
রাজশাহী  মহানগরীর  েরলেগল  eলাকায়  মােকর্ ট,  েগৗরহা া
eলাকায় 5িট বািড়

  
      

pকাশ : 07 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

eক  দশেক  শত  েকািট  টাকার  সmেদর  মািলক  বেন  েগেছন  রাজশাহীর  pতয্n  gােমর  eক  sুলিশkক।
চারঘাট  uপেজলার  নnনগািছর  sুলিশkক  eeiচeম  কাম jামান  মুkল  রাজশাহী  মহানগরীেত  গেড়
তুেলেছন িবপুল পিরমাণ সmদ।
aিভেযাগ, ‘সনদ বািণজয্’ কের িতিন নােম-েবনােম িতনিট িশkাpিত ান, পাঁচিট বািড় o eকিট িবশাল
মােকর্ ট  িনমর্াণ  কেরেছন।  eছাড়া  gােমর  বািড়েত  শত  িবঘার  েপয়ারা  বাগানসহ  ব  সmেদর  মািলক
হেয়েছন। িতিন চেড়ন দািম গািড়েত। pিত মােস বািড় o মােকর্ ট েথেক িতিন 20 লাখ টাকা ভাড়া পান।
sl  আেয়র  eকজন  sুলিশkক  িকভােব  al  সমেয়র  মেধয্  eত  সmেদর  মািলক  হেলন-  তা  িনেয়
মহানগরীর  মানুেষর  মুেখ  মেুখ  িফরেছ  নানান  p ।  নnনগািছর  েজাতকািতর্  িবeন  uc  িবদয্ালেয়র
সহকারী িশkক মkুেলর িবপুল সmদ aজর্ েনর ঘটনায় িবিভn pিত ােন িলিখত aিভেযাগ করা হেয়েছ।
দনুর্ীিত দমন কিমশেন (দদুক) তার িব েd aিভেযাগ করা হেয়েছ।
িশkা  মntণালেয়র  নীিতমালা  ভ  কের  eকসে  িতনিট  িশkাpিত ান  গেড়  েতালায়  তার  িব েd
বাংলােদশ  কািরগির  িশkা  aিধদফতের  aিভেযাগ  করা  হেয়েছ।  eছাড়া  রাজশাহী  unয়ন  কতৃর্ পেkর
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(আরিডe) aনমুিত না িনেয় দিুট পাঁচতলা বািড় িনমর্াণ করায় তার িব েd িলিখত aিভেযাগ কেরেছ
eলাকাবাসী।
কািরগির িশkা  aিধদফতেরর  মহাপিরচালক  বরাবর  িলিখত  aিভেযাগপেt তার  িব েd  আট ধরেনর
aিভেযাগ আনা হেয়েছ। eেত তােক eকজন ‘িশkা বয্বসায়ী’ o ‘সনদ বািণজয্কারী’ িহেসেব uেlখ করা
হেয়েছ। যিদo মkুল তার িব েd আনা সব aিভেযাগ asীকার কেরেছন।
aনুসnােন জানা েগেছ- মাt eক দশক আেগ নnনগািছ েথেক রাজশাহী মহানগরীেত আসা-যাoয়া 
কেরন  মkুল।  নnনগািছর  েজাতকািতর্  িবeন  uc  িবদয্ালেয়র  সহকারী  িশkক  হেলo  িতিন  রাজশাহী
মহানগরীর িসিট েটকিনকয্াল aয্াn িবজেনস ময্ােনজেমn sুল o কেলেজর aধয্k পেদ রেয়েছন।
eছাড়া িসিট পিলেটকিনক aয্াn েটkটাiল inিটিটuেটর বয্বsাপনা পিরচালক িতিন। aিভেযাগ, e দিুট
েবসরকাির pিত ােনর মাধয্েম িতিন ‘সনদ বািণজয্’ করেছন। eছাড়া নগরীর রাজপাড়া থানা eলাকায়
আদশর্  মিহলা  েটকিনকয্াল  o  িবজেনস  ময্ােনজেমn  sুল  aয্াn  কেলজ  নােম  তার  আেরকিট  pিত ান
রেয়েছ।
e িশkাpিত ানিটর aধয্k তার stী মা ফা খানম। eসব pিত ােন িশkাথর্ীরা েতমন আেস না; িনয়িমত
o িঠকমেতা kাসo হয় না। pেয়াজনীয় িশkক-কমর্চারীo েনi। aথচ eসব pিত ােনর মাধয্েম ‘সনদ
বািণজয্’ কের মkুল aেঢল সmেদর মািলক হেয়েছন।
aিভেযাগ,  মহানগরীেত  িনেজর  িশkাpিত ান েলা  িনেয়  বয্s  থাকায়  মkুল  চারঘােটর  sুেল  িঠকমেতা
যান  না।  তেব  িতিন  হািজরা  খাতায়  sাkর  কেরন  eবং  eমিপoভুk  িশkক  িহেসেব  িতিন  pিত  মােস
েবতনo েতােলন।
জানা েগেছ, মােস eকবার sুেল িগেয় হািজরা খাতায় িতিন পুেরা মােসর sাkর কেরন। pভাবশালী হoয়ায়
িতিন kাস না িনেলo তার িব েd টঁু শbিট পযর্n েকu কেরন না।
aনুসnােন আরo জানা েগেছ, রাজশাহী মহানগরীর েগৗরহা া পুkেরর পি ম পােশ মkুেলর পাশাপািশ
িতনিট বািড় রেয়েছ। pথম বািড়িট পাঁচতলা। েদড় বছর আেগ eক নারীর কাছ েথেক 60 লাখ টাকায়
