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খােলদ  মাহমুদ  ভঁূiয়া,  িজ  েক  শামীম  o  েমাহাmদ  শিফkল  আলম  িফেরাজ-ei  িতন  জনi
েটnারবািজ  করেতন।  তােদর  aৈবধ  টাকার  ভাগ  েপেতন  aেনক  tপণূর্  বয্িk।  িকn
েgফতার হoয়ার তােদর পােশ েকui েনi। সুিবধােভাগীরা েচাখ িফিরেয় িনেয়েছন।
খােলদ মাহমুদ ভঁূiয়া: ি ডম পািটর্ র কয্াডার েথেক আnারoয়াlর্  ডন

astসহ  েgফতার  ঢাকা  মহানগর  দিkণ  যুবলীেগর  সাংগঠিনক  সmাদক  খােলদ  মাহমদু  ভঁূiয়া  oরেফ
লয্াংড়া খােলদ িছেলন ি ডম পািটর্ র েনতা। সপিরবাের ব বnুেক হতয্াকারী খnকার আbুর রিশদ, সাঈদ
ফা ক রহমান o বজললু দা 80-eর দশেক গঠন কেরন বাংলােদশ ি ডম পািটর্ । 1987 সােল ি ডম
পািটর্ র কয্াডার মািনক o মরুােদর হাত ধেরi খােলেদর রাজৈনিতক কয্ািরয়ার । 1989 সােল ি ডম
পািটর্ র  কয্াডাররা  ধানমিnর  32  নmর  বািড়েত  হামলা  কের।  eেত  খােলদ  o  যাবjীবন  কারাদnpাp
িরপণ  aংশgহণ  কেরিছল।  e  হামলায়  aিভযুেkর  pাথিমক  তািলকায়  খােলেদর  নাম  থাকেলo  িঠকানা
uেlখ না থাকায় িবeনিপপিn আiনজীবীরা পরবতর্ীেত েমাটা aংেকর টাকায় তার নাম বাদ েদয়।

  আবলু খােয়র
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1991 সােল মািনক o মরুােদর েনতৃেt খােলদ জামায়াত েনতা আbাস আলী খােনর িনবর্াচন কেরিছল।
িনবর্াচনীর কােজর জনয্ েস সময় তােদরেক জামায়ােতর পk েথেক oয়ািকটিকo েদoয়া হেয়িছল। eক
সময় শািnনগেরর হািববুlাহ বাহার কেলেজ ভিতর্  হন িতিন। েসখােন তুc ঘটনার েজর ধের পুিলেশর সে
তার সংঘষর্ বাঁেধ। পুিলেশর িলেত তার eকিট পা kিতgs হয়। েসi েথেকi তােক লয্াংড়া খােলদ নােম
aেনেক েচেন।
পরবতর্ীেত িবeনিপর eক শীষর্ েনতার ভাiেয়র ঘিন  সহেযাগী হন খােলদ। তার মােয়র নামo খােলদা-
eমন  কথা  বেল  সহানুভূিত  আদােয়র  েচ া  করেতন।  তেব  ি ডম  পািটর্ র  সে  িবeনিপর  aিলিখত
সমেঝাতা থাকার কারেণ িতিন িবeনিপ বা eর েকােনা a  সংগঠেন যুk হoয়ার pেয়াজন মেন কেরনিন।
1994 সােলর েময়র িনবর্াচেন খােলদ িখলগাঁo েরলoেয় কেলানী েথেক িনবর্াচন পযর্েবkণ করেত আসা
আoয়ামী লীগ েনতা েতাফােয়ল আহেমদ o তার কমর্ীেদর aেstর মুেখ েবর কের েদন। খােলদ মালেয়িশয়ায়
েসেকn েহােমর aনমুিত পান। eছাড়া যুবদেলর সntাসী মজনুর সকল রাজৈনিতক কাযর্kেমর বয্য় বহন
করেতন খােলদ। 2010 সােল খােলদ যুবলীেগর রাজনীিতেত যুk হন। e পিরচেয় িখলগাঁo বাজার কিমিটর
সভাপিত হন। যুবলীেগ pথেম তােক শাহজাহানপুর থানা শাখার সভাপিত পদ েদoয়ার কথা িছল, িকn
িতিন মহানগেরর সাংগঠিনক পদ দািব কেরন।
আেরা পড়ুন: কেন যাtী িবেয় করেত েগেলা বেরর বািড়!

