
াবপাড়ায় ৫০ গডফাদার
ক ািসেনাসহ অপরােধর আখড়া িনয় ণ, িবপুল অথ িবেদেশ পাচার

প াশ মািফয়ার িনয় েণ ঢাকার াবপাড়া। আর এই মািফয়ােদর অিধকাংশই মতাসীন দেলর ভাবশালী
নতা।  এই  মািফয়ারাই  রাজধানীর  িবিভ  ােব  িস াপুর,  মালেয়িশয়া,  থাইল া ড  ও  নপােলর  মেতা

বিসেয়েছন ক ািসেনা। আর এই ক ািসেনা থেক তারা হািতেয় িনেয়েছন িবপুল পিরমাণ অথ। হেয়েছন িব -
বভেবর মািলক। এরই মেধ  তারা  মাটা  অে র অথ িবিভ  কৗশেল িবেদেশ পাচার  কেরেছন। িবিভ

ঐিত বাহী ীড়া ােবর পিরেবশেক বদেল িদেয় কেরেছন অপরােধর আখড়া। রাত গভীর হওয়ার সে  সে
সসব ােব  আনােগানা  বাড়েত থােক অপরাধজগেতর  মািফয়া,  ধনীর  লাল  ও রী  রমণীেদর।  এই

মািফয়ারা  শাসক দেলর হেলও কউ কউ একসময় িবএনিপর রাজনীিতর সে  জিড়ত িছেলন। সরকার
পিরবতেনর পর এরা ভাল পাে েছন। মতাসীন দেল যাগদান ধুই নয়, বািগেয় িনেয়েছন পদপদিবও।

পুিলশ কমকতারা বলেছন, এসব ােব দীঘকাল ধেরই জুয়ার চচা িছল। িক  অ েমাদনহীন ক ািসেনা কীভােব
হেলা তার িনিদ  কােনা তথ  পাওয়া যায় না। তেব াব েলার সে  জিড়ত কেয়কজন কমকতার সে  কথা
বেল জানা গেছ, আবাহনী- মাহােমডানসহ অ  ায় সব ােবই জুয়ার চলন িছল আিশর দশক থেকই।
সিট করা হেতা মূলত ােবর পিরচালন ব য় িনবােহর জ । তখন ােবর সংগঠকরা রাজনীিতেত খুব একটা

সি য় িছেলন না বরং াব েলার মেধ  তী  িতেযািগতা িছল। ফেল খলাধুলােতও াব েলা বশ ভােলা
কেরিছল। তখন মূলত ওয়ান- টন নােম একিট জুয়া হেতা, যিট হাউিজ নােম পিরিচত। স ােহ কেয়ক িদন
হেতা। ােবর বািষক দাতােদর বাইেরর বড় আয় আসত এই হাউিজ থেকই।  জানা গেছ, জুয়া িহেসেব
তখন াব েলােত হাউিজ, ওয়ান- টন, রািমসহ িকছু খলা চালু িছল। আর বাড বা জায়গা ভাড়া িদেয় অথ

আপেডট : ২২ সে র, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক
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আয় হেতা ােবর।

িবেদেশর মেতা িবশাল বড় াের হাজার রকেমর জুয়া খলার য পািতর সমাহার না  হেলও ট মিশন
কমেবিশ সব ােব পৗঁেছ গেছ গত পাঁচ-ছয় বছের। মাদক ব  িনয় ণ অিধদফতেরর এক কমকতা বেলন,
িতিন স নবািগচা এলাকায়? অৈবধ মাদক সবেনর খবর পেয় একিট অিভযান চালান বছর েয়ক আেগ।
অিভযােন ক ািসেনার অি  পান। পের সিট ব ও হেয় যায় বেল জানান িতিন। স নবািগচায় এিট ব
হেলও পরবতী সমেয় মিতিঝল, কলাবাগান, তজগাঁও এবং এিলফ া ট রােড জমজমাট হেয় ওেঠ কেয়কিট
ক ািসেনা। তেব নগরীেত ক ািসেনার ধারণা কলাবাগান থেক  হেলও এর িনভরেযাগ  আেরকিট জায়গা
হেয়  দাঁড়ায়  তজগাঁওেয়র ফুওয়াং  াব।  মূলত তাইওয়ািনেদর একিট  দল ২০০০ সােলর  িদেক  এখােন
পানশালা-কাম- রে ারাঁ  চালু  কের। পের তােদর িবদােয়র পর বাংলােদিশ একজন সােবক সনা কমকতার
হাত ধের চালু হয় ক ািসেনা। এর মেধ  বতমান সরকার মতায় আসার পর মিতিঝেলর াব েলার িনয় ণ
যায় যুবলীেগর কেয়কজন নতার হােত, যারা পরবতী সমেয় িনেজেদর মািফয়া িহেসেব তির কেরন। জানা
গেছ,  এক ভাবশালী  যুবেনতার  িনয় েণ  চলা  ক ািসেনা  থেক ধু  চাঁদা  তালার  কাজ কের একসময়

