মন্ত্রণালয়ের নাম: ননৌপররবহন মন্ত্রণালে
মায়ের নাম: মার্ চ/২০২১
েংস্থার
নাম

নমাট প্রাপ্ত রনষ্পরিকৃত রনষ্পরিকৃত অরনষ্পরিকৃত
মন্তব্য
অরিয় ায়ের অরিয় ায়ের অরিয় ায়ের অরিয় ায়ের
েংখ্যা
েংখ্যা েংরিপ্ত রববরণ েংখ্যা
বাংলায়েশ
০৫
----০৫
ক) নমোে চ আরেফ এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বারিকারী
স্থলবন্দর
জনাব হাজী মুহাম্মে োহাবুরিন ২০১৫ ইং োয়ল
কর্তপচ ি
তামারবল স্থলবন্দয়র ল্যান্ড নেয়িলপয়মন্ট এন্ড বাউন্ডারী
(বাস্থবক)
ওোল রনমচাণ কায়জর েরপয়ে অংশ গ্রহণ কয়রন।
বাস্থবয়কর অরেটর বতচমায়ন রে রব এ এর োিারণ
েম্পােক জনাব জামাল উরিন ভইূঁ ো বরণ চত কাজটি
পাইয়ে নেওোর নাম কয়র তার কাছ নেয়ক নর্য়কর
মাধ্যয়ম ২,৫০,০০০/- (দুই লি পঞ্চাশ হাজার টাকা)
গ্রহণ কয়রন এবং পরবতীয়ত নেয়ে আরও ১,০০,০০০/(এক লি টাকা) গ্রহণ কয়রন। জনাব জামাল উরিন
ভইূঁ ো তায়ক বরণ চত কাজটি প্রোন করায়ত ব্যে চ হয়ল
১,০০,০০০/- (এক লি টাকা) পররয়শাি কয়রন এবং
অবরশষ্ট ২,৫০,০০০/- টাকা না রেয়ে কয়েকবার
পররয়শায়ির তাররখ নেন রকন্তু অদ্যবরি উক্ত টাকা
পররয়শাি কয়রনরন ময়মচ জনাব হাজী মুহাম্মে
োহাবুরিন েত ৩১-০৭-২০১৯ তাররয়খ বাস্থবয়কর
নর্োরম্যান ময়হােে বরাবর রলরখত অরিয় াে োরখল
কয়রন।
খ) জননক নমাোঃ নমাহায়েছুর রহমান, রপতা- হারববুর
রহমান, বাো নহারডং নং৫০/৫, ওোো নরাে, উির
মারনক নের, োকঘর-ওোরী, মুেো, ঢাকা কর্তক
চ
নর্োরম্যান ময়হােে বরাবর োরখলকৃত অরিয় ায়ে
উয়েখ করা হয়েয়ছ ন , কর্তপচ য়ির ১৪/০৩/২০১৫ ইং
তাররয়খর প্রকারশত রনয়োে রবজ্ঞরপ্তর নপ্ররিয়ত রনয়োে
পরীিাে র্াকুরী পাইয়ে নেোর নাম কয়র বাস্থবয়কর
অরেটর জনাব জামাল উরিন ভইূঁ ো প্রেম প চায়ে দুই
েফাে (৫০,০০০+৫০,০০০) =১,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ
কয়রন। পরবতীয়ত র্াকুরী প্রোয়ন ব্যে চ হওোে উক্ত অে চ
নফরত রেয়ত রতরন েরিমরে কয়রন এবং বাস্থবয়কর
পরবতী রনয়োয়ে র্াকুরী পাইয়ে নেওোর কো বয়ল
আয়রা এক লি টাকা িার রহয়েয়ব ৩০০/- (রতনশত)
টাকার ননজুরেরেোল স্ট্যায়ম্প রলরখতিায়ব
স্বািরপূব চক গ্রহণ কয়রন। এয়তও রতরন ব্যে চ হন।
উরেরখত নমাট ২ (দুই লি) টাকা পররয়শাি না করাে
এবং প্রতারণা করাে জননক নমাোঃ নমাহায়েছুর রহমান

জনাব জামাল উরিন ভইূঁ ো, অরেটর এর রবরুয়ে ব্যবস্থা
গ্রহয়ণর জন্য অনুয়রাি জানান।
‘ক’ ও ‘খ’ অরিয় াে দুটি প্রােরমক তেন্ত করা
হয়ল তেন্ত প্ররতয়বেয়ন উিে অরিয় ায়ে অরিয় ােকারী
কর্তক
টাকা প্রোয়নর েতযতা প্রমারণত হওোে
চ
এবং জনাব নমাোঃ জামাল উরিন ভইূঁ ো উিে নিয়েই
িার রহয়েয়ব টাকা গ্রহয়ণর রবষে স্বীকার করাে এ
কর্তপচ য়ির ১০-১০-২০১৯
তাররয়খর ১৮.১৫০.০১৮.