েশানা যায়, e পদ লােভ পলাতক eক শীষর্ সntাসীর সুপািরশ িছল। 2013 সােল মহানগর দিkণ যুবলীেগর
কিমিট েঘাষণার সময় খােলদ মহানগর দিkণ যুবলীেগর সাংগঠিনক সmাদক পদ পান। aনয্িদেক eেকর
পর eক মামলা েথেক েরহাi পাoয়া  কেরন।
ভারেত পলাতক িবeনিপপnী পুরsার েঘািষত শীষর্ সntাসী জাফর আহেমদ মািনেকর েসেকn iন কমাn
িহেসেব কাজ করার পর যুবলীেগর পদ েপেয় িখলগাঁo o শাহজাহানপুের মািনেকর sলািভিষk হন। েসi
সmেকর্  ভাঙন ধরার পর তার সmকর্  গেড় oেঠ দবুাiেয় পলাতক আেরক শীষর্ সntাসী িজসােনর সে ।
তার সহেযািগতা িনেয় েটnারবািজেত eকct আিধপতয্ িবsার করেত  কেরন খােলদ। েসi টাকার
ভাগ  িনয়িমত  েপৗঁেছ  েযত  িজসােনর  কােছ।  ‘আnারoয়ােlর্ ’  খােলেদর  aবsান  pমােণ  িস াপুেরর
aিভজাত েহােটল েমিরনা েব’র সুiিমংপুেল িজসান o খােলেদর সাঁতার কাটার ছিব িদেয় ছাপােনা েপাsাের
েছেয় যায় নগরী। যুবলীেগর eক েনতােক সিরেয় িদেত eেক-22 রাiেফলসহ ভারী আেgয়াsto eেনিছেলন
খােলদ। eসব ast পের ঢাকা মহানগর েগােয়nা পুিলশ udার কের। িজসােনর সে  সmেকর্ র aবনিত
হেলo আেরক শীষর্ সntাসী নবী ulাহ নবীর সে o রেয়েছ খােলেদর ঘিন  সmকর্ । গত সpােহ দ’ুজেনর
মেধয্ ৈবঠকo হেয়েছ।
astধারী ছয় েদহরkী িনেয় েটnারবািজেত েযেতন শামীম

