
রা  ম ণালয় পুিলশেক অ াকশন িনেত বেলিছল ২০১৭ সােল

২০১৭ সােল পুিলশ সদর দফতের ম ণালেয়র পাঠােনা িচিঠর কিপ

রাজধানীেত ক ািসেনায় জুয়া খলা বে  রা  ম ণালেয়র িচিঠ পেয়ও অিভযােন নােমিন পুিলশ। উে া,
আইন েয়াগকারী  সং ার সদ েদর নীরবতায় ি াইেলই চেলেছ ক ািসেনা। জ  িনেয়েছ নতুন নতুন
ক ািসেনা। ীড়াসাম ী ও মূলধনী যে র িমথ া ঘাষণা িদেয় ক ািসেনার জ  িবেদশ থেক আনা হেয়েছ

েলট, পাকার টিবল ও ট মিশন। অিব া  হেলও সত , থানা থেক মা  ৫০০ গেজর মেধ  িদনরাত
এই খলাসহ নানা অপকম চলেলও তা ধরা পেড়িন পুিলেশর চােখ। অিভেযাগ উেঠেছ, মাটা অে র মাসহারা
আর মতাসীন দেলর ভাবশালী নতার িবেশষ েয়র কারেণ দেখও না দখার ভান করত পুিলশ। এমন
অিভেযাগও উেঠেছ,  চলমান  সাঁড়ািশ অিভযােনর সময় অেনক ক ািসেনার  িবেদিশ অংশীদােরর পালােনার
ব ব া কের িদেয়েছ পুিলশ। তেব পুিলেশর নীিত িনধারক পযােয়র একজন কমকতা বেলন, এই িনেদেশর
পরই জামান টাওয়ােরর ছয়তলা ভবেনর ক ািসেনা  ব  কের দয় পুিলশ। অিভযান চালােনা  হয় উ রার
িরি েয়শন ােব।

এ  ছাড়া  রা  ম ণালয়  ও  পুিলশ  সদর  দফতেরর  সূ া যায়ী,  ২০১৭  সােলর  ৮  জুন  রা  ম ণালয়
জনিনরাপ া  িবভােগর  আইন-২  শাখার  তৎকালীন  উপসিচব  তাহিমনা  বগম  া িরত  ( ারক
ন র-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৪.০০৩.১৭-৩০৮)  পুিলশ  মহাপিরদশক  বরাবর  লখা  িচিঠেত  রাজধানীেত
ক ািসেনা নামক জুয়ার আ ানায় জুয়া খলা বে  েয়াজনীয় আইনা গ ব ব া িনেত অ েরাধ জানােনা হয়।
ওই িচিঠেত িভে ািরয়া ািটং াব, ফুয়াং াব, ধানমি ড াব, সিনক াব, এজা  াব, কলাবাগান াব
ও প ন থানাধীন পুরানা প েন অবি ত জামাল টাওয়ােরর ১৪ তলায় একিট ক ািসেনার িবষয় উে খ করা
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সাখাওয়াত কাওসার
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হয়। একই সে  গৃহীত কায ম স েক ম ণালয়েক অবিহত করার অ েরাধ জানােনা হয় ওই িচিঠেত। পুিলশ
সদর দফতেরর অপরাধ মে ার মাধ েম তা িবিভ  অপােরশনাল ইউিনেট পাঠােনা হয়। এরপর িডএমিপ
জামান ওায়াের অিভযান চালায়। অেনক সময় ভাবশালী শীষ নতােদর কারেণ পুিলশ অ াকশেন যেত
পােরিন। ঢাকা মহানগর পুিলশ কিমশনার মাহা. শিফ ল ইসলােমর কােছ এ স েক জানেত চাইেল িতিন
এই িতেবদকেক বেলন, এ িবষেয় তার কােনা তথ  জানা নই। তেব সংি  সূে  জানা গেছ, িবিভ
অপােরশনাল ইউিনেট পাঠােনা হেলও রহ জনক কারেণ তা িবর হেয় যায়। নপথ  কারণ িহেসেব জানা
গেছ, সব ক ািসেনা  থেক মাটা  অে র মাসহারা পৗঁেছ যত রাজৈনিতক মতাধর ও নীিতবাজ িকছু

পুিলশ সদে র কােছ। ক ািসেনা ও ট ডারবািজর কারেণ ফতার হেয় িরমাে ড থাকা যুবলীগ নতা খােলদ
মাহমুদ ভূঁইয়া, গালাম িকবিরয়া শামীম ও কৃষক লীগ নতা শিফ ল ইসলাম িফেরাজ এরই মেধ  চা ল কর
তথ  িদেয়েছন তদ সংি েদর। িপেল চমেক ওঠা তেথ  অেনকটাই িব ত তদ সংি রা।  তেব তােদর
দওয়া তথ  িনেয় যাচাই-বাছাই চলেছ বেল জানা গেছ। ঢাকা মহানগর পুিলেশ কমরত নাম কােশ অিন ুক

কেয়কজন পুিলশ  কমকতা  বেলেছন,  ‘ওইসব ক ািসেনার  সে  জিড়তরা  এতটাই  ভাবশালী  য  তােদর
িব ে  কােনা  অ াকশন  িনেত গেল  আমােদর  চাকির  িনেয়ই  টানাটািন   হেয়  যত।’  তেব  চলমান
অিভযােন তারা সে াষ কাশ কেরেছন। ক ািসেনার সে  জিড়ত নপািলেদর পািলেয় যেত কারা সহায়তা
কেরেছন তা খিতেয় দখা হে  বেল জানান িতিন। এিদেক, ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশন-িডএনিসিসর
ময়র সাঈদ খাকন বেলেছন, ৯নং ওয়ােডর কাউি লর সাঈেদর অৈবধ ক ািসেনা ব বসার িবষেয় ানীয়

সরকার ম ণালয়েক ই মাস আেগ জািনেয়িছেলন। তবু ম ণালয় এ িবষেয় কােনা ব ব া নয়িন। ময়র
গতকাল  নগর  ভবেন  সাংবািদকেদর  এক ে র  জবাব  িদি েলন।  ধানম ীর  িনেদশনায়  চলমান  ি
অিভযানেক সাধুবাদ জািনেয় সাঈদ খাকন বেলন, এ অিভযান অব াহত থাকেব। দশবাসী এ অিভযানেক
সমথন িদে ন। এ অিভযােনর সফল পিরসমাি  ঘটেব বেল িতিন আশা কাশ কেরন।
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