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গােয় া তথ

নতােদর িনয় েণ ক ািসেনা চালায় িবেদিশরা
১৪ িবেদিশর িব ািরত তথ  আইনশৃ লা বািহনীর হােত * িবপুল পিরমাণ অথ পাচার হে
িবেদেশ * খােলদ ও িজ ক শামীমেক িজ াসাবােদ বিরেয় আসেছ চা ল কর তথ

কাশ : ২৩ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকায় ক ািসেনা ব বসার িনয় ণ যুবলীগ ও ােসবক লীেগর কেয়ক নতার হােত থাকেলও এর বড়
অংশীদার (মািলকানা) িবেদিশরা। অৈবধ এ ব বসার ৪০-৬০ শতাংেশর মািলক িবেদিশরা।

বািক ৪০ ভাগ নতােদর হােত। যু রা সহ িবিভ  দশ থেক ক ািসেনা সাম ী তারাই দেশ িনেয় আেস।
ক ািসেনা ব বসা  হয় িবেদিশেদর হাত ধেরই। জুয়ার িসংহভাগ টাকাই তারা অৈবধ চ ােনেল িবেদেশ
পাচার করেছ।

এ েলা পিরচালনা করেছ অ ত অধশত নপািল। তােদর সহেযাগী  িহেসেব িবিভ  ক ািসেনােত কাজ
করেছ আরও শতািধক িবেদিশ। এরই মেধ  ১৪ িবেদিশর িবষেয় িব ািরত তথ  পাওয়া গেছ।

তারা মণ িভসায় বাংলােদেশ এেস ক ািসেনা ব বসা পিরচালনা করেছ। পাশাপািশ তারা অৈবধ চ ােনেল
িবপুল পিরমাণ অথ িনেয় যাে । সরকােরর একিট গােয় া সং ার িতেবদন এবং আইনশৃ লা বািহনীর

  আহম ল হাসান আিসক
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একািধক দািয় শীল কমকতার সে  কথা বেল এসব তথ  জানা গেছ।

এসব িবেদিশ নাগিরেকর িবষেয় খাঁজখবর  কেরেছন গােয় ারা।

এিদেক বুধবার অ  ও মাদক মামলায় ফতােরর পর যুবলীগ নতা খােলদ মাহমুদেক িজ াসাবােদ
ক ািসেনা স েক িব ািরত তথ  বিরেয় আসেছ।

গােয় া িজ াসাবােদ িতিন বেলেছন, ক ািসেনার মূল িনয় ক যুবলীগ নতা ইসমাইল হােসন স াট ও
ােসবক লীগ নতা মা া আবু কাউছারসহ কেয়ক নতা।

পুিলশসহ আইনশৃ লা বািহনীর িবিভ  পযােয়র কমকতােদর কােছ ক ািসেনার ভােগর টাকা পৗঁেছ দয়া
হেতা বেলও িতিন জানান। অপরিদেক ট ডার, চাঁদা ও অ বািজ এবং অথ পাচােরর অিভেযােগ বার
যুবলীগ নতা িজ ক শামীমেক অ  ও মাদকসহ ফতার কের র াব।

িজ াসাবােদ িতিন বেলন, তার িত ােন ২০-২৫ জন অবসর া  সরকাির কমকতা আেছন। যারা ট ডার
বািণজ  িনয় ণ কেরন। তােদর তেথ র িভি েত মােঠ নেমেছ গােয় ােদর একিট দল।

িজ াসাবােদ খােলদ আরও জানান, িবেদিশেদর সহায়তায় ক ািসেনা ব বসার য  চীন ও যু রা  থেক
আনা হয়।

এিদেক গােয় া িতেবদেন বলা হেয়েছ, শতািধক িবেদিশর মাধ েম ঢাকার াব েলােত ক ািসেনার
সার  ঘেট।  তারা  ক ািসেনা  পিরচালনায়  অিভ ।  ক ািসেনার  মাধ েম  তারা  বাংলােদশ  থেক  িবপুল

পিরমাণ অথ িনেয় যাে ।

তােদর মেধ  ১৪ িবেদিশর িব ািরত তথ  পাওয়া  গেছ।  তারা  হল-  দীেনশ  শমা,  রাজ মার,  অজয়
পারমাল,  দীপ  মার,  িহলিম,  ছাট  রাজ মার,  কৃ া,  িবেনাদ  মানািল,  ব ভ,  িবজয়,  বাবা,  েরশ
কােটল, হম  ও দীেনশ মার।

িতেবদেন আরও বলা হয়, ক ািসেনা ব বসার মূল িনয় ক ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর সভাপিত
ইসমাইল হােসন স াট।

