
    
     

িজয়া নােমর জৈনক pভাবশালীর সে  তার কেথাপকথেনর eকািধক ভেয়স েরকডর্  পাoয়া
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‘েটnার  িকং’খয্াত  গণপূেতর্ র  িঠকাদার  িজ  েক  শামীম  aৈবধ  েলনেদন  সংkাn  িহসাব  েরেখেছন  তার
aিফিসয়াল  খাতায়  (িবেশষ  েলজারবুক)।  কখন  কােক  কত  টাকা  ঘুষ  বা  কিমশন  িদেয়েছন-  তা  িলেখ
েরেখেছন e খাতায়।
eেত  নাম রেয়েছ যুবলীগ, ছাtলীগ েথেক  কের pভাবশালী aেনক রাজৈনিতক েনতার। যারা তার
কাছ েথেক িনয়িমত েমাটা aে র কিমশন িনেতন।
খাতায়  েলখা আেছ- েমগা pকেlর েবশ কেয়কিট কাজ েপেত েটnার মেূলয্র 1 শতাংশ েথেক 5 শতাংশ
পযর্n aথর্ কিমশন িহেসেব যােদর ‘হাডর্  কয্াশ’ (নগদ) েদয়া হেয়েছ, তােদর নােমর তািলকা।
eছাড়া েটnার হেলi িজ েক শামীেমর কাছ েথেক যুবলীেগর কিমশন িহেসেব েমাটা aে র টাকার ভাগ
েপেতন যুবলীগ দিkেণর সভাপিত iসমাiল েহােসন সmাট। 
েgফতােরর পর িজ েক শামীেমর aিফস কk েথেক udারকৃত খাতাপt o েটিলেফােনর ভেয়স েরকডর্
েথেক কিমশনpাpেদর নােমর তািলকাসহ eসব তথয্ েপেয়েছ আiনশৃ লা বািহনী।
রয্াব বলেছ, িজ েক শামীেমর সে  সমােজর pভাবশালী aেনেকর হট কােনকশন িছল। রাজৈনিতক পদ-
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পদিবধারী েনতা ছাড়াo 5-6 জন মntীর সে  তার ঘিন তা িছল oেপন িসেkট।
আiনশৃ লা বািহনী জৈনক িজয়া নােমর eক বয্িkর নাম জানেত পাের। যােদর সে  িজ েক শামীম েমাটা
aে র aৈবধ েলনেদন করেতন। আবার aেনেকর সে  েগাপনীয় কথাবাতর্ া িতিন িনেজর েমাবাiল েফােন
েরকডর্ o কের রােখন।
তার  3িট  েমাবাiল  েফােন  aেনক  tপূণর্  তথয্pমাণ  পাoয়া  েগেছ।  কাজ  েপেত  রাজৈনিতক
pভাবশালীেদর  পাশাপািশ  সিচব  েথেক   কের  pেকৗশলীেদর  কাuেকi  pাপয্  কিমশন  েথেক  বি ত
করেতন না িতিন। 
pভাবশালীেদর  েফান  :  রয্াব  বলেছ,  েবশ  কেয়কিদন  আগ  েথেকi  িজ  েক  শামীেমর  েটnারবািজ  o
aথর্পাচােরর িবষেয় সুিনিদর্  তথয্ পাoয় যায়। eসব তথয্ যাচাiেয়র পর শামীমেক েgফতােরর িসdাn
েনয়া হয়।
আটেক েফলা হয় pভাবশালী ei িঠকাদারেক রয্ােবর জােল। kবার েভাের রয্ােবর eকিট েগােয়nা িটম
ছdেবেশ শামীেমর বািড়েত হািজর হয়। িকn বািড়র দরজা েভতর েথেক বn িছল। দরজা খুলেত বলায়
েভতর েথেক পিরচয় জানেত চাoয়া হয়।
e সময় রয্াব কমর্কতর্ ারা েকৗশলগত কারেণ পিরচয় েগাপন কের িভn পিরচেয় দরজা খুলেত বেলন। দরজা
েখালার সে  সে  রয্াব সদসয্রা েভতের ঢুেক পেড়ন। pথেমi তার astধারী বিডগাডর্ েদর আটক করা হয়।
eরপর িজ েক শামীেমর কেk ঢুেক পেড়ন রয্াব সদসয্রা। িনেজর aিফস কেk হঠাৎ রয্ােবর িটম েদেখ
হতভm হন িতিন। িবচিলত হেয় pভাবশালীেদর েফান করেত  কেরন।
িজ েক শামীেমর েফােন েবিশর ভাগ pভাবশালী সাড়া না িদেলo েকu েকu শামীমেক েছেড় েদয়ার জনয্
রয্াব কমর্কতর্ ােদর aনেুরাধ কেরন। িকn uc পযর্ােয়র িনেদর্শ থাকায় েকােনা aনেুরাধi কােজ আেসিন।
সকাল 9টার িদেক শামীেমর হােত হাতকড়া পিরেয় েদন রয্াব সদসয্রা।
eরপর তার বাসায় তlািশ  হয়। তার aিফস কkসহ বাসার িবিভn জায়গা েথেক িবপুল aে র নগদ
