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ঢাকা  মহানগর  দিkণ  যুবলীেগর  সভাপিত  ‘কয্ািসেনা  সmাট’  iসমাiল  েহােসন  সmােটর  সnােন  রয্াব-
পুিলেশর েযৗথ aিভযান  হেc। aৈবধ জয়ুা-কয্ািসেনা, েটnার বািণজয্, চাঁদাবািজসহ নানা aিভেযােগ
তােক েgফতােরর জনয্ আেগi মােঠ েনেমেছ রয্াব। eবার পুিলশo তােদর সে  েযাগ িদেc।
তেব সmাট েদেশ আেছ না পািলেয় েগেছ তা িনেয় ধূmজােলর সৃি  হেয়েছ।
aসমিথর্ত eকিট সূt জানায়, iসমাiল েহােসন সmাট পলাতক। িতিন পািলেয় েগেছন। েদশ তয্াগ কেরেছন।
িকn আiনশৃ লা বািহনীর দািব িতিন েদেশi আেছন। তােদর নজরদািরর মেধয্i আেছন। e aবsায় p
uেঠেছ নজরদািরর মেধয্ থাকেল তােক েgফতাের িবলেmর েহতু িক।
েকনi বা তােক েgফতােরর পর িজjাসাবাদ করা হেc না। ন িছল যুবলীগ েনতা খােলেদর পরi তােক
েgফতার করা হেব। িকn eখনo না হoয়ায় কথার ডালপালা ছড়ােc। তেব যােত পালােত না পােরন েস
জনয্ সmােটর েদশ তয্ােগ িনেষধাjা জাির করা হেয়েছ। েরাববার e সংkাn eকিট িচিঠ েদেশর সব িবমান
o sলবnের পাঠােনা হেয়েছ।
eিদেক েভালা-3 আসেনর সংসদ সদসয্ নু nবী েচৗধুরী শাoন o তার stী ফাজানা েচৗধুরী eবং ঢাকা

  িমজান মািলক

সmােটর েখাঁেজ রয্াব পুিলেশর েযৗথ aিভযান https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/224476/সmােট...

1 of 4 9/25/2019, 10:37 AM



মহানগর  দিkণ  যুবলীেগর  সভাপিত  iসমাiল  েচৗধুরী  সmাট  o  তার  stীর  বয্াংক  িহসাব  sিগত  কেরেছ
জাতীয় রাজs েবােডর্ র (eনিবআর) েকndীয় েগােয়nা েসল (িসআiিস)।
ম লবার িসআiিস েথেক সরাসির বয্াংক েলােত িচিঠ িদেয় kমতাসীন দেলর pভাবশালী o আেলািচত e
দiু েনতা eবং তােদর stীর বয্াংক িহসাব sিগত করা হেয়েছ। েসামবার e দiু েনতা o তােদর stীর বয্াংক
িহসাব তলব কের বাংলােদশ ফাiনয্ািnয়াল iেnিলেজn iuিনট (িবeফআiiu)।
eিদেক গণপূেতর্ র সােবক pধান pেকৗশলী রিফkল iসলাম o aিতিরk pেকৗশলী আবদলু হাiেয়র সব
বয্াংক  িহসাব  o েলনেদেনর  তথয্ তলব  কেরেছ  বাংলােদশ বয্াংক। সmাট o  খােলেদর আয়কর  ফাiলo
যাচাi হেc।
eর আেগ যুবলীগ েনতা িজ েক শামীম o খােলদ মাহমদু ভঁূiয়ার িনজs eবং পিরবােরর সদসয্েদর বয্াংক
িহসাব  sিগত  করা  হয়।  কয্ািসেনা  বয্বসা,  েটnারবািজ,  ঘুষ-দনুর্ীিতর  সে  জিড়ত  আoয়ামী  লীগ  o
a সংগঠেনর কেয়ক ডজন েনতার িব েd eকেযােগ মােঠ েনেমেছ েদেশর pায় সব তদn সংsা।
আiনশৃ লা  বািহনীর  aিভযােনর  মুেখ  লাপাtা  ei  যুবলীগ  েনতা  েকাথায়,  তা  বলেত  পারেছন  না
সংগঠনিটর সাধারণ সmাদক হা নরু রশীদo। সmােটর ঘিন  eকজন জানান, িতিন (সmাট) শিনবার
