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লনেদন!

িনেয়ােগ সময় লেগেছ ৬ বছর, অিনয়েমর অিভেযাগ দেকর তদে র দািব িনেয়াগ
বি তেদর

কাশ : ১৮ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

২০১৩ সােলর জুলাইেয় পূবা ল রলওেয় ৮৬৫ জন খালািস িনেয়ােগর ি য়া  হয়। কেয়ক দফায়
অিনয়েমর অিভেযােগ এই িনেয়াগ ি য়া  থেম যায়। তেব নতনু ম ী  দািয়  নওয়ার পর িকছু বেুঝ
ওঠার আেগই তিড়ঘিড় কের িনেয়াগ স  করার অিভেযাগ উেঠেছ। এমনিক কৃত মধাবী ও যাগ

াথীেদর বাদ িদেয় অেথর িবিনমেয় িনেয়াগ দওয়ার অিভেযাগ উঠেছ।

রেলর ব ল আেলািচত এই িনেয়াগ ি য়ায় কােনা ধরেনর কাটা মানা হয়িন বেল অিভেযাগ রেয়েছ।
দীঘিদন থমেক থাকার পর হঠাত্  কের গাপেন িনেয়াগ ি য়া  স  হেয়েছ এবং  অেথর িবিনমেয়
বিশরভাগ াথীেক িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ- এই অিভেযাগ চাকির বি তেদর। এরমেধ  িনেয়াগ কিমিটর

আহবায়ক ও ধান যাি ক েকৗশলী িমজা র রহমান ফল ঘাষণার পরপরই দেশর বাইের যাওয়ায়
িবতক জারােলা  হেয়েছ।  যিদও রলওেয় পূবা েলর মহাব ব াপক (িজএম) সয়দ ফা ক আহমেদর
দািব, তার মাধ েম িনেয়াগ স  হেয়েছ। সব ধরেনর কাটাও মানা হেয়েছ। িতিন কােনা অিনয়েমর
অিভেযাগ পানিন।

রলওেয়র একািধক সেূ  া  তথ  বলেছ, ২০১৫ সােল িনেয়ােগর মৗিখক পরী া হওয়ার পর িনেয়াগ
চড়ূা  করেত কািট কািট টাকার বািণেজ র অিভেযাগ ওেঠ। পের স সময় িনেয়াগ থমেক যায়। ২০১৮
সােল একই অিভেযাগ তুেল রলওেয় িমক কমচারী সং াম পিরষদ িনেয়ােগর তা িনেয়  তুেল
সংবাদ সে লন কের। রলওেয়র পূববতী িজএম আ লু হাই স সময় ম ী-এমিপসহ দলীয় নতােদর

পািরেশর  িভি েত  লাক  িনেয়াগ  িদেত  চাপ  সিৃ র  কথা  রলওেয়র  উ পযােয়র  এক  বঠেক
জািনেয়িছেলন।  তার এমন ব েব  িনেয়াগ  িসি ডেকট  ু  হেয়  তােক পূবা ল  থেক সিরেয়  দয়।
এরপেরই তােদর পৃ েপাষকতায় বতমান িজএম সয়দ ফা ক আহমদ দািয়  পান বেল ন আেছ।

২০১৩  সােলর  ৪  জুলাই  খালািস  িনেয়ােগর  িব ি  দওয়ার  পর  ধান  যাি ক  েকৗশলী  িমজা র
রহমানেক  িনেয়াগ  কিমিটর  আহবায়ক  ও  আরিটএর  িসিনয়র  িনং  অিফসার  জােবদা  আ ারেক
সদ সিচব করা হয়। আেরা জন সদ  থাকেলও তােদর একজন মারা গেছন, আেরকজন অ  দ ের
চেল গেছন।

গত শিনবার িনেয়ােগর ফল কােশর পর চাকির-বি তরা অিভেযাগ করেছন, একিদেক িজএম পিরবতন
হেয়েছ, অ িদেক ম ী পিরবতন হেয়েছ। য িসি ডেকেটর আশীবােদ পূবা েলর িজএম এখােন এেসেছন
তারাই মলূত অথ লনেদেনর কাজিট কেরেছন। নতনু ম ী সবিকছু বেুঝ ওঠার আেগই িজএম’র ত
অংশ হেণ  িনেয়াগ  কিমিটর  আহবায়ক  ও  সদ সিচব  িমেল  তিড়ঘিড়  কের  অিনয়েমর  মাধ েম
িনেয়াগকৃতেদর তািলকা চড়ূা  কেরেছন। িবষয়িট দেকর তদ  করা উিচত।

রলওেয় িমক লীেগর ক ীয় সভাপিত মায়নু  কিবর ইে ফাকেক বেলন,  আেলািচত এই িনেয়ােগ

  আজহার মাহমদু, চ াম
অিফস
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

তার দরকার িছল। িক  কা  কাটা কতটু  মানা হেয়েছ তার কােনা তথ  নই। ইিতমেধ  ম ীেক
জানােনা  হেয়েছ।  উিন  খাজঁ  িনেবন  বেল  আ  কেরেছন।  রলওেয়  সং াম  পিরষেদর  সভাপিত
মাখেলছুর রহমান ইে ফাকেক বেলন, কাটা মানা হেয়েছ িকনা তদ  করা উিচত। ম ী ভােলা মা ষ

হওয়ার েযাগিট কমকতারা কােজ লািগেয়েছন। ক কত টাকা লনেদন কেরেছন তদ  হওয়া উিচত।
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