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শামীপ্টমর ঘুপ্টের ক্যাশশয়ার পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয়র মুশমতুর 

বড় অপ্টের শিশলিং হপ্টর্া শিপ্টক্র্প্টির অশিপ্টে িগপ্টে ঘুে শেপ্টর্ রাখা হপ্টর্া বস্তাভশর্ত টাক্া * 

সগাপি খবর িাঁে হওয়ায় পার্র্াশড় সগাটাপ্টেি অপ্টিপ্টক্ 

শি সক্ শামীপ্টমর আেল ক্যাশশয়ার এখি আইিশৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাশহিীর িিরোশরপ্টর্। িাম র্ার মুশমতুর। পুপ্টরা িাম মুশমতুর 

রহমাি। পেশব শেশিয়র েহক্ারী প্রধাি। অশিে ক্প্টরি মন্ত্রণালপ্টয়র স াট ক্প্টক্ষ। শক্ন্তু ক্াি র্ার স াট িয়, আেল ক্াি বড় বড় োও 

মারা। 

এক্িি উচ্চপেস্থ ক্ম তক্র্তার েমর্ তি শিপ্টয় শর্শি হপ্টয় উপ্টেপ্ট ি খুবই সবপপ্টরায়া। র্াই গৃহায়ি ও পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় স াগোপ্টির সরক্ি ত চার 

ব র হপ্টলও প্রায় শর্ি ব র সর্প্টক্ র্ার োপপ্টট েবাই অশস্থর। ক্াঁশড় ক্াঁশড় টাক্ার গরপ্টম ধাপ্টর-ক্াপ্ট  অন্যপ্টের সভড়া োয়। 

সমাটা অপ্টের ঘুে সলিপ্টেপ্টির ক্রীড়িক্ শহপ্টেপ্টব শর্শি র্ারক্া ঠিক্াোর শি সক্ শামীপ্টমর েব ক্াি বাশগপ্টয় শেপ্টর্ি। শবশিমপ্টয় সপপ্টর্ি 

বস্তাভশর্ত ক্শমশি।  ার ভাগ আরও শক্ছু প্রভাবশালী মহপ্টল েময়মপ্টর্া সপ ৌঁপ্ট  শেপ্টর্ি। 

র্প্টব রািক্ীয় এই ঘুে সলিপ্টেপ্টির োক্ষী মুশমতুপ্টরর িীবি াপপ্টির শচত্রও বেপ্টল সগপ্ট  ঘটা ক্প্টর। স ি ক্প্টয়ক্ ব প্টরর ব্যবধাপ্টি শর্শি 

আলােীপ্টির সচরাগ পাওয়ার সে ভাগ্য অিতি ক্প্টরপ্ট ি। শিপ্টি র্াপ্টক্ি শবলােবহুল ফ্ল্যাপ্টট। 

শক্প্টিপ্ট ি আরও ক্প্টয়ক্টি ফ্ল্যাট। এর্ টাক্া রাখপ্টবি সক্ার্ায়, র্াই আবােি সক্াম্পাশি খুপ্টল রার্ারাশর্ ধিাঢ্য ব্যবোয়ীর খার্ায় িাম 

শলশখপ্টয়প্ট ি। শপ্টখর বপ্টশ গপ্টড় তুপ্টলপ্ট ি শবশাল গরুর খামার। 

র যাপ্টবর হাপ্টর্ আটক্ শি সক্ শামীপ্টমর শরমাপ্টর তর ীয়র্ীয় শেপ্টি এ রক্ম বহু ঘুে ক্শমশিপ্টখপ্টক্া প্রভাবশালীপ্টের চাঞ্চল্যক্র শিশরশস্ত 

এপ্টক্ এপ্টক্ সবশরপ্টয় আেপ্ট । 

এ শবেপ্টয় মন্তব্য িািপ্টর্ চাইপ্টল গৃহায়ি ও পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয়র েশচব সমা. শহীে উল্লা খন্দক্ার সোমবার যুগান্তরপ্টক্ বপ্টলি, ‘মুশমতুর 

রহমাপ্টির শবরুপ্টে সক্াপ্টিা সুশিশে তষ্ট অশভপ্ট াগ সপপ্টল র্েন্ত োপ্টপপ্টক্ষ ব্যবস্থা সিয়া হপ্টব।  

