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পুরান ঢাকার মিূতর্ মান আত  রিশদ, eনু o পন িতন ভাi। গত পাঁচ বছের েগ ািরয়ার দিkণ ৈমসুিn
eলাকার িটনেশেডর eকিট বািড় েথেক 15িট ব তল বািড়র মািলক হেয়েছন তারা। রাজধানীর েগ ািরয়া
eবং oয়ারীসহ িবিভn eলাকায় িকেনেছন eসব বািড় o য্াট ।
আটিট িবলাসব ল গািড় বয্বহার কেরন তােদর পিরবােরর সদসয্রা। oয়াnারাসর্ kােবর জয়ুা-কয্ািসেনা
েথেক আেয়র েকািট েকািট টাকা িদেয়i eসব হেয়েছ। eলাকােতi গেড় তুেলেছন kাব। eখােনo জয়ুা েখলা
হয় বেল aিভেযাগ uেঠেছ।
েজার  কের  ভয়  েদিখেয়  নাম  মাt  মেূলয্  জিম  িলেখ  েনয়ার  aিভেযাগo  আেছ  ভাiেদর  িব েd।  তারা
কয্াডার  িদেয়  গেড়  তুেলেছন  িনজs  বািহনী।  িনয়িমতভােব  eলাকায়  গািড়র  হণর্  বািজেয়  মহড়া  েদয়
বািহনীর সদসয্রা। eসব কারেণ েকu তােদর সামেন দাঁড়ােনার সাহস পায়িন।
ভেয় েকu মখুo েখােলিন। িকn গত ম লবােরর পর েথেক ধীের হেলo aবsা পাlােত  কেরেছ।
eিদন তােদর বািড়েত রয্ােবর aিভযােনর পর আtেগাপেন চেল েগেছন িতন ভাi। e সুেযােগ মানষু মখু
খুলেত  কেরেছ।

  iকবাল হাসান ফিরদ

জয়ুার টাকায় 15 বািড় https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/224843/জয়ুার-...

1 of 4 9/26/2019, 10:24 AM



ম লবার সকাল 10টা েথেক eন,ু পন, তােদর eক কমর্চারী eবং বnুর বাসায় রয্াব aিভযান চািলেয় 5
েকািট টাকা, 8 েকিজ sণর্, 6িট আেgয়াst udার কেরেছ।
e ঘটনায় বধুবার পাঁচিট মামলা দােয়র হেয়েছ। রয্াব-3 eর aিধনায়ক েলফেটনয্াn কেনর্ল শািফulাহ
বলুবলু জানান, eনামলু হক eনরু কমর্চারী আবলু কালােমর িব েd oয়ারী থানায় মািন লnািরং o ast
আiেন দিুট মামলা (নং 33 o 34) দােয়র করা হয়।
eিদেক েগ ািরয়া থানায় eনুর বnু হা ন aর রিশেদর িব েd মািন লnািরং আiেন eকিট মামলা (নং
28) হেয়েছ। রােতi ast o মািন লnািরং আiেন eন ুo পেনর িব েd দিুট মামলা দােয়র হেয়েছ।
রয্ােবর aিভযােনর পর েদখা েগেছ বািড়েত বয্াংেকর মেতা ভl বািনেয় তােত রাখা হেয়েছ েকািট েকািট
টাকা। েকিজ েকিজ sণর্। িনজ বািড়র ভl uপেচ পড়ায় টাকা েরেখেছন কমর্চারী eবং বnুর বািড়েত।
িতন বািড় েথেক নানা ধরেনর আেgয়াsto udার করা হেয়েছ। eসব িকছুর েপছেন oয়াnারাসর্ kােবর
কয্ািসেনার টাকা। কয্ািসেনা-জয়ুার েবােডর্ র aংশীদার িহেসেব েপেয়েছন েকািট েকািট টাকা।
e টাকােতi তােদর গািড়-বািড় শানশoকত। eনু o পন eবং তােদর দiু সহেযাগীর বািড়েত রয্ােবর
aিভযােনর পর আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী তােদর sাবর সmেদর িবষেয় সnান  করেল েবিরেয়
আেস চা লয্কর তথয্।
eন-ু পনেদর দশৃয্মান েকােনা েপশার তথয্ িদেত পােরিন sানীয়রা। 
রয্াব-3 eর aিধনায়ক শািফulাহ বুলবুল যুগাnরেক বেলন, eখন পযর্n aনসুnােন eনু o পেনর 15িট
বািড়র িবষেয় তথয্ পাoয়া েগেছ। e েলার িবষেয় েখাঁজখবর েনয়া হেc। eকi সে  তােদর আরo বািড়
আেছ িকনা েস িবষেয় েখাঁজখবর চলেছ। 
আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী o sানীয় সূt জািনেয়েছ, িসরােজর পুেরা পিরবারi জয়ুািড়। তােদর বাবার
নাম িসরাজলু iসলাম oরেফ িসরাজ। িতিন ভবঘুের িছেলন। eকসময় জয়ুার েবাডর্  চালােতন। বাবার পথ
ধেরi  িতন েছেল জয়ুার সে  জড়ায়।
eরi ধারাবািহকতায় eখন তারা oয়াnারাসর্ kােবর কয্ািসেনা পিরচালনায় tপূণর্ বয্িk। তােদর পুেরা
পিরবারেকi  eলাকায়  জয়ুািড়  পিরবার  িহেসেব  েচেন।  sানীয়রা  aিভেযাগ  কেরন,  eন-ু পন  িনজ
eলাকােতo kাব pিত া কেরেছন।
েসখােনo জয়ুার আসর বসত। কয্ািসেনার টাকার গরেম তারা হািতেয় িনেয়েছন sানীয় আoয়ামী লীেগর