কাকরাইেলর িবপাশা হােটেলর বেয়র কাজ করা জািকর হােসন ও িল ােনর হকার আরমান এখন কািট
কািট  টাকার  মািলক।  নতুন  মেডেলর  ািরয়ার  গািড়  দািপেয়  চাঁদা  তােলন  আরমান।  িট  ক ািসেনার

মািলকানাও রেয়েছ তার। কান ক ািসেনার চাঁদার পিরমাণ কত হেব চরম মতাধর এক যুবলীগ নতার সে
বেস িঠক কের িদেতন আরমান। আর জািকর চাঁদা তালার পাশাপািশ িবিভ  জায়গায় মােসাহারা  পৗঁেছ
দওয়ার দািয়  পালন করেতন। িস াপুের অিভজাত ক ািসেনা  মিরনা ব’ ত িগেয় তারা জুয়াও খেলন

একসে ।

ওই যুবলীগ নতার িনয় েণই মূলত ঢাকার িবিভ  াব ও ভবেন িবেদেশর আদেল অৈবধ ক ািসেনা গেড়
উঠেত থােক। আর এ খাত থেক িতিদন ছা লীগ, যুবলীগ ও আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর নাম কের
মাটা অে র টাকা চাঁদা তুলেত থােকন ওই যুবেনতা। একসময় ােসবক লীেগর এক ভাবশালী নতাও

পা া িদেয় ক ািসেনা খালার চ া কেরন। একিট ােব িতিন তা খােলনও। যুবলীগ নতা খােলদ মাহমুদ
ভুঁইয়া ট ডারবািজর পাশাপািশ ঢুেক পেড়ন ক ািসেনা জগেত। েত এ িনেয় ভতের ভতের ওই যুবেনতা
ও খােলেদর মেধ  শীতল যু ও চলিছল।

ঢাকায় যােদর ক ািসেনা ব বসা : গােয় া িতেবদন ও জুয়ািড়েদর সে  কথা বেল জানা গেছ, ঢাকায়
ক ািসেনার িব ার ঘটান নপািল নাগিরক দীেনশ ও রাজ মার। ভাবশালী এক যুবলীগ নতার ত াবধােন
এরা এেকর পর এক ক ািসেনা খুেল শত শত কািট টাকা হািতেয় দেশ পাচার কেরন।

িভে ািরয়া াব : ২০১৫ সােল িভে ািরয়া ােব ক ািসেনা খালার মধ  িদেয় বাংলােদেশ অৈবধ এ ব বসা 
কেরন নপােলর ক ািসেনা ব বসায়ী দীেনশ ও রাজ মার। তােদর সহেযাগী  িহেসেব কাজ কেরন িবেনাদ
মানািল। নপাল ও ভারেতর গায়ায় তােদর মািলকানায়  ক ািসেনা  ব বসা  রেয়েছ।  চালুর  কেয়ক মােসর
মেধ ই বাবা নােমর এক নপািল নাগিরেকর কােছ ক ািসেনািট িবি  কের দন তারা। তখন থেক বাবা ও
তার ম ােনজার হম  িমেল ক ািসেনািট চালােত থােকন। ােবর সভাপিত কাজল ও সাধারণ স াদক তুিহন।

িতিদন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ভাড়া নন তারা। আর ওই যুবেনতােক চাঁদা িদেত হয় িদেন ৪ লাখ টাকা।
তার সহেযাগী যুবলীগ নতা আরমান ও খারেশদ িতিদন িগেয় চাঁদার টাকা িনেয় আেসন। ােবর িসিস িটিভ
ক ােমরা পরী া করেলই এর সত তা পাওয়া যােব বেল জািনেয়েছন সংি রা।