এ ছাড়া ােসবক লীেগর সভাপিত মা া আবু কাউছার, ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর সাংগঠিনক
স াদক খােলদ মাহমুদ ভূঁইয়া, যু  সাধারণ স াদক এেকএম মিম ল হক সাঈদ, ােসবক লীগ
নতা মাবাে র,  যুবলীগ নতা  আরমান,  তছিলম,  জিসম উি ন,  এিটএম গালাম  িকবিরয়া  ক ািসেনা

ব বসা িনয় ণ কেরন। ওই ১৪ িবেদিশ তােদর ক ািসেনা ব বসার অংশীদার এবং মূল পিরচালক।

র ােবর  আইন  ও  গণমাধ ম  শাখার  পিরচালক  ল.  কেনল  সারওয়ার  িবন  কােশম  যুগা রেক  বেলন,
ক ািসেনা ব বসার সে  জিড়ত অেনক িবেদিশর িবষেয় তথ  পাওয়া গেছ। তােদর খঁুেজ বর করেত এরই
মেধ  িবিভ  ােন অিভযান চালােনা হে ।

িবেদিশরা পিরচালনা করত যসব াব : গােয় া িতেবদন থেক জানা যায়, ২০১৫ সােল িভে ািরয়া
ােব  ক ািসেনা  ব বসা   হয়  যুবলীগ  নতা  ইসমাইল  হােসন  স ােটর  হাত  ধের।  িতন  নপািল

নাগিরেকর মাধ েম িভে ািরয়া ােব এ ব বসা  হয়।

এরপর মিতিঝেলর াবপাড়া এবং আশপােশ ক ািসেনা  ব বসা জনি য় হেয় ওেঠ। এ ব বসার সার
ঘটেল যুবলীগ ও ােসবক লীেগর কেয়ক নতার হােত পুেরা ক ািসেনা ব বসার িনয় ণ চেল যায়।

এসব নতার অেনেকই আেগ যুবদল, ি ডম পািটর সে ও জিড়ত িছেলন। সরকার বদেলর পর এরা
রাজৈনিতক অব ান পিরবতন কের মতাসীনেদর ছ ছায়ায় আ য় নন।

গােয় া  িতেবদেন  আরও  বলা  হয়-িভে ািরয়া  াব,  কলাবাগান  াব,  মৗচােকর  সিনক  াব,
ওয়া ডারাস াব, ইয়ংেমনস াব, ঢাকা  গাে ন াব, এজা  াব, িদল শা াব, আরামবাগ াব,
মাহােমডান াব, মুি েযা া াব এবং উ রার একিট ােবর ক ািসেনার ব বসার মূল অংশীদার িছল

িবেদিশরা। সখােন আরও অ ত অধশত িবেদিশ কমরত িছল।

অবসর া  সরকাির কমকতােদর মাধ েম ট ডার িনয় ণ করেতন শামীম : গােয় া সূ  জানায়, ট ডার,

নতােদর িনয় েণ ক ািসেনা চালায় িবেদিশরা https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/223678/ নতােদর-িনয় ...

2 of 3 9/23/2019, 10:37 AM



ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

চাঁদা ও অ বািজ এবং অথ পাচােরর অিভেযােগ ফতার যুবলীগ নতা িজ ক শামীম অবসর া  সরকাির
কমকতােদর িদেয় ট ডার িনয় ণ করেতন।

এ ধরেনর অ ত ২৫ কমকতােক িতিন তার িত ােন অিলিখতভােব িনেয়াগ িদেয়েছন। এ কমকতারা
িবিভ  সরকাির দফতের তার হেয় লিবং করেতন। এমনিক তার িত ানেক কাজ পাইেয় িদেত িবিভ
দফতেরর সংি  কমকতােদর ঘুষ দয়ার ব ব াও করেতন তারা।

এ কােজর জ  সােবক সরকাির কমকতারা এক থেক িতন লাখ টাকা পয  বতন পেতন। 

িজ ক শামীমেক িজ াসাবােদর সে  যু  এক কমকতা বেলন, গণপূত িবভােগর কােনা ট ডার শামীম
িসি ডেকেটর  বাইের  যাওয়ার  কােনা  েযাগ  নই।  সখােন  শামীেমর  এক  আিধপত  রেয়েছ।
ট ডারবািজর সে  যু  আেছন এ িবভােগর ২০ জেনর বিশ সােবক কমকতা।

তার হেয় তারা সখােন লিবং করেতন। েয়াজেন ঘুষও িদেতন। শামীম িজ াসাবােদ সরকাির িবিভ
দফতেরর  িবিভ  কমকতােক  কীভােব,  কত  শতাংশ  হাের  ঘুষ  িদেতন-এ  িবষেয়ও  িব ািরত  বণনা
িদেয়েছন।

িজ াসাবােদ অেনক সরকাির কমকতার নামও বেলেছন, যােদর িবিভ  সমেয় িতিন মাটা অে র ঘুষ
িদেয়েছন।
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