
হাজার কািট টাকার জিম কােজ লাগােত পারেছ না িবমান ॥ বছের
িবপলু অথ আেয়র েযাগ

কািশত: ২৩ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অেনক জিম বহাত ॥ তদারিকেত আতে  ভূিমদ রা

আজাদ লায়মান ॥ হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর িঠক নােকর ডগায় িবমােনর ১৫ একর জিম।
বতমান বাজার মেূল  তার দাম হাজার কািট টাকা। িসিভল এিভেয়শেনর কাছ থেক এমন মূল বান জিম িলজ
িনেয়িছল িবমান। িক  িবমান টানা ২০ বছেরও ওই জিমেত িকছু করেত পােরিন। িবশ বছেরও এমন হীেরর টকুেরার
মেতা জিম িবমান কােজ লাগােত পােরিন। না পেরেছ হাউিজং করেত, না পেরেছ বািণিজ কভােব কান াপনা
িনমাণ করেত। অলস পেড় থাকায় িসিভল এিভেয়শন তা িফিরেয় নয়। এরপর য যভােব পেরেছ- সভােবই ওই
জিম ব বহার কেরেছ। িবমােনর এমন হাজার কািট টাকার স ি  যগু যগু ধের পেড় আেছ পিরত  অব ায়।
ঢাকার মিতিঝল, ফামেগট, ধানমি-, সাভােরর আ িলয়া, খুলনায়, চ াম, যেশার ও িসেলেট রেয়েছ শত শত কািট
টাকার জিম। এমন সব দামী জিম বািণিজ কভােব কােজ লাগােত না পারায় অেনক ে ই তা বহাত হেয় যাে ।
উদাহরণ খাদ ধানমি-র ১৪ কাঠা জিম। যেুগর পর যগু ধের এ জিম দখলদারেদর অধীেন থাকেলও িবমান তা
উ াের  কাযকর  পদে প  নয়িন।  উপর  মামলা  মাক মা  কের  এমনভােব  আইনী  লড়াই  কেরেছ  যােত
দখলকারীরাই িবধােভাগী হেয়েছ। আইন শাখার অসাধু কতােদর যাগসাজেশ যুগ যগু ধের মামলা কেরও সফল
হয়িন। শষ পয  বতমান িবমান সিচব মিহবলু হেকর িনেদেশ িবমােনর ম ািজে ট গত স ােহ সাঁড়ািশ অিভযান
চািলেয় তা উ ার কেরন। এমন আরও শত কািট টাকা মেূল র জিম স েদর স বহার করেত পারেছ না িবমান।

ু পিরক না, সিঠক সমেয় সিঠক িস া  িনেত ব থতা ও দায়ব তার অভােব িবমান গত চার দশেকও হীেরর
টকুেরার মেতা দামী এসব জিমর বািণিজ ক ফল ভাগ করেত পােরিন।

এ িবষেয় সােবক ব ব াপনা পিরচালক শখ নািসর উি েনর মেত, িবমােনর নািক তহিবল স ট লেগই থােক।
অথচ িবমােনর যসব পািট রেয়েছ- স েলা যিদ ধু ভাড়া দয়া িকংবা বািণিজ ক াপনা িনমাণ করেত পারত,
তাহেল দি ণ এিশয়ার অ তম শি শালী এয়ারলাইে  পিরণত হেতা িবমান। তবওু আশার উপায়- িবলে  হেলও
বতমান িতম ী মাহববু আলী ও সিচব মিহবলু হক এমন একিট উেপি ত িবষেয় নজর িদেয়েছন। ইেতামেধ  তারা
ধানমি-র জায়গা উ ার কের নাড়া িদেয়েছন।

িবমান শাসন শাখার একিট সূ  জানায়, জিম-জমার দখল পা া দখল িনেয় মামলা মাক মা কেরও বার বার হের
যায় িবমান। অিভেযাগ রেয়েছ, িবমােনর আইন শাখার একিট অসাধু চ  যগু যুগ ধের মামলা িন ি র চেয় িজইেয়
রােখ উভয়পে র কাছ থেক িবধােভাগী। তােদর কারেণই বার বার সব মামলায় হাের িবমান। িবষয়িট অ ধাবন
করেত পের সিচব  মিহবলু  হক  এসব  বহাত  জিম  উ ােরর িমশেন মােঠ  নােমন। তার সািবক  নজরদাির  ও
তদারিকেত িবমান এ ধরেনর সব জিম স দ ও াপনা উ াের আরও কেঠার হেব বেল জািনেয়েছন। দিনক
জনক েক  িতিন  বেলন,  অেপ া  কেরন।  দখেত  পােবন  অৈবধ  দখলদারেদর  উে দ  কের  এসব  স দ
বািণিজ কভােব কােজ লাগােনার উপযু  পদে প।
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আশেকানায় হাজার কািট

