায় এমন
গািড় চুির কের চক্েরর অন্য আর একিট দল।
তৃতীয় চক্ের আেছ িকছু অিভজ্ঞ গ্যােরজ িমস্ত্রী। যােদর রাখা হয়
েশারুম েথেক িকছুটা দূের েশারুম মািলেকর েগাপেন গেড় েতালা
িনেজস্ব গ্যােরেজ। ওই চক্েরর িমস্ত্রীরা এতটাই অিভজ্ঞ েয তারা
েচােখর পলেকই গািড়র রং, েচসীস নাম্বার পিরবর্তন কের েফেল।
এর পর িনর্েদশ অনুযায়ী েকৗশেল েযাগাড় করা ওই কাগজপত্েরর আদেলই
শুরু হয় গািড়র রং, েচসীস নাম্বার, ইঞ্িজন নাম্বার সহ আনুষঙ্িগক
সকল পিরবর্তেনর কাজ। গািড়িটেক প্রস্তুত করা হয় অন-েটষ্ট গািড়
িহেসেব।জানা
যায়,
এ
ধরেনর
েচারাই
অন-েটষ্ট
গািড়
গুেলার
েরিজস্ট্েরশন িদচ্েছ িবআরিটএ। তাও আবার গািড় ছাড়াই।
িবস্বস্ত সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, ঢাকার অিভজাত গািড়র েশারুম এর
মািলকগণ একিট সংঘবদ্ধ চক্েরর মদদ িদেয় থেক। সদস্যেদর সারা বছর

লালন পালন কের। প্রেয়াজন মেতা তােদর দ্বারা েদেশর িবিভন্ন এলাকা
েথেক চািহদা অনুযায়ী গািড় বা গািড়র কাগজপত্র চুির করােনা হয়।
এরপর পুরাতন ও েচারাই-কৃত গািড়িট নতুন সােজ সািজেয় আন
েরিজস্টার্ড গািড় িহেসেব চড়া দােম িবক্ির করা হয় সমােজর সহজ সরল
সাধারন ক্েরতাসাধারেণর কােছ।
এ ভােবই শহেরর নামী দামী গািড়র েশারুম গুেলা বছেরর পর বছর েজেন
শুেন অিধক লােভর আশায় প্রতারণার আশ্রয় িনেয় েচারাই গািড় িবক্ির
করেছ নতুন গািড়র দােম।
েচাখ ধাঁধােনা েশারুম এর মািলক ও িবআরিট এর পারস্পিরক েযাগ
সােযােগ আগুেন েপাড়া গিড়, দুর্ঘটনায় নষ্ট িকংবা েচারাই গািড়
উৎেকাচ এর িবিনমেয় পাচ্েছ নতুন েরিজস্ট্েরশন সহ যাবতীয় কাগজপত্র।
যার পৃষ্ঠেপাষকতায় িবআরিটএ।
জমকােলা আেলাক সজ্জায় সাজােনা ওই ধরেনর অিভজাত েশারুম এর িকছু
অসাধু মািলক-পক্েষর িনর্মম প্রতারণা েথেক েরহাই েপেত সেখর গািড়
েকনার সময় আরও সতর্কতা অবলম্বন করেত করা প্রেয়াজন। (পর্ব ১)
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