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পেূতর কােজ টাকার িমর িজ ক শামীম:
সােবক এক ম ীেক ঘেুষর টাকা িদেতন
ব াভের
ক ািসেনা-ঝেড় ল ভ  আ ডারওয়া  তািলকা ত, ধরা পড়েব আরও িবগশট

কাশ : ২১ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িজ ক শামীম। পুেরা নাম গালাম িকবিরয়া শামীম। এক সময় িতিন নারায়ণগ  যবুদেলর নতা িছেলন।
িক  এক দশক থেক যবুলীগ নতা! সব স েবর দেশ এিট হয়েতা াভািবক ঘটনা।

তেব সবিকছু ছািপেয় তার বড় পিরচয় িতিন গণপূেতর তাপশালী িঠকাদার। িবেশষ জা বেল পূেতর ায়
সব কাজই তার ক ায়। তাই ঘষু কিমশনও দন ’হাত ভের। সােবক এক ম ীেক ঘষু িদেতন রীিতমেতা
ব াভের। গািড়েত িনেজই পৗঁেছ িদেতন কাঁিড় কাঁিড় টাকা।

ধু  ম ী নন, এভােব ভাগ পেতন ভাবশালী আমলা ও েকৗশলীরাও। িনেজর রােজ র অেঘািষত এ
‘রাজা’ বার র ােবর হােত ফতার হওয়ার পর আইনশৃ লা বািহনীর াথিমক িজ াসাবােদই বিরেয়
আেস এমন সব চা ল কর তথ ।

এিদেক হঠাৎ ক ািসেনা-ঝেড় ল ভ  হেয় গেছ যবুলীেগর আ ডারওয়া । এই নািমর তােড় ভেস
যাে ন অেনেক। আ েগাপেন িগেয়ও রহাই পাে ন না। কােনা ‘ মতাধর লীগই’ িটকেত পারেছ না

  তা র আহমদ
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আপসহীন এ অিভযােন। এেক এেক মেুখাশ খুেল যাে  অেনেকর।

সূ েলা বলেছ, সেব । এখনও ব  রথী-মহারথী বািক আেছ। এেক এেক সবাই ধরা পড়েব। ধু
রাজধানী ঢাকার মেধ  সীমাব  থাকেব না। সরকাির দেলর সাইনেবাড ব বহার কের যারা স াস, নীিত
ও চাঁদাবািজেত জিড়েয় পেড়েছন তােদর কােরারই রহাই হেব না এ যা ায়। এিট ব ব কু া ধানম ী
শখ হািসনার িবেশষ বাতা।

সূ  জানায়, যবুলীেগর হতাকতােদর অেনেকরই এখন িনঘুম রাত কাটেছ। কউ কউ ইিতমেধ  দেশর
বাইের পািলেয় যাওয়ার চ াও করেছন। তেব ইিতমেধ  িবমানব রসহ সব সীমা  পেথ এ তািলকার
সে হভাজনেদর ছিবসহ নাম-িঠকানা পািঠেয় িবেদশ গমেনর ওপর িনেষধা া দয়া হেয়েছ।

ক ািসেনা ব বসা, চাদঁাবািজ ও মাদক ব বসার সে  জিড়ত ায় আড়াইশ যবুলীগ নতার তািলকা ধের
ফতার অিভযান চালােনা হে ।

সূ  জানায়, াথিমক িজ াসাবােদ িজ ক শামীম তার ৫িট ব াংেক ৭শ’ কািট টাকা জমা থাকার তথ
িদেয়েছন। স িত িতিন িস াপুের িগেয় ব াংক অ াকাউ ট খুেলেছন। কেয়ক মাস আেগ সখােনও িবপুল
অে র টাকা জমা রেখেছন।

আইনশৃ লা বািহনীর একািধক সূ  জািনেয়েছ, চাদঁাবািজ ও ট ডারবািজর মাধ েম িজ ক শামীম িবপুল
স েদর মািলক হেয়েছন। এর মেধ  ঢাকার িনেকতন ও বাসােবা এলাকায় ৫িট কের ১০িট ব তল বািড়,
বাসােবােত ১ িবঘার একিট বািণিজ ক ট, পযটন শহর বা রবােন একিট ৩ তারকা মােনর িরেসাটসহ এ
িরেপাট লখা পয  রাত ৯টায় আরও চা ল কর তথ  পাওয়া যায়।

