
    

জািলয়ািত কের েহািlং পিরবতর্ ন * জিম udােরর কথা বেল 10 লাখ টাকা েনন কাuিnলর
রািজব * 30 লাখ টাকা ঘুষ দািব কেরন oিস * জিম হািরেয় dাের dাের ঘুরেছন মিুkেযাdা
pকাশ : 08 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

aেনক  কে  জমােনা  aথর্  আর  stীর  গহনা  িবিkর  টাকা  িদেয়  রাজধানীর  েমাহাmদপুের  েমাহাmদী
হাiিজংেয়র  কাছ  েথেক  সােড়  3  কাঠা  জিম  েকেনন  মিুkেযাdা  িচিকৎসক  eসeম  িসিdkর  রহমান।
’90-eর দশেক েকনা oi জিমর oপর িটনেশড বািড়o কেরন িতিন। oi বািড়েত মােয়র নােম eকিট
হাসপাতােলর কাযর্kমo  কেরন িসিdkর রহমান।
আর  ei  জিমর  oপরi  নজর  পেড়  ািফক  পুিলেশর  েমাহাmদপুর  েজােনর  ািফক  inেপkর  (িটআi)
oবায়দলু  হেকর।  sানীয়  িকছু  জািলয়াত  চেkর  সহায়তায়  রাতারািত  িচিকৎসক  িসিdkর  রহমােনর
বািড়িট দখল কের িনেয়েছন িতিন। ধু দখেলi সীমাবd নয়, বািড়র েহািlং নmর পিরবতর্ ন কের eখন
েসখােন েতালা হেc ব তল ভবন। রাজuেকর বতর্ মান পিরচালক (pশাসন) oয়ািলuর রহমােনর সামেনi
িচিকৎসক  o  তার  সnানেক  মারধর  কের  জিমিট  দখেল  েনন  ািফক  পুিলেশর  oi  কমর্কতর্ া  o  তার
সহেযাগীরা।
e  ঘটনায়  রাজuক,  দদুক,  পুিলেশর  সদর  দফতর  o  আদালেত  আেবদন  কের  জিমিট  েফরত  পাoয়ার
আশায় dাের dাের ঘুরেছন মিুkেযাdা ডা. িসিdkর রহমান। জিমিট েযন েবদখল না হয় েসজনয্ রাজuক
o ঢাকার িনু আদালত েথেক িনেষধাjা েদয়া হেলo kমতার aপবয্বহার কের oবায়দলু ব তল ভবন

  িসরাজলু iসলাম

ািফক inেপkেরর েনতৃেt মুিkেযাdার বািড় দখল https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/252856/ ািফক-...

