
কিমশন েক

eবার 
জািব িতিন

eবার ফাঁস হ
েলনেদন িনে
কেয়ক ঘ া 
হামজা রহমা
aব া টাuন
িশ াথ েদর 
 
পদতয্াগ কর
িফেরাজ-uল
সে  রেক
স াদক সা
মে  ভাগ ক
 

র িফেরাজ
a র: ার 

র: a র
a র: ার 

র: েতামা
a র: কথা 

র: তুিমi
a র: আমার
েগােয় া সং

র: কেব 
a র: ার,
আমার সে i
ভাiেয়র সে
সে  সে i 

র: িক  
a র: ার,

র: রাবব্ান
করেতেছ েক

কেল াির: েকািট

র-ছা
নিধ |  28 েসে মব্

 
হেলা জাহা ীরনগ
েয় ছা লীেগর স
পরi নতুন oi 

মান a র। হামজ
uন। eটা েতা aসব্
মে  েকৗতূহেলর

রার আেগ রাবব্ানী
ল-আলম তােক েফ
ক বেলন, িবশব্িব
া াম েহাসাiন জ
কের েদয়া হেয়েছ

জ-uল-আলম o 
আসসালামু আল

র, তুিম েতামার েফ
আিম েতা িকছু জ
ার েফান েথেকi 
েতা হেয়েছ দুi 

i েতা কথা বললা
ার েফান েথেক ক
ং া করেছ েসটা 
েতামার সে  ei
, পরশু িদন রােত
i িছল। তখন আ
 কথা বলেলা। 
েফানটা আমার হ
েতামার েফান েথ
, আমার েফান েথ
নীর যিদ eমন ের
কন? oi িদন কর

িট টাকা ঈদ সাল

া লীগ েন
মব্র 312৯, ম ল

গর িবশব্িব ালেয়
 সােবক সাধার

aিডo কাশ পা
জা িনেজi ei েফ
সব্ীকার করারo িক
র সৃি  হয়। 

নী a েরর েমাবাi
ফান কেরন। ei
ালেয়র 56 াচ

জািনেয়েছন, িভিস
ছ। 

হামজা রহমান a
লাiকুম 
ফান েথেক eমন 
জািন না। 
েতা কথা হেয়েছ
প  েথেক ার,
া, েতামার েফান 
কথা হiেছ, িক  
েতা আিম জািন ন

i কথা হiেছ? 
ত যখন রাবব্ানী ভ
আিম বললাম, ভাi
কথা বেল, আমার
হােতi চেল আেস
থেকi েতা কেথাপ
থেক কেথাপকথন
রকড র্ থােক তাহে
রেতা, কালেক কর

ঢাকা, 28 েস

লািম 

েনতার েফ
লবার  

য়র র o িবশব্িব
রণ স াদক েগাল
পায়। েরর েফা
ফানালাপ ফাঁস কে
িকছু নাi ার। e

াiেল েফান িদেয়i
i েফানালােপo টা
চ পয র্  ei টাকা
সর কাছ েথেক ঈে

a েরর কেথাপক

eকটা aিডo বা

ছ। 
, আমার েফান েথ
েথেকi েতা কথা
oi পােশ েতা র
না। 

ভাiেদর কিমিট েভ
i আিম েতা েবিশ
ার েফান েতা লক
স। 
পকথনটা হেলা রা
ন িক  oi পােশ
েল eতিদন কের
রেতা। িনেজর হা

সে মব্র 312৯, ম

ফানালাপ

িব ালয় ছা লীেগ
লাম রাবব্ানী o ি
ােনর aপর াে
েরন। েফানালােপ
e aিডo কােশ

i টাকা েলনেদেন
টাকা েলনেদেনর ত
কা ভাগ েপেয়েছ।
েদর সালািম িহেস

কথন- 

বানাiলা েকন?

থেক িকছু হয় নাi
া বলাi িদলা।
রাবব্ানী ভাi িছল

েভেঙ যাি ল। তখ
িশ িকছু জািন না, 
ক েদয়া আেছ, আ

রাবব্ানীর সে ।
শ েতা রাবব্ানী ভা
র নাi েকন? eতি
হােত মতা নাi 

 