সকাল েথেকi aিফেস আসেছন না।
েকাথায় আেছন, েকu বলেত পারেছন না। আমরা aিফেস না েপেয় তার বাসায় িগেয়িছলাম। েসখােনo
তােক পাiিন। রিব, েসাম o ম লবারo িতিন কাকরাiেলর কাযর্ালেয় আেসনিন।
e aবsায় p  েদখা িদেয়েছ- তাহেল িতিন েকাথায়? eমন p  সবার মােঝ। েশানা যােc িতিন েgফতার
eড়ােত আtেগাপন কের আেছন।
সূt জানায়, eবােরর aিভযান চািলেয় েযেত eবং চাঁদাবাজ সntাসী o aপকেমর্র সে  জিড়তেদর িব েd
pধানমntীর মেনাভাব aতয্n কেঠার- eমন বাতর্ া িদেয়েছন আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক oবায়দলু
কােদর।  তার  কাছ  েথেক  সরকােরর  কেঠার  মেনাভােরর  কথা  জানার  পর  িদেশহারা  হেয়  পেড়ন  েখাদ
সmাটo।  িক  করেবন  েভেব  পােcন  না।  আেগ  যারা  তার  কাছ  েথেক  সুিবধা  িনেয়েছন  eখন  তােদর
aেনেকi তােক eিড়েয় চলেছন।
aপর eকিট সূt জানায়, সmাট েgফতার হেল aেনক pভাবশালীর নাম pকাশ হেয় যােব- eমন শ ায়
আেছন িকছু েনতা। তােদর েকu েকu সmাটেক পরামশর্ িদেcন, েgফতার eিড়েয় চলেত। তােদর পরামেশর্
িতিন িনরাপদ sােন আtেগাপন কেরেছন। e ধরেনর েনতার পরামেশর্ o সহেযািগতায় িতিন েদশ ছাড়েত
পােরন eমন শ ায় আেছ বেল মেন কেরন সংি রা।
তােদর মেত, দনুর্ীিতর চেk eেদর aেনেকi সmােটর েদাসর। েকu েকu েবশ pভাবশালী। তােদর হাতo
aেনক লmা। eেkেt তারা চাiেল বা eকটু ঝঁুিক িনেল সmােটর জনয্ aেনক িকছুi করেত পােরন। তেব
সmােটর েদশতয্ােগর মেতা তথয্ আiনশৃ লা বািহনীর কােছ েনi।
সংি  eক কমর্কতর্ া জানান, সmাট েদেশ আেছ বেল তারা মেন করেছন। তথয্pমাণ সােপেk সময়মেতা
তােক েgফতার করা হেব। oi কমর্কতর্ া আরo বেলন, সmাটেক েgফতাের েকােনা বাধা েনi। ধু দরকার
pেয়াজনীয় িকছু eিভেডn।
গণপেূতর্ র েসi দiু pেকৗশলীর বয্াংক িহসাব তলব : গণপূতর্  aিধদফতেরর সােবক pধান pেকৗশলী
রিফkল  iসলাম  o  aিতিরk  pেকৗশলী  আবদলু  হাiেয়র  সব  বয্াংক  িহসাব  o  েলনেদেনর  তথয্  তলব
কেরেছ  বাংলােদশ  বয্াংেকর  ফাiনয্ািnয়াল  iেnিলেজn  iuিনট  (িবeফআiiu)।  ম লবার  e  মেমর্
বয্াংক েলােক িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ বেল িবeফআiiu সূt িনি ত কেরেছ।
জাতীয় রাজs েবােডর্ র (eনিবআর) েকndীয় েগােয়nা েসেলর (িসআiিস) আেবদেনর পিরেpিkেত e তথয্
তলব করা হেয়েছ।
aৈনিতকভােব কাজ পাiেয় িদেত pেকৗশলী রিফkল iসলাম 1100 েকািট o আবদলু হাi 400 েকািট টাকা
ঘুষ িনেয়িছেলন বেল আiনশৃ লা বািহনীর িজjাসাবােদ জানান সmpিত েgফতার হoয়া যুবলীগ েনতা িজ
