
অি র আ ডারওয়া
ইেডন আসলােমর কারামুি  িনেয় ন, ১২ মামলার ১১িট িন ি , বািকটােতও জািমন

জলমুি র  অেপ ায়  দেশর  শীষ  স াসীরা।  কারাগাের  থেকই  িবিভ  সােসর  মাধ েম  ভাবশালী
ব ি েদর  সে  নতনু  কের  যাগােযাগ   করেছন  তারা।  িবেশষ  কের  ঢাকার  শীষস াসী  ইেডন
আসলােমর কারামুি র  কথািট শানা  যাে  জারােলা  ভােব। ৬ বছর আেগই সব মামলায়  জািমন  পান
ঢাকার এক সমেয়র ব ল আেলািচত এ স াসী। এর পরও সবুজ সংে ডকত না পাওয়ায় কারাগার থেক বর
হনিন। এই ৬  বছেরর  মেধ ই তার  ১২ মামলার  মেধ  ১১িট িন ি  হেয়েছ।  বািক একিট মামলােতও
রেয়েছন জািমেন। বতমােন াডাকশন ওয়াের ট বা হাজিত পেরায়ানা বেল একিট আইিন েযাগ কােজ
লািগেয় কারাগাের িতিন অ রীণ। এখন সই হাজিত পেরায়ানা ত াহার কের কারামুি র চ া চালাে ন
বেল জানা গেছ। আর এ িবষয়িট চাউর হেয় যাওয়ায় গােয় ােদর যমন ভািবেয় তেুলেছ, তমিন তার
অ সারীেদর মেধ ও উ াস দখা িদেয়েছ। ই দশেকর বিশ সময় ধের কারাগাের আেছন গত শতা ীর
ন ইেয়র দশেকর আেলািচত এই শীষ  স াসী।  সংি  সূ েলা  জািনেয়েছ,  ইেডন আসলাম বিরেয়
আসেছন  এমন  খবের  তার  অ সারীরা  আ ডারওয়াে  িনেজেদর  অব ান  জানান  িদে ন।  তারা  িবিভ
ব বসায়ীেদর কােছ ফােন িকংবা িচিঠ িদেয় ইেডন আসলােমর কারামুি র িবষয়িট জািনেয় মাটা অে র
চাদঁা  দািব  করেছন।  এ  অব ায়  ঢাকার  আ ডারওয়াে ও  চরম  অি রতা  িবরাজ  করেছ।  ২০১২  সােল
তৎকালীন এক ভাবশালী ম ীর ছ ায়ায় গাপেন শীষ স াসী িবকাশ কারাগার থেক জািমেন মু  হেয়
দশ ছােড়ন। এখন িতিন িবেদেশ বেসই হায়াটসআপ, ভাইবার, মেস াের ঢাকার আ ডারওয়া  িনয় ণ

করেছন। িবকােশর মেতা ইেডন আসলােমরও রাজৈনিতক আ েল  ২০১৩ সােলই মুি  পাওয়ার কথা
িছল। িক  শষ পয  সবিকছু ব ােট-বেল করেত না পারায় মুি  মেলিন। ২০১৫ সােল ঢাকার এই শীষ
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স াসী আবার গাপেন কারাগার থেক বর হওয়ার পিরক না কেরন। এ িবষয়িট জানার পর ঢাকা মহানগর
পুিলেশর প  থেক পুিলশ সদর দফতের একিট িচিঠ দওয়া হয়। ওই িচিঠর একিট অ িলিপ দওয়া হয়
আইিজ ি জনেক। ওই িচিঠেত ইেডন আসলােমর কারাগার থেক ছাড়া পাওয়ার আগাম তথ  পুিলশেক
জানােত  আইিজ ি জনেক অ েরাধ  জানােনা  হয়।  িচিঠেত  উে খ  করা  হয়,  অ  চা ল কর  মামলার
আসািমেদর মেতা জািমেন মু  না হেয় ইেডন আসলাম পিরকি তভােব অ  মামলার আসািম হেয় ঢাকার
বাইেরর য কােনা কারাগার থেক মুি  লাভ করেত পােরন। তার মুি  জনমেন িব প িতি য়া সৃি
করেত পাের। ওই িচিঠর িবষয়িট জানাজািন হওয়ার পর ইেডন আসলাম শষ পয  কারাগার থেক আর
বর হনিন। ইেডন আসলােমর কারামুি র িবষয়িট আবার সামেন চেল এেসেছ। আেলাচনা হে  িবিভ