টাকা, 8িট বয্াংেকর েচকবi, 2শ’ েকািট টাকার eফিডআর, ast, িল o মেদর েবাতল udার করা হয়। 
10 েকািট টাকার aফার : হােত হয্াnকাফ লাগােনার পর িজ েক শামীম তদিবেরর হাল েছেড় েদন। eবার
িতিন  aিভযােন  uপিsত  রয্াব  কমর্কতর্ ােদর  ময্ােনেজর  েকৗশল  েনন।  eকজন  রয্াব  কমর্কতর্ ােক  িতিন
তাৎkিণকভােব 10 েকািট টাকার aফার েদন।
িজ েক শামীম বেলন, ‘আমােক েছেড় েদন। eখনi 10 েকািট টাকা িদিc। চাiেল আরo েদব। েযখােন
েযভােব বলেবন েসখােন টাকা েপৗঁেছ েদব। ধু আমােক eবােরর মেতা েছেড় িদন।’
িকn েমাটা aে র টাকার pেলাভেনo কাজ হেc না েদেখ িজ েক শামীম aসুsতার ভান কেরন। বুেক
বয্থা হেc বেল জানান িতিন। তখন তােক aিফস কেkরi eকিট েচয়াের বসার aনমুিত েদয়া হয়। 
রয্াব সূt জানায়, েgফতােরর পর শামীমেক িনেচ নািমেয় আনা হেলo রয্ােবর গািড়েত uঠেত িতিন রািজ
হিcেলন না। শামীম তার েকািট টাকা মেূলয্র আলফাডর্  গািড়েত কের যাoয়ার icা pকাশ কেরন।
িকn তার েস icা পূরণ হয়িন। বাiের দাঁড়ােনা িপকআেপ তুেল তােক রয্াব কাযর্ালেয় িনেয় যাoয়া হয়। 
সূt জানায়, িজ  েক  শামীম সব সময়  িবেশষ িনরাপtা বহর িনেয় চলােফরা করেতন। তার  গািড়বহের
10-12িট েমাটরসাiেকল, দিুট মাiেkাবাস, পুিলেশর বয্ব ত ািফক সর াম o oয়ািকটিক বয্বহার করা
হেতা।
eছাড়া শামীেমর বিডগাডর্ েদর গােয় িবেশষ িনরাপtা েফাসর্ কতৃর্ ক বয্ব ত জয্ােকট সাদশৃয্ েপাশাক েদখা
যায়। যা রীিতমেতা েবআiিন। 
েকu ei িজয়া : িজ েক শামীম pভাবশালী aেনেকর সে i aৈবধ কিমশন o ঘুষ েলনেদেনর আলাপ
কেরন িনেজর েমাবাiল েফােন। তেব pমাণ রাখেত aেনেকর সে i কথাবাতর্ া বলার পর েফােন তা েরকডর্
কের রাখেতন।
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আবার aেনেকর সে  েহায়াটসaয্াপ, ভাiবার, েমেস ার o iেমা বয্বহার কের কথাবাতর্ া বলেলo aনয্
আেরকিট েফােন তা েরকডর্  কের রােখন। e কারেণ শামীেমর েমাবাiল েফানিট aতয্n tপূণর্ আলামত
িহেসেব িবেবচনা করা হেc।
ফেরনিসক পরীkার মাধয্েম aৈবধ েলনেদেনর সে  জিড়তেদর ভেয়স িচিhত করা হেব বেল জািনেয়েছন
সংি  কমর্কতর্ ারা।  
সূt জানায়, িজয়া নােমর eক বয্িkর সে  কেথাপকথেনর eকািধক ভেয়স েরকডর্  রেয়েছ তার েমাবাiল
েফােন। eসব কেথাপকথেনর েবিশর ভাগi িচtজগেতর নািয়কা, মেডল o েশািবজ জগেতর তারকােদর
িঘের।
েটnার সংkাn কােজ িতিন aেনক সময় pভাবশালীেদর ময্ােনজ করেত eসব মেডল o uঠিত নািয়কােদর
বয্বহার করেতন। 
সূt বলেছ, িজ েক শামীেমর ঘিন  িহেসেব পিরিচত eক বয্িk দীঘর্িদন ধেরi পূতর্  মntণালেয় দাপেটর সে
েঘারােফরা  কেরন।  তার  নাম  িজয়া।  aথচ  িতিন  পূতর্  মntণালেয়র  েকােনা  কমর্কতর্ া  বা  কমর্চারী  নন।
আবার িতিন েকােনা রাজৈনিতক েনতাo নন।
তেব পূতর্  মntণালেয়র সবর্sের তার pভাব  েচােখ পড়ার মেতা। সবাi  তােক েদখেল সালাম  েদয়, সমীহ
কের। িলফটময্ানরা তটs হেয় পেড়। মntীর কেk েঢাকার আেগi দরজা খুেল দাঁিড়েয় থােকন কমর্চারীরা।
জানা যায়, বাংলােদশ েথেক েয কয়জন িস াপুের েমিরনা েব কয্ািসেনােত িনয়িমত জয়ুা েখলেত যান িজয়া