এশেপ্টক্ অশভপ্ট াপ্টগর শবেপ্টয় মন্ত্রণালপ্টয়র েির্প্টর শগপ্টয় মুশমতুর রহমািপ্টক্ পাওয়া  ায়শি। পপ্টর র্ার মুপ্টোপ্টিাপ্টি স াগাপ্ট াগ ক্রা হপ্টল 

শর্শি সিাি ক্ল শরশেভ ক্প্টরিশি। 

র্প্টব সোমবার রার্ ১০টায় শভন্ন এক্টি সমাবাইল িম্বর সর্প্টক্ প্রশর্প্টবেপ্টক্র িম্বপ্টর ক্ল ক্প্টর শর্শি বপ্টলি, ‘আশম আপিার েপ্টে সেখা 

ক্রপ্টর্ চাই। এক্টু েময় সেি।’ 

এক্ প্রপ্টের িবাপ্টব শর্শি বপ্টলি, ‘অপ্টিপ্টক্ই আমার শবরুপ্টে েড় ন্ত্রমূলক্ভাপ্টব শমথ্যা অপপ্রচার ক্প্টর। দুিীশর্র ক্র্া প্রচার ক্প্টর 

আমাপ্টক্ সক্াণোঁো ক্রপ্টর্ চায়। শক্ন্তু আেপ্টল এগুপ্টলার সক্াপ্টিা ের্যর্া সিই। 

আশম ের্র্া ও শিষ্ঠার েপ্টে েরক্াশর োশয়ত্ব পালি ক্রপ্টর্ শগপ্টয় সক্াপ্টিা সক্াপ্টিা মহপ্টলর শবরাগভািি হপ্টয় র্াক্প্টর্ পাশর।’  

েিংশিষ্ট এক্াশধক্ সূত্র িািায়, পুশলপ্টশর শিজ্ঞাোবাপ্টে মুখ খুলপ্টর্ শুরু ক্প্টরপ্ট ি ‘সটর তার শক্িং’খ্যার্ ঠিক্াোর শি সক্ শামীম। শর্শি 

এরই মপ্টে পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় ক্ম তরর্ সবশ ক্প্টয়ক্িি পেস্থ ক্ম তক্র্তার িামও বপ্টলপ্ট ি। 
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 ারা সমাটা অপ্টের ক্শমশপ্টির শবশিমপ্টয় সটর তার প্রশক্রয়ায় শামীমপ্টক্ অববধ পপ্টর্ শবপ্টশে সুশবধা পাইপ্টয় শেপ্টর্ি। এ াড়া শি সক্ 

শামীপ্টমর পপ্টক্ষ মন্ত্রণালপ্টয়র উচ্চ পপ্টের সবশ ক্প্টয়ক্িি ক্ম তক্র্তাও শবশভন্ন সটর তার েিংক্রান্ত িাইল সেখভাল ক্রপ্টর্ি। 

শবশভন্ন প তাপ্টয় দুিীশর্বাি ক্ম তক্র্তারা শ ল র্ার হাপ্টর্র মুপ্টোয়। শর্শি সবশ ক্প্টয়ক্িি ঠিক্াোর ও র্েশবরবাপ্টির েমন্বপ্টয় পূর্ত 

মন্ত্রণালপ্টয় এক্টি শশিশালী শেশর তপ্টক্ট গপ্টড় সর্াপ্টলি।  

সূত্র িািায়, পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় স েব প্রভাবশালী ক্ম তক্র্তা শি সক্ শামীপ্টমর হপ্টয় ক্াি ক্রপ্টর্ি র্াপ্টের অন্যর্ম হপ্টলি পশরক্ল্পিা শাখার 

ক্ম তক্র্তা মুশমতুর রহমাি ও িবিক্ োজ্জাে। এ াড়া শিয়া ও িাঈম িাপ্টমর দুই প্রভাবশালী শি সক্ শেশর তপ্টক্প্টটর অন্যর্ম েশক্রয় 

েেস্য শহপ্টেপ্টব পশরশচর্।  

পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় এক্টি শবপ্টশে শেশর তপ্টক্ট ঠিক্াোর শামীপ্টমর পপ্টক্ষ শবশভন্ন িাইপ্টল র্েশবর ক্প্টরি। এ াড়া েরপত্র আহ্বাি সর্প্টক্ শুরু 

ক্প্টর বড় ক্র্তার সটশবপ্টল ঘুপ্টের প্রস্তাব সেয়ার ক্ািটিও মূলর্ র্ারাই ক্প্টরি। 