tপূণর্  পদ-পদিবo।  ধু  তারাi  নন,  তােদর  সহেযাগীেদরo  যুk  কেরেছন  sানীয়  আoয়ামী  লীেগর
tপূণর্ পেদ।

আর কয্ািসেনার েকািট েকািট টাকা হালাল কেরেছন sণর্, জিম, য্াট eবং বািড় কের। eছাড়া িবেদশ েথেক
নানা ধরেনর পণয্ আমদািনর বয্বসা আেছ বেল pচােরর েচ া কেরেছন। সেরজিমন eনু পন িsল হাuস
নােম সাiনেবাডর্  ঝুলােনা eকিট েদাকানo েদখা েগেছ।
পুরান ঢাকার eকািধক বয্িk বধুবার যুগাnরেক বেলন, ধু েগ ািরয়া o নািরnায় eন,ু পন o রিশেদর
15িট বািড় রেয়েছ।  aিভযােনর  পরপরi  eসব বািড়র েহািlং  নmর  তুেল েফলা হেc।  eর মেধয্  েবশ
কেয়কিট রেয়েছ িনমর্াণাধীন।
আর  কেয়কিটর  িনমর্াণ  কাজ  েশষ  হেয়েছ  6  মাস  েথেক  1  বছেরর  মেধয্।  েকােনািট  6  তলা,  েকােনা
েকােনািট 10 তলা বািড়।  
sানীয়  eক  জনpিতিনিধ  যুগাnরেক  বেলন,  জয়ুািড়  িসরােজর  পিরবার  কখনo  আoয়ামী  লীেগর
রাজনীিতেত সংি  িছল না। eেদর সােদক েহােসন েখাকার কয্াডার িহেসেবi িচনেতন eলাকার েলাকজন।
িসরাজ pায় 30 বছর ধের জয়ুার আ া চালােতন পুরান ঢাকার িবিভn sােন। িসরােজর েছেলেদর মেধয্
েছাট েছেল ছাtদেলর রাজনীিতর সে  যুk। 
েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর eকািধক েনতা জািনেয়েছন, eন,ু রিশদ o পন িতন সেহাদর দীঘর্িদন
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ধের  oয়াnারাসর্  kােব  কয্ািসেনা  পিরচালনা  কের  আসেছন।  কয্ািসেনা  পিরচালনার  আেগ  তারা  িবিভn
eলাকায় জয়ুার েবাডর্  বিসেয় aথর্ কািমেয়েছন।
eরপর  কেরন oয়ান-েটন নােম জয়ুাবািণজয্। তারপর kােবর সে  জড়ান। sানীয়েদর কােছ জয়ুািড়
ছাড়া তােদর আর েকােনা েপশা েনi। 
eলাকার eকািধক  বািসnা জািনেয়েছন- বািনয়ানগর, মুরিগেটালা, দয়াগ  নতুন রাsার েমােড় eনু o
পনেদর  ছয়তলা  বািড়  আেছ।  নতুন  e  বািড়র  pথম  িতনতলা  পেনর,  পেরর  িতনিট  eনুর।  দািম