তােদর aনয্তম। িস াপুেরর কয্ািসেনােত িজয়া হাজার হাজার ডলার uিড়েয় েদন aবলীলায়। েদেশর মেধয্
িবিভn জায়গায় চলােফরা কেরন েহিলকpাের। িজয়ার বািড় চ gােমর ফিটকছিড়।
রাজধানীর  লশান-1  e  িতিন  থােকন।  লশােনর  েহােটল  oেয়িsেন  তােক  িনয়িমত  েদখা  যায়।  ei
িজয়ার  রাজৈনিতক  ‘হট  কােনকশন’  সরকার  বদেলর  সে  সে  বদেল  যায়।  িবeনিপ  আমেল  িতিন
িবeনিপর েলাক। আoয়ামী লীগ আমেল আoয়ামী লীগ। 
eকজন রয্াব কমর্কতর্ া বেলন, িজ েক শামীেমর সে  ei িজয়ার মেতা আরo aেনক pভাবশালীর ঘিন তা
রেয়েছ। যােদর কােছ টাকা-পয়সা aেনকটা গােছর পাতার মেতাi মলূয্হীন বs।
েgফতার কের গািড়েত েতালার সময় িজ েক শামীম তার কমর্চারীেদর বেলন, ‘ei কয়টা টাকা দাo েতা।
সে  িনেয় যাi।’ e কথা বেল িতিন 1 হাজার টাকার েনােটর কেয়কটা বািnল েহলােফলায় তুেল পেকেট
ভরার েচ া কেরন।
িকn  রয্াব  জািনেয়  েদয়,  েgফতার  হoয়ার  পর  সে  নগদ  eকিট  টাকাo  েনয়ার  েকােনা  সুেযাগ  েনi।
aগতয্া টাকা েলা আবার যথাsােন েরেখ িদেত বাধয্ হন িতিন।
রয্াব জানায়, িজ েক শামীম aিভনব uপােয় েটnারবািজ করেতন। সmpিত i-েটnার পdিত চালু হoয়ায়
মলূত িজ েক শামীেমর মেতা িঠকাদারেদর আরo সুিবধা হেয়েছ।
কারণ আেগ েথেকi দরপেt eমন শতর্  েযাগ করা হয় যােত পূবর্িনধর্ািরত িঠকাদার িহেসেব িজ েক শামীেমর
pিত ানi কাজ পায়। eজনয্ সংি  দফতর o aিধদফতেরর ucপযর্ােয় নীিতিনধর্ারকরা িনধর্ািরত েরেট
কিমশন িনেতন।
দীঘর্িদন ধের eমন কিমশন েলনেদেনর ফেল িজ েক শামীম aেনক কমর্কতর্ ারi আsাভাজন হেয় oেঠন।
ফেল  পূতর্  সংkাn  েমগা  pকেlর  80  শতাংশ  কােজর  সে i  েকােনা  না  েকােনাভােব  িজ  েক  শামীেমর
pিত ান িজেকিবিপeল যুk থােক।
েকােনািট  িতিন  িনেজi  কেরন।  আবার  েকােনা  েকােনা  কাজ  েজিভ’র  (েযৗথ  uেদয্াগ)  মাধয্েম  কেরন।
আবার েবশ িকছু কাজ িতিন aনয্ িঠকাদাির pিত ােনর কােছ 5 েথেক 7 পােসর্n কিমশেন িবিk কের
েদন। 
পপুর  পারমাণিবক  pকেlর  েবশ  কেয়কিট  কাজ  িনেত  িজ  েকর  pিত ানেক  রীিতমেতা  েমাটা  aে র
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aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

কিমশন িদেত হয়। eভােব পপুের কাজ পায় সািজন ে ডাসর্, eনিডi, পােয়ল, িসিভল iি িনয়াসর্, জামাল
aয্াn সn o হাসান aয্াn bাদাসর্।
রয্াব  জানায়,  িজ  েক  শামীেমর  িব েd  মাদক,  ast,  মািন  লnািরংেয়র  সুিনিদর্  aিভেযােগ  eকািধক
মামলা করা হেয়েছ। eর মেধয্ মাদক বা aেstর েয েকােনা eকিট মামলা তদn করেব রয্াব। যােত কের
আiেনর ফাঁক গেল তার মিুk পাoয়ার সুেযাগ সীিমত হেয় আেস। 
রয্ােবর আiন o গণমাধয্ম শাখার পিরচালক সােরায়ার িবন কােশম শিনবার যুগাnরেক বেলন, সুিনিদর্
aিভেযােগর িভিtেত িজ েক শামীমেক েgফতার কের রয্াব।
িবিভn মহেল তার হট কােনকশেনর কথা েনিছ। তেব আiেনর েচেয় কারo হাত লmা নয়। েস যতi
pভাবশালী েহাক না েকন, aপরাধ করেল তােক শািs েপেতi হেব।  
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