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পুরান ঢাকার িতন আoয়ামী লীগ েনতা o তােদর eক কমর্চারীর বাসার িসnকু েথেক 5 েকািট টাকা জb
কেরেছ যর্াব। e সময় udার করা হেয়েছ 730 ভির sণর্াল ার (যার মলূয্ pায় 4 েকািট টাকা) o ছয়িট
আেgয়াst।  তেব  aিভযুk  কাuেক  েgফতার  করা  যায়িন।  রাত  8টায়  e  িরেপাটর্  েলখা  পযর্n  aিভযান
aবয্াহত িছল।
যােদর  বাসায়  aিভযান  চালােনা  হয়  তারা  হেলন  :  পুরান  ঢাকার  oয়ারী  থানা  আoয়ামী  লীেগর
সহসভাপিত  হা নরু  রিশদ,  েগnািরয়া  থানা  আoয়ামী  লীেগর  সভাপিত  eনামলু  হক  ভঁূiয়া  o  যুg-
সাধারণ  সmাদক  তার  ভাi  পন ভঁূiয়া eবং  eনামেুলর কমর্চারী  sানীয় যুবলীগ  কমর্ী আবুল কালাম
আজাদ। যর্াব জািনেয়েছ, eসব টাকা কয্ািসেনা েথেক আয় করা হেয়েছ। আর টাকা রাখেত সমসয্া হoয়ায়

  িবেশষ pিতিনিধ
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তা িদেয় েসানা িকেন রাখা হয়।    েযভােব aিভযান : জানা েগেছ, েসামবার মধয্রােতর পর সূtাপুের
েগnািরয়া  থানা  আoয়ামী লীেগর সভাপিত  eনামুল হক o যুg-সাধারণ সmাদক  পন ভঁূiয়ার বাসা
(31 নmর বািনয়ানগর) িঘের েফেল যর্াব। ম লবার সকােল বাসািটেত aিভযান চািলেয় িতনিট িসnেুকর
সnান পাoয়া যায়। পের েসখান েথেক 1 েকািট 5 লাখ টাকা o সােড় আট েকিজ (730 ভির) sণর্ udার
করা হয়। eছাড়া পাঁচিট আেgয়াst জb করা হয়।
দপুুেরর পর eকi থানার নািরnায় হা নরু রিশেদর বাসায় aিভযান চালােনা হয়। e সময় িতিন বাসায়
িছেলন না। তার বািড়র িdতীয় তলায় eকিট িসnকু েথেক  pায় 2 েকািট টাকা জb করা হয়। eকi সময়
যর্ােবর aপর eকিট দল eনামুেলর িব s কমর্চারী যুবলীগ কমর্ী আবলু কালাম আজােদর লালেমাহন সাহা
িsেটর বাসায় aিভযান পিরচালনা কের। েসখােন eকিট িসnকু েথেক udার কের আেরা 2 েকািট টাকা।
তেব aিভযানকােল যর্াব কাuেক েgফতার করেত পােরিন।
যর্ােবর িbিফং :aিভযান চলাকােল যর্াব-3 eর aিধনায়ক েল. কেনর্ল শািফulাহ বুলবুল eক িbিফংেয়
বেলন,  আজ  (গতকাল)  পিরচািলত  িতনিট  aিভযােন  েমাট  5  েকািট  5  লাখ  টাকা  জb  করা  হেয়েছ।
আমােদর  ধারণা,  টাকা েলা  aৈবধ  কয্ািসেনার  সে  সmৃk।  pথম  aিভযােন  আমরা  পাঁচিট  আেgয়াst
udার কির। িdতীয় aিভযােন eকিট আেgয়াst o িল udার করা হয়।
যর্াব কমর্কতর্ া জানান, নািরnার শরt p েরােডর 22/1 নmর বািড়র িতনতলা ভবেনর িdতীয় তলায়
থাকেতন আoয়ামী লীগ েনতা eনামলু হেকর বnু হা ন aর রিশদ। েগাপন সংবােদর িভিtেত আমরা
জানেত পাির েসখােনo eকিট িসnকু আেছ।  েযখােন aৈবধ টাকা রাখা আেছ। িতিন বেলন, হা েনর
বাসায় pেবশ কের আমরা েদখেত পাi, খাট o oয়ার েবর মাঝামািঝ eকিট ভl। েসখান েথেক pায় 2
েকািট টাকা udার করা হেয়েছ। িতিন বেলন, e সময় eনামেুলর বnু হা ন বাসায় িছেলন না। েস sানীয়
াকsয্ােnর কমর্চারী। হা েনর stী জানান, তারা e aেথর্র িবষেয় িকছুi জােনন না। কেয়ক িদন আেগ
eনামুল eেস টাকা েলা বাসায় েরেখ যান।
যর্াব কমর্কতর্ ােদর সে  কথা বেল জানা যায়, eনামুল সpাহখােনক আেগ থাiলয্ােn চেল েগেছন। পন
েদেশi  গা-ঢাকা  িদেয়  আেছন।  েগnািরয়ায়  িবিভn  eলাকার  েদoয়ােল  েদoয়ােল  দiু  ভাiেয়র  ছিবসহ