1 of 3 12/8/2019, 11:31 AM



িনমর্ােণর  কাজ চািলেয়  যােcন।  পুিলেশর  সদর  দফতর  েথেক  eকজন  eআiিজর  েনতৃেt  িবষয়িট  তদn
হেc। সূt জানায়, পুিলেশর pাথিমক তদেn ািফক aিফসােরর িব েd বািড় দখেলর সতয্তা িমেলেছ।
বািড়িট udােরর জনয্ মুিkেযাdা ডা. eসeম িসিdkর রহমান sানীয় oয়াডর্  কাuিnলর রািজব, পুিলেশর
েতজগাঁo  িবভােগর  সােবক  িডিস  িবpব  kমার  সরকােররo  dারs  হেয়িছেলন।  কাuিnলর  রািজব
(বতর্ মােন েজেল) বািড়িট udার কের েদেবন বেল িসিdkর রহমােনর কাছ েথেক 10 লাখ টাকা ঘুষ েনন।
িকn  িতিন  েকােনা  সহায়তা  কেরনিন।  িবpব  kমার  সরকােররo  েকােনা  সহায়তা  পানিন  িতিন।  জিম
udার কের েদেবন- ei শেতর্  আদাবর থানার তৎকালীন oিস গাজী ল iমাম 30 লাখ টাকার ঘুষ দািব
কেরিছেলন। টাকা িদেত না পারায় িসিdkর রহমানেক েকােনা সহেযািগতা কেরিন sানীয় পুিলশ pশাসন।
বাধয্ হেয় আদালত, রাজuক, দদুক o পুিলেশর dারs হন িতিন।
aিভেযােগর িবষেয় ািফক inেপkর oবায়দলু হক যুগাnরেক বেলন, ‘িবষয়িট িনেয় আপিন p  করার
েক? আপিন  aনিধকার চচর্ া  করেছন।  আপনােক  িকছু  বলেত  চাi  না।  e  িনেয়  aধয্াপক  ডা.  িসিdkর
রহমান  পুিলশ  সদর  দফতের  aিভেযাগ  িদেয়েছন।’  ভুkেভাগী  aধয্াপক  ডা.  eসeম  িসিdkর  রহমান
কাnাজিড়ত কে  যুগাnরেক বেলন, ‘1995 সােলর 20 eিpল েমাহাmদী হাuিজংেয়র 9 নmর েরােডর 20
নmর pেট 330 aযুতাংশ জিম িকিন। 1998 সােলর 19 জনু আমার stীর নােম েদড় কাঠা o পের আমার
নােম দiু কাঠা জিমর নামজাির হয়। oi জিমর oপর িটনেশড ঘর িনমর্াণ কের আমার মােয়র নােম eকিট
দাতবয্ হাসপাতাল (aজফুা খাতুন েমেমািরয়াল হাসপাতাল) sাপন কির। েসখােন eকজন েকয়ারেটকারo
রািখ।
িতিন  বেলন,  oi  েকয়ারেটকােরর  সে  েযাগসাজেশ  2014  সােল  পুিলেশর  েমাহাmদপুর  েজােনর  িটআi
oবায়দলু হক o তার সহেযাগীরা বািড়িট রােতর anকাের দখল কের েনয়। িবষয়িট আদাবর থানার
তৎকালীন  oিস  গাজী  ল  iমাম  eবং  পুিলেশর  েতজগাঁo  িবভােগর  oi  সমেয়র  িডিস  িবpব  kমার
সরকারেক জানাi। 2014 সােলর 6 েসেpmর আদাবর থানায় িজিড কির। থানা পুিলশ েকােনা বয্বsা না
িনেল oi বছেরর 11 েসেpmর তৎকালীন িডeমিপ কিমশনার েবনজীর আহেমেদর কােছ aিভেযাগ কির।
oi িদনi িডeমিপ কিমশনার e িবষেয় pেয়াজনীয় বয্বsা িনেত েতজগাঁo েজােনর িডিসেক িনেদর্শ েদন।
তার পরo িডিসর কাছ  েথেক  pেয়াজনীয়  সহেযািগতা  পাoয়া  যায়িন। oিস গাজী ল  iমােমর  কােছ
েগেল িতিন বেলন, যিদ আমােক 10 লাখ eবং িডিস সয্ারেক 20 টাকা টাকা িদেত পােরন তেব িবষয়িট
েদখেত পাির।’
িসিdkর রহমান বেলন, uপায়n না েদেখ আদালেতর শরণাপn হi। গত বছেরর 22 েফbয়াির আদালত
eকিট আেদশ  েদন। আেদেশ বলা হয়, ‘at েমাকাdমা  িন িt  না  হoয়া পযর্n  নািলিশ  তফিসল  বিণর্ত
সmিt দখল, আকার-আকৃিত o pকৃিতর িবষেয় িsতাবsা বজায় রাখার িনেদর্শ েদয়া হiল।’ oi িনেদর্শ
বহাল থাকেলo দখলদাররা 10 তলা ভবন িনমর্ােণর কাজ aবয্াহত েরেখেছন। eরi মেধয্ প ম তলার ছাদ
ঢালাi সmn হেয়েছ।
aনুসnােন জানা যায়, oবায়দলু হেকর েনতৃtাধীন চেkর সদসয্রা জাল কাগজপt o িমথয্া তথয্ িদেয়
রাজuক েথেক 10 তলা ভবন িনমর্ােণর aনমুিত েনন। েস aনযুায়ী ভবন িনমর্ােণর কাজ  করেল ডা.
