
িঠকাদািরর মািফয়া িজ ক শামীম ফতার
নগদ ১ কািট ৮০ লাখ, ১৬৫ কািট টাকার এফিডআর, অ  মাদক উ ার, ৭ গানম ান আটক

যুবলীগ নতা িজ ক শামীেমর অিফেস অিভযান চািলেয় র াব িবপুল পিরমাণ টাকা মাদক ও অ  উ ার কের
-বাংলােদশ িতিদন

রাজধানীর িঠকাদািরর মািফয়া গালাম িকবিরয়া শামীম ওরেফ িজ ক শামীমেক তার সাত সশ  দহর ীসহ
আটক কেরেছ র াব। গতকাল সকাল থেক িনেকতন এ- ক,  ৫ ন র রােডর ১৪৪ ন র বািড়েত তার
অিফেস র াব দীঘ ১১ ঘ া অিভযান চািলেয় তােক আটক কের। এ সময় তার অিফস থেক ১ কািট ৮০
লাখ টাকা,  ৯ হাজার ইউএস ডলার, ৭৫২ িস াপুির ডলার,  ১৬৫ কািট টাকার এফিডআর, অ ,  িবপুল
পিরমাণ িবেদিশ  মদ উ ার  করা  হয়।  র াব বলেছ,  ট ডারবািজ,  চাদঁাবািজ,  অৈবধ  কােজ বধ  অে র
ব বহারসহ কেয়কিট িনিদ  অিভেযােগর িভি েত থেম তার িনেকতন িব- ক, ৫ ন র রােডর ১১৩ ন র
বািড় থেক আটক কের ত ািশর জ  তার অিফেস িনেয় যাওয়া হয়। আটক বািকরা হেলন মা. শিহ ল
ইসলাম,   মুরাদ হােসন,  জালাল হােসন,  জািহ ল ইসলাম,  আিম ল ইসলাম, সা াদ হােসন,  কামাল
হােসন।

জানা  গেছ,  িজ ক শামীম যুবলীেগর নতা  িহেসেব রাজধানীর সব সরকাির অিফেস িঠকাদাির িনয় ণ
করেতন। যুবলীেগর একিট িবশাল পও এসব িঠকাদাির িনয় েণর সময় তার সে  থাকত। তার ভেয় অ
িঠকাদাররা  িবিভ  ট ডাের  অংশ  িনেতন  না।  অিলিখতভােব  গণপূত,  রাজউক,  িশ াভবন,  িপিডিবসহ
সরকাির অেনক িত ােন িজ ক শামীম গংেয়র এক  আিধপত  রেয়েছ। ই- ট ডােরর কারেণ অেনেক

আপেডট : ২১ সে র, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক

িঠকাদািরর মািফয়া িজ ক শামীম ফতার|458789|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/458789/2019-09-21

1 of 3 9/25/2019 4:23 PM



িকছু  ছাট ছাট কাজ পেলও িজ ক শামীেমর ভেয় তা  ছেড় িদেত বাধ  হেতন। তেব র ােবর হােত
আটেকর পরপরই যুবলীেগর ক ীয় কাযালয় থেক বলা হয়, িজ ক শামীম নারায়ণগ  জলা আওয়ামী
লীেগর সহসভাপিত। তেব নারায়ণগ  জলা আওয়ামী লীেগর প  থেক বলা হে , িতিন কিমিটেত নই।

র ােবর  ি িফং  :  র ােবর িলগ াল অ া ড িমিডয়া  উইংেয়র পিরচালক ল.  কেনল সােরায়ার িবন কােশম
বেলন, ‘ িনিদ  অিভেযােগর িভি েত র াব সকােল শামীেমর বাসা ও অিফেস অিভযান  কের। এ সময়
শামীম  ও  তার  সাতজন  দহর ীেক  আটক করা  হয়।  অিভযােন  শামীেমর  অিফস  থেক  তার  একিট
অত াধিুনক অ  ও দহর ীেদর সাতিট শটগান এবং নগদ ১ কািট ৮০ লাখ টাকা, মাট ১৬৫ কািট টাকার
এফিডআেরর কাগজ জ  করা হয়। এর মেধ  ১৪০ কািট টাকার এফিডআর তার মা আেয়শা আ ােরর
নােম, বািক ২৫ কািট ২৭ লাখ টাকার এফিডআর শামীেমর নােম। এ ছাড়া তার অিফস থেক িবেদিশ মেদর
৫িট বাতল উ ার করা হেয়েছ।’

ি িফংেয়  উপি ত  র ােবর  িনবাহী  ম ািজে ট  সােরায়ার  আলম বেলন,  ‘ িনিদ  অিভেযােগর  িভি েতই
শামীমেক আটক করা হেয়েছ। িজ ক শামীেমর িব ে  চাদঁাবািজ ও ট ডারবািজর অিভেযাগ রেয়েছ। আমরা
সসব  তদ  করিছ।’  এক  ে র  জবােব  র ােবর  ম ািজে ট  বেলন,  ‘শামীেমর  অিফস  থেক  জ

