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চ gাম আবাহনীসহ িবিভn kােব রয্ােবর aিভযান িনেয় ‘িব প’ মnবয্ করায় তীb সমােলাচনার মেুখ
পেড়েছন সংসেদর সরকাির দেলর iপ সাম ল হক েচৗধুরী। e িনেয় ঝড় বiেছ সামািজক েযাগােযাগ
মাধয্েমo।
eমনিক চ gাম িসিট কেপর্ােরশেনর েময়র o নগর আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক আ জ ম নািছর
udীনo pকােশয্ তার ( iপ) aবsােনর তীb িবেরািধতা কের বkবয্ িদেয়েছন।
ধু তাi নয়, আবাহনী kােবর জয়ুা েথেক সাম ল হক েচৗধুরীর আয় 5 বছের 180 েকািট টাকা uেlখ

কের েফসবেুক েপাs িদেয়েছন পুিলেশর eক পিরদশর্ক। eছাড়া eকi kােবর সােবক eক সাধারণ সmাদক
দািব করেছন জয়ুা েথেক iেপর আয় ৈদিনক 6 লাখ টাকা। থানায় করা eকিট িজিডেতo িতিন e িবষয়িট
uেlখ কেরন। সব িমিলেয় িবষয়িট eখন পিরণত হেয়েছ aেনকটা ‘রাজৈনিতক iসুয্েত’।
গত শিনবার রােত চ gােম েমাহােমডান েsািটর্ ং kাব, মুিkেযাdা সংসদ kীড়া চk eবং আবাহনী kােব
eকেযােগ aিভযান পিরচালনা কের রয্াব-7। দiু kাব েথেক তাস, জয়ুার েবাডর্ , জয়ুার ডাbাসহ িবিভn
আলামত জb করা হেলo আবাহনী kােব েতমন িকছু পাoয়া যায়িন।

  শহীদlুাহ শাহিরয়ার, চ gাম
বযু্েরা
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e aিভযােনর পরিদন েরাববার পিটয়া েথেক িনবর্ািচত সংসদ সদসয্ চ gাম আবাহনী kাব িলিমেটেডর
মহাসিচব সাম ল হক েচৗধুরী গণমাধয্মেক বেলন,  চ gাম আবাহনী   kােব  রয্ােবর aিভযােন kােবর
ভাবমিূতর্  kু  হেয়েছ। েকােনা kােব যিদ বািণিজয্ক িভিtেত জয়ুা বা কয্ািসেনা বয্বসা চেল তা িনি ত হেয়
eবং েখাঁজখবর িনেয়i aিভযান চালােনা uিচত।
কয্ািসেনা বা জয়ুা চেল না aথচ 3-4 ঘ া kাব িঘের েরেখ aিভযান পিরচালনা করা হল। তােত kােবর
ভাবমিূতর্ i  kু  হেয়েছ।  iপ  আরo  বেলন,  চ gােম   আবাহনী,  েমাহােমডানসহ  েবশ  িকছু   kাব  আেছ
েয েলা  িpিময়ার  িলেগ  েখেল।  e েলা  েpিয়ং  kাব।  িনেজেদর  aবসর  সময়  কাটােত  kােবর কাডর্ ধারী  
েমmাররা  চাঁদা িদেয় িনেজরাi  তাস  েখেল। েসi  টাকায়  kােবর  পিরচালন  খরচ বহন করা  হয়।  eভােব
aিভযান চালােনা হেল kাব েলা বn হেয় যােব। েছেলেপেলরা িছনতাi-চাঁদাবািজেত িলp হেব। েখলাধুলা
বn হেয় যােব। eটা েতা কাময্ নয়। তাছাড়া সরকার kাব েলােক েকােনা টাকা েদয় না।
িতিন আরo বেলন, েকবল আবাহনী নয়, চ gাম kাব, pশাসন পিরচািলত kাব, েpস kাবসহ সব জায়গায়
তাস েখলা হয়। তাi বেল িক aিভযান চালােত হেব।  কয্ািসেনা িকংবা বািণিজয্ক িভিtেত জয়ুার আসর
বসােনার িব েd তার aবsান s । pধানমntীর কেঠার িনেদর্শনায় ঢাকায় িবিভn kােব কয্ািসেনা বা
জয়ুািবেরাধী aিভযানেক িতিনo sাগত জািনেয়েছন। চ gােমo e ধরেনর  aিভযান হেল িতিন sাগত
জানােবন। িকn pমাণ ছাড়া aযথা aিভযােনর নােম kােবর সmানহািন িতিন মানেত পারেছন না।
iপ সাম ল হক েচৗধুরীর ei বkেবয্র পরi সমােলাচনার ঝড় oেঠ চ gােম। eর মেধয্ সাiফ আিমন
নােম িডeমিপর আমর্ বয্াটািলয়েন  কমর্রত (িযিন eকসময় চ gােম কাজ কেরেছন) eক পুিলশ পিরদশর্ক
েফসবুেক িবেsারক েপাs েদন। গত েরাববার pদt oi েপােs িতিন আবাহনী kােবর জয়ুা েথেক 5
বছের iপ সাম ল হক েচৗধুরীর আয় 180 েকািট টাকা বেল দািব কেরন।
িতিন েকান ধরেনর জয়ুা েথেক কী পিরমাণ আয় হয় তার িবsািরত িববরণo েদন। eকiভােব থানার
oিসরা জয়ুার আসর েথেক কী পিরমাণ টাকা আয় কেরন তারo িহসাব তুেল ধেরন।
তেব  গণমাধয্েম  ei  sয্াটাস  বা  েপাs   িনেয়  েতালপাড়   হoয়ার পর  oi  পিরদশর্ক  েপাsিট  তার
oয়াল েথেক মেুছ েফেলন। eছাড়া চ gাম িসিট েময়র আ জ ম নািছর udীন, aিভযান িনেয় iপ সাম ল
হক েচৗধুরীর বkবয্ o aবsােনর িবেরািধতা কের ম লবার নগরীেত মাদকিবেরাধী eক সমােবেশ কথা
বেলন।
িতিন ম লবার যুগাnরেক বেলন, ‘pধানমntীর িpয় ভাi েশখ কামােলর নাম ভািঙেয়, kােবর সামেন ছিব
টািনেয়  জয়ুার  আসর  বিসেয়  েকu  টাকা  আয়  করেবন,  eটা  মানা  যায়  না।  জয়ুা  সংিবধােনo  িনিষd।
iসলােমo হারাম। জয়ুার আসেরর টাকা িদেয় kাব পিরচালনা করেত হেল েস ধরেনর kােবর pেয়াজন
েনi। চ gােম e ধরেনর kাব পিরচালনা করেত েদয়া হেব না।’  
aনয্িদেক চ gাম আoয়ামী লীেগর যুব o kীড়া িবষয়ক সmাদক িদদা ল আলম েচৗধুরীo আবাহনীেত
জয়ুার আসর েথেক 6 লাখ টাকা আয় হয় বেল দািব কেরন। িতিন e কারেণ আবাহনী kােবর aয্াকাun
বn করার জনয্ সংি  বয্াংেক িচিঠ েদন। িচিঠ েদয়ার কারেণ iেপর েছেল তােক হতয্ার মিক েদন
uেlখ কের থানায় িজিডo কেরন। 
e িবষয়িট sীকার কের িদদা ল আলম েচৗধুরী, ম লবার িবকােল যুগাnরেক বেলন, িতিন 1980 সােল
আবাহনী kােবর pিত াকালীন uেদয্াkােদর eকজন। ei kােবর সাধারণ সmাদকo িছেলন। kাবিটেক
িলিমেটড েকাmািন করার িবেরািধতা কেরিছেলন িতিন। eর পরo িলিমেটড েকাmািন করা হেল িতিন
েবর হেয় যান। kােবর আেয়র িসংহভাগ টাকা সাম ল হক েচৗধুরী িনেয় যান বেল দািব কেরন িতিন।
সামািজক  েযাগােযাগ  মাধয্ম,  েময়র  o  রাজৈনিতক  েনতােদর  নানা  আেলাচনা-সমােলাচনা  pসে  iপ
সাম ল হক েচৗধুরী ম লবার যুগাnরেক বেলন, মদ-জয়ুা o কয্ািসেনার িব েd তার aবsান পির ার।
eসেবর িব েdi তার সংgাম। িকn তার েদয়া eকিট বkবয্েক খি ত o িবকৃত কের ‘িতলেক তাল’ কের
তার iেমজ ংেসর েচ া করেছ eকিট পk। আগামী 19 aেkাবর েথেক চ gােম আবাহনীর uেদয্ােগ

