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খাজঁখবর িনে   গােয় া অিধদফতর

শংকর মার দ ॥ আইন কের িনেজরাই আইন ভাঙেছন অেনক এমিপ। আরও অেনক এমিপ ফঁেস যেত পােরন
মু  গািড় এেন শত ভ  করার ঘটনায়। গত দশ বছের এমিপেদর মু  গািড় আমদািনর কারেণ হাজার কািট

টাকার রাজ  বি ত হেয়েছ সরকার। যসব এমিপ মু  গািড় এেন শত ভ  কেরেছন বা িবি  কের িদেয়েছন
তােদর িবষেয় খাঁজ িনে   গােয় া অিধদফতর। মু  গািড় এেন িবি  করায় িবএনিপ থেক িনবািচত
এমিপ হা ন অর রশীদেক ৫ বছর স ম কারাদ- ও ৫০ লাখ টাকা জিরমানা কেরেছ আদালত। আদালেত সাজা
হওয়ার পর কারাগাের পািঠেয় দয়া হেয়েছ িবএনিপর এমিপ হা নেক। সাজা া  হওয়ার কারেণ তার এমিপ পদিট
থােক িকনা সটা িনেয়ও আইনগত  সামেন এেসেছ। নীিত দমন কিমশন ( দক)  গােয় া অিধদফতর
সূে  এ খবর জানা গেছ।  গােয় া অিধদফতর সূে  জানা গেছ, এমিপ হওয়ার পর যারা মু  গািড়
আমদািন কেরেছন  তারা  সসব গািড়  িক  কেরেছন  তার খাঁজ নয়া  হে ।  এমিপ হেলই তারা  মু  গািড়
আমদািনর েযাগ পান। কেয়ক কািট টাকা লােভর আশায় এসব গািড় িবি  কের দন অেনেকই। এসব গািড়র
ন র েট এমিপর িনবাচনী এলাকার ন র ও িনজ জলা লখার শত না মেনই গািড় ব বহার করেছন অেনক
এমিপই। এেত গািড় িবি  কের দয়ার েযাগ ঘটেছ। গত দশবছের যসব এমিপ মু  গািড় আমদািন কেরেছন
তােদর অেনেকই শত ভ  কের িবধামেতা চালাে ন নয়েতা িবি  কের িদেয়েছন।

 গােয় া অিধদফতর সূে  জানা গেছ, মু  িবধায় ল া ড জার, পােজেরাসহ দামী দামী গািড় এেনেছন
এমিপরা। গত দশবছের এমিপরা এই ধরেনর কেয়ক শ’ মু  দামী গািড় এেনেছন। এেত সরকােরর হাজার
কািট টাকার বিশ রাজ  িত হেয়েছ। চার হাজার িসিসর িডেজলচািলত দামী ল া ড জুার ও পােজেরা িজপ।

এসব গািড়র িতিটর  চার থেক সােড় চার কািট টাকা। কানিটর আবার পৗেন পাঁচ বা পাঁচ কািট টাকাও। ই
কািট টাকার কম ে র কান গািড় আমদািন কেরনিন কউ। িতিট গািড়র জ  গেড় িতন কািট টাকা  ধের

খসড়া িহসাব কেরেছন কা ম কমকতারা।

 গােয় া অিধদফতেরর একজন কমকতা বেলন, এমিপরা যখােন িনেজরাই সংিবধান র া করেবন, সখােন
তারা তা ল ন কের িনেজেদর ােথ িবেশষ িবধায় গািড় আনেছন। মু  গািড় আমদািনর সমেয় েত ক এমিপ
একিট মচুেলকা দন। েত ক এমিপ একিট মুচেলকা দন য, িতিন গািড়িটর হাতবদল করেবন না বা িবি
করেবন না। এছাড়া মু  িবধার যত িবিধিবধান ও শত রেয়েছ, তাও তারা মেন চলেবন বেলও মচুেলকায়
উে খ কের থােকন। মু  গািড় এেনেছন এমন এমিপেদর তািলকা তির করা হে  বেল জানান ওই কমকতা।

 গােয় া অিধদফতর সূে  জানা গেছ, িবগতিদেন এমিপরা গািড় এেন তা অে র কােছ িবি  কের িদেয়েছন
এমন অিনয়েমর কথা শানা গেল বতমান সংসেদর কান এমিপ যােত িবি  না করেত পােরন, সজ  ৬ ন র
শতিট আেরাপ করা হয়। এই শতা যায়ী েত ক এমিপ গািড়র ন র েট এমিপর িনবাচনী এলাকার ন র ও িনজ
জলা লখার শত মানেত বাধ । এেত মু  গািড় আমদািন কের তা িবি  করার েযাগ থাকেব না। তেব মু
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গািড় আমদািন করার ে  ৬ ন র শতিট বািতেলর জ  দন দরবার ও িচিঠ চালাচািল হেয়েছ।

