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আসেছ শুি  aিভ
র uেদব্াধেনর পরপ
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েমিডকয্ােলর পদ
াত, েরলoেয়র 
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শাি  িদেলi হেব না। aপকম র্কারীেদর সােথ েতয্ক েরর আiন-শৃ লা বািহনীর সদ  o শাসেনর কম র্কত র্ারা জিড়ত। সকেলর 
িবরুে  সমানভােব ব া না েনয়া হেল aপরাধ থামেব না। 

eিদেক আoয়ামী লীেগর aপকম র্কারীেদর কাuেক ছাড় েদয়া হেব না। দেলর েক ীয় েনতারাo নজরদািরেত রেয়েছন eমন ম  
কেরেছন দেলর সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর। সব্রা ম ী আসাদু ামান খাঁন কামাল বেলেছন, েজলা-uপেজলায় েয েকu 
aপরাধ করেল তােদর িবরুে  ব া েনয়া হেব। 

সূ  জানায়, 25 েসে মব্র আoয়ামী লীেগর কায র্িনব র্াহী কিমিটর সভায় ধানম ী েশখ হািসনা যুবলীেগর ঢাকা দি েণর দুi েনতা 
স েক র্ িবরূপ ম  কেরন। eরপর তােদর নানা aপকেম র্র কথা uেঠ আেস গণমা েম। eরপর িবিভ  ােবর কয্ািসেনা aিভযান 
শুরু হয়। ে ফতার করা হয় ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমুদ ভূiঁয়ােক। eরপর পরi িবিভ  
ােবর aিভযােন uেঠ আেস আoয়ামী লীেগর তৃণমূল েথেক শুরু কের aেনক বড় বড় েনতার নাম। াবগুেলার পিরচালনা কিমিটেত 

থাকার কারেণ সােবক ম ী o oয়াক র্াস র্ পািট র্র সভাপিত রােশদ খান েমনন, েসব্ ােসবক লীেগর সভাপিত েমা া েমা. আবু কাuসার, 
ঢাকা মহানগর দি ণ আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক শােহ আলম মুরাদ, দুদেকর আiনজীবী েমাশারফ েহােসন কাজলসহ aেনক 
ভাবশালীেদর নাম কাে  আেস। eছাড়া eসব কয্ািসেনার টাকার ভাগ রাজনীিতর েকান পয র্ায় o শাসেনর েকান পয র্ােয় পয র্  

ভাগ বােটায়ারার টাকা েপৗঁছােত eসকল ত  ধানম ীর কায র্ালেয় িরেপাট র্ িদেয়েছ েগােয় া সং াগুেলা। 

রাজৈনিতক েনতােদর পাশাপািশ শাসেনর িবিভ  পয র্ােয়র কম র্কত র্ােদর নামo uেঠ আসায় চলেছ সমােলাচনা। মিতিঝল থানার 
eকেশা গেজর মে  চারিট াব কী কের কয্ািসেনা চালায় eবং eেতািদন েকেনা aিভযান চালােনা হয়িন তা িনেয় uেঠ । তৃণমূল 
েনতােদর ম  দুন িত  রাজৈনিতক েনতােদর পাশাপািশ শাসেনo শুি  aিভযান চালােত হেব। তা না হেল eকজন েনতা েগেল 
আেরকজন েনতা aপকেম র্র পাহাড় গেড় তুলেব। 

দেলর শুি  aিভযানেক সব্াগত জানাে ন েনতারা। দেল যারা aপকম র্কারীেদর য় িদে ন তােদর িবরুে o িতবাদ uঠেছ দেলর 
েভতর েথেক। গতকাল যুবলীগ েচয়ার ান oমর ফারুক েচৗধুরীর সমােলাচনা কের েস ার ফর িরসাচ র্ aয্া  iনফরেমশন 
(িসআরআi) eর ƣজ  গেবষক o সহকারী েকািড র্েনটর ত য় আহেমদ েফসবুেক eক বছর আেগর ‘যুবলীগ ঢাকা দি েণর কিমিট 
েভেঙ িদেত েশখ হািসনার িনেদ র্শ’ eমন eকিট িনuজ েশয়ার িদেয় িলেখেছন, িনuজটা িঠক 2 বছর আেগর! েচয়ার ান ার ei 2 
বছর িক আ ল চুষিছেলন? নািক যুবলীগ েশখ হািসনার আেদশ িনেদ র্েশর বাiের? 

 

 