২০.০১.১১৪.২০১০-৯৯৪ নং স্মারয়ক বাংলায়েশ
স্থলবন্দর কর্তপচ ি কমচর্ারী র্াকুরী প্ররবিানমালা-২০০৪
এর
প্ররবরি
৪০
এর (খ) অনু ােী
অেোর্রয়ণর অরিয় ায়ে তার রবরুয়ে রবিােীে মামলা
রুজু করা হে। রবিােীে মামলাে আনীত অরিয় ায়ের
রবষয়ে তেন্তক্রয়ম প্ররতয়বেন োরখয়লর জন্য তেন্ত
কমচকতচা রনয়োে করা হে। তেন্ত কমচকতচা কর্তক
চ
োরখলকৃত তেন্ত প্ররতয়বেয়ন অরিযুক্ত কমচর্ারীর
রবরুয়ে আনীত অরিয় াে প্রমারণত হয়েয়ছ। তেন্ত
প্ররতয়বেয়নর আয়লায়ক ব্যবস্থা গ্রহয়ণর রবষেটি
প্ররক্রোিীন রয়েয়ছ।
ে)
জননক নমাোঃ আরয়শে আলী, রপতা- আোঃ
কররম, োং-উলাট, োনা- সুজানের, নজলা- পাবনা
কর্তক
নর্োরম্যান ময়হােে বরাবর োরখলকৃত
চ
অরিয় ায়ে উয়েখ কয়রয়ছন ন , বাস্থবয়কর উপেহকারী প্রয়কৌশলী (রেরিল) জনাব নময়হেী হাোন
নজাোে চার তায়ক র্াকুরীর কো বয়ল ভো রনয়োেপে
রেয়ে তায়ক হামলা-মামলা ও প্রাণনায়শর হুমরক রেয়ে।
ভো রনয়োেপে রেয়ে র্াকুরীর কো বয়ল তার কাছ
নেয়ক প্রতারণার মাধ্যয়ম ৭,৫০,০০০/- টাকা হারতয়ে
রনয়েয়ছন। পরবতীয়ত ভো রনয়োেপয়ের খবর জানয়ত
পারয়ল তার পাওনা টাকা নফরত র্াওোয়ত অমানরবক
মারির ও বাোে প্রয়োজনীে কােজপে লুটপাট
কয়রয়ছন। রতরন রনরাপিাহীনতাে ভুেয়ছন এবং তার
টাকা নফরতেহ প্রয়োজনীে কােজপোরে নফরত
পাওোর জন্য অনুয়রাি কয়রন।
‘ে’ অনুয়েয়ে বরণ চত অরিয় ােটি প্রােরমকিায়ব
তেয়ন্তর জন্য ২৬-০৯-২০১৯ তাররয়খ তেন্ত কমচকতচা
রনয়োে করা করা হয়ল তেন্ত প্ররতয়বেন অনু ােী
একজন েরকারর কমচকতচা রহয়েয়ব একজন োিারণ
ব্যরক্তর োয়ে এিায়ব নমলায়মশা করা এবং রবয়রায়ি
জরিয়ে পিা অেোর্রয়ণর শারমল হওোে এ
কর্তপচ য়ির ২৩-০২-২০২০ তাররয়খর ১৮.১৫০.০১৮.
