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চ াম আবাহনী ােবর জুয়ার আসর থেক গত পাঁচ বছের িত ানিটর মহাসিচব ও জাতীয় সংসেদর ইপ
শাম ল হক চৗধুরী ১৮০ কািট টাকা আয় কেরন বেল দািব কেরেছন সাইফ আিমন নােম একজন পুিলশ
পিরদশক। গত ২০ সে র িনেজর সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ফসবুক ওয়ােল এ সং া  একিট পা
দন িতিন। িবষয়িট সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ভাইরাল হেয়েছ। পুিলেশর ওই কমকতা একসময় হািলশহর

থানা,  চ াম  মহানগর  আদালেতর  হাজতখানাসহ  িবিভ  থানায়  কমরত িছেলন।  বতমােন  িতিন  ঢাকায়
কমরত। ফসবুেক িতিন যা িলেখেছন তা ব  তুেল ধরা হেলা- াব-জুয়া-সাংসদ এবং ওিস ক ািসেনা, াশ,
হাউিজ, হাজাির, কাইট, পয়শা (চাঁন তারা) এ েলা আবহমান কাল থেকই মহানগর ও জলা সদেরর ওিসেদর
িবনা ঝােমলায় মাটা টাকা পাওয়ার পথ। মহানগেরর াটেকি ক দহ ব বসা, ম ােসজ পারলার েলা ওিস
সােহবেদর ২য় ইনকাম জনােরিটং  এিসসট া  কের, থানার ক ািশয়ার কােলকশন কের ওিসর িতিনিধ
িহেসেব। াবপাড়ার ওিসরা  এই ই খাত থেকই দিনক ৫ লাখ কের িনেলও মােস  তা দড় কািটেত
পৗঁছায়। এবার আেছ থানার িসিভল িটম, িসেয়রা ড/নাইট, িলমা ড/ নাইট/ গলফ ড নাইট। এরপর িডিব।

িডিব একসে  নয় না, তািলকা অ যায়ী ব ি গতভােব সং হ করা হয়। িত মােসই   ইউিনট থেক
কমরত অিফসারেদর তািলকা আপেডট কের হাউস েলােত পাঠােনা হয়। বািক থােক মাদক, ওিসরা এখন
মাদেকর টাকা নয় না। মফ েলর ওিসরা চায় সারা বছর মলা। মলা মােন ধামাকা ধামাকা নৃত , জুয়া,
হাউিজ, ওয়ান/ টন আর ডা া খলা। দিনক ওিসর ৫০ হাজার, মাসাে  ১৫ লাখ, িতন মাস চলেল ৪৫। ব স!
আেগর পাি ং ি , আর পেররটা মজুদ। বািক িদেন যা পান সব বানাস। ঢাকায় মনন সােহব একিটর
চয়ার অল ৃত কেরেছন। দােষর িকছু নাই। রাজনীিত বেল নকশালীরা টাঁকশালী। অথাৎ টাঁকশােলর মািলক

তারা হন। চ ােম শাম ল হক মা ার (!)। িছঃ িধ ার জানাই। আমার িনেজর িহসােব িতিন আজ ৫ বছর
চ াম আবাহনীর জুয়ার বােডর মািলক, ত াবধায়ক এবং গডফাদার। দিনক সবিন  ১০ লাখ কের িনেলও
আজ ৫ বছের ধু জুয়া থেক িনেয়েছন ায় ১৮০ কািট টাকা। াবিট হািলশহর থানায়, এমিপ সােহব ওিসর
জ  মােস হাজার দেশক টাকা পাঠান িছঁচেক িছনতাইকারী  ও মাদকেসবী দীঘেলর মারফত (তথাকিথত
যুবলীগ নতা)। টাকার এত অবনয়েন হািলশহেরর ওিসরা সই টাকা নন না। যিদও ওই থানায় ১৩০০িট দহ
ব বসার আলয় আেছ। ওিস দিনক বাসা িত ৫০০ টাকা কের ৬০ হাজার পান। মােস এখােন ১৮ লাখ পান,
তাই মা ােরর জুয়ার আখড়া মুফেত চলেলও রা কেরন না। এই হক মা ােরর অথশালী হেয় ধরা ক সরা

ান করার অ  কারবার হেলা ইয়াবা ানিজট। সরকােরর কড়াকিড় আেরােপর আগ পয  টকনাফ থেক
আসা ইয়াবার ৮০ ভাগ তার পিটয়ায় ানিজট িনত। এবং র াব এর এনকাউ টাের মা ার সােবর ইয়াবা উইং
কমা ডার িনহত হেল দীঘ এক যুগ পর চ ােমর শন কেলািন ইয়াবা ব বসা ব  করেত বাধ  হয়। শত
অিভযান আর আ িরকতা সে ও যা ব  করেত পােরনিন িসএমিপর সােবক কিমশনার জনাব মাহা. সিফ ল
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িনজ  িতেবদক, চ াম
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ইসলাম, জনাব জিলল, জনাব ইকবাল বাহার চৗ.। অথচ হক মা ার ধায়া তুলসী রেয় গেলন। জুয়া িদেয়
এবং িনেয় দশময় ায় একই অব া। আেগর সরকাের কেরেছন খাকা, আ াস, ফালু, এখন করেছন মনন,
শাম  মা ার, খািলদ।
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