
  

    
দল েথেক  হoয়া িd aিভযান আেরা িবsৃত হেব pধানমntীর েদেশ েফরার পর

গডফাদারেদর বয্াপাের িসdাn
pকাশ : 26 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

রাজধানী েথেক  কের gাম পযর্n সবখােনi eখন আেলাচনার শীেষর্ চলমান দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযান।
pধানমntী েশখ হািসনার িনেদর্ েশ ei aিভযােন eকে িণর pভাবশালী বয্িkরা নােখাশ হেলo সারােদেশর
সাধারণ  মানষু  aেনক  েবিশ  খুিশ।  aিভযােন  েদেশর  মানষু  সমথর্ন  িদেc।  জনগেণর  কােছ  সরকার  o
আoয়ামী লীগ ujjল হেc। দেলর আদিশর্ক o তয্াগী েনতারাo e বয্াপাের সেnাষ pকাশ কের aিভযান
aবয্াহত  রাখার  পেk  মত  িদেয়েছন।  pধানমntী  েশখ  হািসনা  িনেজর  দল  েথেক  িd  aিভযান  
কেরেছন। তেব ei aিভযান আেরা িবsৃত হেব। ব বnুর কনয্া েশখ হািসনার s  েঘাষণা, ‘ছাtলীেগর
পর যুবলীগেক ধেরিছ, eেক eেক সকলেক ধরব।’
দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােন  েgফতারকৃতেদর  কাছ  েথেক  িজjাসাবােদ  aেনক  গডফাদােরর  নাম  চেল

  েমেহদী হাসান
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eেসেছ। তািলকায় aেনক মntী-eমিপ o pভাবশালী রাজনীিতেকর নাম eেসেছ। ei গডফাদারেদর ধরার
আেগ pধানমntী েশখ হািসনার সে  কথা বলেত চান আiনশৃৃ লা রkাকারী বািহনীর শীষর্ কমর্কতর্ ারা।
আগামী 1 aেkাবর pধানমntী েদেশ িফরেছন। eরপর pধানমntীর সে  কথা বেল গডফাদারেদর ধরার
বয্াপাের িসdাn হেব।
মিntসভার eক জন সদসয্ o িতন জন সংসদ সদসয্ গতকাল iেtফাকেক বেলন, দনুর্ীিতেত জিড়ত নন eমন
মntী-eমিপর সংখয্া শতকরা দiু ভােগর েবিশ খুঁেজ পাoয়া যােব না। e aবsায় সবর্sের aিভযান চালােল
aেনেক  ধরা  পড়েবন  eটাi  sাভািবক।  eেত  দেলর  সাংগঠিনক  শিk  hাস  পােব।  িবষয়িট  দেলর
হাiকমাnেক েবাঝােনার েচ া করা হেc। eিদেক aপরাধ িনমূর্ল eবং দেলর িd aিভযােন pধানমntী
েশখ হািসনার পদেkপ o িজেরা টলােরn নীিতেত সেnাষ pকাশ কের sাগত জানােc সারােদেশর সাধারণ
মানষু। দiু  িবভােগর  10 জন  সাধারণ মানষু  iেtফােকর  সে  আলাপকােল  বেলন, দেলর নাম ভািঙেয়
চাঁদাবািজ,  েটnারবািজ  o  সntাসী  কমর্কাে  জিড়ত  alসংখয্ক  েনতার  কারেণ  পুেরা  আoয়ামী  লীেগর
ভাবমিূতর্  eখন  pে র  মুেখ।  তেব  চলমান  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােন  সরকার  o  দেলর  ভাবমিূতর্  ujjল
হেc। তারা আেরা বেলন, দনুর্ীিতর িব েd চালােনা ei কিঠন িসdাn gহেণর েkেt aেনক চাপ o মিক
pধানমntী েশখ হািসনােক িবেবচনায় িনেত হেয়েছ তােত েকােনা সেnহ েনi। তেব eকটা িd aিভযােনর
pেয়াজন  aবশয্mাবী  িছল,  েসটা  েদেশর  আপামর  জনসাধারণ  sীকার  কের,  আnিরকভােবi  pতয্াশাo
কের।
আoয়ামী  লীেগর  নীিতিনধর্ারণী  পযর্ােয়র  eকজন  েনতা  জানান,  দেলর  নাম  ভািঙেয়  িকছু  েলােকর
aপকেমর্র কারেণ সরকার o আoয়ামী লীেগর ভাবমিূতর্  kু  হিcল। eেদর aপকেমর্র দায় িবিভn সমেয়
আoয়ামী লীেগর oপর eেস পেড়। ei aিভযােন কাuেক ছাড়া হেc না, েস দেলর েহাক আর দেলর           
ছtছায়ায়  েথেক  ক ক।  ফেল  ei  aিভযান  জনগণ  iিতবাচক  িহেসেব  িনেয়েছ।  eেত  জনগেণর  কােছ
pধানমntী েশখ হািসনা, তার সরকার o আoয়ামী লীেগর ভাবমিূতর্  বাড়েছ।
গতকাল কথা হিcল রাজধানীর eকিট মহlায় ফুটপােতর eক চােয়র েদাকােন। েসখােন uপিsত সাধারণ
মানেুষর  কােছ  জানেত  চাiলাম,  eলাকার  aবsা  কী? সবাi  জানােলন  ঠাnা।  বললাম,  েকমন  ঠাnা?
বলেলন,  দনুর্ীিতবাজ,  চাঁদাবাজেদর  েকu  আর  pকােশয্  েনi।  জানেত  চাiলাম,  েকাথায়  েগেছ?  সবাi
বলেলন, েক জােন eখন কi থােক েকu বলেত পাের না।
দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযান   হoয়ায়  চার  শতািধক  েনতাকমর্ী  েদশ  েছেড়  পািলেয়েছন।  ছয়  শতািধক
েনতাকমর্ী আেছন আtেগাপেন। চ gাম িবভােগর আoয়ামী লীেগর তৃণমূেলর eকজন েনতা বেলন, দেলর
নাম ভািঙেয় যারা eত িদন aপরাধ করত, তারা eখন েটনশন o েপেরশািনর মেধয্ রেয়েছ।
িসেলট  িবভােগর  eক  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সহসভাপিত  বেলন,  ‘pধানমntী  েশখ  হািসনার  sেpর
সুশৃ ল বাংলােদশ গড়েত সntাস, দনুর্ীিত, লুটপাট, মাদক o জয়ুার িব েd আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর
aিভযানেক সাধুবাদ জানাi।’
খুলনা  িবভােগর  েজলা  আoয়ামী  লীেগর  eক  েনতা  বেলন,  ‘aনpুেবশকারীেদর  দাপেট  তয্াগী  o  দেলর
পুেরােনা েনতাকমর্ীরা মিকেত থােকন। aপরাধীেদর িব েd বয্বsা েনoয়া  কেরেছন pধানমntী েশখ
হািসনা। আমরা তৃণমূেলর েনতাকমর্ীরা চাi না েকu আoয়ামী লীেগর নাম বয্বহার কের aপকমর্ ক ক।
আিম ei িd aিভযানেক sাগত জানাi।’
আoয়ামী লীেগর নাম ভািঙেয় দেলর েযসব েনতাকমর্ী চাঁদাবািজ, েটnারবািজ, aনয্ায়, aপকমর্, aিনয়ম,
দনুর্ীিত o শৃ লািবেরাধী কমর্কাে  জিড়েয় পেড়েছন, তােদর িব েd iিতমেধয্ িd aিভযান  কেরেছ
সরকার। তেব িবিভn েসkের দাপুেট, িবতিকর্ ত eবং আঙুল ফুেল কলাগাছ হেয়েছন তােদর aিধকাংশi
পদর্ ার আড়ােল চেল েগেছন। সংি  সূt জানায়, টােগর্েট eবার সরকারদলীয় সুিবধােভাগী িবিভn পযর্ােয়র
েনতা, পিরবহন চাঁদাবাজ, sুল o কেলেজর ময্ােনিজং কিমিটর সভাপিত, েকািচং বয্বসায়ী, নদী দখলদার,
ভূিমদসুয্,  বনেখেকা,  িমথয্া  েঘাষণার  aৈবধ  মালামাল  আমদািনকারকসহ  িবিভn  ে িণর  দনুর্ীিতবাজরা
রেয়েছ।  িশগিগর  তােদর  িব েd  aিভযান  েজারদার  করা  হেব।  িসিট  করেপােরশন,  oয়াসা,  রাজuক,
িশkা  o  িবদযু্t  ভবেনর  িঠকাদািরেত  যারা  aৈনিতক  pভাব  রাখেতন,  তারাo  আেছন  নজরদািরেত।
eছাড়া আেয়র utস না েথেকo aৈবধ সmদ aজর্ ন, সntাস, মাদক, দনুর্ীিতর সে  সmৃk েথেক iিতমেধয্
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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।