এফিডআেরর টাকা েলা িবিভ  অৈবধ সাস থেক এেসেছ বেল আমরা তথ  পেয়িছ। আমােদর কােছ আেগ
থেকই অিভেযাগ িছল, িকছু অৈবধ সাস থেক তার এফিডআেরর টাকা েলা  এেসেছ। সসব অিভেযাগ

আমরা তদ  কের দখিছ। এ িবষেয় মািন ল ডািরং আইেন তদ কাজ ও ব ব া হণ করা হেব। শামীমেক
আদালেত এফিডআর েলার সাস বধ মাণ করেত হেব।’

সাংবািদকেদর আেরক ে র জবােব র ােবর ম ািজে ট সােরায়ার আলম বেলন, ‘কাউেক নােজহাল করেত
নয়, িনিদ  অিভেযােগর িভি েতই আইনশৃ লা র াকারী বািহনী ফতার অিভযান চালায়। চাদঁাবািজ,
ট ডারবািজ ও এফিডআেরর অৈবধ সােসর অিভেযাগ রেয়েছ। যসব অিভেযাগ শামীেমর িব ে  রেয়েছ
স েলা িতিন িমথ া মাণ করেত পারেল ছাড়া পােবন।’

জ  আে য়াে র িবষেয় জানেত চাইেল িতিন বেলন, ‘এ অ েলা বধ। তেব অিভেযাগ রেয়েছ এ েলা
অৈবধ কােজ ব বহার হেতা। তাই জ  করা হেয়েছ।’

শামীেমর রাজৈনিতক পিরচয় িবষেয় জানেত চাইেল র ােবর ম ািজে ট বেলন, ‘তার কােনা রাজৈনিতক
পিরচয় আেছ িকনা তা িনধারণ করেবন তার দল ও নতারা। এ দািয়  আমােদর নয়। তেব যুবলীেগর ঢাকা
মহানগরী দি েণর সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমুদ ভঁূইয়ার ীকােরাি েত িবিভ  অৈবধ কােজর সে
জিড়তেদর মেধ  িজ ক শামীেমর নামও উেঠ আেস। মূলত খােলেদর তেথ র িভি েতই িজ ক শামীমেক

ফতার  করেত  অিভযান  চালােনা  হয়।’  জানা  গেছ,  সকাল  ৭টার  িদেক  তার  বািড়  ঘরাও  কেরন
র াব-১-এর সদ রা। এরপর তার সাত দহর ীেক আটক কের র াব কাযালেয় িনেয় যাওয়া হয়। বলা
১২টার িদেক র াব সদ রা তার বাসায় ঢােকন। িজ ক শামীমেক আটেকর পর িনেয় যাওয়া  হয় তার
অিফেস। সখােন টানা ৬ ঘ া িজ াসাবােদর পর তােক আ ািনকভােব আটক দখায় র াব।

তেব িজ ক শামীেমর ব ি গত সহকারী মা.  িদদা ল ইসলাম সাংবািদকেদর বেলন, ‘িজ ক শামীেমর
িব ে  সব অিভেযাগ িমথ া। তার িত ােন ায় ১০ হাজার লাক কাজ কের। বিশর ভাগ কাজই সরকাির

িত ােনর।’

ক এই িজ ক শামীম :  নারায়ণগে র সানারগাঁ  উপেজলার দি ণপাড়া  ােমর মা. আফসার উি ন
মা ােরর ছেল শামীম। িনেজেক যুবলীেগর ক ীয় সমবায়িবষয়ক স াদক ও নারায়ণগ  জলা আওয়ামী
লীেগর  সহসভাপিত  পিরচয়  িদেতন।  বসবাস  করেতন  বনানীর  িডওএইচএেস।  আর  িনেকতেন  ৫ ন র
সড়েকর ১৪৪ ন র ভবনিট তার িজ ক িব অ া ড কা ািন িলিমেটেডর অিফস। অ সহ সাত দহর ী িনেয়
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চলােফরার িবষয়িট িবিভ  সং ার নজের এেলও অেনক ভাবশালীর সে  ঘিন  স েকর ফেল এত িদন
িবষয়িট এিড়েয়  যাওয়া  হেয়েছ।  িবএনিপ-জামায়াত  মতায়  থাকাকােল  শামীম  িছেলন  ঢাকা  মহানগরী
যুবদেলর সহস াদক এবং িবএনিপর ক ীয় ভাবশালী নতা সােবক গণপূতম ী িমজা আ ােসর খুবই
ঘিন । গণপূত ম ণালেয় ওই সময়ও তার িবেশষ অব ান িছল। একটা সময় িজ ক শামীম পলাতক শীষ
স াসী িজসান আহেমেদর ঘিন  হেয় ওেঠন। মতার পালাবদল হেলও িজসােনর মাধ েমই পযায় েম িতিন
মহানগরী যুবলীেগর শীষ নতােদর কাছাকািছ চেল যান। যুবদল নতা হেয় যান ক ীয় যুবলীগ নতা, সে
নারায়ণগ  জলা  আওয়ামী  লীেগর  সহসভাপিতও।  িজসােনর  মাধ েম  মহানগরী  যুবলীেগর  ভাবশালী

