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চ াম আবাহনী ােব র ােবর অিভযােন ােবর ভাবমূিত ু  হেয়েছ বেল দািব কেরেছন সরকারদলীয়
ইপ ও ােবর মহাসিচব সাম ল হক চৗধুরী এমিপ। রাববার িতিন যুগা রেক বেলন, কােনা ােব যিদ

বািণিজ ক িভি েত জুয়া  বা  ক ািসেনা  ব বসা  চেল,  তা  িনি ত হেয় এবং  খাঁজখবর িনেয়ই অিভযান
চালােনা উিচত। ক ািসেনা বা জুয়া চেল না অথচ ৪-৫ ঘ া াব িঘের রেখ অিভযান পিরচালনা করা হল।
তােত ােবর ভাবমূিত ু  হেয়েছ।

এিদেক মাহােমডান ােবর সাধারণ স াদক সয়দ শাহাবুি ন শামীমও তােদর ােব র ােবর অিভযােন
অসে াষ কাশ কেরন। ইপ আরও বেলন,  চ ােম আবাহনী,  মাহােমডানসহ বশিকছু াব  আেছ
য েলা ি িময়ার লীেগ খেল। এ েলা িয়ং াব। িনেজেদর অবসর সময় কাটােত ােবর ম াররা চাঁদা

িদেয় িনেজরাই তাস খলেল, তা দােষর নয়। চ াম াব, িসিনয়স াব, শাসন পিরচািলত াব, স
াবসহ িবিভ  ােব তাস খলা হয়। এটােক জুয়া বলা যায় না। কারণ এখােন বািণিজ ক উে  নই।

তেব ধানম ীর কেঠার িনেদশনায় ঢাকায় িবিভ  ােব অিভযান চািলেয় ক ািসেনা ব বসায়ী ও জুয়ািড়েদর
ফতার এবং তােদর িব ে  আইনগত ব ব া নয়ায় শাসনেক সাধুবাদ জানান িতিন।

র াব হািলশহের চ াম আবাহনী াব িলিমেটড, সদরঘােট মাহােমডান ািটং াব ও আইসফ া ির
রােড মুি েযা া সংসদ ীড়া চ  ােব শিনবার রােত অিভযান পিরচালনা কের। এর মেধ  মাহােমডান
াব ও মুি েযা া  ােব জুয়ার বাড, ঘুঁিট,  ডা াসহ িবিভ  সর াম পেলও আবাহনী  ােব তােসর

প ােকট ছাড়া িকছুই পায়িন র াব।

সাম ল হক চৗধুরী আরও বেলন, আবাহনী ােব অিভযােন তােসর প ােকট পাওয়া গেছ মা । সখােন
তা ক ািসেনা বা জুয়ার আসর িছল না। মাদক িছল না। তাহেল অিভযান কন?

ােবর ম াররা ২০০ টাকা চাঁদা িদেয় তাস খেল। সই চাঁদার টাকায় ােবর পিরচালনা ব য় বহন করা
হয়। কােনা কােনা খলায় পৃ েপাষকতা করা হয়। ফুটবল ফডােরশন বা অ  কােনা সং া তা াবেক
টাকা দয় না। এভােব যিদ অিভযান চালােনা হয়, তাহেল লাকজন খলাধুলা ছেড় চেল যােব। ীড়ার
উ য়ন বাধা  হেব।

অ িদেক মাহােমডান ািটং ােবর সাধারণ স াদক সয়দ শাহাবুি ন শামীম বেলন, িবিভ  ব বসায়ী
সদ রা ােব এেস বেস অবসর সময় কাটান। কাড খেলন। ডােনশন দন। কাড খলােক যভােব

শাসন অৈবধ ও জুয়া বলেছ, সটা তারা মানেত পারেছন না। কারণ তাস খলা ােবর ব বসা না। এটা
দীঘিদন চেল আসেছ। এ ধরেনর অিভযান চলমান থাকেল ভিব েত খলাধুলা ব  হেয় যােব। ােব
অিভযান চািলেয় সরকােরর মূল উে েক িবতিকত করার চ া হে  িক না, সই িবষয়িটও ভেব দখার
অবকাশ রেয়েছ বেল জানান িতিন।

  চ াম বু েরা
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