েপাsারo েদখা েগেছ। তােদর আটক করেতi aিভযান চালােনা হেয়েছ।
sানীয় সূt জানায়, eনামলু o পনরা ছয় ভাi। 1985 সাল েথেকi eনামলু oয়াnাসর্ kাব o পন
আরামবাগ kােব জয়ুা েখেলন। িকn গত িতন-চার বছর আেগ তারা হঠাt কের ঢাকা শহেরর িবিভn
eলাকায় বািড় েকনা  কেরন। eনামুলেদর েয বািড়িটেত যর্াব aিভযান চালােc েস বািড়িট েদড় বছর
আেগ হা নরু রশীদ নােম eকজেনর কাছ েথেক তারা িকেনেছন। ভবেনর চতুথর্ তলায় eনামেুলর শয্ালক-
শা িড় থােকন। যর্াব সূt জানায়, ei চতুথর্ তলার িসnকু েথেকi 730 ভির sণর্ পাoয়া েগেছ। আেরকিট
িসnকু েথেক eক েকািট টাকা udার করা হয়।
sানীয়রা জানান, oয়ারী, সূtাপুর, েগnািরয়া, বংশাল, েকােতায়ািল থানা eলাকায় e পিরবােরর 50িটর
মেতা বািড় রেয়েছ। তেব পন o eনামুল েকান বািড়েত থােক েসিট তারা জােনন না।
eনামুেলর কমর্চারী আবলু কালাম আজােদর stী িশলা রহমান জািনেয়েছন, তার sামী আoয়ামী লীগ েনতা
eনামুেলর িবিভn কনsাকশন সাiেটর তদারিক কেরন। গত রিববার eনামেুলর বিডগাডর্  পােভল eেস
eকিট বয্াগ o িসnকুিট েরেখ যায়। পােভল েযভােব িদেয় িগেয়িছল, েসভােবi ঐ বয্াগ আলমািরেত তুেল
রাখা হেয়িছল। আমরা খুেলo েদিখিন। আজ oখান েথেকi িপsল েবর কেরেছ যর্াব।
িসnকু েলা েকনা হয় কেয়কিদন আেগ : aিভযােন েয পাঁচিট িসnকু পাoয়া েগেছ তার সব েলাi
নতুন।  িসnেুকর  oপর  েদাকােনর  নাম  েলখা  িsকার  jলjল  করিছল।  সব েলাi  েকনা  হেয়েছ  পুরান
ঢাকার iংিলশ েরােডর মািলেটালা িবপিণ িবতােনর শাবনাজ িsল িকং নােমর eকিট েদাকান েথেক।
e বয্াপাের শাহনাজ িsল িকংেয়র ময্ােনজার আবলু বাশার জািনেয়েছন,  দiু জন েলাক শিনবার সকােল
78 হাজার টাকায় ঐ িসnকু েলা েকেনন।  তারা িসnকু েলা েদেখ দাম িজjাসা কেরন eবং দাম বলার
সে  সে  দরদাম না কেরi dত টাকা পিরেশাধ কের েদন। িতিন বেলন, ঐ দiু জনেক িতিন েচেনন না।
েমাট চারিট রিশেদ তারা টাকা পিরেশাধ কেরন। রিশেদ েkতার নাম o েমাবাiল নmর িলখেত চাiেল
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

তারা বেলন, eসব লাগেব না। 6টাকা পিরেশাধ করার পর দiু জেনর eকজন আেগ চেল যায়। aনয্জন
েলবারেদর সে  ভয্ানগািড়েত িসnকু েলা িনেয় যায়।
eক pে র জবােব আবুল বাশার বেলন, eকসে  পাঁচিট িসnকু িকেনেছ, eরকম আর কােরা কথা িতিন
মেন করেত পােরন না। যর্ােবর দiু জন সদসয্ eেসিছল েদাকােন। তারা ঐ িসnকু েকনা িনেয় িকছু তথয্
িনেয় েগেছ। তারপর েসi েলবারেদর সে  িনেয় েগেছ বাসা েচনার জনয্।
pস ত, গত সpােহ আoয়ামী লীেগর েকndীয় কাযর্িনবর্াহী কিমিটর ৈবঠেক যুবলীগ েনতােদর িনেয় েkাভ
pকাশ  কেরন  দলীয়  সভােনtী  o  pধানমntী  েশখ  হািসনা।  eরপর  ঢাকায়  kমতাসীন  দেলর  েনতােদর
তttাবধােন ‘60িট কয্ািসেনা চালােনার’ খবর আেস সংবাদমাধয্েম। e িনেয় আেলাচনার মেধয্i গত 18
েসেpmর ঢাকার oয়াnারাসর্ kাবসহ চারিট kােব aিভযান চািলেয় জয়ুার সর াম, কেয়ক লাখ টাকা o
মদ udার কের যর্াব। পের aিভযান চালােনা হয় আেরা কেয়কিট kােব। eর aংশ িহেসেবi পুরান ঢাকার
আoয়ামী লীগ েনতােদর বািড়েত aিভযান চালােনা হয়।
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