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উত্তরা-তুরাপ্টে অেহায় পাউপ্ট া 

৩২৫ একর জমিপ্টে দখল াজ ৭৩১ 

লাপ্টয়কুজ্জািান    

 

উত্তরার আব্দুল্লাহপুর সিৌজা সেপ্টক তুরাে োনার আশুমলয়া সিৌজা পর্ যন্ত পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর প্রায় ৩২৫ একর জায়ো অব ধভাপ্ট  দখল 

কপ্টর সরপ্টখপ্টেন ৭৩১ জন প্রভা শালী। এে  জায়োয় েপ্টে সোলা হপ্টয়প্টে কঁচা াজার,  হুেল ভ ন ও ফপ্টলর আেেেহ ম মভন্ন 

স্থাপনা। েম  : কাপ্টলর কণ্ঠ  

উত্তরার আব্দুল্লাহপুর সিৌজা সেপ্টক তুরাে োনার আশুমলয়া সিৌজা পর্ যন্ত পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর (পাউপ্ট া) প্রায় ৩২৫ একর জায়ো 

অব ধভাপ্ট  দখল কপ্টর সরপ্টখপ্টেন ৭৩১ প্রভা শালী দখল াজ। েে ২৪ জুলাই দখল াজপ্টদর এই চূোন্ত োমলকা প্রকাশ কপ্টরপ্টে 

পাউপ্ট া। এ োো তুরাে নপ্টদর পাপ্টর  াংলাপ্টদশ অভযন্তরীণ সনৌপমর হন কর্তযপপ্টের (ম আইডামিউটিএ) কপ্টয়ক একর জায়োও 

দখলদারপ্টদর ক জায় চপ্টল সেপ্টে। 

পাউপ্ট ার োমলকােং মলে প্রমেপ্ট দন ও েপ্টরজমিন অনুেন্ধাপ্টন জানা সেপ্টে, অব ধভাপ্ট  দখল করা জায়োয় েপ্টে সোলা হপ্টয়প্টে 

 হুেল ভ ন, মফমলং সেশন, ম পমণম োন, ম শাল আকৃমের কঁচা াজার, ফপ্টলর আেে, িাপ্টের পাইকামর  াজার, মশল্প-কারখানা, 

 ালু ম মির চাোল ইেযামদ। দখল াজপ্টদর োমলকায় আপ্টেন আওয়ািী লীে, ম এনমপ ও জােীয় পাটি যর েপ্টে েংমিষ্ট প্রভা শালী 

ব্যমিরা। দখল করা জায়ো  ামণমজযকভাপ্ট  ব্য হার কপ্টর ওই প্রভা শালীরা প্রমে ের হামেপ্টয় মনপ্টেন ম পুল অে য। 

অমভপ্টর্াে আপ্টে, ৩০  েপ্টরর স মশ েিয় ধপ্টর অব ধ দখপ্টল োকা এে  জায়ো দখলমুি করার কার্ যকর সকাপ্টনা উপ্টযাে সনয়মন 

পাউপ্ট া। উপ্টটা ওই ে  জায়ো দখপ্টলর সেপ্টে সনপপ্টে েহায়ো কপ্টরপ্টেন পাউপ্ট ার এক সেমণর অোধু কি যকেযা। দখল াজপ্টদর কাে 

সেপ্টক আমে যক সুম ধা মনপ্টয় দখল টিমকপ্টয় রাখপ্টে েহপ্টর্ামেো করপ্টেন েঁরা। 

১৯৮৯ োপ্টল ঢাকা শহর রো  ঁধ মনি যাপ্টণর জন্য ঢাকার চারপাপ্টশ নদীপ্ট মষ্টে এলাকায় জায়ো অমধগ্রহণ শুরু কপ্টরমেল পাউপ্ট া। সশষ 

হয় ১৯৯০ োপ্টলর িাঝািামঝ। ভূমি অমধগ্রহণ সশপ্টষ মনি যাণ করা হয় শহর রো  ঁধ। ওই  ঁধ মনি যাণ করার পর সর্ জায়ো অ মশষ্ট 

োপ্টক ো অব ধভাপ্ট  দখল কপ্টরন প্রভা শালীরা। শহর রো  ঁধটি শুরুপ্টে শহপ্টর পামন প্রপ্ট শ সরাধ করার কাপ্টজ লােপ্টলও  েযিাপ্টন 

র্ান চলাচপ্টলর েেক মহপ্টেপ্ট  ব্য হৃে হপ্টে। আর অব ধ দখল াজপ্টদর দখপ্টলর কারপ্টণ  ঁধটি েরু েেপ্টক পমরণে হপ্টয়প্টে। 

পামনেম্পদ প্রমেিন্ত্রী জামহদ ফারুক শািীি কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক  প্টলন, ‘আিরা দখলদারপ্টদর োমলকা প্রস্তুে কপ্টরমে। এ ার পামন উন্নয়ন 