িসিdkর  রহমান  রাজuেক  aিভেযাগ  েদন।  aিভেযাগ  যাচাi  েশেষ  রাজuক  গত  8  আগs  eবং  24
আগs দiু দফায় iমারত িনমর্াণ ছাড়পt বািতল কের। পাশাপািশ ভূিম বয্বহার ছাড়পেtর সব কাযর্kম
sিগত কের aৈবধ sাপনা uেcেদর আেদশ েদয়। আদালেতর িনেষধাjা সেtto িটআi oবায়দলু হেকর
pভােব pভািবত  হেয়  রাজuেকর  eকজন  aথরাiজ aিফসার  29  eিpল  iমারত  িনমর্ােণর  aনুমিতপt
েদন। িবষয়িট রাজuক েচয়ারময্ানেক aবগত করা হেল িতিন oi জিমেত িনমর্াণকাজ বেnর িনেদর্শ েদন।
e িবষেয় 29 আগs eকিট pjাপনo জাির করা হয়।
সংি  নিথপt পযর্ােলাচনা কের জানা যায়, 2014 সাল পযর্n oi েহািlংেয়র iuিটিলিট িবল পিরেশাধ
করা হয় ডা. eসeম িসিdkর রহমান o stী iসরাত িসিdকার নােম। িসিট জিরপ aনযুায়ী তােদর নােম
খাজনা পিরেশাধ করা হয় 2017 সাল পযর্n। ঢাকা utর িসিট কেপর্ােরশন েথেক pাp তথয্ aনযুায়ী 2016
সােলর  মাচর্  পযর্n  oi  েহািlংেয়র  েপৗরকর  পিরেশাধ  করা  হয়  iসরাত  িসিdকা  eবং  ডা.  িসিdkর
রহমােনর নােম। রাজs িবভােগর কর a ল-5 eর কমর্কতর্ া sাkিরত e সংkাn রশীদ নmর 66733
(তািরখ-27-07-2016)।
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e েkেt েহািlংিটর aবsান িছল েমাহাmদী হাuিজং েসাসাiিটর 9 নmর েরােডর 20 নmর বািড়। িকn
2014 সােল েবদখল হেয় যাoয়ার পরপরi দখলদাররা জািলয়ািতর আ য় িনেয় বািড়িটর েহািlং নmর
পিরবতর্ ন  কের  েফেল।  eর  িব েd  ডা.  eসeম  িসিdkর  রহমান  aিভেযাগ  দােয়র  করেল  িসিট
কেপর্ােরশেনর  পয্ােনল  আiনজীবী  মিতuর  রহমােনর  আiনগত  মতামত  েনয়া  হয়।  পাশাপািশ  সংি
কাগজপt  পযর্ােলাচনা  করা  হয়।  eেত  পিরবিতর্ ত  18/e  নmর  েহািlংেয়র  েকােনা  িভিt  খুঁেজ  পাoয়া
যায়িন। তাi েহািlংিট বািতল করা হয়।
জানেত চাiেল পুিলেশর েতজগাঁo িবভােগর সােবক িডিস বতর্ মােন রংপুেরর eসিপ িবpব kমার সরকার
বেলন,  ‘জিম  দখেলর  aিভেযাগিট  pায়  পাঁচ  বছর  আেগর।  তাi  e  িনেয়  িবsািরত  েকােনা  িকছু  বলেত
পারিছ না। আমার কােছ e ধরেনর aিভেযাগ eেল সাধারণত আদালেতর আ য় েনয়ার পরামশর্ িদেয়
থািক। oi সময়কার oিস যিদ টাকার psাব িদেয় থােক েসটা aেপশাদার কাজ কেরেছন।’
আদাবর থানার তৎকালীন oিস গাজী ল বেলন, ‘িবষয়িট আমার ভােলাভােব মেন েনi। oi সময় যিদ
েকােনা  িজিড  হেয়  থােক  তাহেল  িন য়i  যথাযথ  বয্বsা  েনয়া  হেয়েছ।’  রাজধানী  unয়ন  কতৃর্ পk
(রাজuক)  পিরচালক  oয়ািলuর  রহমান  যুগাnরেক  বেলন,  ‘পুিলেশর  সহেযািগতােতi  দখেলর  ঘটনা
ঘেটিছল। টনাsেল িগেয় আিম পুিলেশর কাছ েথেক pেয়াজনীয় সহেযািগতা েচেয়o পাiিন।’
েমাহাmদী  হাuিজং  েসাসাiিটর  আiনজীবী  aয্াডেভােকট  কাম jামান  বেলন,  ‘pটিটর  pকৃত  মািলক
aধয্াপক  ডা.  eসeম  িসিdkর  রহমান।  েসিট  দীঘর্িদন  ধের  তােদর  দখেলi  িছল।  eতিদন  পর  িটআi
oবায়দরু  রহমান  o  তার  সহেযাগীরা  কীভােব  মািলকানা  দািব  করেছ  আমার  েবাধগময্  নয়।’  জানেত
চাiেল পুিলশ সদর দফতেরর eসিপ সািদরা খাতুন বেলন, আiিজিপ মেহাদেয়র িনেদর্ েশ িবষয়িটর তদn
করিছ। িশগিগরi pিতেবদন দািখল করব। pিতেবদন জমা েদয়ার আেগ e িনেয় িকছু বলেত চািc না।
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