সগাপিীয় ও শবপ্টশে ক্াপ্টি ক্শরৎক্ম তা শহপ্টেপ্টব পশরশচর্ িবিক্ োজ্জাে এবিং মুশমতুর। এর ক্ারণ হল- মন্ত্রণালপ্টয়র বড় ক্ম তক্র্তাপ্টের 

েপ্টে র্াপ্টের হট ক্াপ্টিক্শি। িপ্টল এ চপ্টক্রর মােপ্টম অপ্টিক্ ক্ািই েহপ্টি বাশগপ্টয় শিপ্টর্ পারপ্টর্ি শি সক্ শামীম।  

পুশলপ্টশর শিজ্ঞাোবাপ্টে পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয়র ক্ম তক্র্তা মুশমতুর রহমাপ্টির িাম উপ্টে আোর পর এ শবেপ্টয় শবস্তাশরর্ র্থ্য েিংগ্রপ্টহর সচষ্টা 

ক্প্টর যুগান্তর। েিংশিষ্ট ক্ম তক্র্তারা িািাি, মাত্র চার ব র আপ্টগ শর্শি পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় স াগ সেি। 

পশরক্ল্পিা শাখায় ক্াি ক্রপ্টলও শর্শি উন্নয়ি শাখার শবশভন্ন ক্াপ্টির সেখাপ্টশািা ক্প্টরি। এই মন্ত্রণালপ্টয়র অধীি েব উন্নয়ি প্রক্ল্প 

েিংশিষ্ট িাইল আপ্টে র্ার সটশবপ্টল। উন্নয়ি ক্াপ্টির েপ্টে যুি র্াক্ায় অববধ অর্ ত আপ্টয়র অবাশরর্ সুপ্ট াগ র্ার ক্াপ্ট  েবেময় 

হার্ াশি শের্। 

অবশ্য  ার পুপ্টরাপুশর েদ্ব্যবহার ক্রপ্টর্ শর্শি সক্াপ্টিা ক্াপ তণ্য ক্প্টরিশি।  শেও এখি স  সক্াপ্টিাশেি র্াপ্টক্েহ র্ার েহপ্ট াগীপ্টের 

পুশলশশ শিজ্ঞাোবাপ্টের মুপ্টখামুশখ ক্রা হপ্টর্ পাপ্টর।  

সূত্র বলপ্ট , অশিে সশপ্টে প্রায় প্রশর্শেিই শি সক্ শামীপ্টমর শিপ্টক্র্প্টির অশিপ্টে স প্টর্ি পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় দুিীশর্বাি শহপ্টেপ্টব শচশির্ 

ক্প্টয়ক্িি ক্ম তক্র্তা। সেখাপ্টি গভীর রার্ প তন্ত র্াক্প্টর্ি র্ারা। মাপ্টে মপ্টে মুশমতুর রহমাপ্টির েপ্টে িবিক্ োজ্জােপ্টক্ও সেখাপ্টি 

সেখা স র্। 

ঠিক্াোপ্টরর েপ্টে এমি েহরম-মহরপ্টমর ক্ারপ্টণ মুশমতুর রহমাপ্টির িাপ্টম দুিীশর্র অশভপ্ট াগও িমা পপ্টড়। মন্ত্রণালপ্টয় ক্প্টয়ক্ েিা 

সবিাশম শচঠিও আপ্টে। শক্ন্তু উপর মহপ্টল স াগাপ্ট াগ র্াক্ায় সক্াপ্টিা শক্ছুই ক্াপ্টি আপ্টেশি। উপ্টড়া শচঠির অশভপ্ট াগ ের্য হপ্টলও র্া 

সক্উ আমপ্টল সিয়শি।  

সূত্র বলপ্ট , মুশমতুর রহমাি শুধু শি সক্ শামীম িয়, পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয়র শবশভন্ন ক্াপ্টি ঘুে বাশণিয ক্প্টরি। অপ্টিক্ ঠিক্াোপ্টরর ক্াপ্ট  শুধু 

িগে টাক্া িয়, শবপ্টেশশ মুদ্রায় ঘুে সিি শর্শি। শবপ্টেপ্টশ  াওয়ার ক্র্া বপ্টল ঠিক্াোরপ্টের অপ্টিপ্টক্র ক্াপ্ট  সমাটা অপ্টের িলারও সিি। 

িবিক্ প্রভাবশালী শিয়া ও িাইপ্টমর েপ্টে মুশমতুর রহমাপ্টির ঘশিষ্ঠর্া পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয় অপ্টিক্টাই ওপ্টপি শেপ্টক্রট। মন্ত্রণালপ্টয় স  