টাকার জিম বহাত

হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর নােকর ডগায়, গালচ েরর পূব পােশ রললাইন সংল  এলাকায়
রেয়েছ  ১৫  একর আয়তেনর িবশাল  সবজু  মাঠ।  যার  বতমান  বাজারদর হাজার কািট  টাকার ওপর। জাতীয়
পতাকাবাহী িবমানেক আরও শি শালী ও মানস  করেত ন ই দশেকর েতই এমন হীেরর ভা-ারসম িবশাল
মাঠ ২০ বছেরর জ  িলেজ দয় িসিভল এিভেয়শন। িবমানেক এত দীঘ সময় দয়া হয় যােত পিরকি তভােব
আ জািতক মানস  কান তারকা খ ািতর হােটল মােটল, আবািসক াপনা বা অ  কান লাভজনক িত ান
িহেসেব কােজ লাগােত পাের। ভাগ  িবমােনর। দীঘ িবশ বছেরও িবমােনর সংি  কউ ওই জিম িনেয় িকছু
করার  পিরক না  করা  তা  দূেরর  কথা-ভাবেতও  পােরনিন,  এমন  জিমেত  িক  করেত  হেব।  অথচ  একজন
ির াচালকও ওই জিমর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় দেখ ম ব  করত এমন িবশাল মাঠ কন এত বছর ধের পিরত
ফেল রাখা হে । িকছু করেব দূেরর থাক- ওই জিমর র াও করেত পােরিন। চারিদেক কচিুরপানা, জলাশয়,

গ -ছাগেলর দৗড়ােদৗিড় আর রােতর আঁধাের অসামািজক কাযকলাপ ছাড়া আর িকছুই চােখ পেড়িন। এ অব ায়
পিরত  এ জিমর ওপর ললুপু দৃি  তা িছলই দশী-িবেদশী মািফয়া চে র। বার বার ভাবশালী ভূিম দ েদরও
আ াসন িছল। তারপরও টনক নেড়িন িবমােনর। িলেজর ময়াদ যখন শষ হেয় আসিছল তখন তাড়া েড়া কের
িবমান মােঠর উ র পাশ ঘেষ ত িকছু আবািসক কায়াটার ও একিট মিডক াল স টার তিরর উেদ াগ নয়।
িক  তােতও শষ র া হয়িন। িসিভল এিভেয়শন শষ পয  ওই জিম িফিরেয় নয়। এখন িবমান সখােন মা  িবঘা
চােরক  জিম  কান েম  দখেল  রাখেত  পেরেছ।  বািক  িকছু  জিমেত  েটা  খ ািতমান  িশ া  িত ান  কেরেছ
সরকােরর অ  একিট ম ণালয়। িকছু জিমেত িসিভল এিভেয়শন িনেজই এিভেয়শন ইউিনভািসিট িনমােণর জ

রি তকাের সাইনেবাড লািগেয়েছ। বািক জিমেত চেল সারাবছর গান বাজনা, মলা, ওরসসহ অ া  কায ম।
য যভােব পারেছ সভােবই ব বহার করেছ। এত িবশাল আকােরর জিম রাজধানীর কাথাও নই বেল দািব কের

িবমােনর একজন সােবক পিরচালক বেলন, এখােন ইে  করেল একটা িডয়াম করার মেতা জিম িছল। িক
িবমান সটােক না পেরেছ বািণিজ কভােব ব বহার করেত, না পেরেছ দখল  ধের রাখেত। িবগত িতন দশেক
িবমােনর কউ তা িনেয় িব মা  িচ াও কেরিন। য কারেণ িবশ বছর পর িসিভল এিভেয়শন ওই জিম িফিরেয়
িনেয়েছ। এটা য কতটা িতকর হেয়েছ িবমােনর জ  এটাও বঝুেত পারেছন না কতা ব ি রা।

এ স েক িবমােনর সােবক এমিড শখ নািসর বেলন, িনজ  তহিবল না  থাকেলও দশী-িবেদশী িবিনেয়ােগর
সহায়তায় যৗথভােব আ জািতক মানস  হােটল মােটল ও শিপংমল করেলও য আয় রাজ  আসত তা িদেয়ই
আকাশেছাঁয়া বািণজ  করেত পারত িবমান। এই একিট েজ  িদেয়ই িবমান হেত পারত দি ণ এিশয়ার শি শালী
এয়ারলাই । ভাগ  এখন জিম বহাত হেয় যাওয়ায় িবমান আফেসাস ছাড়া িকছুই করেত পারেছ না।

