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ক বাজার িবমানব র স সারণ ক
পিরচালক বরখা
বিবচেকর ধান েকৗশলী েধ  িবকাশ গা ামীও দায়ী * ৩৭ কািট টাকার সীমানা াচীর

িসিফেকশন অ সাের করা হয়িন
কাশ : ১৫ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব াপক অিনয়ম ও নীিতর কারেণ ক বাজার িবমানব েরর রানওেয় স সারণ কে  ১০০ কািট
টাকার বিশ অথ গ া যাে  সরকােরর। ক  পিরচালেকর অিনয়ম, নীিত, মতার অপব বহার ও অথ
আ সােতর কারেণ এই টাকা গ া যাে ।

স িত বসামিরক িবমান চলাচল ও পযটন ম ণালেয়র সিচব মিহবলু হেকর িনেদেশ গিঠত তদ  কিমিটর
িরেপাট থেক ভয়াবহ এই তথ  বিরেয় এেসেছ।

ম ণালেয়র  একজন  যু  সিচেবর  নতৃে  এই  তদ  করা  হয়।  ধানম ীর  িনেদেশ  চলমান  ি
অিভযােনর অংশ িহেসেব শাসিনক নীিত রােধ িবমান ম ণালয় এই পদে প িনেয়েছ। 

জানা  গেছ,  ক  পিরচালক ই াকৃতভােব  িবমানব েরর রানওেয়  স সারণ  কে র  জ  ভূিম
অিধ হেণর টাকা ক বাজার জলা শাসেকর কাষাগাের জমা দনিন।

িনধািরত সমেয় টাকা জমা না দয়ায় তা বেড় িগেয় আরও ১০০ কািট টাকা বিশ হেয় গেছ।

  যগুা র িরেপাট
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এ িবষেয় গিঠত তদ  কিমিটর পািরেশর িভি েত সংি  িনবাহী েকৗশলী ও ক  পিরচালক আিম ল
হািসেবর িব ে  িবভাগীয় মামলা দােয়র কের বহৃ িতবার তােক চাকির থেক সামিয়ক বিহ ার করা
হয়। 

ম ণালেয়র একজন যু  সিচেবর নতৃে  গিঠত তদ  কিমিটর িরেপােট বলা হেয়েছ, ক  পিরচালেকর
উদাসীনতা, গািফলিত, অদ তা, নীিত ও ব থতার কারেণ সরকােরর এই অথ গ া যােব।

তদ কারী কমকতা তার িরেপােট আরও উে খ কেরন, আিম ল হািসব িবমানব েরর ৩৭ কািট টাকার
সীমানা াচীর িনমােণও তর অিনয়ম কেরেছন। সীমানা াচীরিট দরপে র িসিফেকশন অ যায়ী
কেরনিন।

তার ব ি গত ব থতা,  অদ তা ও নীিতর কারেণ  এ কে র কায ম এখন মখু  থবুেড় পেড়েছ।
কে র িতিট পেদ পেদ মারা ক িট রেয়েছ। 

ম ণালেয়র একজন শীষ কমকতা যগুা রেক বেলন, এ ঘটনায় িসিভল এিভেয়শেনর ধান েকৗশলী
েধ  িবকাশ গা ামীও দায়ী। িতিন কােনাভােবই দায় এড়ােত পােরন না।

কারণ দেশর িবিভ  িবমানব েরর যসব ক  চলমান আেছ স েলার সব ধরেনর কায ম ধান
েকৗশলীর সে  পরামশ েম করা হেয় তােক। এজ  তােকও জবাবিদিহর আওতায় আনা হেব। 

তদ  িরেপােট আরও বলা হয়, বিবচেকর িনবাহী েকৗশলী আিম ল হািসবেক ২০১২ সােলর ৪ আগ
ক বাজার িবমানব র উ য়ন কে র (িপিড) পিরচালক িনেয়াগ করা হয়।

গত ম মােসর মেধ  এ কে র ভিূম অিধ হেণর অথ জমা দয়ার জ  কথা িছল ক বাজার জলা
শাসেকর  কাযালেয়।  জলা  শাসেকর  কাযালয়  থেকও  এ  িবষেয়  তািগদপ  দয়া  হয়  ক

পিরচালকেক।

িক  আিম ল হািসব ানীয় ভূিম মািলক ও জলা শাসেনর কিতপয় নীিতবাজ কমকতা-কমচারীর সে
যাগসাজেশ ষড়য মলূকভােব এই টাকা জমা দনিন। এেত ভূিম অিধ হণ মামলািট বািতল হেয় যায়।

আেগর মামলািট পুরাতন অিধ হণ আইেনর আওতায় হওয়ায় িতপূরণ বাবদ জিমর বতমান দােমর
দড় ণ হাের পিরেশাধ করার কথা িছল।

িক  মামলািট বািতল হওয়ায় তা এখন ২০১৭ সােলর আইেনর আওতায় বতমান দােমর ৩ ণ হাের
পিরেশাধ করেত হেব। এেত অিধ হেণর ব য় আরও ১০০ কািট টাকার মেতা বেড় যােব বেল তদ
িরেপােট বলা হয়।

িরেপােট বলা হয়, ক  পিরচালক এই অৈবধ কাজিট করার জ  সংি  জিমর মািলক ও দালালেদর
কাছ থেক মাটা অে র টাকা ঘষু িনেয়েছন।

অপরিদেক অিধ হণ মামলািট বািতল হেলও দীঘ ৪ মােসও িতিন অিধ হেণর টাকা পুনরায় জমা দয়ার
জ  জলা শাসেনর কােছ আেবদন কেরনিন।

তদে  আরও বলা হয়, িবমানব র উ য়ন কে র জ  ভূিম অিধ হেণর এই টাকা িসিভল এিভেয়শেনর
িনজ  অথায়েন করার কথা থাকেলও ক  িপিড তা না কের সিট ানীয় সরকার ম ণালেয়র কােছ
পাঠান।

এেত িসিভল এিভেয়শন ম ণালেয়র াথ মারা কভােব িবি ত হয়। 

জানা গেছ, ক বাজার িবমানব র উ য়ন ক  চলাকালীন িবমানব েরর রানওেয় স সারণ ক িট
আিম ল হািসেবর ওপর  করা হয়।

২০১৮ সােলর ৪ নেভ র সরকার এই ক িট অ েমাদন কেরন। িক  ক  পিরচালেকর অদ তা,
ধীরগিত ও ব থতার কারেণ গত এক বছেরও কে র দরপ  আ ান করা স ব হয়িন।

আিম েলর িব ে  অিভেযাগ, িতিন বিবচেকর িতিট ক  বা বায়েনর ে  ধােপ ধােপ বাধা দন।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ সে  িসিভল এিভেয়শেনর িনবাহী েকৗশলী আিম ল হািসেবর সে  যাগােযাগ করা হেলও তােক
পাওয়া যায়িন।

তেব বিবচেকর একজন কমকতা যগুা রেক বেলন, আিম ল হািসবেক সামিয়ক বিহ ার করা হেয়েছ।
বহৃ িতবার এ িবষেয় তার কােছ কারণ জানেত চাওয়া হেয়েছ।
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