স াপ্টড যর ে  দখলদারপ্টক উপ্টেদ করা হপ্ট ।’ 

দখল াজপ্টদর চূোন্ত োমলকার ৩০ নম্বর িমিপ্টক আপ্টে জােীয় পাটি যর স্থানীয় সনো সিাহাম্মাদ আলী  াবুর নাি। পাউপ্ট ার জায়ো 

দখল কপ্টর মেমন োমের গ্যাপ্টরজ, েরুর খািার েপ্টে তুপ্টলপ্টেন। সিাহাম্মদ আলী  াবু কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক  প্টলন, ‘পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর 



সলাকপ্টদর ১৭ লাখ টাকা মদপ্টয় জায়োটা ভাো মনপ্টয়মে। আমি টাকা মদপ্টয় ভাো মনপ্টলও স্থানীয় প্রভা শালী সনোরা সজার কপ্টর স শ 

মকছু সদাকান  মেপ্টয়প্টেন।’ সখঁজ মনপ্টয় জানা সেপ্টে, সজার কপ্টর সদাকান  মেপ্টয়প্টেন উত্তরা পূ য োনা ম এনমপর যুগ্ম েম্পাদক এে আই 

টুটুল। মেমন ঢাকা িহানের উত্তর জােীয় পাটি যর োপ্ট ক োধারণ েম্পাদক  াহাউমিন  াবুপ্টলর সেপ্টল। 

পাউপ্ট ার জায়োর আপ্টরক অব ধ দখল াজ হপ্টলন ঢাকা িহানের উত্তর জােীয়ো াদী িমহলা দপ্টলর কার্ যকরী কমিটির েদস্য সেয়দ 

হীরািন। মেমন কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক  প্টলন, ‘আিরা পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর মেম এ সনোপ্টদর টাকা মদপ্টয় জমি দখপ্টল মনপ্টলও েিোেীন 

দপ্টলর এক প্রভা শালী সনো স শ কটি সদাকান মেমনপ্টয় মনপ্টয় ভাো মদপ্টয় টাকা সোপ্টলন।’ 

দখল াজপ্টদর োমলকায় ২৮ ও ১৭৪ নম্বপ্টর নাি রপ্টয়প্টে উত্তরা পূ য োনা আওয়ািী লীপ্টের েভাপমে কুতু  উমিপ্টনর। দখল করা 

পাউপ্ট ার জায়োয় মেমন একটি চাপ্টলর গুদাি এ ং ‘উত্তরা সুইটে’ নাপ্টি একটি মিমষ্টর সদাকান মদপ্টয়প্টেন। এ ম ষপ্টয় জানপ্টে চাইপ্টল 

কুতু  উমিন কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক  প্টলন, ‘পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর োমলকা েঠিক নয়। আমি পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর জায়ো দখল কমরমন। 

মিমষ্টর সদাকানটি আিার মনজস্ব জায়োয়। সোডাউন কার ো জামন না।  রং পামন উন্নয়ন স াড য আিার ৪ শোংশ এ ং আিার ভাই 

জাপা সনো  াহাউমিন  াবুপ্টলর ৪ শোংশ জায়ো দখল কপ্টরপ্টে।’ 

পাউপ্ট ার জায়োর অব ধ দখল াজপ্টদর োমলকা প্রস্তুে কপ্টরপ্টেন েংস্থাটির উপম ভােীয় প্রপ্টকৌশলী এ সজড এি মরদওয়ান এ ং 

উপম ভােীয় প্রপ্টকৌশলী খন্দকার মিজানুর রহিান সশলী। েঁরা কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক জানান, দীর্ যমদন ধপ্টর েপ্টরজমিপ্টন পমরদশ যন কপ্টর 

দখল াজপ্টদর োমলকা সেমর করা হপ্টয়প্টে। এই োমলকা েঠিক। 

োমলকার ১১৪ নম্বর িমিপ্টকর োইফুল ইেলাি েং ‘আব্দুল্লাহপুর িাপ্টকযট’ মনি যাণ কপ্টর ভাো মদপ্টয়প্টেন। ওই িাপ্টকযপ্টট ২৮টি সদাকান 

আপ্টে। োইফুল ইেলাপ্টির সিা াইল সফান নম্বপ্টর  ার ার কল করা হপ্টলও মেমন ধপ্টরনমন। এেএিএে পাঠাপ্টনা হপ্টলও োর জ া  

সদনমন মেমন। স্থানীয় সলাকজন জানায়, ওই িাপ্টকযপ্টটর েপ্টে ঢাকা িহানের উত্তর আওয়ািী লীপ্টের এক প্রভা শালী সনো জমেে। 

