
নীিতবাজ কাউেকই না ছাড়ার িঁশয়াির ধানম ীর

আওয়ামী লীেগর অেনক নতা নজরদািরেত
যুবলীগ থেক খােলদ বিহ ার, নজরদািরেত আেরা অেনেক

কাশ : ২১ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরেষর মেধ  ভূত! নীিতর ে  এমন ভয়াবহ তথ ও পেয়েছন আওয়ামী লীেগর হাইকমা ড। তেব
তােদরও র া নই। ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ নীিতেত জিড়ত আওয়ামী লীেগর অেনক নতা
এখন নজরদািরেত আেছন। নীিতবাজ কাউেক না  ছাড়ার িঁশয়াির িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা।
বহৃ িতবার রােত আওয়ামী লীেগর ক ীয় নতােদর সে  আলাপকােল িতিন এ িঁশয়াির উ ারণ কেরন
বেল জানা গেছ। তেব গতকাল বার গণভবেন কােনা নতার সে  কথা বেলনিন ধানম ী। ই তলা
থেক নেম সাজা গািড়েত উেঠ িতিন হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর উে েশ রওনা হন।

জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর (ইউএনিজএ) অিধেবশেন যাগ িদেত যু রাে  আট িদেনর সরকাির সফেরর
লে  গতকাল িবকােল আবধুািব হেয় িনউ ইয়েকর উে েশ ঢাকা ত াগ কেরন ধানম ী।

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর গতকাল ধানমি ড
দলীয় সভােন ীর                                রাজৈনিতক কাযালেয় সাংবািদকেদর বেলন, ‘ ধ ুছা লীগ ও
যবুলীগ নয়, আওয়ামী লীেগর অেনক নতাও নজরদািরেত আেছন। নীিতেত জিড়ত কাউেক ছাড় দেবন
না ধানম ী শখ হািসনা। শাসন বা রাজনীিতর  কউ যিদ অৈবধ ক ািসেনা ব বসায় মদত িদেয় থােকন
তাহেল তােদরও আইেনর আওতায় আনা হেব। কােনা গডফাদারই ছাড় পােব না। নীিতর িব ে  িজেরা
টলাের  নীিত হণ করা হেয়েছ।’

অ িদেক গতকাল যবুলীগ ক ীয় কাযিনবাহী কিমিটর িস া  মাতােবক ঢাকা মহানগর দি ণ শাখার
সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমদু ভঁূইয়ােক অৈনিতক কাযকলাপ ও দলীয় শৃ লা ভে র অপরােধ
সংগঠন থেক বিহ ার করা হেয়েছ। ঢাকার ফিকরাপুল ইয়ংেমনস ােব ক ািসেনা চালােনার অিভেযােগ
খােলদেক ফতার করা হেয়েছ। এছাড়া নজরদািরেত রাখা হেয়েছ যবুলীেগর আেরা অেনকেক। তােদর
কউ কউ যবুদল বা ােসবক দল থেক যবুলীেগ অ েবশ কেরেছ বেল তথ  এেসেছ।

যবুলীেগর সাধারণ স াদক হা ন অর রিশদ বেলন, সা িতক সমেয় খােলদ মাহমদু ভঁূইয়ার িব ে
নানা অিভেযাগ ওঠায় ক ীয় যবুলীগ জ িরিভি েত তােক সংগঠন থেক বিহ ার কেরেছ। িতিন বেলন,
ক ীয় যবুলীেগর িস া  অ যায়ী, সংগঠেনর কউ ফৗজদাির মামলায় ফতার হেল তােক বিহ ার

করা  হেব।  ধানম ী  শখ হািসনা  গত শিনবার আওয়ামী লীেগর কাযিনবাহী  কিমিটর সভায় যবুলীগ
নতােদর িনেয় াভ কােশর পর আওয়ামী লীেগর সহেযাগী সংগঠনিটর ভাবশালী নতা খােলদেক

ধরেত অিভযােন নােম যাব। বধুবার িবকাল থেক লশান ২ ন েরর ৫৯ ন র সড়েক খােলেদর বাসা এবং
ফিকরাপুল ইয়ংেমনস ােব একেযােগ অিভযান  কেরন যাব সদ রা।

শাহজাহানপুেরর রলওেয় কেলািনেত বেড় ওঠা খােলদ ফিকরাপুেলর ঐ ােবর সভাপিত। কেয়ক ঘ ার
অিভযােন ঐ ােব মদ আর জুয়ার িবপুল আেয়াজন পাওয়া যায়। সখান থেক ২৪ লাখ টাকাও উ ার
করা  হয়।  আর লশােনর বাসা  থেক খােলদেক ফতােরর পর তার বাসায় ৫৮৫িট ইয়াবা,  িবপুল