ম লবার 

প ফাঁস 

গর eক েনতার ে
িবশব্িব ালয় শাখ
 িছেলন িবশব্িব
পর eক পয র্ােয় a
শর িবষেয় আেগ 

নর খবর িনেয়িছে
ত  oেঠ আেস
 oিদেক গতকাল
সেব 2 েকািট টাক

াi ার, eiটা িশ

ল। eখন েরকড র্টা

তখন আমাের হঠাৎ
আপিন সা াম ভ

আমার েফােন েতা 

াi িছল। 
তিদন েতামার সে
বেল িবশব্িব াল

েফানালােপর aিড
খা ছা লীগ েনতার
ালয় শাখা ছা লী

a র বেলন- টাক
েথেক জািনেয়িছে

েলন। oi িবষেয়
। কেথাপকথেনর
ল জািব ছা লীেগর
কা িনেয়িছেলন। 

িশuর থােকন। 

টা িক oi পাশ েথ

ৎ কের েফান িদে
ভাi-eর সে  কথ
িকছু করার সুেযা

 কথা বেল আজ
লয়টােক ন  করেত

িডo। েকািট টাকা
ার েফানালাপ ফােঁ
লীেগর সহ-সভাপ
কার কথা eখন ট
েলনo িতিন। ফে

য় জানেতi র
র সময় a র দৃঢ়ত
গর যু  সাধারণ 

e টাকা েনতা-ক

থেক হiেছ, না িক

েছ রাবব্ানী ভাi
থা বেলন। পের 
াগ নাi। েফান ক

জেক েসটা পাবিল
ত চায় েকন? 

কা 
েসর 
পিত 
টক 
েল 

র 
ঢ়তার 

কম েদর 

িক 

। তখন 
সা াম 
কাটার 

িলসড 



a র: ার, আিম েতা ার েবিশ িকছু বিল নাi, ার আপিন হয়েতা শুনেছন। আিম ধরাi িদিছ েফানটা। 
র: া ঁতুিম ধরাi িদেছা েফানটা। িক  আি েমটিলেতা েফানটা েতা েতামার। 

a র: ার, আমার েফােন েফান িদেত পাের না ার? েস আমার েনতা না? 
র: না, েফান িদেতi পাের। িক  ei েয গ গুেলা ei গ গুেলা আেগ বেলিন েকন? যিদ ei গ গুেলা থােক? 

a র: ার, ei গ গুেলা েতা eখন টক aব া টাuন। eটা েতা aসব্ীকার করারo িকছু নাi ার। জাহা ীরনগেরর eiটা েতা 
eকটা চলমান iসুয্। আিম িক eiটা aসব্ীকার করেবা। রাবব্ানী ভাi যখন আমাের েফান িদেয় িজ াস করেছ আিম িক aসব্ীকার 
করেবা? েস আমার েনতা না? 

র: তুিম িক aসব্ীকার করবা, েতামােক িক aসব্ীকার করেত বলিছ? েতামােক েতা আিম িকছু aসব্ীকার করেতi বিল নাi। তুিম 
সব্ীকার করবা বা aসব্ীকার করবা েসটা েতা েতামার াপার। 
a র: ার, আপিন েতা ভােলা কেরi জােনন ার। আিম হয়েতা বািহের eক রকম বলেবা িক  আমার ঘের যখন েকu িজ াস 
করেব তখন েতা আিম আর িম া বলেবা না। 

র: আিম েতামােক েতা সতয্-িম া বলেত বলিছ না। 
a র: আমার েফান েথেক িকছু হয় নাi ার eiটা িশuর থােকন। 

র: িক  ei েয সা াম েয কথাগুেলা বলেছ, ei কথাগুেলা কতটুকু ু? 
a র: ার ু’র িবষয়টা েতা ার জাি িফেকশেনর দািয়তব্ আমার না। রাবব্ানী ভাi যিদ সা াম ভাiেয়র সে  কথা বলেতা েসটাo 
ফাঁস হiেতা। িক  আমার েফান েথেক কথা বেল ফাঁস হেল েতা eটা িকছু হেয় আেস না। ei িজিনসটা েতা ার সবাi জােন 
আপিনo জােনন ার। 

র: না, আিম বিল েতামােক, েফানটা েযেহতু েতামার। দায়টা িক  েতামােকi িনেত হেব। 
a র: ার েফান আলাপ ফাঁস হয় না? িনব র্াচেনর আেগ েদেখন নাi আoয়ামী লীগ েনতােদর... 

র: া ঁহয়। িক  েযেহতু েতামার েফােন করেছ তুিম িক দায়টা eড়ােত পােরা? 
a র: ার আমার েকােনা দায় নাi ার, কারণ আিম কির নাi ার। 

র: তুিম কেরা নাi িঠক আেছ, িক  ধেরা িবশব্িব ালেয়র েপছেন eত বড় ষড়য ... oর aি েতব্ টান পড়েছ েস জ  িবশব্িব ালয় 
িনেয় eরকম করেব েস? 
a র: িবশব্িব ালয় িনেয় ষড়য  িবষয়টা eরকম না ার। ছা লীগ িনেয়o েতা ার ষড়য  চলেতেছ ার, গত চার পাঁচ িদন 
ধের। eখন ার... 