োমলকার ১৭০ ও ১৭১ নম্বর িমিপ্টক নাি রপ্টয়প্টে অরুণ শাহ ও েরুণ শাহর। েঁরা দুই ভাই। দখল করা জায়োয় একটি িাপ্টের 

আেেেহ একামধক স্থাপনা সেমর কপ্টরপ্টেন েঁরা। েপ্ট  েঁপ্টদর দাম , ওই জায়ো পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর নয়। েঁরা কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক 

জানান, েঁপ্টদর সপর্তক েম্পমত্তপ্টে েঁরা ব্য ো করপ্টেন। 

১৭৭ নম্বর িমিপ্টক আপ্টে িমহউমিন িঈপ্টনর নাি। মেমন পাউপ্ট ার জায়ো দখল কপ্টর ‘উত্তরা মফমলং সেশন’ মনি যাণ কপ্টরপ্টেন। ১৭৮ 

নম্বর িমিপ্টক আপ্টে কাজল আহপ্টিপ্টদর নাি। মেমন একটি সদােলা অমভজাে সরস্টুপ্টরন্ট এ ং একটি মফমলং সেশন মনি যাণ কপ্টরপ্টেন। 

সরস্টুপ্টরন্টটির নাি ‘ফাল্গুনী’। েপ্তাহখাপ্টনক আপ্টেও মফমলং সেশনটির নাি মেল ‘আরএেআর মেএনমজ মফমলং সেশন’। েেকাল 

রম  ার সেখাপ্টন মেপ্টয় সদখা র্ায় নাি  দল কপ্টর সলখা হপ্টয়প্টে ‘োমেন মেএনমজ মফমলং সেশন’। 

োমলকার ১৮২ নম্বপ্টর আপ্টে সিাোপ্টল  মিয়ার নাি। মেমন ওয়াড য কাউমিলর। পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর জায়ো দখল কপ্টর মেমন  ে 

আকাপ্টরর একটি িাপ্টের আেে মনি যাণ কপ্টরপ্টেন। সিাোপ্টল  মিয়া কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক  প্টলন, ‘িাপ্টের আেপ্টের জায়ো আিাপ্টদর। পামন 

উন্নয়ন স াপ্টড যর সকাপ্টনা জায়ো আমি দখল কমরমন।’ 

২১০ নম্বর িমিপ্টক রপ্টয়প্টে খাপ্টদি আলীর নাি। মেমন জায়ো দখল কপ্টর সদােলা ভ ন মনি যাণ কপ্টরপ্টেন। ২৫৫ িমিপ্টকর হামজ সরাকন 

একটি মেনেলা ভ ন, ৫৭৮ িমিপ্টকর হামজ আনোর আলী পাউপ্ট ার জায়ো দখল কপ্টর মনি যাণ কপ্টরপ্টেন েয়েলা ভ ন। এই মেনজন 

কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক জানান, পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর জায়ো েঁরা দখল কপ্টরনমন। 

৫০২ নম্বর িমিপ্টকর আলি চান তুরাপ্টের িামেিপুর সিৌজায় পাউপ্ট ার প্রায় এক একর জায়ো দখল কপ্টর ট্রাকেযান্ড মনি যাণ কপ্টর 

ভাো মদপ্টয়প্টেন। কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক মেমন  প্টলন, ‘জায়ো আিাপ্টদর মনজস্ব। আিরা কাপ্টরা জায়ো দখল কমরমন।’ 

আব্দুল্লাহপুপ্টর পাউপ্ট ার জায়ো দখল কপ্টর ম মভন্ন স্থাপনা মনি যাণ করা সেয়দ হীরািন, সিাহাম্মদ আলী  াবুেহ একামধক দখল াজ 

 প্টলপ্টেন, জায়ো দখপ্টলর সেপ্টে পাউপ্ট া মেম এর োপ্ট ক েভাপমে আবুল কালাি আজাদ ও  েযিান োধারণ েম্পাদক সুলোন 

আহপ্টিদ েঁপ্টদর েহপ্টর্ামেো কপ্টরপ্টেন। েপ্ট  পাউপ্ট ার এই দুই মেম এ সনো অমভপ্টর্াে অস্বীকার কপ্টর কাপ্টলর কণ্ঠপ্টক  প্টলন, 

দখল াজরা মনপ্টজপ্টদর  ঁচাপ্টে এে  মিো অমভপ্টর্াে তুপ্টলপ্টেন। 

পাউপ্ট ার জায়ো দখপ্টলর ম ষপ্টয় জানপ্টে পামন উন্নয়ন স াপ্টড যর িহাপমরচালক িাহফুজুর রহিানপ্টক  ার ার সফান করপ্টলও মেমন 

মরমেভ কপ্টরনমন।  ােযা পাঠিপ্টয়ও েঁর কাে সেপ্টক সকাপ্টনা োো পাওয়া র্ায়মন। 

 