আ িলয়ায় ই শ’ িবঘায়

আল ুপেটােলর চাষ

আ িলয়ার গনকবািড় িশ  এলাকায় যখােন িশ  পিুলেশর ইউিনট িঠক তার নােকর ডগায় রেয়েছ িবমােনর ায়
ই শ’ িবঘা জিম। ওই এলাকায় এত বড় জিম আর চােখ পেড় না। িশ  ট িহেসেব এরও বািণিজ ক মলূ  ায়

হাজার কািট টাকা। ভাগ  িবমােনর। িবপুল বািণিজ ক স াবনার এমন জিমটু র সিঠক স বহার করেত পারেছ না
িবমান। িবমান এখােন গেড় তােল পাি  ফাম। যার জ  কান মধাবী পি-ত বা ানীর দরকার পেড় না। এখােন
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চেল গ -ছাগল আর মাছ-মরুিগ ও আলু পেটােলর চাষ। যা রিহম আলী আর কিরম আলীরাই পাের। িবমান তােতই
খুিশ। এত িবশাল জিম ব বহার কের িবমান বতমােন বছের মা  ৩ কািট টাকা আয় করেছ। অথচ হাজার কািট
টাকার এ জিমর উপযু  বািণিজ ক ব বহার করা গেল িবমােনর হাজার কািট দনা এক মােসই পিরেশাধ করা
স ব। এ িনেয় িবমােনর কােরার মাথা ব থা নই। য কারেণ িবিভ  সময় অগণতাি ক সরকােরর আমেল িবিভ
সং ার ললুপু দৃি  পেড় এ জিমর ওপর।

এ জিমেক সানার খিনর সে  তুলনা কের এখানকার সােবক উপ-মহাব ব াপক জিহ ল হক বেলন, িবমান চাইেল
এক বছেরই এখােন আ জািতক মানস  িবেনাদন ক  গেড় তােল বছের শত শত কািট টাকা আয় করেত
পাের। একবার থাইল াে ডর একিট ব জািতক কা ািন এমন একিট িকছু করার আ হ কাশ করেলও িবমান তা
িনেয় কান িস া  িনেত পােরিন। ধু আল ুপেটাল আর লব ুচাষ কেরই যন িবমান ব  খুিশ।

ফামেগেটর জিমও অলস

রাজধানীর সবেচেয় পণূ ও দামী এলাকা ফামেগেট িবমােনর িনজ  ৩ িবঘা জিম রেয়েছ। এখােন আেগ িছল
একটা মিডক াল স টার। সটা আশেকানায় সিরেয় নয়ার পর এখন ধু  আেছ একটা ি ি টং  স- যখােন
িবমােনর িনজ  ছাপাখানা িহেসেব অিফিসয়াল কাজ স  করা হয়। এ জিমর মলূ ও পাঁচ শ’ কািট টাকার মেতা।
এত দামী জায়গায় ধু একটা ছাপাখানায় ব বহার করা হে । িবজেনস াডাকিটিভিট বলেত যা বঝুায় তা নই।
ব বসায়ীেদর মেত, এখােন উ  ব তল ভবন িনমাণ কের ভাড়া িদেলও যা আয় হেতা তা িদেয়ই িবমােনর এক
বছেরর বতন হেয় যত। িবমােনর নজর নই সিদেক। কতৃপে র এমন উদাসীনতায় ওই জিমর সামেনর েবশ
পেথর িকয়দংশ দখল কের িনেয়েছ পােশর এক বািড়ওয়ালা। িবমান তােত বাধাও দয়িন িতবাদও কেরিন। এ
িবষেয়  িবমােনর ওয়াকস িবভােগ  কমরত এক সমেয়র ম ােনজার ফজলরু  রহমান  বেলন, ধু  দূরদিশতা  আর
িবজেনস পিলিসর কারেণ িবমান এত দামী জিমও কােজ লাগােত পারেছ না। এর চেয় আর ভাগ  িক হেত পাের।
যিদ আমােকও দািয়  দয়া হেতা তাহেলও এ জিম কােজ লািগেয় গাটা িবমােনর বতন ভাতািদ পিরেশাধ করার
মেতা অব ায় িনেয় যেত পারতাম।