কলাবাগান াব : ঢাকার নামকরা জুয়ািড় শিফ ল আলম স টু  ২০১৬ সােল কলাবাগান ােব ক ািসেনা
খােলন নপািল নাগিরক দীেনশ, রাজ মার ও অজয় পাকরােলর সে । এখান থেক িতিদন ২ লাখ টাকা

কের চাঁদা িনেতন এক ভাবশালী যুবেনতা। এখান থেকও চাঁদা তুলেতন আরমান। অিভেযাগ আেছ, চাঁদার
অে  বিনবনা না হওয়ায় আইনশৃ লা র াকারী বািহনী িদেয় ওই াব ব  কের দন যুবলীগ দি েণর এক

ভাবশালী  নতা। অেনক দনদরবার কেরও যা আর চালু  করেত পােরনিন স টু।  তেব ােবর সভাপিত
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শিফ ল আলম িফেরাজ ওরেফ কালা িফেরােজর িনেদশনায় চালু হয় হাউিজ ও জুয়া।

উ রার ক ািসেনা : দীেনশ ও রাজ মােরর অংশীদািরে  উ রায় এিপিবএন অিফেসর উে া পােশ একিট
ভবন ভাড়া কের চালু করা হয় আেরকিট ক ািসেনা। তােদর পাটনার হন তছিলম নােমর এক ানীয় যুবলীগ
নতা।  এরপর  ওই  এলাকায়  ভাবশারী  যুবেনতার  ত াবধােন  ানীয়  যুবলীগ  নতােদর  মাধ েম  আরও

কেয়কিট ক ািসেনা গেড় তােলন তারা, যার িতিট থেক িদেন ২ থেক ৪ লাখ টাকা চাঁদা তুলেতন আরমান।

সিনক াব : মািলবাগ- মৗচাক ধান সড়েকর পােশর একিট ভবেন সিনক াব। অবসর া  সিনকেদর
নােম এই াব চেল। আর এিট িনধািরত টাকায় ভাড়া িনেয় ক ািসেনা খােলন যুবলীগ নতা জিসম উি ন ও
এ িট এম গালাম িকবিরয়া। তােদর অংশীদার নপািল নাগিরক দীপ। এই াব থেক িতিদন ৪ লাখ টাকা
চাঁদা পান ওই যুবেনতা।

ঢাকা গাে ন াব : বনানীর আহেমদ টাওয়ােরর ২২ তলায় ঢাকা গাে ন াব খােলন চাঁদপুেরর ব বসায়ী
আওয়াল পােটায়ারী ও আবুল কােশম। াবিট চালুর িকছুিদেনর মেধ ই কৗশেল আইনশৃ লা র াকারী বািহনী
িদেয় ব  কের দওয়া হয়। এরপর বেড় যায় এক যুবেনতার মােসাহারার অ । ওই সময় যুবলীগ নতা
আরমান জার কের াবিটর মািলকানায় ঢুেক পেড়ন। নপািল নাগিরক অজয় পাকরােলর ত াবধােন চলত
ক ািসেনািট। এখান থেকও ওই যুবেনতার জ  িতিদন ৪ লাখ টাকা চাঁদা তুলেতন আরমান।

ওয়া ডারাস াব : এই ােব ক ািসেনা খােলন নপািল নাগিরক িহলিম। তার এ- দশীয় অংশীদার মহানগর
ােসবক লীগ নতা মাবাে র। মা া মাহা দ আবু কাওসােরর সরাসির ত াবধােন চেল এই ক ািসেনা।

এখান থেক িতিদন এক যুবলীগ নতােক িদেত হয় ৫ লাখ টাকা।

াদাস ইউিনয়ন : মিহউ ীন মিহর ইশারা ছাড়া ঐিহত বাহী ীড়া সংগঠন াদাস ইউিনয়েনর পাতাও নেড় না
বেল ানীয়েদর মেধ  জন িত রেয়েছ। স ার পরই এই ােব চেল জুয়া আর হাউিজ।

িদল শা াব : এই ােবর মািলক নপািল নাগিরক দীেনশ, রাজ মার ও ছাট রাজ মার। ভারতীয় আরও
জন অংশীদার থাকেলও তােদর নাম জানা যায়িন। এই ক ািসেনা থেক এক যুবেনতার চাঁদা িতিদন ৪ লাখ