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েক শামীম। eরপরi তােদর েলনেদন aনসুnান করেত বয্াংক িহসাব তলব করা হল।
সব সংsা eকেযােগ মােঠ : িজ েক শামীমসহ eকািধক েনতার সmদ o ঘুষ-দনুর্ীিতর মাধয্েম uপািজর্ ত
সmেদর সnান করেছ দদুক। eেদর কর ফাঁিকর তদn eনিবআেরর হােত। মািন লnািরংেয়র aিভেযােগর
তদেn মােঠ িসআiিড। iয়াবাসহ মাদেকর তদেn মাদকdবয্ িনয়ntণ aিধদফতর। কয্ািসেনার ভাগ েপেয়েছ
eমন পুিলশ কমর্কতর্ ােদর তািলকা ৈতিরর পর তদn করেছ িডeমিপ।
pধানমntীর িনেদর্ েশ aনসুnােনর মাধয্েম aপরাধীেদর তািলকা ৈতিরর পর রয্ােবর aিভযান  হয় eক
সpাহ আেগ। e aিভযােনর বয্ািp kেমi বাড়েছ। ঢাকা েথেক র পর ছিড়েয় পেড়েছ সারা েদেশ।

টা  aৈবধ  কয্ািসেনার  িব েd  aিভযান  িদেয়।  pথম  ধরা  পেড়  যুবলীগ  ঢাকা  মহানগর  দিkেণর
সাংগঠিনক  সmাদক  খািলদ  মাহমুদ  ভঁূiয়া।  eরপর  যুবলীেগর  েকndীয়  কিমিটর  েনতা  িজ  েক  শামীম,
যুবলীগ েনতা o কলাবাগান kােবর সভাপিত শিফkল আলম িফেরাজ।
ম লবার aিভযান চালােনা হয় েগ ািরয়ায়। েসখােন থানা আoয়ামী লীেগর সহসভাপিত o আরামবাগ
oয়াnারলয্াn kােবর পিরচালক eনামলু হক o তার ভাi eকi থানা কিমিটর যুg সাধারণ সmাদক
পন েচৗধুরীর বাসায় aিভযান চালােনা হয়।

েসখান েথেক নগদ 5 েকািট টাকা udার করা হয়। েসi সে  দ’ুজেনর বাসা েথেক 8 েকিজ sণর্ udার
কের রয্ােবর িটম। তেব aিভযােনর খবর েপেয় সটেক পেড়ন eনামুল হক o পন েচৗধুরী।
েgফতার যুবলীগ েনতা (বিহ ৃ ত) খািলদ মাহমুদ েচৗধুরী, িজ েক শামীম o শিফkল আলম িফেরাজসহ
anত 15 জন রেয়েছন িরমােn। eেদর মেধয্ খােলেদর িব েd ast, মাদক o মািন লnািরং আiেন েদয়া
হেয়েছ  িতনিট  মামলা।  িজ  েক  শামীেমর  িব েdo  eকi  আiেন  িতন  মামলা  হেয়েছ।  শিফkল  আলম
িফেরােজর িব েd হেয়েছ মাদক o ast আiেন দiু মামলা।
e ছাড়া তােদর সাে াপা েদর মেধয্ েgফতার 11 জেনর িব েd হেয়েছ eকািধক মামলা। eসব মামলায়
িজ েক শামীম, খািলদ o িফেরাজসহ েgফতার সবাi িরমােn আেছ।
pথেম মেন করা হেয়িছল aিভযান ধু কয্ািসেনার aৈবধ বয্বসায় জিড়তেদর মেধয্i সীমাবd থাকেব।
িকn  না।  েgফতার  িজ  েক  শামীম, খািলদ o িফেরাজ  আiনশৃ লা  বািহনীর  িজjাসাবােদ  তােদর  সে
aৈবধ েলনেদন, ঘুষ আদান-pদান o টাকার ভাগ িদেত হয় eমন aেনেকর নাম বেলেছ।
eখন তােদর িব েdo aিভযান চলেত পাের। কয্ািসেনা বয্বসার টাকার ভাগ রাজনীিতিবদ o pশাসেনর
কারা েপেয়েছন িরমােn তােদর সবার নাম বেল িদেয়েছন খািলদ। জানা েগেছ, eেদর নােমর eকিট তািলকা
ৈতির কেরেছ রয্াব। aনয্িদেক িজjাসাবােদ িজ েক শামীম বেল িদেয়েছন যুবলীেগর পদ েপেত কােক িক
পিরমাণ aথর্ িদেত হেয়েছ।