নীিত দমন কিমশন সূে  জানা গেছ, মু  গািড় এেন তা িবি  কের টাকা আ সাত মামলায় িবএনিপর সংসদ
সদ  হা ন  অর  রশীদসহ  িতনজনেক  িবিভ  ময়ােদ  কারাদ-  িদেয়েছন  আদালত।  ঢাকার  িবেশষ  জজ
আদালত-৪-এর িবচারক শখ নাজমুল আলম সামবার এ রায় ঘাষণা কেরন। রােয় এমিপ হা ন অর রশীদেক ৫
বছর স ম কারাদ- ও ৫০ লাখ টাকা অথদ- দয়া হেয়েছ। অথদ- অনাদােয় আরও ৬ মােসর িবনা ম কারাদ- দয়া
হেয়েছ। রায় ঘাষণার পর সাজা পেরায়ানা িদেয় হা ন অর রশীদেক কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। চাঁপাইনবাবগ -৩
আসেনর  এমিপ  হা ন  একাদশ  জাতীয়  সংসেদ  িবএনিপর সংসদীয়  দেলর  নতা।  এছাড়াও  চ ােনল  নাইেনর
ব ব াপনা পিরচালক মাঃ এনােয়তরু রহমান বাি েক ২ বছর স ম কারাদ- ও ১ লাখ টাকা অথদ- দয়া হেয়েছ।
অথদ- অনাদােয় আরও ২ মােসর িবনা ম কারাদ- দয়া হয়। িতিন পলাতক। অপর পলাতক আসািম গািড় ব বসায়ী

াই অেটােসর মািলক ইশিতয়াক সােদকেক ৩ বছর স ম কারাদ- ও ৪০ লাখ টাকা অথদ- দয়া হয়। অথদ-
অনাদােয় আরও ৬ মােসর িবনা ম কারাদে-র আেদশ িদেয়েছন আদালত।

আদালত সূ  জানায়, ২০০৫ সােলর ১৯ এি ল হা ন অর রশীদ এমিপ কাটায় মু  গািড় আমদািন কেরন। এর
এক স াহ পরই মু  গািড়িট িতিন িবি  কের দন। গািড়িট িতিন াই অেটােসর মািলক ইশিতয়াক সােদেকর
মাধ েম তা মাঃ এনােয়তরু রহমােনর কােছ িবি  কেরন। গািড়িটর ইনভেয়স মলূ  ১১ লাখ ৬৪ হাজার ১১০
টাকা। মু  গািড় আমদািন কের শত ভ  কের তা িবি  করায় সরকােরর ৮৭ লাখ ৭১ হাজার ৬১২ টাকার 
বাবদ আিথক িত হেয়েছ। এ ঘটনায় ২০০৭ সােলর ১৭ মাচ এসআই মাঃ ইউ চ আলী বাদী হেয় রাজধানীর
প বী থানায় মামলা কেরন। নীিত দমন কিমশন মু  গািড় আমদািন কের িবি  কের দয়ার ঘটনায় চাজশীট
দািখেলর পর িবচাের এমিপ হা ন অর রশীদসহ িতনজেনর সাজা িদেয়েছ আদালত।

 গােয় া অিধদফতেরর একজন কমকতা বেলন, িনেজর িনবাচনী এলাকায় জনেসবা করার জ  কািট কািট
টাকা  মেূল র  দামী  গািড়  আমদািনর  েযাগ  দয়া  হয়  এমিপেদর।  সােবক  রশাসক  এরশােদর  শাসনামেল
এমিপেদর হােত রেখ রা ীয় মতা পাকােপা  করেত এমিপেদর এই ধরেনর েযাগ িবধা দয়া হয়, যা এখনও
অব াহত আেছ। মু  দামী গািড় আমদািন করা হেল সরকােরর কািট কািট টাকা রাজ  িত হে । সরকােরর
কািট কািট টাকার রাজ  িত হওয়ার পর এমিপেদর এই েযাগ দয়া হেলও তারা শত ভ  করেছন এবং গািড়

িবি  কের কািট কািট টাকা হািতেয় িনে ন অেনক এমিপ। যসব এমিপ মু  গািড় আমদািন কের এেন িবি
কের  িদেয়েছন  তােদর  তািলকা  তির  কের  অিভযান  পিরচালনা  করা  হেব  বেল  জািনেয়েছন   গােয় া
অিধদফতেরর ওই কমকতা।
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