
লাখ টাকার ভিূম সােড় িতন কািট টাকায় অিধ হণ
পাসেপাট অিফেসর নীিত

লাখ টাকার ভূিম সােড় িতন কািট টাকায় অিধ হণ

খাগড়াছিড়র জলার আ িলক পাসেপাট অিফেসর ভূিম অিধ হেণ ম ায়ন হেয়েছ আেরক ‘পু রচুির’। লাখ
টাকার  মূেল র  ভূিম  অিধ হণ  করা  হেয়েছ  কািট  টাকায়।  এেত ভেঙ  যায়  অ  এলাকার  অিধ হেণর
অতীেতর সব রকড। মৗজার রেটর ৪৫ ণ বিশ  দােম অিধ হণ করা  হেয়েছ  খাগড়াছিড়  আ িলক
পাসেপাট অিফেসর জ  ভূিম। পু রসহ জায়গািট ৩ কািট ৩২ লাখ টাকায়  অিধ হণ করার কথা  েন
তা ব  বেন  গেছন  ানীয়  লাকজন  থেক   কের  শাসেনর  কমকতারা।  অিভেযাগ  রেয়েছ,
বাজারমূেল র চেয় ২ কািট টাকা বিশ সরকাির কাষাগার থেক িনেয় পের িনেজেদর মেধ  ভাগ-ভােটায়ারা
কেরেছন সংি রা।

অিধ হেণর দাম েন অবাক হেয়েছন খাগড়াছিড়র জলা শাসক তাপ চ  িব াস। িতিন বেলন, ‘ কােনা
ভূিম অিধ হেণর আেগ একিট কিমিট গঠন করা হয়। ওই কিমিট বাজারদর যাচাই কের ভূিমর দর িনধারণ
কের। এ ভূিম যখন অিধ হণ করা হয় তখন আিম দািয়ে  িছলাম না। তাই িবষয়টা িনেয় বলেত পারব না।
টাকা যখন পিরেশাধ করা হেয় গেছ এখন আমার আর িকছু করার নই।’ এক ে র জবােব িতিন বেলন,
‘ইদানীং  দখা  যাে  ভূিম অিধ হেণর আইন অপব বহার কের িকছু  ব ি  নীিতর আ য় িনে । তাই

চিলত আইনিট পিরবতেনর াব দওয়া হেয়েছ।’ অ স ােন জানা যায়, গত বছেরর র িদেক দেশর
১৬িট জলায় আ িলক পাসেপাট অিফস িনমােণর উেদ াগ নয় রা  ম ণালেয়র র া সবা িবভাগ। ওই

কে র অংশ িহেসেব পাবত  জলা খাগড়াছিড়েতও একিট আ িলক পাসেপাট অিফস িনমােণর ি য়া
 কের তারা। আ িলক পাসেপাট অিফেসর জ  ভূিম িনবাচেনর জ  সংি েদর দািয়  দওয়া হয়।

যােদর দািয়  দওয়া হয় তারা ভাষ চৗধরুী নােম এক ব ি র সে  আঁতাত কের সােড় ১২ গ ডা (দশিমক
২৫ একর) ভূিম অিধ হেণর াব কের। পের অিব া  মূল  দিখেয় ওই ভূিমর অিধ হণ বাবদ ভাষেক ৩
কািট ৩২ লাখ ৭ হাজার ৪১৭ টাকা দান করা হয়। এ বছেরর জনু মােস খাগড়াছিড় গণপূত িবভােগর

িনবাহী  েকৗশলী মাহা দ নািহদ পারেভজ এক চেকর মাধ েম ওই টাকা  ছাড় দন। ওই চক ন র-
গ-০১৪৩৭১। অিভেযাগ রেয়েছ, মা  ৩০ লাখ টাকার জায়গা অিতির  ভলেুয়শন কের ায় ২ কািট টাকা
হািতেয় িনেয়েছ জলা ভূিম অিফস, পাসেপাট অিফস ও জিমর মািলক। জিমর মািলক ভাষ চৗধরুী বেলন,
‘জায়গা  বিশ দােম অিধ হণ করেলও আিম পেয়িছ িতন ভােগর এক ভাগ টাকা। এর চেয় বিশ িকছু
বলেত পারব না। যিদ এ িবষেয় আর কােনা  থােক, তাহেল যারা অিধ হণ কেরেছন তােদর িজ াসা
ক ন। তারাই ভােলা  বলেত পারেবন।’  খাগড়াছিড় আ িলক পাসেপাট অিফেসর উপসহকারী  পিরচালক
উ ম মার দেবর সে  যাগােযাগ করা হেল িতিন এ িবষেয় কথা বলেত চানিন। একইভােব এ িবষয়টা
িনেয়  মুখ  খুলেত রািজ হনিন  চ াম িবভাগীয়  পাসেপাট অিফেসর কােনা  কমকতা।  খাগড়াছিড়  সদর
উপেজলা  মৗজা  ধােনর কাযালয় সূে  জানা  যায়,  খাগড়াছিড়  সদেরর গালাবাড়ী  এলাকার ভূিম  িতন
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িণেত িবভ । এখােন বচা-িবি  এবং অিধ হেণ মৗজা রট অ সরণ করা হয়। এ মৗজার থম িণ
ভূিমর মৗজা রট শতক িত ৩৭ হাজার ১৮৪ টাকা, ি তীয় িণর শতক ২১ হাজার ৮০৩ টাকা এবং ততৃীয়

িণর ভূিমর শতক ২৫ হাজার ৫১৫ টাকা। তেব ানীয়েদর দািব, এ মৗজায় সমতলভূিম িত গ ডা ( ইু
শতক) সেবা  ৩ লাখ টাকা ধের িবি  হয়। পাসেপাট অিফেসর য ভূিম অিধ হণ করা হয় তা পু রসহ।
তাই জায়গার বাজারমূল  কােনাভােবই ই থেক আড়াই লাখ টাকার বিশ হওয়ার কথা নয়। পাসেপাট
অিফেস  জ  ভূিম  অিধ হেণ  য  রট  দখােনা  হেয়েছ  তা  াভািবক  মৗজা  রেটর  ৪৫  ণ  বিশ।
খাগড়াছিড়র গালাবাড়ী মৗজার হডম ান উ  সন চৗধরুী বেলন, ‘পাসেপাট অিফেসর ভূিম অিধ হেণর
টাকার কথা েন আিম অবাক হেয়িছ। এখােন অিধ হেণর নােম কািট টাকা লটু হেয়েছ। য ভূিম অিধ হণ
করা হেয়েছ তার বাজারমূল  কােনাভােবই ৩০ লাখ টাকার উপের হওয়ার কথা নয়।’
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