মntী-eমিপ o সরকাির দফতর o িবিভn সংsার কােক কত পারেসেnজ িদেয় হাজার হাজার েকািট টাকার
িঠকাদাির কাজ বািগেয়েছন েসi তথয্ িদেয়েছন েগােয়nােদর। িজ েক শামীম o খািলেদর েদয়া তথয্ eখন
যাচাi-বাছাi চলেছ।
িরমাn েশষ হoয়ার আেগi তােদর কাছ েথেক পুেরা তথয্ পাoয়া যােব বেল মেন করেছন সংি রা।
eিদেক বাংলােদশ িফনয্ািnয়াল iনেটিলেজn iuিনট িজ েক শামীম o খািলদ ছাড়াo aিভযােন aথর্ পাচার
o মািন লnািরংেয় যােদর নাম েবিরেয় আসেছ তােদর িবষেয় আলাদাভােব েখাঁজখবর িনেc।
তারা েকান েকান েদেশ aথর্ পাচার কেরেছন েস িবষেয়o তথয্ সংgেহর কাজ করেছ। িজ েক শামীম o
খােলেদর িহসােব কী পিরমাণ aথর্ আেছ- জানেত চাiেল িবeফআiiuর  pধান  আবু েহনা  েমাহা. রাজী
হাসান  যুগাnরেক  বেলন,  eখন  পযর্n  জbকৃত  িহসােব  কী  পিরমাণ  টাকা  আেছ,  তা  জানা  যায়িন।  eিট
পাoয়া েগেল আiনশৃ লা বািহনীেক জানােনা হেব।
িতিন আরo বেলন, যােদর িব েd মামলা হেয়েছ তােদর িহসাব sিগত করা হেয়েছ। বািকেদর িহসােবর
তথয্ চাoয়া হেয়েছ। েগােয়nােদর pাথিমক তথয্ aনযুায়ী, বাংলােদশ বয্াংক িজ েক শামীেমর িহসােব থাকা
300  েকািট  টাকাসহ  সব  িহসােব  েলনেদন  sিগত  কেরেছ।  জানা  েগেছ,  ucপযর্ােয়র  িgন  িসগনােলর
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িভিtেত  েটnারবািজ,  দখলবািজ,  aিনয়ম  o  ঘুষ-দনুর্ীিতেত  জিড়ত  সরকারদলীয়  eকািধক  eমিপ,
আoয়ামী  লীগ  o  যুবলীেগর  ব  েনতা  o  সরকােরর  িবিভn  দফতেরর  দনুর্ীিতবাজ  কমর্কতর্ ােদর  eকিট
তািলকা করা হেয়েছ। eেত যুবলীেগর আিনস, েসিলম খানসহ aেনেকর নাম রেয়েছ।
গত kবার রয্াব সদসয্রা িজ েক শামীেমর বয্িkগত কাযর্ালেয় হানা িদেয় তােক েgফতার কেরন। িজ েক
শামীম  o  তার  বয্বসাpিত ান  কর  ফাঁিক  িদেc  িক  না,  তার  সnােন  েনেমেছ  জাতীয়  রাজs  েবােডর্ র
(eনিবআর)  েকndীয়  েগােয়nা  েসল  (িসআiিস)।  iিতমেধয্  কর  সােকর্ ল  েথেক  আয়কর  নিথ  aিধকতর
তদেnর জনয্ িসআiিসেত তলব করা হেয়েছ।
e ছাড়া িজ েক শামীেমর aৈবধ সmদ o শত শত েকািট টাকা ঘুষ িদেয় সরকােরর িবিভn দফতর েথেক
িঠকাদাির কাজ পাoয়ার aিভেযােগ দদুক ম লবার েথেক aনসুnান  কেরেছ বেল জানা েগেছ।
eর আেগ দদুক েথেক দনুর্ীিতবাজ কমর্কতর্ ােদর aৈবধ সmদ o দনুর্ীিতর িবষেয় aনসুnােনর িসdাn েনয়া
হয়। িজ েক শামীম o খািলদসহ যােদর িব েd মািন লnািরং আiেন মামলা হেc, েসসব মামলা তদেnর
ভার পেড়েছ িসআiিডর oপর। মাদেকর মামলার তদেn আেছ রয্াব o মাদকdবয্ িনয়ntণ aিধদফতর।
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