র: eiটা েতা জাহা ীরনগেরর iসুয্র সে  না, তােদর িবরুে  েতা পুরা ে াবাল iসুয্ আেছ। 
a র: ার, আিম জাহা ীরনগের না পড়েলo ছা লীগ করতাম ার। আমার কােছ ার ছা লীগ আেগ। 

র: েসটা েতামােক আিম বিল নাi। ছা লীগ আেগ ভােলা কথা। িক  eখন জাহা ীরনগের েযেহতু পেড়া জাহা ীরনগের ছা লীগ 
কেরা। 
a র: জাহা ীরনগর ছা লীগ েতা আর জাহা ীরনগেরর সে  ƣতির হয় নাi। eiটা েস াল ছা লীগ-eর eকটা iuিনট। 

র: তুিম িক  u া িদেক কথা বলেতেছা a র। 
a র: না ার, আিম লিজকয্াল কথা বলেতিছ ার, আিম আমার বাiেরর েলাক িজ াস করেল আিম eকটা কথা বলেবা িক  ঘেরর 
েলাক িজ াস করেল আিম িক ার u াপা া কথা বলেবা? আিম িক বলেবা েয, ভাi া ঁe রকম িকছু ঘেট নাi। 

র: আিম েতামাের বিল, তুিম জাহা ীনগের যিদ না পড়তা, জাহা ীনগেরর ছা লীগ িহসােব িক  i াবিলস হেত না। 
জাহা ীরনগর ছা লীগ িহেসেবi েতামার পিরচয়। 
a র: ার, কয্া ােসর 55 েথেক 56 াচ পয র্  টাকা পাiেছ ার, আিম eটা েগাপন রাখার েক ার? 

র: আ া েতামােদর েক টাকা িদেলা আর েক টাকা েদয় নাi েসটা েদখার দািয়তব্ িক আমার? 
a র: ার আমােকo েতা টাকা সাধেছ, আিম েতা েনi নাi ার। 

র: না েতামােক েক সাধেছ, না সাধেছ েসটা েতা আিম জািন না। েক িদেয়েছ েসটা েদখার দািয়তব্ আমার নািক? 
a র: ার, আপিন যিদ চান আিম আপনােক মাণ েদখােত পারেবা ার। 55 েথেক 56 াচo টাকা পাiেছ ার। 

র: আের বাবা, eiটা িনেয় েকন তুিম পেড় আেছা? টাকা েক িদেছ, আিম েতা েসটা িজ াস করিছ না। 
eিদেক ei েফানালাপ ফাঁস করায় a রেক র হুমিক িদেয়েছ বেল সংবাদ মা েম aিভেযাগ কেরেছ। aিভেযাগ িনেয় জানেত 
চাiেল র আ স ম িফেরাজ-uল-হাসান বেলন, ‘a েরর সে  আমার ি গত স ক র্ খুবi ভােলা। আিম আসেল েফানালাপ 
িবষেয় িব ািরত জানার জ  েফান িদেয়িছ। েস aিভেযাগ করেছ আিম হুমিক িদেয়িছ। আসেল eখােন হুমিকসব্রূপ eকটা শ o 
েনi। a র আসেল হতাশা েথেক তাড়াহুেড়া কের ei aিভেযাগ কেরেছ।  
জািব িভিসর েকািট টাকা ‘ঈদ সালািম’  
স  a াহিত েদয়া ছা লীগ স াদক েগালাম রাবব্ানী o জািব ছা লীেগর যু  সাধারণ স াদক সা াম েহাসাiেনর মে  ফাঁস 



হoয়া েফানালােপ আেলািচত 2 েকািট টাকা জািব িভিস ছা লীগেক ঈদ সালািম িহেসেব িদেয়েছন বেল দািব কেরেছন কেরেছন 
সা াম েহাসাiন। গতকাল েসামবার ei েফানালাপ িনেয় জানেত চাiেল িতিন ei ম  কেরন। জানা যায়, গতকাল েসামবার 
দুপুের হঠাৎ কের েদড় শতািধক ছা লীগ কম  সেমত ঘ াখােনক েশাডাuন েদন সা াম েহাসাiন। ei াপাের জানেত চাiেল িতিন 
বেলন, ‘আসেল eটা েশাডাuন না। সামেন ভিত র্ পরী া েতা তাi কয্া াস দি ণ করলাম। সবিকছু িঠকঠাক আেছ িকনা। সািব র্ক 
পিরি িত সব্াভািবক আেছ িকনা।’ eসময় িতিন বেলন, িভিসর বাসায় িমিটংেয় আমােদর সে  কথাবাত র্া হয় আমােদর ঈদ েসলািম 
বাবদ টাকা েদেব। েসখােন আমােদর 2 েকািট টাকা ঈদ সালািম িহেসেব েদoয়ার কথা হয়। পরিদন তারা জুেয়ল (শাখা ছা লীগ 
সভাপিত) চ েলর (শাখা ছা লীগ স াদক) কােছ টাকাটা েপৗঁেছ িদেয়েছ। আমরা (সা াম প) চ েলর কাছ েথেক আমেদর 
ভােগর টাকা িনিছ। িভিস াম েকাথা েথেক ei টাকাটা িদেছ আমরা জািন না। আমরা টাকাটা িনেয় আমরা সালািম বাবদ 
পুলাপাiনেক (ছা লীগ েনতাকম ) টাকাটা িদিছ।  
 