সূ  বলেছ, ঢাকার যবুলীগ নতােদর মেধ  আইনশৃ লা বািহনীর তািলকার শীেষ আেছন যবুলীগ নতা
ইসমাইল হােসন স াট,  রিফ ল ইসলাম রিফক, শােহ আলম মরুাদ,  আরমা ল হক আরমান, ওয়াড
কাউি লর মিম ল হক সাঈদ, কাউি লর স ট,ু জিসম, এিপএস িমজান ও জৈনক যবুলীগ নতা িনিখল।

এছাড়া তািলকায় রাজধানীর িবিভ  থানার ৫ জন ওিসসহ বশ কেয়কজন পুিলশ কমকতার নাম রেয়েছ।
এসব অসাধু পুিলশ কমকতার িবলাসী জীবনযাপেনর তথ  সং হসহ তােদর াজ মিনটিরংেয়র আওতায়
আনা হেয়েছ।

সূ  বলেছ,  পূত ম ণালেয়র অত  ভাবশালী এই িঠকাদার গত ১০ বছের অ ত ২০ হাজার কািট
টাকার কাজ পায়। পূত ম ণালেয়র ৮০ শতাংশ িঠকাদাির কােজর সে  কােনা না কােনাভােব শামীেমর

িত ান যু ।

অেনেকই বেলন, এমনভােব ট ডার আ ান করা হয় যােত শামীেমর িত ানই কাজ পায়।  অ ভােব
বলেল বলেত হয়, শামীমেক কাজ পাইেয় িদেত ট ডােরর শত সভােব িনধারণ করা হয়।

সা িতক একিট  গােয় া  িতেবদেনর িভি েত  পপুর পারমাণিবক িব ৎ  ক  িনমােণর ঘটনায়
শামীেমর মািলকানাধীন  িত ান  িজ ক িবিপএল াকিলে ড হয়।  কারণ পপুেরর বািলশ কাে র
মাধ েম মলূত িজ ক শামীেমর িত ান সবেচেয় বিশ অথ হািতেয় নয়। পপুেরর ি নিসিট আবাসন
প ী িনমােণর ব য় ৩ হাজার কািট টাকারও বিশ। সখােন বড় অে র কেয়কিট কাজ িজ ক শামীম
িনেজই করেছন।

এছাড়া  ৫  পােস ট  কিমশেনর  িবিনমেয়  ৩-৪িট  িত ানেক  কেয়কিট  কাজও  দন।  ব াপক  কিমশন
বািণেজ র কারেণই মলূত পপুের ভবন িনমাণ  থেক  কের বািলশ, চাদর ও ইেলকি ক সাম ী
সরবরােহ ব াপক নীিত হয়।

সূ  বলেছ, পূত ম ণালেয়র সব িঠকাদারই িজ ক শামীেমর িনয় েণ। বড় বড় কাজ িতিন িনেজই কেরন।
িকছু কাজ পছে র অ  িঠকাদারেদর িদেয় দন মাটা অে র কিমশেনর িবিনমেয়। তার মাধ েম কাজ
পেয় ব াপকভােব লাভবান সািজন ডাস, এনিডই ( াশনাল ডেভলপেম ট ইি িনয়ািরং িল.) ও িসিভল

ইি িনয়াস নােমর িঠকাদাির িত ান।

শামীেমর সে  হাত িমিলেয় সরকাির ট ডােরর া িলত মলূ  বািড়েয় দয়ার কাজিট করেতন ম ণালেয়র
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িকছু নীিতবাজ কমকতা। অিতির  মেূল র একিট বড় অংশ অসৎ কমকতারা ভাগ কের িনেতন।

এছাড়া শামীমেক কাজ পাইেয় িদেল আলাদা কিমশনও পাওয়া যায়। পপুেরর বািলশ কাে  টাকা গেছ
ম ণালেয়র  অেনক  কমকতার  পেকেট।  এেদর  মেধ  অ  কেয়কজন  িচি ত  হেলও  বিশর  ভাগই
ধরােছায়ঁার বাইের। রহ জনক কারেণ িবধােভাগী ভাবশালী আমলােদর নাম নই।

পপুর পারমাণিবক কে র পােশ ি নিসিট আবািসক এলাকা িনমােণর জ  মাট ২১িট আবািসক ভবন
িনমাণ করা হে । এর মেধ  ১৯িট ভবেনর কাঠােমা ইিতমেধ  দাঁিড়েয় গেছ। এসব ভবন িনমােণর জ
কেয়কিট  ের ঘষু  িদেত হেয়েছ।  ওয়াকঅডার পাওয়ার পর ট ডার মেূল র ৫ পােস ট  িদেত হেয়েছ
নেগািসেয়শন খরচ বাবদ।