 হেc inারনয্াশনাল kাব কাপ ফুটবল টুনর্ােমn। েদেশর বৃহtম o সফল ei টুনর্ােমn বn করার
জনয্i তার িব েd eটা গভীর ষড়যেntর aংশ বেল মেন করেছন িতিন।
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আবাহনী  িনেয়  180  েকািট  টাকা  আেয়র  িমথয্া,  আজ িব  o  হাসয্কর  তথয্  েফসবুেক  েদয়ায়  পুিলশ
পিরদশর্ক সাiফ আিমেনর িব েd আiিসিট আiেন মামলার psিত িনেcন বেল জানান iপ।
eকiসে  iপ o তার েছেল নাজমলু কিরম েচৗধুরী oরেফ সা ণ েচৗধুরীেক জিড়েয় িমথয্া বkবয্ েদয়ায়
িদদা ল আলম েচৗধুরীর িব েdo মানহািনর মামলা করেবন বেল জানান। িতিন বেলন, kােবর েয খাত
েথেক আয় েহাক না েকন তা তার বয্িkগত আয় না। kােবর আয় kােবর কােজi বয্য় করা হয়। eখােন
বয্িkগতভােব  তােক  p িবd  করার  েকােনা  সুেযাগ  েনi।  iপ  আরo  বেলন,  িদদা ল  আলম  েচৗধুরী
দiুবার  বিহ ার  হেয়েছন  আবাহনী  kাব  েথেক।  eকবার  িতিনi  তােক  ঢুিকেয়িছেলন।  ফুটবল  কিমিটর
সভাপিত কেরেছন।
তােদর  eকিট হাuিজং বয্বসা িছল। কণর্ফুলী নতুন িbজ eলাকায়  িবিসeস হাuিজং pকেl pট দখল কের
মােকর্ ট করার  psাব  িদেয়িছেলন  িদদার।  েসi  psাব  না  মানার  কারেণi  িদদার  তার  িব েd  uেঠপেড়
েলেগেছন। সাম ল হক েচৗধুরী চ gাম-12 পিটয়া আসেন আoয়ামী লীগ েথেক পর পর িতনবার িনবর্ািচত
eমিপ। পিটয়ায় তার  aনসুারী েনতাকমর্ীরা  ‘aপpচােরর’ িব েd ম লবার িবেkাভ সমােবশ কেরন।
তারা পুিলশ পিরদশর্ক সাiফ আিমেনর kশপুtিলকাo দাহ কেরন। েফসুবেকo নানা েপাs েদন।
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