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eবার েরলoেয়র কমর্কতর্ ারাi েরলoেয়র জিম দখেলর েচ া করেছন। ‘েরলoেয় aিফসাসর্ েকা-aপােরিটভ
হাuিজং েসাসাiিট িলিমেটড’ নােম e থাবা েফলা হেc।
রাজধানীর  মগবাজার  o  িখলগাঁo  eলাকায়  েরলoেয়র  িতন  eকেরর  েবিশ  জিম  pতীকী  মেূলয্  হাuিজং
েসাসাiিটর aনkুেল বেnাবs েনয়ার জনয্ েরলপথমntীর বরাবর আেবদন করা হেয়েছ। িনয়ম aনযুায়ী
েরলoেয়র েকােনা কমর্কতর্ া বা তােদর সংগঠন েরেলর জিম বেnাবs েপেত পাের না।
e িবষেয় জানেত চাiেল েরলপথমntী েমা. নূ ল iসলাম সুজন বধুবার যুগাnরেক জানান, েরলoেয়র জিম
কারo নােম িকংবা সংগঠেনর নােম বেnাবs েদয়ার েকােনা িনয়ম েনi। eমন েকােনা আেবদন যিদ আেস,
আমরা ভােলাভােব িবে ষণ কের েদখব। aিনয়েমর মাধয্েম কাuেক েরেলর েকােনা জিম েদয়া হেব না।
েরলপথ মntণালয় েথেক পাoয়া তথয্-uপােt জানা েগেছ, ঢাকা মহানগরীর বড় মগবাজার েমৗজার েজeল
নং-280, িসeস দাগ নং 417 eর aংেশ 32 শতাংশ, 420-eর aংেশ 69 শতাংশ, 421-eর aংেশ 20
শতাংশ,  422-eর  পােশ  79  শতাংশ,  426-eর  aংেশ  10  শতাংশ  eবং  িখলগাঁo  েমৗজার  েজeল  নং
287-িসeস দাগ নং 637-eর aংেশ 93 শতাংশসহ েমাট 3 eকর 3 শতাংশ েরলoেয়র জিম রেয়েছ।
e জিম pতীকী মূেলয্ বেnাবs েপেত সংগঠেনর কমর্কতর্ ারা uেঠপেড় েলেগেছন। দীঘর্িদন ধের তারা e জিম
দখেলর েচ া কের আসেছন।

  িশপন হাবীব
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2006 সােল ঢাকার েজায়ার-সাহারা েমৗজায় িবমানবnর েরলoেয় েsশন সংলg eলাকায় 12 eকর 18
শতাংশ জিম বেnাবেsর জনয্ সংগঠনিট আেবদন কের। তেব তা সফল হয়িন।
2010 সােলর 12 জানয়ুাির েতজগাঁo eলাকায় দিুট sােন 7 eকর 58 শতাংশ জিম pতীকী মূেলয্ েপেত
তৎকালীন েরলপথমntীর বরাবর সংগঠনিট আেবদন কের। তখনo তারা সফল হনিন। তেব eবার যােত
বয্থর্ না হেত হয় েসভােব েকৗশল aবলmন কের কাজ করেছন তারা।
e  বছেরর  3  েসেpmর  েরেলর  eক  সভায়  মহাবয্বsাপক  (পূবর্,  চ gাম)  e  েসাসাiিটর  aনkুেল  জিম
বরােdর আেবদেন সুপািরশ করা হয়। eর আেলােক pতীকী মেূলয্ মগবাজার o িখলগাঁoেয়র uিlিখত জিম
বরােdর িবষেয় িতন eিডিজআi েমা. জ ল iসলাম (aথর্), েমা. িময়াজাহান (aপােরশন) o েখাnকার
শিহদলু iসলাম (আi) িবেশষ ৈবঠক কেরন।
েসi  ৈবঠেক  িবষয়িট  চূড়াn  করা  হয়।  6  aেkাবর  েরলoেয়  মহাপিরচালক  (িডিজ)  েমা.  শামছুjামান
sাkিরত আেবদনপt েরলপথ সিচব েমা. েমাফােjল েহােসন বরাবর পাঠােনা হয়। সিচেবর দফতর েথেক
পেরর সpােহi নিথিট েরলপথমntীর দফতের যায়।
েখাঁজ  িনেয়  জানা  েগেছ,  uিlিখত  জায়গা  খুবi  মলূয্বান।  িখলগাঁo  o  মগবাজার  eলাকায়  e  জিমর
আিথর্কমলূয্  কাঠাpিত  েদড়  েকািট  টাকারo  েবিশ।  eেত  জিমর  মলূয্  দাঁড়ায়  pায়  276  েকািট  টাকা।
েসাসাiিটর পk েথেক  184 কাঠা জিমর pতীকী মলূয্ 35 েকািট  টাকা  psাব  করা  হেয়েছ। e  িহসােব
কাঠাpিত দাম পেড় মাt 19 লাখ টাকা।
মntণালয়  েথেক  pাp  নিথপেt  েদখা  যায়,  1995  সােল  ‘েরলoেয়  aিফসাসর্  েকা-aপােরিটভ  হাuিজং
েসাসাiিট িলিমেটড’ গিঠত হয়। 2007 সােলর 15 eিpল িনবিnত হয়। সােবক o বতর্ মান িটকেয়ক
ঊ র্তন েরল কমর্কতর্ া e েসাসাiিট পিরচালনা কের আসেছন।