সক্াপ্টিা ক্ঠিি ক্াি এই শেশর তপ্টক্প্টটর হাপ্টর্ পড়প্টল িপ্টলর মপ্টর্া েহি হপ্টয়  ায়। এর উোহরণও আপ্ট  ভূশর ভূশর। 

 শেও বর্তমাি মন্ত্রীর আমপ্টল এখিও র্ারা সেভাপ্টব সুশবধা ক্রপ্টর্ পারপ্ট ি িা। মন্ত্রী অযািপ্টভাপ্টক্ট শ. ম. সরিাউল ক্শরম দুিীশর্র 

শবরুপ্টে শুরু সর্প্টক্ই এক্িি সখালাপ্টমলা সোচ্চার ব্যশি। স  ক্ারপ্টণ চক্রটি শভন্নপপ্টর্ ক্াি হাশেপ্টল েশক্রয়।  

সূত্র বলপ্ট , রূপপুর পারমাণশবক্ শবদুযৎ প্রক্প্টল্প বাশলশক্াণ্ড প্রক্াশশর্ হওয়ার আপ্টগ ২০১৮ োপ্টলই েিংশিষ্ট প্রক্প্টল্প দুিীশর্র অশভপ্ট াপ্টগ 

র্েন্ত শুরু হয়। শক্ন্তু র্খি দুিীশর্ প্রশর্প্টরাপ্টধ ক্া তক্র পেপ্টক্ষপ িা শিপ্টয় ঘটিা ধামাচাপা সেয়া হয়। 



গণমােপ্টম বাশলশক্াণ্ড প্রক্াশ হপ্টয় পড়প্টল সেশজুপ্টড় সর্ালপাড় হয়। এই বাশলশক্াপ্টণ্ডর আেল সহার্া মূলর্ শি সক্ শামীম। ক্ারণ 

এক্টি শবপ্টশে শেশর তপ্টক্প্টটর মােপ্টম প্রক্ল্প বাস্তবায়প্টির িাপ্টম শর্প্টক্াটি টাক্ার ক্শমশি বাশণিয হয়। 

োশিি সেিাে ত, পাপ্টয়ল ও হাোি অযার ত েন্স িাপ্টমর শর্িটি ঠিক্াোশর প্রশর্ষ্ঠাি অশবশ্বাস্য উচ্চমূপ্টল্য গৃহস্থাশল েরঞ্জাম েরবরাহ ক্প্টর। 

প্রর্ম ধাপ্টপ হস্তান্তরকৃর্ ৩টি ভবপ্টির মালামালপ্টক্ মািেণ্ড শহপ্টেপ্টব ধপ্টর তুলিা ক্রপ্টর্ শগপ্টয় বাশলশক্াণ্ড িাঁে হয়। 

গণমােপ্টম ভয়াবহ দুিীশর্র র্থ্য প্রক্াশশর্ হপ্টল আোলর্ ৬টি ভবিপ্টক্ র্েপ্টন্তর আওর্ায় আিার শিপ্টে তশ সেয়। এগুপ্টলার মপ্টে োশিি 

সেিাে ত ৩টি, মশিে অযার ত েন্স ১টি এবিং বাশক্ দুটি ভবপ্টি স  র্ উপ্টযাপ্টগ মালামাল েরবরাহ ক্প্টর শি সক্ শামীপ্টমর প্রশর্ষ্ঠাি। 

শিপ্টক্শবশপএল এর দুই েহপ্ট াগী প্রশর্ষ্ঠাি হল পাপ্টয়ল ও হাোি অযার ত েন্স। র্েপ্টন্ত এই ৬টি ভবপ্টিই বাশলশ-চােরেহ ইপ্টলক্েশিক্স 

োমগ্রী েরবরাপ্টহ ব্যাপক্ অশিয়ম উেঘাটির্ হয়। 

সূত্র বলপ্ট , বাশলশক্াণ্ড প্রক্াশশর্ হওয়ার পর শি সক্’র প্রশর্ষ্ঠাি শি সক্ শবশপএলপ্টক্ রক্ষায় এক্টি শেশর তপ্টক্ট মশরয়া হপ্টয় ওপ্টে। 

পে তার আড়াপ্টল সর্প্টক্ দুিীশর্বাি চক্র প্রভাবশালী মহপ্টল সেিেরবার শুরু ক্প্টর। এক্প তাপ্টয় র্ারা েিলও হয়। িপ্টল র্েন্ত ক্শমটির 

