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সরকাির েট পাগলা িমজােনর ২৫ াট
মাহা দপরু ও গাজীপুের একািধক ট
কাশ : ১৫ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর (িডএনিসিস) ৩২ ন র ওয়াড কাউি লর হািববরু রহমান িমজান ওরেফ
পাগলা িমজােনর অৈবধ স েদর তথ  এেক এেক বিরেয় আসেছ। মাহা দপুের সরকাির জিমেত িতিন

িট ভবন িনমাণ কেরেছন।

ভবন  িটেত  তার  ২৫িট  াট  রেয়েছ।  এছাড়া  নয়াপ েন  িমজােনর  মািলকানাধীন  ছয়তলা  বািড়,
মাহা দপুের ১০ কাঠা  ও  গাজীপুের ৩৫ কাঠার ট  রেয়েছ।  বার ফতােরর পর আইনশৃ লা

বািহনীর িজ াসাবােদ িতিন এসব তথ  জানান।

১৯৯৬ সােল মাহা দপুেরর লালমািটয়ার ‘িব’  েক পাগলা িমজান সরকাির জিম দখল কের পুরী
হাউিজং কমে  গেড় তােলন। িতনিট েট িনিমত ছয়তলা িতনিট ভবেনর মেধ  িটর মািলক িতিন। িট
ভবেন তার ২৫িট াট রেয়েছ।

অ েলা িতিন িবি  কের িদেয়েছন। কমে ে র অপর ভবেনর মািলক লৎুফর রহমান। িমজােনর কাছ
থেক ট িকেন িতিন ভবন িনমাণ কেরেছন। 

মািন ল ডািরং আইেন করা মামলায় শিনবার পুিলেশর অপরাধ তদ  িবভাগ (িসআইিড) পাগলা িমজানেক
সাত িদেনর িরমাে ড িনেয়েছ। সামবার িছল িরমাে ডর ি তীয় িদন।

  যগুা র িরেপাট
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ িবষেয় মামলার তদ  কমকতা িসআইিডর পিরদশক মা. িগয়াস উি ন যগুা রেক বেলন, িমজানেক
িরমাে ড িনেয় িজ াসাবাদ করা হে । এরই মেধ  িতিন অেনক তথ  িদেয়েছন।

তার দয়া  তেথ র িভি েত  অ স ান করা  হে ।  জানা  গেছ,  মাহা দপুর এলাকায় পাগলা িমজান
একজন  দখলবাজ  িহেসেব  পিরিচত।  পুরীর  হাউিজং  কমে ে র  সামেনর  মাঠিটও  িতিন  দখেল
িনেয়েছন।

মাহা দপুর  বিড়বােঁধর  পােশ  ৩০ কাঠার  একিট  ট  দখল  কের  গেড়  তেুলেছন  মােকট।  এছাড়া
মাহা দপুর সমবায় মােকট ও জেনভা ক াে র টাল মােকটও তার দখেল। িসিট কেপােরশেনর নাম

কের এসব মােকট থেক িতিন মাটা অে র চাঁদা তােলন।

র াব বলেছ, ১৫ বছর ধের িমজােনর কােনা বধ আেয়র উৎস নই। অথচ এ সময় িতিন অেঢল স েদর
মািলক হেয়েছন। যু রাে র ট ােসও িতিন বািড় িকেনেছন। িবিভ  মােকট দখল কের চাদঁাবািজ এবং
ফটুপােত চাঁদাবািজ করেতন িমজান।

৩২ ন র ওয়ােড কােনা িনমাণ কাজ করেত হেল তােক মাটা অে র চাঁদা িদেত হেতা। জেনভা ক াে
মাদক ব বসার সে ও তার স ৃ তা পাওয়া গেছ।

মািন ল ডািরং আইেনর মামলার তদ  সং া িসআইিড বলেছ, িমজান িজ াসাবােদ তার স েদর আংিশক
তথ  িদেয়েছন। তেব িবিভ  সূ  থেক পাওয়া স েদর সে  তার দয়া তেথ র িমল নই।

অৈবধ আেয়র উৎস স েকও িতিন খুব বিশ তথ  িদে ন না। তেব নানা কৗশল অবল ন কের তার কাছ
থেক তথ  আদােয়র চ া চলেছ। 

বার ভাের ীম েলর একিট বািড়েত অিভযান চািলেয় িমজানেক ফতার কের র াব। এ সময় একিট
অৈবধ িপ ল, চার রাউ ড িল ও ই লাখ টাকা উ ার করা হয়।

ওইিদন িমজানেক িনেয় মাহা দপুেরর বাসায় অিভযান চালায় র াব। এ সময় তার বাসা থেক এক কািট
টাকার ায়ী আমানেতর (এফিডআর) কাগজপ  এবং ৬ কািট ৭৭ লাখ টাকার চক উ ার করা হেয়েছ।

িমজােনর িব ে  অ  আইেন ীম ল থানায় এবং মািন ল ডািরং আইেন মাহা দপুর থানায় মামলা কের
র াব।
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