েপর একজন হেয় উঠেলও একটা সময় ভাগাভািগ িনেয় িজসােনর সে  িবেরােধ জিড়েয় পেড়ন িজ ক
শামীম। শামীেমর কারেণ িজসান আহেমেদর সে  খািলদ মাহমুদ ভঁূইয়া ও যুবলীেগর ওই নতার স েক
ফাটল ধের। আলাদা হেয় পেড়ন িজসান।

সূ  বলেছ, বাসােবায় পাচঁিট বািড় ও একািধক ট শামীেমর। কদমতলায় ১৭ ন েরর পাচঁতলা বািড়িট িজ
ক শামীেমর। এ বািড়িট ম ােনজার িহেসেব দখােশানা কেরন ানীয় ওয়াড আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত
মা. ইসমাইল হােসন সদার। শামীম কেয়ক বছর বাসােবার ওই বািড়েত বসবাস করেলও এখন থাকেছন

বনানীর ও  িডওএইচএেস িনেজর ােট এবং িনেজর কাযালয় বািনেয় বেসন িনেকতেনর একিট ভবেন।
বাসােবায় আরও রেয়েছ িতনিট ভবন এবং ডমরা ও দি ণগাওঁ ছাড়াও সানারগাঁ উপেজলা, বা রবান ও
গাজীপুের কেয়ক শ িবঘা জিম িকেনেছন িতিন। তেব ভু েভাগীেদর কউই িনেজেদর িনরাপ ার কথা িচ া
কের িজ ক শামীেমর িবষেয় কাে  মুখ খুলেত নারাজ। অিভেযাগ রেয়েছ, সরকাির অিফস-আদালেতর
কাজ র আেগই াপ  িবেলর ৮০ শতাংশ তুেল িনেতন শামীম। পের েকৗশলীরা ‘কাজটা শষ কের
িদন’ িমনিত জািনেয় তার িপেছ িপেছ ঘুরেতন। রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইের ৩ হাজার কািট টাকার কাজ
চলেছ িজ ক শামীেমর িজ ক িব অ া ড াইেভট িলিমেটেডর। এর মেধ  র াব সদর দফতেরর ৫৫০ কািট,
সিচবালেয়  অথ ম ণালেয়র  ১৫০ কািট,  প ু  হাসপাতােলর  ২০০ কািট,  বইিল  রােডর  ২০০ কািট,
সাহরাওয়াদী হাসপাতােলর ২০০ কািট, িনউেরাসােয়  হাসপাতােলর ১৫০ কািট, মহাখালী গ াে ািলভার

হাসপাতােলর  ১৫০ কািট টাকার  িঠকাদাির  কাজ  অ তম। য কােনা  সময়  িঠকাদািরর  কােনা  সাইট
িভিজেট গেল ১০ জন অ ধারী দহর ী ছাড়াও ২০-৩০ জন সশ  অৈবধ অ ধারী থাকত। ২০১৬ সােলর
২০ নেভ র ক ীয় ছা লীেগর সােবক সহস াদক ও চ াম িব িবদ ালেয়র সােবক যু স াদক িদয়াজ
ইরফান চৗধরুী হত াকাে ড জিড়ত থাকার অিভেযাগ রেয়েছ িজ ক শামীেমর িব ে । চ াম িব িবদ ালেয়
‘িজ ক িব াস’  ও  ‘দ  িব াস’-এর  ৭৫ কািট  টাকার  কােজর চাদঁাবিজর  ভাগাভািগ  িনেয়  ছা লীেগর
অ ঃেকা েলর িবষয়িট িবিভ  সময় উেঠ আেস বেট তেব অিভেযাগ রেয়েছ, িদয়াজেক সিরেয় িদেত পদার
নপেথ  থেক ইশারা িদেয়িছেলন িজ ক শামীম।

বিরেয়  আসেছ  অেনক  ভাবশালীর  নাম  :  সূ  জানায়,  খািলদ মাহমুদ ভঁূইয়া  ও  িজ ক শামীমেক
আটেকর পরপরই অেনক ভাবশালীর নাম বিরেয় এেসেছ। িঠকাদাির, ক ািসেনা ব বসা িনয় ণসহ অেনক
অপরাধ কমকা- ধামাচাপা িদেত অেনক ভাবশালীর কােছ িনয়িমতভােব পৗঁেছ যত মাটা অে র মাসহারা।
িবেশষ উপহার িহেসেব অেনক রী ললনােক পািঠেয় দওয়া হেতা ওইসব ভাবশালীর কােছ। এ জেনর
কাছ থেক আদায় করা তথ  অ যায়ী ওইসব ভাবশালীেক িজ াসাবাদ করা হেব। তেব এরই মেধ  এসব
জানােনা হেয়েছ সরকােরর সেবা  মহলেক।
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