টাকা। আরমােনর িনেজর চাঁদা ১ লাখ। াবিট চালু করেত ওই যুবেনতােক অি ম িদেত হয় ৪০ লাখ টাকা।
আর আরমান অি ম নন ১০ লাখ। আরমােনর ছাট ভাই ইয়ংেম  ােব অিভযানকােল ধরা পড়েল তােক
এক বছেরর সাজা দন র ােবর াম মাণ আদালত।

আরামবাগ াব : ানীয় ওয়াড কাউি লর ও যুবলীগ দি েণর যু -সাধারণ স াদক মিম ল হক সাঈেদর
ত াবধােন একসমেয়র ফুটপাত হকার মিতিঝল থানা যুবলীেগর বতমান নতা জামােলর মািলকানায় ক ািসেনা
খালা হয় আরামবাগ ােব। মিম ল হক সাঈদ তার অিলিখত অংশীদার। আেছ নপািল অংশীদারও। এই

ক ািসেনা থেক িতিদন িতন লাখ টাকা দওয়া হয় দি ণ যুবলীেগর এক ভাবশালী নতােক।

ফুওয়াং াব : তজগাঁও িল  রােডর ফুওয়াং ােব একসময় মদ িবি র পাশাপািশ িনয়িমত বসত িডেজ
গােনর আসর। কে  কে  চলত নাচ-গান। িক  আওয়ামী লীগ সরকােরর চলমান ি তীয় ময়ােদ াব মািলক
নূ ল ইসলােমর সে  তজগাঁও জােনর এক পুিলশ কমকতার ঝােমলার কারেণ অিভযান চািলেয় ব  কের
দওয়া  হয় িডেজ আেয়াজন। এরপর ওই কমকতার সে  সমেঝাতার মাধ েম ােবর দাতলার হল েম

বসােনা হয় ক ািসেনা। নপািল রী ত ণী ও ত ণ কমকতা-কমচারীেদর মাধ েম জাঁকজমকভােব খালা
হয় ক ািসেনািট। াবিটর একক মািলক নূ ল ইসলাম পুর ারেঘািষত এক শীষ স াসীর আ ীয় হওয়ায় এই

ােব যুবলীগ নতার চাঁদার পিরমাণ কম। িদেন ২ লাখ টাকা।

মাহােমডান াব : একসময় িবএনিপর রাজনীিতেত জিড়ত থাকার কারেণ ১৯৯৪ সাল থেক মাহােমডান
ােবর সে  যু  হন লাকমান হােসন। বেন যান ােবর সাধারণ স াদক। ২০১১ সােল ঐিত বাহী াবিট
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িলিমেটড কা ািনেত পা িরত হওয়ার পর সভাপিত পদ থেক মাসাে ক হােসন ফালু সের গেলও থেক
যান লাকমান। ভাটিবহীন অব ায় ই বছেরর জ  িতিন সদ সিচব িনবািচত হেলও এখেনা িতিন পেদ
বহাল রেয়েছন। খেলায়াড়েদর কল াণ এবং ােবর মােনা য়েনর কথা বেল িতিন ক ািসেনা বসান একক
িস াে । যিদও এখান থেক অিজত কােনা টাকা িতিন ােবর মােনা য়েন ব য় কেরন না। ােব িকংবদি
ফুটবলার বাদল রায় অিভেযাগ কের বেলন, লাকমান অব ই ক ািসেনা থেক িবেশষ িবধা পাে ন বেল
িতিন ক  ভাড়া িদেয়েছন। ধু লাকমান নন, তার অ সারীরাও এ থেক মাটা অে র অথ পাে ন। বাদল
রায় বেলন, ‘ ধানম ী শখ হািসনা  িনেজই মাহােমডােনর উ য়েনর কথা বেলেছন। অথচ লাকমান তা
মানেছন না। আমরা চাই লাকমােনর অপসারণ। তা না হেল এই াব ংস হেয় যােব।’ বাদল রায় বেলন,
‘পি কায় দখলাম লাকমান বেলেছন, রাজৈনিতক চােপ িতিন ক ািসেনার জ  ক  ভাড়া িদেয়েছন। আিম
তা িব াস কির না। যিদ রাজৈনিতক চাপই হেতা, িবএনিপর লাক হেয় আওয়ামী লীগ আমেল িতিন িবিসিবর
পিরচালক পেদ আেছন কীভােব?’