নাম  pকােশ  aিনcকু  েরলoেয়র  সােবক  eক  মহাপিরচালক  (িডিজ)  জানান,  েসাসাiিটিট  ধু  নােমi।
আবার  েসাসাiিটর  সব  সদসয্  জিম  বরাd  েনয়ার  পেk  নয়।  বরং  েরলoেয়র  সাধারণ  কমর্কতর্ া-
কমর্চারীেদর  কলয্ােণ  েরেলর  aবয্ব ত  জিম  বরাd  িকংবা  oiসব  জিমেত  ভবন  িনমর্াণ  কের  তােদর
থাকেত েদয়া হেল pকৃত কাজিট হেব।
িতিন  আরo  বেলন,  বতর্ মােন  েরেলর  pায়  6  হাজার  eকর  জিম  েবদখেল  রেয়েছ।  eর  মেধয্  সরকাির
pিত ান pায় 1200 eকর জিম aৈবধভােব দখেল েরেখেছ। eমন aবsায় েরলoেয় েসাসাiিটর aনkুেল
জিম বরাd েদয়া হেল সmpিত চালােনা uেcদ aিভযান pে র মুেখ পড়েব।
নাম pকােশ aিনcকু েরলoেয়র aপর eক কমর্কতর্ া জানান, েরলoেয়র বতর্ মান eবং সােবক ঊ তর্ ন
কমর্কতর্ ােদর  নােম-েবনােম  ব  সmদ রেয়েছ।  েবিশর  ভাগ  ঊ র্তন  কমর্কতর্ ােদর  বািড়-গািড়o  আেছ।
ফেল তােদর সমnেয় গিঠত েসাসাiিটর aনkুেল েরলoেয়র জিম বরাd েদয়া হেল পরবতর্ী সময় েরলoেয়র
িdতীয়-তৃতীয়, তৃতীয়-চতুর্ থ ে িণর সমnেয় গিঠত aনয্সব সংগঠন-েসাসাiিটর পেko েরলoেয়র জিম
বরােdর সুেযাগ পাকােপাk হেয় যােব।
মntণালয়  সূেt  জানা  েগেছ,  1992  সােলর  িদেক  ‘বাংলােদশ  েরলoেয়র  ভূ-সmিt  িবkয়লb  aথর্’ pায়
109  েকািট  টাকা  eকিট  বয্াংেক  গিcত  রেয়েছ।  oi  টাকা  িদেয়  েরলoেয়  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  জনয্
ব তল  ভবন  িনমর্াণ,  রািনং  sাফ ম  করার  িনেদর্শনা  থাকেলo  সংি  ঊ তর্ ন  কমর্কতর্ ারা  েকােনা
পদেkপ িনেcন না।
সবর্েশষ চলিত বছেরর 30 েম তৎকালীন েরলoেয় মহাপিরচালক কাজী েমা. রিফkল আলম sাkিরত
পেt বলা হয়- গিcত টাকা িদেয় েযন েরলoেয় কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর জনয্ দিুট o রািনং sাফেদর জনয্
eকিট  ব তল  ভবন  িনমর্ােণর  uেদয্াগ  েনয়া  হয়।  িকn  েরলoেয়  সংি  কমর্কতর্ ারা  oi  uেদয্াগ
বাsবায়েনর িদেক  না িগেয় িনেজেদর গড়া েসাসাiিটর aনkুেল জিম বরাd িনেয় ব তল ভবন  িনমর্াণ
করেত মিরয়া।
e িবষেয় েরলoেয় মহাপিরচালক (িডিজ) েমা. শামছুjামান যুগাnরেক জানান, ব  বছর ধের েরলoেয়র
জিম aনkুেল বরাd েপেত েসাসাiিট েচ া চািলেয় আসেছ। েরলoেয়র জিম েপেত আেগর eক েরলoেয়
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মহাপিরচালক (aবসরpাp), সােবক o বতর্ মান eকািধক ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা েচ া চািলেয় বয্থর্ হন।
হাuিজংেয়র জনয্ েসাসাiিট েরেলর aবয্ব ত জিম েপেতi পাের। e জনয্ েরেলর কােছ 3.03 eকর জিম
pতীকীমূেলয্ বরাd চাoয়া হেয়েছ। েরলoেয় নীিতমালার 2006 eর aনেুcদ 9 ধারা aনুযায়ী e জিম
বরাd েদয়ার kমতা রােখন ধু েরলপথমntী।
জানেত চাiেল েরলপথ সিচব েমা. েমাফােjল েহােসন যুগাnরেক বেলন, েরলoেয় কমর্কতর্ া aথবা তােদর
েকােনা  সংগঠেনর  aনkুেল  েরেলর  জিম  বেnাবেsর  বয্াপাের  িকছুi  জািন  না।  েরেলর  জিম  েরল
কমর্কতর্ ােদর িকংবা তােদর সংগঠেনর aনkুেল েদয়ার েকােনা িনয়ম েনi। িবষয়িট সmেকর্  েখাঁজখবর
েনয়া হেব। িনয়েমর বাiের েকােনা িকছুi করা যােব না।
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