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শীষ সাত যবুলীগ নতাসহ ঢাকায় ৬০িট ক ািসেনার িনয় ক ২৫ জেনর নাম বেলেছন িরমাে ড থাকা ঢাকা
মহানগর  যবুলীেগর  (দি ণ)  সাংগঠিনক  স াদক  খােলদ  মাহমদু  ভুঁইয়া।  এেদর  মেধ  কউ  কউ
ইিতমেধ  দশ ছেড় পািলেয়েছ।

িজ াসাবাদকারী  পুিলেশর একিট সূ  জািনেয়েছ,  খােলদ যােদর নাম বেলেছন তােদর মেধ  রেয়েছন,
যবুলীগ  ক ীয়  কিমিটর  দফতর স াদক কাজী  আিন র  রহমান,  যবুলীগ  ঢাকা  দি েণর  সভাপিত
ইসমাইল হােসন চৗধরুী  স াট,  যবুলীেগর সহসভাপিত এনামলু হক আরমান,  সহসভাপিত সাহরাব
হােসন পন, সহসভাপিত সেরায়ার হােসন মনা, যু  সাধারণ স াদক ও ানীয় ওয়াড কাউি লর
মািম ল হক সাঈদ, িনবাহী সদ  জািকর হােসন, ছা লীগ ঢাকা মহানগর উ েরর সােবক সভাপিত

এস এম রিবউল ইসলাম সােহল, বা া থানা ছা লীেগর সাধারণ স াদক নজ ল ইসলাম, ইমরানসহ
২৫ জন।

খােলদ ছাড়াও রাজধানীর িমে টা রােড িডিব কাযালেয় িজ াসাবাদ চলেছ যবুলীগ নতা দািবকারী িজ ক
শামীম  ও  ধানমি র  কলাবাগান  ােবর  সভাপিত  ও  কৃষক  লীেগর  ক ীয়  নতা  শিফ ল  আলম
িফেরাজেক। গতকাল সামবার তােদরেক পৃথকভােব িজ াসাবাদ করা  হেয়েছ।  ক ািসেনার পাশাপািশ
গণপূেতর িঠকাদাির িনয় েণর মাধ েম িঠক কত কািট টাকা কািমেয়েছন িজ ক শামীম ও যবুলীগ নতা
খােলদ, তার িহসাব িনেতই গােয় ােদর আ  একটা নাটবকু শষ হেয় যাে । তারা এরই মেধ  নােম
বনােম,  জনেদর নােম  িবিভ  ব াংেক রাখা  শত শত কািট টাকার তথ  িদে ।  এর মেধ  িজ ক

শামীমেক িজ াসাবােদ িমেলেছ ৩০০ কািট টাকার তথ । আর খােলেদর শত কািট টাকার ওপের। সই
সে  িজ াসাবােদ তারা বলেছন, যবুলীেগর শীষ পযােয়র কান কান নতা তােদর টাকার ভাগ পেতন।
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