২০.০১.০১২.২০১২-৯৯৭ নং স্মারয়ক বাংলায়েশ

স্থলবন্দর কর্তপচ ি কমচর্ারী র্াকুরী প্ররবিানমালা-২০০৪
এর প্ররবরি ৪০ এর (খ) অনু ােী অেোর্রয়ণর
অরিয় ায়ে তার রবরুয়ে রবিােীে মামলা রুজু করা হে।
রবিােীে মামলাে আনীত অরিয় ায়ের রবষয়ে
তেন্তক্রয়ম প্ররতয়বেন োরখয়লর জন্য এ কর্তপচ য়ির ২৩০৬-২০২০ তাররয়খর ১৮.১৫০.০১৮.২০.০১.০১২.
২০১২-৪০৪ নং স্মারয়ক কর্তপ
চ য়ির েেস্য (ট্রারফক)-নক
তেন্ত কমচকতচা রনয়োে করা হয়েয়ছ। বতচমায়ন তেন্ত
প্ররতয়বেন পাওো নেয়ছ। তেন্ত কমচকতচা কর্তক
চ
োরখলকৃত তেন্ত প্ররতয়বেয়ন অরিযুক্ত কমচকতচার
রবরুয়ে আনীত অরিয় াে প্রমারণত হেরন। তেন্ত
প্ররতয়বেয়নর আয়লায়ক ব্যবস্থা গ্রহয়ণর রবষেটি
প্ররক্রোিীন রয়েয়ছ।
ঘ) জাতীে নবতনয়েল, ২০১৫ অনু ােী র্াকুরীর ১০
(েশ) বছর পূরতচয়ত নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর ৫৬ জন
কমচকতচা/কমচর্ারীর অনুয়মােনকৃত উচ্চতর নগ্রয়ের
রফয়েশন করা হয়লও বয়কো নবতন-িাতারে প্রাপ্ত না
হওোে নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর ট্রারফক পররেশচক জনাব
নমাোঃ এনামুল হক নমাো কর্তপচ ি বরাবর আয়বেন
কয়রন। আয়বেয়নর নপ্ররিয়ত বয়কো নবতন-িাতারে
প্রাপ্যতার রবষয়ে প চায়লার্নায়ন্ত মতামতেহ প্ররতয়বেন
নপ্ররয়ণর জন্য ০৫ েেস্যরবরশষ্ট করমটি েঠন করা হে।
করমটি ১৪-০৭-২০২০ তাররয়খ প্ররতয়বেন োরখল
কয়রন। প্ররতয়বেয়নর আয়লায়ক প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়ে।
ঙ) নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর ট্রারফক পররেশচক জনাব
নমাোঃ এনামুল হক নমাো কর্তক
চ নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর
েহকারী পররর্ালক (ট্রারফক) জনাব নমাোঃ আরতকুল
ইেলাম েরকারর কায়জ বািা প্রোন এবং প্রাণ নায়শর
হুমকী প্রোন করার রবষয়ে োিারণ োয়েরী করার জন্য
নবনায়পাল স্থলবন্দয়র পররর্ালক (ট্রারফক) বরাবর
অনুয়রাি কয়রন। তদয়প্ররিয়ত নবনায়পাল হয়ত নপাট চ
োনাে োিারণ োয়েরর করা হে ার নং ৩৮৭, তাররখ
১০/০৯/২০২০ এবং আয়বেয়নর রবষয়ে তেন্তক্রয়ম
প্ররতয়বেন োরখয়লর জন্য বাংলায়েশ স্থলবন্দর
কর্তপচ য়ির পররর্ালক (ট্রারফক) জনাব নমাোঃ নমাস্তফা
কামাল মজুমোর-নক ২৮-০৯-২০২০ তাররখ োরেত্ব
প্রোন করা হে। তেন্ত কমচকতচা কতচক োরখলকৃত তেন্ত
প্ররতয়বেয়নর আয়লায়ক ট্রারফক পররেশচক জনাব নমাোঃ
এনামুল হক নমাো এর রবরুয়ে বাংলায়েশ স্থলবন্দর

কর্তপচ ি কমচর্ারী র্াকুরর প্ররবিানমালা-২০০৪ এর
প্ররবরি ৪০ (ক) (খ) নমাতায়বক ‘োরেত্ব পালয়ন
অবয়হলা’ ও ‘অেোর্রণ’ এর অরিয় ায়ে রবিােীে
মামলা রুজু করা হয়েয়ছ এবং একই োয়ে তায়ক
োমরেক বরখাস্তও করা হে।
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