|

সমােলািচত হেয়েছন- eমন েকnd েথেক  তৃণমলূ আoয়ামী লীগ েনতােদর  িব েdo বেড়া  ধরেনর িd
aিভযান চালােনার পিরকlনা েনoয়া হেয়েছ।
aনয্িদেক  ঢাকায়  পিরবহেন  চাঁদাবািজ  েকােনাভােবi  িনয়ntণ  করা  যােc  না।  pভাবশালী  মািলকপk
সরকােরর  ছাtছায়ায়  েকৗশল  বদেল  চাঁদার  a  িজiেয়  েরেখেছ।  সরকার  eবার  পিরবহেনর  িচিhত
চাঁদাবাজেদর ছাড় েদেব না। ঢাকায় িবিভn েটর pায় 6 হাজার বাস, িমিনবাস েথেক pিত িদন লাখ লাখ
টাকা চাঁদা েতালা হয়। e চাঁদাবািজর েনপেথয্ সরকার সমথর্ক pভাবশালী চk জিড়ত। তােদর তািলকাo
সরকােরর  হাiকমােnর  কােছ।  ধু  বাস  িমিনবাস  নয়,  ঢাকার  িবিভn  eলাকায়  চলাচলকারী  েটেmা,
েল না eমনিক iিজবাiক o েমাটর চািলত িরকশা েথেকo pিতিদন লাখ লাখ টাকা চাঁদা েতালা হেc। ei
চাঁদাবাজেদর িব েdo aিভযান চলেব।
aতীেত চাঁদাবাজেদর aপতtপরতা েরােধ যর্াব-পুিলেশর পk েথেক িবিভn uেদয্াগ িনেয়o তা বাsবায়ন
করা  যায়িন।  কেয়কজন  pভাবশালী  রাজৈনিতক  েনতা  পিরবহন  চাঁদাবাজেদর  পেk  aবsান  েনoয়ায়
যর্াব-পুিলেশর সব uেদয্াগ েভেs যায়। রাজধানীর শতািধক পেয়েn e চাঁদাবািজ eখন apিতেরাধয্ প
িনেয়েছ। পণয্বাহী াক েথেক pিতিদন গেড় eক েকািট টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। যানবাহেনর চালক,
কnাkর o েহলপাররা জানান, েকােনা েটর যানবাহনi চাঁদামkু নয়।

print | pভাবশালীরা নােখাশ সাধারণ মানষু খুিশ | pথম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/91695/pভাবশাল...

3 of 3 9/26/2019, 10:13 AM