kবার রাজধানীর িনেকতেন বয্বসািয়ক কাযর্ালয় িজ েক িবlােসর্ aিভযান চািলেয় 1 েকািট 80 লাখ
টাকার েবিশ নগদ aথর্, 165 েকািট টাকার েবিশ eফিডআর eবং িবপুল মািকর্ ন o িস াপুির ডলারসহ
আটক করা হয় যুবলীগ েনতা নামধারী িজ েক শামীমেক। নারায়ণগে র েসানারগাঁ uপেজলার সnানদী
iuিনয়েনর (চরভুলুয়া gােমর) দিkণপাড়ার মতৃ েমা. আফসার uিdন মাsােরর েছেল িজ েক শামীম।
আফসার uিdন মাsার িছেলন হিরহরিদ সরকাির pাথিমক িবদয্ালেয়র pধান িশkক। তার িতন েছেল o
িতন েমেয়র মেধয্ শামীম েমজ। বড় েছেল েগালাম হািবব নািসম ঢাকায় জাতীয় পািটর্ র (জাপা) রাজনীিত
কেরন।
sানীয়  o  তার  কমর্ীরা  জানান,  pাiমাির  o  হাi  sুল  পাস  করার  পর  ঢাকার  বাসােবা  আর  সবজুবাগ
eলাকায় বড় হেয়েছন তারা। ঢাকা িব িবদয্ালয় েথেক iেরিজেত aনাসর্, মাsাসর্ কেরন। িববািহত জীবেন
িতিন দiু কনয্া o eক পুt সnােনর জনক। stী শামীম সুলতানা ঢাকার eকিট সরকাির কেলেজর pভাষক।
দiু  েমেয়  o  েছেল  ঢাকায়  েলখাপড়া  কের  বেল  তার  eক  আtীয়  িনি ত  কেরেছন।  gােম  খুব  eকটা
যাতায়াত েনi। শামীম যুবলীেগর েকndীয় কিমিটর সমবায় িবষয়ক সmাদক বেল দািব করেতন। যিদo
েকndীয়  যুবলীগ iিতমেধয্  েঘাষণা  িদেয়েছ, শামীম  যুবলীেগর েকােনা  পেদ  েনi।  পািরবািরক  সূেt  িতিন
িবeনিপর রাজনীিতর সােথ জিড়ত।
আেরা পড়ুন: টাকার েদoয়ার েলাভ েদিখেয় িশ েক ধষর্ণ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িবeনিপ-জামায়ােতর সময় শামীম িছেলন ঢাকা মহানগর যুবদেলর সহ-সmাদক eবং িবeনিপর েকndীয়
pভাবশালী েনতার খুবi ঘিন । oi েনতার সুনজেরর কারেণ িতিন গণপূতর্  মntণালেয়র িঠকাদাির িনেজর
িনয়ntেণ িনেয় েনন। িজ েক শামীেমর ভেয় মিতিঝল, পlন, শািnনগেরর আoয়ামী লীেগর েনতাকমর্ীরা
পািলেয়  েবিড়েয়েছন।  রাজধানীর  সবুজবাগ,  বাসােবা,  মিতিঝলসহ  িবিভn  eলাকায়  িজ  েক  শামীম
pভাবশালী িঠকাদার িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন। পরবতর্ীেত 2001 সােল গণপূতর্  ভবেনর সব েটnার
িনয়ntণ করা  কেরন। িবeনিপ kমতায় থাকাকালীনi েস সmেদর পাহাড় গেড় েতােলন। িবeনিপ
kমতাচুয্ত  হেল  গণপূতর্  মntণালেয়র  আিধপতয্ ধের  রাখেত  েভাল  পািlেয়  যুবলীগ  েনতা  পিরচয়  িদেত
থােকন। তার িনয়ntেণ চেল গণপূতর্  মntণালেয়র সকল pকার সরকাির েটnার। ছয়জন astধারী েদহরkী
িনেয় চলােফরা করেতন িতিন।
ধানমিn পাnপথ eলাকায় েকu বািড় তুলেলi eকিট য্াট েপেতন িফেরাজ

ধানমিnর কলাবাগান kােবর কয্ািসেনা িনয়ntণ করেতন kাবিটর সভাপিত o কৃষক লীেগর েকndীয় েনতা
শিফkল আলম িফেরাজ। কৃষক লীেগর েকndীয় কিমিটর সদসয্ o বায়রার িসিনয়র সহ-সভাপিত িফেরাজ
eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন চাঁদপুর-5 (শাহরািs-হাজীগ ) আসেন আoয়ামী লীেগর মেনানয়নpতয্াশী
িছেলন। িফেরাজ কলাবাগােন 30 কাঠার জায়গা দখেল িনেয়েছন। 7/8 বছর ধের পাnপথ, কলাবাগান o
রাজাবাজােরর িকছু aংশ, িমরপুর েরােডর পূবর্ aংেশ যারা বািড় করেব তােদর নগদ টাকা o eকিট কের
য্াট িদেত হেতা িফেরাজেক। পাnপেথর eকিট েবসরকাির হাসপাতাল িনমর্াণ কাজ দiু বছর বn রােখ

িফেরাজ। পের েবাঝাপড়া হoয়ার পর িনমর্াণ কাজ চাল ুহয়। িফেরােজর সে  আেপাষ করেত হেয়েছ।
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