  মেহদী হাসান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পিরমাণ িবেদিশ মু া এবং অৈবধ অ  পাওয়ার কথা জানায় যাব। বহৃ িতবার িবকােল তােক লশান
থানায় হ া র কের যাব। অ , মাদক ও মু াপাচার আইেন তার িব ে  িতনিট মামলা করা হয় ঐ থানায়।
আর মিতিঝল থানায় মাদক আইেন করা হয় আেরকিট মামলা। রােত খােলদেক ঢাকার মহানগর হািকম
আদালেত হািজর কের ই মামলায় সাত িদন কের িরমা ড চাওয়া হেল অ  মামলার চার িদন এবং মাদক
মামলায় িতন িদেনর িরমা ড ম রু কেরন ই িবচারক। গতকাল যবুলীেগর নতা পিরচয় িদেয় িঠকাদাির
ব বসা চািলেয় আসা গালাম িকবিরয়া শামীম ওরেফ িজ ক শামীমেক ফতার করা হেয়েছ। যবুলীেগর
চয়ারম ান মাহা দ ওমর ফা ক চৗধরুী বেলন, িজ ক শামীম যবুলীেগর কােনা পেদই নই।

আওয়ামী লীেগর ক ীয় চার নতা সংসদ সদ  পেদ এবার মেনানয়ন বি ত হন। তেব তােদরেক
দেলর সভােন ী শখ হািসনা পূণ নানা দািয়  িদেয়িছেলন। িক  অেনক দািয়  পালেন তারা ব থ
হে ন। ছা লীেগর দীঘিদেনর িসি ডেকট ভাঙার দািয় ও তারা পেয়িছেলন। িক  ঐ িসি ডেকট ভেঙ
িনেজরাই গেড় তােলন আেরক িসি ডেকট। যার পিরে ি েত ময়াদ পূিতর ১০ মাস আেগই ছা লীেগর
শীষ ই নতােক সিরেয় এখন ভার া  সভাপিত-সাধারণ স াদক িদেয় চালােনা হে  সংগঠনেক। তেব

ধানম ী ধু ছা লীেগর শীষ ঐ ই নতার ওপরই ু  নন, দািয় া  আওয়ামী লীেগর ক ীয় ঐ
চার নতার ওপরও অস ।

সূ  জানায়, রাজধানী ঢাকার ৬০িট েট অৈবধ ক ািসেনা ব বসা, দখল-চাদঁাবািজ- ট ডারবািজ-অ বািজ-
ক াডারবািজসহ নানা  অপকেম  জিড়ত যবুলীেগর এক িণর নতাকমী।  যবুলীেগর ক ীয়  ও ঢাকা
মহানগর নতােদর অিধকাংশই  কােনা  না- কােনা  সরকাির ভবেন ত পর। িশ া  ভবন,  সড়ক ভবন,
ম  ভবন, িব ত্ ভবন, ঢাকা উ র ও দি ণ িসিট করেপােরশন, সব ই তােঁদর আনােগানা। এসব
ভবন থেক সারােদেশর িবিভ  খােতর উ য়ন কাজ ও কনাকাটা সরকাির িস াে  বা বায়ন করা হয়।

এিদেক যবুলীেগর নতাকমীেদর িব ে   য সব অিভেযাগ উেঠেছ স েলা সংগঠেনর িনজ  াইবু নােলর
মাধ েম তদ  কের ব ব া নওয়া হেব বেল জািনেয়েছন যবুলীেগর চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধরুী। এ
জ  কােনা নতা বা কােনা শাখার িব ে  অিভেযাগ থাকেল চয়ারম ােনর িঠকানায় পাঠােনার আ ান
জানােনা  হেয়েছ। ম লবার এক িববিৃতেত িতিন এ আ ান জানান। অিভেযাগ পাঠােনার িঠকানা :  ২৫
ব ব ু এিভিনউ, আওয়ামী যবুলীগ, ক ীয় কাযালয়। অিভেযােগর সে  যিদ কােনা কাগজপ , দিলল
বা তথ মাণ থােক সটাও িচিঠর সে  হ া র করার আ ান জানােনা হেয়েছ। এছাড়া যবুলীগ ক ীয়
কিমিটর সাধারণ স াদক হা র রশীেদর মাবাইল ন েরও অিভেযাগ জানােনা যােব। মাবাইল ন র
০১৭১২১৩৯০৮৮।
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