কাপািসয়ার
েটাক
বাজাের
‘নােয়েবর েযাগসাজেশ’ খাস দখল!

িনজস্ব প্রিতেবদক, কাপািসয়া : প্রশাসেনর নােকর ডগায়
সরকাির জিম দখল কের েদাকানপাট িনর্মাণ করা হচ্েছ।

মূল্যবান

গাজীপুেরর কাপািসয়া উপেজলার অন্যতম বৃহৎ েটাক নয়ন বাজাের
দীর্ঘিদন ধের এসব চলেলও মােঝ-মধ্েয দু-একিট অিভযান চািলেয় দায়
সারেছ কর্তৃপক্ষ।
সেরজিমেন জানা যায়, েটাক ইউিনয়ন ভূিম অিফস সংলগ্ন বাজারিটর
েপিরেফিরভুক্ত খাস জিমেত অৈবধভােব িবিভন্ন েদাকান গেড় উঠেছ।
ভারপ্রাপ্ত ভূিম সহকারী কর্মকর্তা খবীর উদ্িদন েমাল্লা ওরেফ
নান্নুর আমেল দখেলর ঘটনা েবেড়েছ।
েফব্রুয়ািরর প্রথম িদেক কাঁচামাল ব্যবসায়ী আবদুল বােরক ১ নং
খিতয়ানভুক্ত আরএস ৪৫ নং দােগর প্রায় দুই শতাংশ জিমেত েগাডাউন
িনর্মাণ কেরেছন। স্পটিট পুিলশ ফাঁিড় সংলগ্ন।

আিমনুল ও িসরাজুেলর েদাকান িনর্মাণ
ভূিম অিফেসর ১০০ গজ দূরত্েব েপৗেন দুই শতাংশ জিমেত েদাতলা েদাকান
িনর্মাণ কেরেছন ওষুধ িবক্েরতা মাসুেমর বাবা আিমনুল ইসলাম। সােথ
েসায়া এক শতাংশ জিমেত েদাতলা েদাকান কেরেছন িসরাজুল ইসলাম।

আিমনুেলর েদাকােনর েভতেরর িচত্র
মধ্য বাজাের আিমর আলী অ্যাঙ্েগল িদেয় েদাতলা েদাকান িনর্মাণ
কেরেছন। একই গিলেত আবদুস সালাম ওরেফ চানু েমম্বার েদাকান কের এক
েহােটল ব্যবসায়ীর কােছ ভাড়া িদেয়েছন।

চানু েমম্বােরর েহােটল িনর্মাণ
একািধক ব্যবসায়ী জানান, আবদুল বােরেকর আধা পাকা েগাডাউনিট কেয়ক
িদেন করা হেলও েকান ব্যবস্থা েনওয়া হয়িন। খবর েপেয় নােয়ব শুধু
সােথর একিট িটনেশড েদাকােনর কাজ বন্ধ কের িদেয়েছন।

গত ২৯ অক্েটাবর সহকারী কিমশনার (ভূিম) তানভীর ফরহাদ শামীম উচ্েছদ
অিভযান চািলেয় এক প্রভাবশালী ব্যক্িতর দখল েথেক আট শতাংশ সরকাির
জিম উদ্ধার কেরন।
ব্যবসায়ীরা বলেছন, িনর্মাণাধীন ওই িটনেশড স্থাপনা উচ্েছেদ
প্রশাসন েয তৎপরতা েদিখেয়েছ, অন্যগুেলার ক্েষত্েরও তৎপর থাকেল
দখল বন্ধ হত।
অিভযুক্ত আবদুল বােরক আেলািকত িনউজেক বেলন, আিম ২০২০ সােল রিবন
ভূঁইয়ার কাছ েথেক পিজশন িকেনিছ। তেব স্থাপনা িনর্মােণর েকান
অনুমিত েনই।
ওয়ািকবহাল সূত্র জানায়, ভূিম অিফেসর েযাগসাজেশ সাধারণত সরকাির
ছুিটর িদেন স্থাপনা িনর্মাণ করা হয়। এভােব দখল চলায় ক্ষুদ্র
ব্যবসায়ীরা বঞ্িচত হচ্েছন।
জানেত চাইেল ভূিম কর্মকর্তা খবীর উদ্িদন েমাল্লা আেলািকত িনউজেক
বেলন, স্থাপনা িনর্মােণর িবষয়িট তার জানা িছল না। ভাঙার জন্য
এিসল্যান্েডর কােছ প্রিতেবদন িদেয়েছন।
এ ব্যাপাের এিসল্যান্ড তানভীর ফরহাদ শামীম আেলািকত িনউজেক বেলন,
এ ধরেনর তথ্য আমােক েকউ জানায়িন। আপিন এখন জািনেয়েছন, ব্যবস্থা
েনব।