ধানমি-র জিম উ ার

িব য়কর

ধানমি ডেত িবমােনর ১৪ কাঠা জিম িবগত িতন দশক ধেরই েযাগ সময় মেতা য যভােব পেরেছ দখেল িনেয়
ব বসা কেরেছ। িবমান মামলা মাক মার নােম ভা মিতর খলা খেলেছ। অিভেযাগ আেছ আইন শাখার অসাধু
ব ি েদর কারসািজেত িবমান িজতেত পােরিন। এত দামী জিমর এমন বহাল অব া দেখ সিচব মিহবলু হক িবি ত
হেয় িবমােনর পিরচালক শাসন িজয়াউি নেক ম ািজে িস মতা িদেয় জিম উ ােরর িনেদশ দন। এরপর এ
মােসর র িদেক ওই জিম উ ার কের িবমােনর হফাজেত িনেয় যাওয়া হয়। িবমান চি শ বছের যা পােরিন-
সিচব মিহবলু হক এক িদেনই তা পুন ার কের দখােলন।

মিতিঝেলর জিম থেকও

তমন রাজ  নই

রাজধানীর মিতিঝল বািণিজ ক এলাকার জিম সবেচেয় দামী। এখােন এক কাঠা জিম ১০ থেক ১৫ কািট টাকায়
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িবি  হয়। দাম িদেলও জিম িমেল না। এমন এলাকায় িবমােনর রেয়েছ ১৮ কাঠার জিমর ওপর সামা  একটা
ভবন। যার সামা  িকছু অিফিসয়াল কােজ আর বািকটু  ভাড়া িদেয় সামা  িকছু আয় করেছ িবমান। এ জিমেত
ব তল ভবন করা গেল িতমােস শত শত কািট টাকার রাজ  আদােয়র িবরল স াবনা রেয়েছ। তারপরও এটা
িবমান উপলি  করেত পারেছ না। য কারেণ অতীেত সংি  কউ এ িবষেয় কান পদে প বা পিরক না নয়িন।
এত দামী জিমর স বহার করেত না পারাটা একটা ভাগ  বেল ম ব  কেরন িতম ী মাহববু আলী। িতিন বেলন,

ধু মিতিঝেলর জিম ব বহার বা ভাড়া িদেয় িবপুল পিরমাণ অথ উপাজন কের িবমােনর তহিবল শি শালী করা
স ব। িবমান সটাও করেছ না।

খুলনা যেশােরর জিমও পিরত

দেশর দি ণ-পি মা েলর অ তম বািণিজ ক নগরী খুলনা ও যেশাের রেয়েছ িবমােনর িবঘা চােরক জিম। ই
শহেরই পূণ  লােকশেন এ েটা জিম থাকেলও সখান থেক কান বািণিজ ক ফায়দা লটুেত পারেছ না
িবমান। ই জায়গােতই পুরেনা িট ভবন িবমােনর বািণিজ ক অিফস িহেসেব ব ব ত হে । বািক জিমটু  রেয়েছ
পিরত  অব ায়। এ িট জিমর বািণিজ ক ব বহার করার জ  অেনেকর আ হ থাকেলও িবমােনর কােরার কান
নজর নই এিদেক। সরকারী চাকিরর মেতাই িবমােনর হতাকতারা নয়টা পাঁচটা অিফস কের ঘের ফেরন। কান জিম
িকভােব কােজ লািগেয় িবমােনর রাজ  আদায় কের লাভজনক করা যায় এমন িচ া নই ও দায়ব তা নই কান
কতার। ফেল বৃ  আর ভিূমদ রা বার বার এ িট জিম দখেলর চ া চালায়। এেত এই েটা জিমর ভিব তও
অিনি ত। এত সব ঘটার পরও িবমান তার সিঠক স বহার করেত পারেছ না। যেশােরর পু েরর ানীয় স াসীরা
একেচিটয়া মৎ  চাষ কের লাভবান হে ।

িসেলেটরও একই দূরব া। িবমানব র থেক শহের যাওয়ার পেথ াইম লােকশেন িবমােনর রেয়েছ িনজ  িকছু
পিরমাণ জিম। যখােন বতমােন নামকাওয়াে  িবমােনর একটা অিফস রেয়েছ। এ জিমর বািণিজ ক ব বহাের জ
অেনেকই আ হ কাশ করেলও কতৃপে র কান িচ া নই। এ িনেয় চলেছ াভ আর াভ।

এ সব িবষেয় জানেত চাইেল সিচব মিহবলু হক বেলন, অতীেত কান কাজই হয়িন। এখন আমরা মােঠ নেমিছ
িবমােনর জিম স ি  উ াের। যখােন যত বড় ভাবশালীই হাক- না কন, এ জিম উ ার কের সিঠক বািণিজ ক
ব বহারই করা হেব। অেপ ায় থা ন সবই দখেত পােবন।
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