এিট িনেয়েছন িজ ক শামীম িনেজই। কারণ এই কাজ িতিনই সব কমকতােক ম ােনজ কের এেনেছন বেল
দািব কেরন। গণপূেতর সােবক এক ইি িনয়ার িনেয়েছন ১ পােস ট। সােবক একজন ম ীেক িদেত হেয়েছ
১ পােস ট, একজন সিচব িনেয়েছন পেয় ট ৫ পােস ট এবং পূত অিধদফতেরর একজন েকৗশলী নন
আরও পেয় ট ৫ পােস ট।

গণপূত অিধদফতেরর একজন ত াবধায়ক েকৗশলী বার রােত যগুা রেক বেলন, ‘মেন হে  একিট
যেুগর  অবসান  হল।  ভাই  ব  শাি  পলাম  আজ।  ওর  য ণায়  আমােদর  চাকির  করাই  কিঠন  হেয়
িগেয়িছল।’ এক ে র জবােব িতিন বেলন, ‘ভাই উনার টাকার ভাগ ক পানিন, ফােন সবার নাম বলেত
চাই না।’

সূ  বলেছ, অত  গাপনীয়তার সে  ঘেুষর িবপুল অে র টাকা ভাগাভািগ হয়। ম ীর ভােগর ঘেুষর টাকা
নন তার ঘিন ভাজন িহসােব পিরিচত জৈনক িজয়া ও নাইম। এছাড়া িনেজেক আড়াল করেত সতকতার

অংশ িহেসেব চার-পাচঁ হাত ঘেুর এবং কেয়ক দফা ান বদিলেয় টাকা নন সােবক একজন েকৗশলী।

একজন আমলার টাকা নন জৈনক মিুমতরু রহমান। পূত ম ণালেয় িজেক শামীেমর ভাব- িতপি  আঁচ
করা যায় পপুের নীিত িনেয় গিঠত তদ  কিমিটর িতেবদেনই।

কারণ  ওই  িতেবদেন  িজেক শামীেমর িত ানেক ধু  দায়মিু  দয়া  হয়িন,  তদ  কিমিট  িজ  ক
শামীেমর উ িসত শংসাও কের। িতেবদেন অ  িঠকাদারেদর নীিতর জ  দায়ী করা হেলও িজ ক
শামীেমর শংসা কের বলা হয়, ‘িজেক িবিপএল কতৃক সরবরাহকৃত মালামাল খুবই ভােলা এবং উ ত
মােনর।’

সূ  বলেছ, পপুের বািলশ কা  কািশত হওয়ার পর িজ ক শামীম িবশাল িনরাপ া বহর িনেয় চলােফরা
 কেরন।  অ ত ২০ জন  গানম ান  পিরেবি ত  হেয়  তার  চলােফরা   হয়।  বহেরর আেগ-িপেছ

২০-২৫িট মাটরসাইেকল থােক।

শামীমেক বহনকারী গািড়র আেগ-িপেছ িট গািড়েত িভআইিপ েটাকেলর মেতা রা ায় ািফক িনয় ণ
কের তার লাকজন। পূত অিধদফতের এভােব িতিন রাজিসক কায়দায় এেস ঢােকন িতিদন। তার এমন
গািড়বহর আর অ ধারী গানম ান দেখ পূত অিধদফতেরর অেনেকই শামীমেক সমীহ কের চেলন।

শামীম তার হা ডা বািহনী ট ডার িছনতাইেয়র কােজও ব বহার কেরন। বছরখােনক আেগও কাে  ব
িব ােসর মািলক িলটেনর কাছ থেক তার লাকজন ট ডার িছনতাই কের। বড় কাজ ছাড়া ছাট কােজর
িদেক িজ ক শামীেমর তমন আ হ নই।

পূত ম ণালেয় ১শ’ কািট টাকার বিশ কাজ হেলই সখােন শামীেমর িঠকাদাির িত ােনর নাম শানা
যায়।

পূত ম ণালেয়র অধীেন রাজধানীেতও যসব বড় বড় ভবন িনমােণর কাজ হে  তার বিশর ভাগই িনমাণ
করেছ িজ ক শামীেমর িত ান িজ ক িবিপএল।

শামীেমর িত ান যসব কাজ করেছ তার মেধ  আেছ িট ফইেজ িনিমত জাতীয় রাজ  ভবেনর ৫শ’
কািট টাকার কাজ, রাজধানীর আশেকানায় র াব সদর দফতর ভবন িনমােণর ৪৫০ কািট কাজ, ৪০০
কািট টাকার পাবত  ভবন িনমাণ, সিচবালেয়র কিবেনট ভবন িনমােণর ৩০০ কািট টাকার কাজ।
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