জানা গেছ, বনানীর ঢাকা গাে ন ােবর মািলক ব বসায়ী আবুল কােশম ও মিতিঝেলর ানীয় যুবলীগ লীগ
নতা ইমরােনর মািলকানায় মাহােমডান ােব চলিছল ক ািসেনা। এর নপািল অংশীদার কৃ া। রাজধানীর

সবেচেয় অত াধুিনক ক ািসেনািটেত এরই মেধ  অিভযান চালােনা হেয়েছ। এখান থেক িতিদন আরমােনর
মাধ েম ৫ লাখ টাকা চাঁদা পেতন দি ণ যুবলীেগর ওই নতা।

মুি েযা া াব : িবএনিপর সময় ই াহীমপুেরর আবুল হােসন িলটন ও তার ী িফয়া মুি েযা া ােব জুয়া
ও হাউিজ চালােলও ২০০৯ সােল তা িনেজর দখেল িনেয় নন দি ণ যুবলীেগর এক ভাবশালী নতা। তার
চাচা িহেসেব পিরিচত পুরান ঢাকার ব বসায়ী আলী হােসনেক সামেন রেখ এই ােব ক ািসেনা চালু কেরন।
নপােলর দীেনশ ও রাজ মার তার ব বসািয়ক অংশীদার। আলী হােসেনর নােম ক ািসেনািট চলেলও এর

মূল মািলক ওই যুবলীগ নতা। িক  কাগেজ-কলেম তার নাম নই বেল জািনেয়েছন সংি রা।

ইয়ংেম  াব : চারিদেক জুয়ার টাকা উড়েত দেখ লােভ পেড়ন যুবলীেগর আেরক নতা খােলদ মাহমুদ
ভুঁইয়া। ানীয় সংসদ সদ  রােশদ খান মননেক চয়ারম ান কের িত া কেরন ইয়ংেম  াব। ফুটবল,
ি েকেটর উ য়েনর কথা বেল াবিট িত ার পর অত াধুিনক সর াম এেন িনেজই চালু কেরন ক ািসেনা।
কমলাপুর আইিসিডর িকছু কমকতােক ম ােনজ কের চীন থেক আমদািন করা অত াধুিনক সর াম এেন বসান
তার ক ািসেনােত। এখান থেকও ৪ লাখ টাকা চাঁদা িনেতন যুবলীগ দি েণর এক ভাবশালী নতা।

অ াজা  াব : এিলফ া ট রােডর অ াজা  াব চালু হয় যুবলীগ নতা আরমান, তছিলম ও খারেশেদর
ত াবধােন। নপািল নাগিরক ছাট রাজ মারেক িদেয় ক ািসেনািট চালু কেরন তারা। এই ক ািসেনা থেক

িতিদন দি েণর যুবলীেগর পরা মশালী নতার পেকেট যত ৩ লাখ টাকা।

ই াটন সবুজ সংঘ : একসমেয়র ঐিত বাহী এই ােব খলার বদেল চেল জুয়া আর হাউিজ। স া ৬টা
থেক ভার পয  স ােহর সাত িদনই চেল জুয়ার ব বসা। মেনার েনর জ  ব ব া রাখা হয় নানা ধরেনর
নশাজাতীয়  েব র।  একসময়  শীষ  স াসী  তকমা  পাওয়া  এক  ব ি  াবিটর  িনয় ণ  ধের  রেখেছন

মাদারীপুেরর সােরায়ার ও জামােলর মাধ েম। তেব একজন সংসদ সদ  ও যুবলীেগর এক নতােক মাটা
অে র মােসাহারা িদেয় আসেছন িতিন।

জানা গেছ, লশান এলাকায় একািধক বার ও ােবর সে  জিড়ত রেয়েছন কালা নািসেরর ব ু  তালাল
িরজভী নােমর একজন। জাতীয় পািটর একজন ভাবশালী নতার ত  মদেদ তালাল িরজভীর ইশারায়
ওই াব েলােত কেয়ক িদন আগ পয  চলত নানা ধরেনর অপকম। অ িদেক ২০ ন র ওয়ােডর যুবলীগ
নতা কাউি লর ফিরদ উ ীন রতন তার এলাকার িবিভ  পশাজীবী  ও াটস ােব হাউিজ ও জুয়ার

মদদদাতা।
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