
নজরদািরেত এমিপরাও অেনেক আ েগাপেন
যত বেড়া গডফাদারই হাক, অিভযান চালােনার িনেদশ ধানম ীর ** তািলকা িনেয় মােঠ
আইন শৃ লা বািহনী, সারােদেশ অিভযান চলেছ

কাশ : ২৪ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ সরকার ও দেলর সব ের চলেছ
ি  অিভযান।  ঘাষণা  িদেয়েছন,  অ ায়কারী,  নীিতবাজেদর
কােনা ছাড় দেবন না িতিন। ক ীয় ছা লীেগর সভাপিত-সাধারণ

স াদকেক পদ  থেক সিরেয় িদেয়েছন অিভেযাগ পাওয়ার সে
সে ই।  গত  বধুবার  ফতার  হেয়েছন  যবুলীগ  ঢাকা  মহানগর
দি েণর সাংগঠিনক স াদক খািলদ মাহমদু ভঁূইয়া। ফতার করা
হেয়েছ যবুলীেগর নতা  নামধারী  িজ ক শামীম  ও কৃষক লীেগর
নতা মাহা দ শিফ ল আলম িফেরাজেক।

জানা গেছ, এই তািলকায় রেয়েছন আেরা অেনক ‘রাঘব বায়াল’,
যােদর িশগিগরই ফতার করা হেত পাের। নজরদািরেত রেয়েছন
সােবক ম ী-এমিপ ও বতমান  এমিপরাও।  ায় ১  হাজার জেনর

তািলকা িনেয় সারােদেশ মােঠ নেমেছ আইনশৃ লা র াকারী বািহনী। স াস, চাঁদাবািজ, নীিত, মাদক,
জয়ুা, ট ডারবািজসহ িবিভ  ধরেনর অপরাধ-অপকেমর অিভেযাগ রেয়েছ তািলকাভু  এসব নতাকমীর
িব ে । সারােদেশ চলমান অিভযােন িবতিকত অেনক নতাকমী ইিতমেধ  আ েগাপেন গেছন।

গত বার যু রাে র উে েশ রওনা হওয়ার আেগর িদন এ িবষেয় কেয়কিট আইনশৃ লা র াকারী
বািহনীর ধােনর সে  বঠক কেরন ধানম ী। এ সময় ধানম ী  ভাষায় ক ািসেনা, জুয়া, মাদক,
ট ডারবািজ ও স ােসর সে  জিড়তেদর িব ে  কেঠার ব ব া নওয়ার িনেদশ দন। অপরাধী যত বেড়া

গডফাদার হাক না  কন,  চলমান  অিভযান  অব াহত  রাখার িনেদশ িদেয়  ধানম ী  বেলন,  ‘মাদক,
অিনয়ম,  নীিতর চ  না  ভাঙা  পয  অিভযান চলেব।  এ ব াপাের যন কােনা  আপস না  হয়,  আিম
অ পি ত  থাকেলও  যন  তা  কনিটিনউ  হয়।’  গতকাল  সকােল  সিচবালেয়  আওয়ামী  লীেগর সাধারণ
স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর এ তথ  জািনেয় বেলন, িনউ ইয়েকর পেথ
রওনা হওয়ার আেগ িবমানব ের এমন িনেদশনাই িদেয় গেছন ধানম ী। অিভযান র পর মতাসীন
দেলর অেনক নতা গা ঢাকা িদেলও কােরা কােরা ওপর নজর রাখা হেয়েছ জািনেয় িতিন বেলন, এখােন
কােরা সে  কােনা আপস বা ছাড় দওয়ার  নই।

ায় একই ধরেনর ব ব  রেখেছন গতকাল সিচবালেয় রা ম ী আসা ামান খান কামালও। িতিন
বেলন, ‘গডফাদার- া ডফাদার বা রাঘব বায়াল বেল আমােদর কােছ িকছু নই। আমরা অপরাধী িচিন।
অপরাধী  য-ই হাক,  তােক আমরা আইেনর আওতায় িনেয় আসব।’  এক ে র জবােব িতিন বেলন,
‘জিড়ত সংসদ সদ রাও সই আইেনর আওতায় চেল আসেবন। কােজই রাঘব বায়াল বেল আমােদর
          কােছ িকছু নই।’

আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর  তািলকার  িভি েতই  রাজধানীেত  ক ািসেনােত  অিভযান,  ক ািসেনা
পিরচালনাকারী,  নীিতবাজ- ট ডারবাজেদর  ফতারসহ  অিভযান  চালােনা  হে ।  জানা  গেছ,