প্রশর্প্টবেপ্টি সেখা  ায়, অন্য ঠিক্াোশর প্রশর্ষ্ঠািগুপ্টলাপ্টক্ অশভযুি ক্রা হপ্টলও শি সক্’র প্রশর্ষ্ঠাি োয়মুশি পায়। 

এমিশক্ প্রশর্প্টবেপ্টি শি সক্’র প্রশর্ষ্ঠাপ্টির ভূয়েী প্রশিংো ক্প্টর প্রশর্প্টবেি সেয়া হয়।  

সূত্র বলপ্ট , শি সক্ শামীমপ্টক্ অশভিব সক্ শপ্টল সুশবধা পাইপ্টয় শের্ পে তার আড়াপ্টল র্াক্া এক্টি চক্র। সটর তার পাওয়ার পর ১০ শর্ািংশ 

ক্াি ক্প্টর েীঘ তশেি ক্াি সিপ্টল রাখপ্টর্ি শামীম। এরপর ক্প্টয়ক্ েিা বাশড়প্টয় সিয়া হপ্টর্া সটর তারমূল্য। 

োির্শরক্ ভাোয় এই প্রশক্রয়াপ্টক্ বলা হয় সভশরপ্টয়শি। শি সক্ শামীপ্টমর প্রশর্টি ক্াপ্টি শর্ শর্ সক্াটি টাক্ার সভশরপ্টয়শি হয়।  ার 

ভাগ পাি প্রভাবশালী ক্ম তক্র্তারা।  

িাম প্রক্াপ্টশ অশিচ্ছুক্ পূর্ত মন্ত্রণালপ্টয়র এক্িি ক্ম তক্র্তা যুগান্তরপ্টক্ বপ্টলি, িার্ীয় রািস্বপ্টবাি ত ভবি শিম তাপ্টণ সভশরপ্টয়শপ্টির িাপ্টম 

এমি দুিীশর্ হয়। মাত্র ৮০ সক্াটি টাক্ার এই ভবি শিম তাপ্টণর ব্যয় ক্প্টয়ক্ েিা বাশড়প্টয় ৩৫০ সক্াটিপ্টর্ শিপ্টয়  াওয়া হয়। 

বাড়শর্ এই টাক্ার বড় অিংশ দুিীশর্বািরা শিপ্টিপ্টের মপ্টে ভাগবাপ্টটায়ারা ক্প্টর সিি। শুধু সভশরপ্টয়শি ক্প্টর িয়, সটর তার সপপ্টলই 

দুিীশর্ ক্রার অবাশরর্ সুপ্ট াপ্টগর ক্ারপ্টণ ঢ্াক্ার বাইপ্টরর বড় বড় অপ্টিক্ ক্াপ্টির সটর তার স্থািীয়ভাপ্টব িা সিপ্টক্ ঢ্াক্ায় ক্রা হয়। 

চট্টগ্রাপ্টমর অপ্টিক্ সটর তার িাক্া হয় ঢ্াক্ায়। এমিশক্ রাোমাটির সটর তারও ঢ্াক্া সর্প্টক্ আহ্বাি ক্রা হয়। গণপূপ্টর্তর োপ্টবক্ শচি 

ইশঞ্জশিয়ার রশিকুল ইেলাপ্টমর েপ্টে হার্ শমশলপ্টয় এভাপ্টব অপ্টিক্ সটর তার শি সক্ শামীম হাশর্প্টয় শিপ্টর্ি। 

সূত্র বলপ্ট , সটর তার প্রশক্রয়ায় এমি িাল-িাশলয়াশর্র আড়াপ্টল সমাটা অপ্টের ঘুে সলিপ্টেি হয়। শক্ন্তু ঘুপ্টের ক্ারবার ক্খিও বাশক্প্টর্ 

বা সচপ্টক্র মােপ্টম হয় িা। েবই ক্রপ্টর্ হয় িগপ্টে। এ ক্ারপ্টণ শি সক্ শামীম র্ার অশিপ্টেই েব েময় ক্প্টয়ক্ সক্াটি টাক্া িগে িমা 

রাখপ্টর্ি। 

 খিই প্রপ্টয়ািি হপ্টর্া শিিস্ব শিরাপত্তা বাশহিী শেপ্টয় শর্শি েিংশিষ্ট ক্ম তক্র্তার প প্টন্দর িায়গায় ঘুপ্টের টাক্া সপ ৌঁপ্ট  শেপ্টর্ি। 

  

 