মহেল। কারা অিধদফতেরর এক কমকতা জানান, ইেডন আসলাম বতমােন গাজীপুেরর কািশমপুর ক ীয়
কারাগােরর হাই িসিকউিরিট জেলর সকত ভবেন ব ী আেছন। য কােনা সময় তােক সখান থেক অ
কােনা  জেল ানা র করা  হেত পাের। তােক কেঠার নজরদািরেত রাখা  হেয়েছ। জানা  গেছ,  ২০১৫

সােলর মাচ মােস কারা  অিধদফতেরর একিট িটম অিভযান চািলেয় ইেডন আসলােমর কাছ  থেক িট
মাবাইল ফান উ ার কের। এরপরও কতৃপ  এই স াসীর হাত থেক মাবাইল ফান নামােত পােরিন।

এখেনা কারাগার থেক মাবাইল ফােন আ ডারওয়া  িনয় ণ কের থােকন ইেডন আসলাম। ঢাকার িবিভ
থানার চাদঁাবািজ, খুন, অৈবধ অ  বহেনর অিভেযাগসহ ১২ মামলার আসািম ইেডন আসলাম ২২ বছর
আেগ ফতার হন। এর মেধ  ১১িট মামলাই িন ি  হেয় গেছ। বািক আেছ ২২ বছর আেগ সংঘিটত ঢাকা
মহানগর  আওয়ামী  যুবলীেগর  তখনকার  সহ-সভাপিত  মাহমু ল  হক  খান  গািলবেক  িল  কের  হত ার
অিভেযােগ করা মামলা। তেব এ মামলায়ও জািমেন িতিন। কারাগাের থাকেলও িতিন এতটাই তাপশালী,
২০১৪ সােলর ৫ জা য়াির দশম জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আেগ ঢাকা-১২ আসেন আওয়ামী লীগ মেনানীত

াথী আসা ামান খান কামালেক (বতমান রা ম ী) লাকজন িদেয় নানাভােব িবর  কেরন। তােক ঢাকা
ক ীয় কারাগার থেক কািশমপুর হাই িসিকউিরিট জেল পাঠােনা হয়। ইেডন আসলােমর িব ে  কােনা

মামলায়  ফতাির পেরায়ানা  নই। গািলব হত া  মামলায় ধায তািরেখ িতিন  কারাগার থেক আদালেত
হািজরা  দন। অত  গাপনীয়তায় িতিন হািজরা  পেরায়ানা (িপডি উ) ত াহােরর েযাগ খঁুজেছন। সব
মামলায় যিদ কােনা আসািম জািমেন থােকন, তেব িপডি উ ত াহােরর আেদশ দওয়ার নিজর রেয়েছ।
িপডি উ  ত াহােরর  আেদশ  আদালত িদেল  জল কতৃপ  কাউেক আটক রাখেত পাের  না।  এ  জ
কারাগার, আদালত, পুিলশ ও রাজৈনিতক মহেল ইেডন আসলােমর লাক যাগােযাগ রাখেছন বেল জানা
গেছ। ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলেশর একজন কমকতা বেলন, ধষ কােনা আসািম কারাগার থেক বর

হওয়ার আেগ জল কতৃপ  পুিলশেক অবগত কের। তার ব াপাের করণীয় থাকেল পুিলশ উেদ াগ নয়।
ইেডন আসলাম বর হেয় যাে ন এমন কােনা খবর জল কতপৃ  এখেনা পুিলশেক দয়িন। অব  অপর

এক পুিলশ কমকতা বেলেছন, ইেডন আসলােমর মামলা েলােত কােনা সা ী পাওয়া যায় না। এ জ
ায় সব মামলা থেকই খালাস পেয় গেছন িতিন।
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