কে  দুন িতর aিভেযাগ িনেয় িতিন বেলন, েট ার িশিডuল িছনতাiেয়র aিভেযাগ uেঠিছল ছা লীেগর িবরুে  তখন আমরা 

(সা ােমর প) মােঠ েনেম সবার েট ার প করা িনি ত কির। আমরা েকােনা দুন িতর সে  জিড়ত না। যিদ টাকা পয়সা বা 
দুন িতর াপাের জানেত চান তেব িশিডuল িবি  েথেক oেপন হoয়া পয র্  িভিসর েছেলর ( তীক েহােসন) েফান েরকড র্ যিদ েবর 
করেত পােরন তাহেল েমাটামুিট সবিকছু পির ার হেয় যােব। িবেশষ কের ৯i আগে র আমােদর সে  িমিটংেয়র আেগ o পের 
আমােদর সে  িভিসর ােমর েছেলর েয কথা হয়েছ তা েবর করেত পারেল তেব আর েকােনা সে হ থাকেব না।’ িশিডuল 
িছনতাiেয়র েয কথা বলেছন তার িক আপনারা তদ  বা িবচার চান িকনা- ei ে র জবােব িতিন বেলন, ‘aব i, aব i। 
আমরা েযেকােনা ধরেনর দুন িতর িবপে । আমরা িশিডuল িছনতাiেয়র েয ঘটনা ঘেটেছ তার িবচার চাi।’ 
েশাডাiেন শাখা সাংগঠিনক স াদক শামীম েমা া, সহসভাপিত িনয়ামুল েহােসন তাজ, সহসভাপিত িমজানুর রহমান, সাংগঠিনক 
স াদক তােরক হাসান ছাড়াo ব ব  েশখ মুিজব হল, মoলানা ভাসানী হল রবী নাথ ঠাকুর হল o সালাম বরকত হেলর েদড় 
শতািধক েনতাকম েদর েদখা যায়। ei চার হল িনয় ণ করেছ দািব কের সা াম েহাসাiন বেলন, ‘eছাড়াo মীর মশাররফ েহােসন 
হল o আ ফ ম কামাল u ীন হেলর ছা লীগ কম রা আমােদর সে  আেছ। শাখা ছা লীেগর স াদক কয্া ােস েনi। eখােন 
সাংগঠিনক িনয়ম মানা হয়না। েযসব ে স িরিলজ যাে  শাখা ছা লীেগর নাম কের তা সভাপিত eকা েদয়, eটা eকটা aংেশর ে স 
িরিলজ। কখেনা জাহা ীরনগর ছা লীেগর িকছু না। আিম আমার েপর রাজনীিত সবাiেক িনেয় করব। 
uপাচায র্ a াপক ফারজানা iসলাম বেলন, েফানালাপ oরা oরা করেছ, বািনেয় করেছ। আমার জানামেত আমার েছেলo oেদর সে  
আলাপ কেরিন। eখােন িশ কেদর i ন থাকেত পাের। তেব কারা েসটা আিম বলব না। 
eিদেক ফাঁসকৃত েফানালাপ জািব িভিস o িবশব্িব ালয় িবেরাধী ‘ষড়য ’ দািব কের িববৃিত িদেয়েছ িভিসপি  িশ ক সংগঠন ব ব  
িশ ক পিরষদ। a িদেক ei েফানালাপেক ‘িম াচার’ দািব কের সকলেক িম া aপ চাের িব া  না হেয় সতয্ o ােয়র পে  
সমথ র্ন o aব ান েনয়ার আহব্ান জািনেয় িববৃিত িদেয়েছ িবশব্িব ালেয়র জনসংেযাগ aিফস।  
eছাড়া িবশব্িব ালেয়র সািব র্ক দুন িতর সব্রূপ uে াচন o eর িবচার দািব কের িববৃিত িদেয়েছ িবশব্িব ালেয়র জাতীয়তাবাদী িশ ক 
েফারাম।  
 