িতিন বািড়িট েকেনন।
eরপর আরিডe’র aনেুমাদন না িনেয় িতিন েসখােন pায় েদড় েকািট টাকা বয্েয় পাঁচতলা বািড় িনমর্াণ
কেরন। e কারেণ আরিডe েচয়ারময্ােনর কােছ eলাকাবাসী িলিখত aিভেযাগ কেরেছ।
10 iuিনেটর বািড়িট ছাtাবাস িহেসেব ভাড়া েদয়া হেয়েছ। eখান েথেক মkুল pিত মােস pায় দiু লাখ
টাকা ভাড়া পান। িতন কাঠার oপর িনিমর্ত িdতীয় বািড়িট pথম বািড়র পােশ। 60 লাখ টাকায় িতিন
েসিট েকেনন। তেব pয্ান পাস না কের িতন েকািট টাকা বয্েয় িতিন পাঁচতলা বািড় িনমর্াণ কেরন। 10
iuিনেটর বািড়িটo ছাtাবাস িহেসেব ভাড়া েদয়া  হেয়েছ। eখান েথেক  মুkল pিত মােস দiু লাখ  টাকা
ভাড়া পান।
িনয়ম ল ন কের বািড় দিুট িনমর্াণ করা সmেকর্  আরিডeর িবিlং inেপkর আিরফুল iসলাম যুগাnরেক
বেলন, eলাকাবাসীর aিভেযােগর পিরেpিkেত eরi মেধয্ মkুলেক েনািটশ েদয়া হেয়েছ। িবষয়িট তদn
করা হেc। aিনয়ম েপেল আiনানগু বয্বsা েনয়া হেব।
মkুেলর তৃতীয় বািড়িটo eকi মহlায়। েসায়া দiু কাঠার oপর িনিমর্ত েদাতলা বািড়িট সmpিত িতিন 70
লাখ টাকায় েকেনন। প ম তলা পযর্n িনমর্াণ করেত তার পাঁচ েকািট টাকা বয্য় হেয়েছ। eিটo ছাtাবাস
িহেসেব  ভাড়া  েদয়া  হেয়েছ।  eখান  েথেক  িতিন  pিত  মােস  আড়াi  লাখ  টাকা  ভাড়া পান।  aবশয্  বািড়
িতনিট মkুেলর stী মা ফা খানেমর নােম েকনা হেয়েছ।
মহানগরীর পdা আবািসেকর হজর েমাড় eলাকায় তার চতুথর্ বািড় রেয়েছ। eখােন িতিন িতনতলািবিশ
িবলাসব ল বািড় িনমর্াণ কেরন। eেত pায় দiু েকািট টাকা বয্য় হেয়েছ। িতনতলার ছয়িট iuিনট েথেক
pিত মােস িতিন eক লাখ 20 হাজার টাকা ভাড়া পান।
তার প ম বািড়িটo eকi eলাকায়। েকািট টাকা িদেয় পাঁচ কাঠা জায়গা িকেন িতিন েসখােন েদাতলা
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বািড় িনমর্াণ কেরেছন। eেত তার e পযর্n pায় 90 লাখ টাকা বয্য় হেয়েছ। তেব আরিডe’র pয্ান না পাস
করায় eবং িনয়মবিহভূর্ তভােব িনমর্াণ করায় eরi মেধয্ বািড়িটর সামেন েবশিকছু aংশ েভেঙ িদেয়েছ
আরিডe।
মহানগরীর  pাণেকnd  শহীদ  eeiচeম  কামা jামান  চtের  মkুেলর  চারতলার  িবশাল  মােকর্ ট  রেয়েছ।
েরেলর জিম িলজ িনেয় eবং বয্িkমািলকানার িতন কাঠা জায়গার oপর মােকর্ টিট িনমর্াণ করা হেয়েছ।
বতর্ মােন মােকর্ টিটর বাজারমলূয্ pায় 10 েকািট টাকা। 20িট েদাকান েথেক pিত মােস িতিন pায় 10 লাখ
টাকা ভাড়া পান। তেব মােকর্ টিট িতিন শয্ালক েবলাল খান o লাল খােনর নােম কেরেছন।
চলাচেলর  জনয্  eিলয়ন  মেডেলর  দািম  গািড়  মুkল  বয্বহার  কেরন।  নnনগািছেত  রেয়েছ  তার  eকশ’
িবঘার েপয়ারা বাগান। eছাড়া 50 িবঘার oপর আবািদ জিম o পুkর রেয়েছ। e েদড়শ’ িবঘা জিমর মূলয্
pায়  50  েকািট  টাকা।  eসব  িমিলেয়  মাt  eক  দশেকর  মেধয্  sুলিশkক  মkুল  pায়  শত  েকািট  টাকার
সmেদর পাহাড় গেড়েছন।
e  বয্াপাের  যুগাnরেক  কাম jামান  মkুল  বেলন,  েগৗরহা ার  বািড় েলা  তার  stী  মা ফা  খাতুন  তার
বাবার টাকায় িকেনেছন। আর পdা আবািসেকর দিুট বািড় িনমর্ােণ তার বাবা eবং আেমিরকা pবাসী eক
ভাi  িবিনেয়াগ  কেরেছন।  eছাড়া  মােকর্ টিট  তার  দiু  শয্ালেকর।  gােমর  বািড়েত  তার  েকােনা  েপয়ারা
বাগান, জিম o পুkর েনi। eকিট মহল তার নােম সুপিরকিlতভােব ষড়যnt করেছ। ষড়যেntর িশকার
বেল িতিন দািব কেরন।
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