  আবলু খােয়র ও মেহদী হাসান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

এলিজআরিড, গণপূত, সড়ক ও জনপথ অিধদ র, িশ া েকৗশল অিধদ েরর ইি িনয়াররাও ট ডার-
বািণেজ র  বেড়া  অে র  ভাগ  পান।  ামীণ  অবকাঠােমা  িনমােণ  বিশরভাগ  কাজ  বা বায়ন  কের
এলিজআরিড। রা াঘাট, ি জ মরামত না কের বিশরভাগ িবল উে ালন করা হেয়েছ এমন অিভেযাগও
রেয়েছ।  জিড়ত ট ডারবাজ ও  ইি িনয়ারেদরও  এই  তািলকায়  নাম  রেয়েছ।  এছাড়া  ট ডারবািজ  ও
চাদঁাবািজর টাকার ভাগ পান যবুলীগ, ােসবক লীেগর নতারা এবং িকছু এমিপ। এ কারেণ উপেজলা
পযােয় ২০০-৩০০ কািট টাকা বরা  দওয়া হেলও কােজর কাজ িকছু হয় না। সবই হয় লটুপাট। এেত
িকছু িদন যেত না যেতই বহাল অব া হয় রা ঘােটর। েভাগ পাহায় সাধারণ মা ষ।

দলীয় সূ  জানায়, আওয়ামী লীগ ও এর সহেযাগী সংগঠন েলার িবতিকত নতােদর িব ে  সবা ক
অিভযান  হওয়ায় আতে  রেয়েছন মতাসীন দল ও সহেযাগী সংগঠেনর অপরােধ যু  নতাকমীরা।
সরকার ও দেলর কেয়কজন নীিতিনধারণী পযােয়র নতা জানান, টানা ১০ বছর মতায় থাকার বােদ
আওয়ামী লীগ ও এর সহেযাগী সংগঠন েলার একে িণর নতাকমী নানা অপরাধমলূক কােজ জিড়েয়
পেড়েছন। িবেশষ কের অ  দল থেক যাগদানকারী  হাইি ড নতাকমীেদর অেনেক ম ী-এমিপেদর
ছ ছায়ায় থেক এসব অপরাধ কের আসেছন, যা দল ও সরকােরর ভাবমিূতেক চরমভােব িবপ  কের
তুেলেছ। িবএনিপ-জামায়াত থেক আসা অ েবশকারীরা পদ পেত যবুলীগ,  ছা লীগ ও ােসবক
লীেগর একে ণীর শীষ নতােদর বেড়া অে র টাকা ঘষু িদেয়েছন। এই টাকা তলুেতই তারা সব অপকম
দলীয় পিরচেয় কের আসেছন। কেয়কজন হাইি ড নতা এ কথা ীকারও কেরেছন। অপরাধীেদর জ
সরকােরর িব য়কর উ য়ন ও অ গিতর িচ  অেনকটাই ান হেয় পেড়েছ।

নীিতিনধারক পযােয়র ই জন নতা জানান, শীষ নতােদর নীিত-স াস ও মাদেকর অিভেযাগ আসার
পর ধানম ী শখ হািসনা পুেরাপুির ‘িজেরা টলাের ’ অব ান নন। আওয়ামী লীগ, যবুলীগ, ছা লীগ,

ােসবক লীগসহ িবিভ  সহেযাগী সংগঠেনর অেনক নতার নানা অপকেমর তথ ও ধানম ীর কােছ
রেয়েছ। এসব নতা কাথায় কী করেছন, স স েক দেলর িবিভ  সূ  এবং একািধক গােয় া সং ার
মাধ েম িনয়িমত তথ ও পান িতিন।  তােদর অেনেকর আমলনামাও এক বছর ধের িনয়িমত পযেব ণ
কেরেছন িতিন। তাছাড়া আওয়ামী লীেগর এবােরর িনবাচনী িত িত েলার অ তম ধান অ ীকারই
হে  মাদক, স াস ও নীিত রাধ কের দেশ শাসন িত া করা। আগামী ২১ ও ২২ িডেস র দেলর
২১তম  জাতীয়  সে লেনর  আেগই  আওয়ামী  লীগ  ও  এর  সহেযাগী  সংগঠন েলার  নতেৃ  ণগত
পিরবতন আনেত এই উেদ াগ।

বছেরর থম মাস থেক এমিপেদর কমকা  পযেব ণ কেরন শখ হািসনা

এ বছেরর জা য়াির থেকই এমিপেদর সািবক কমকা  পযেব ণ কেরন শখ হািসনা। এমিপেদর জ
১০িট  িবষেয়  িনেষধা া  আেরাপ  করা  হেয়িছল।  এ েলা  হেলা  ট ডাের হ ে প না  করা,  সামািজক
িনরাপ া ব নীর অথ সিঠকভােব ব বহার করা, উ য়নকােজ হ ে প না করা, িনেয়াগ-বািণজ  না করা,
থানা-পুিলেশ জািমন ও মামলায় তদিবর থেক িবরত থাকা, অ  দল থেক লাক না ভড়ােনা, প তির
না করা, দলীয় কা ল িনরসন করা, ানীয় শাসেন রদবদেল ভূিমকা না রাখা, মতা ও ভাব খািটেয়
ব বসা-বািণজ  না  করা  এবং মাদকসহ অৈবধ ব বসায়ীেদর সে  যাগােযাগ না  রাখা। এই িনেদশনা
অমা কারী এমিপরা এখন নজরদািরেত রেয়েছন।
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