আসবােব ঘর সাজােনা হেলo তারা েকui e বাসায় থােকন না।
তারা থােকন পুরান ঢাকার লালেমাহন সাহা িsেটর 106 নmর েহািlংেয়র বািড়েত। তেব েসখােন িগেয়
pধান ফটক তালাবd পাoয়া যায়। বািড়র িনচতলার pধান ফটক o তার েভতেরর যতটা েদখা যায়
তােত েজৗলেুসর ছাপ s ।
aেনক ডাকাডািক কেরo বািড়র েভতর েথেক কারo সাড়া েমেলিন। মুরিগেটালার ছয়তলা বািড়েত ঢুেকi
েদাতলায় eকজেনর সে  কথা হেল িতিন িনেজেক ভাড়ািটয়া িহেসেব দািব কেরন।
িতিন  জানান,  বািড়িটর  িনচতলা,  েদাতলা  o  িতনতলা  পেনর  eবং  চার,  পাঁচ  o  ছয়তলা  eনুর।
পাঁচতলার িতন কেkর মেধয্ দিুট কk েরেখ eকিট কk ভাড়া েদয়া। সাবেলেট ভাড়া েনয়া িসরােজর stী
মিজর্ না বধুবার e তথয্ জািনেয়েছন যুগাnরেক। 
চারিদেক ধু বািড় :  sানীয় eকািধক  সূt যুগাnরেক  জািনেয়েছ, দিkণ ৈমসুিnর জয়ুািড় িসরােজর
eকিট  িটনেশড  বািড়  িছল।  িকn  গত  কেয়ক  বছের  টাকার  গরেম  sানীয়  িনরীহ  মানষুেদর  ভয়ভীিত
েদিখেয় নামমাt মূেলয্ িলেখ েনন বািড়।
ভজহির  সাহা  িsেট  eনু  o  পনেদর  eকিট  বািড়  আেছ।  eছাড়া  নnলােলর  গিলর  েধাপাপি র  eকিট
বািড়, দিkণ ৈমসুিnেত বািড় eকিট, সােহব েলেনর eকিট বািড়, বািনয়া  নগেরর দিুট  বািড়, শরৎচnd
েরােডর eকিট, লালেমাহন সাহা িsেটর মমতাজ িভলাসহ আরo িবিভn জায়গায় তােদর বািড় আেছ।
eনু o পেনর utান সmেকর্  sানীয়রা বেলন, তারা জয়ুার টাকা িদেয় ধু জিম আর বািড় িকনেছন।
েগ ািরয়া eবং আশপােশর eলাকায় েযিদেকi যােবন েসিদেকi তােদর বািড় আেছ।  
িবলাসব ল আট গািড় : sানীয়রা জানান, 5 বছর আেগo তােদর পেকেট িরকশায় চড়ার টাকা থাকত না।
েসi eনু o পন eখন চেড়ন দািম গািড়েত। তােদর পিরবােরর সদসয্রা eখন আটিট িবলাসব ল গািড়
বয্বহার কেরন।
eলাকাবাসী  জানান,  তারা  কেয়ক  বছেরর  বয্বধােন  েকািট  েকািট  টাকার  মািলক  হেয়েছন  eটা  সহেজi
েবাঝা যািcল। eেকর পর eক বািড় আর গািড় িকনিছেলন তারা। 
হনর্ বািজেয় চলত েদড়শ’ কয্াডােরর মহড়া : sানীয় eকািধক সূt জািনেয়েছ, eনু o পেনর রেয়েছ িনজs
বািহনী। eলাকায় আত  ৈতির করেত eরা pিত রােত েমাটরসাiেকেলর হনর্ বািজেয় মহড়া িদত 40, 41 o
44নং oয়ােডর্ র িবিভn গিলেত। েকu মুখ খুলেলi  হেতা eেদর িনযর্াতন।
সংি  সূt জানায়, eনু o পেনর দেল িভড় করা কয্াডারেদর aিধকাংশi ডাকাত শহীেদর aনসুারী
িছল। 
oয়াnারাসর্  kােবর  sাফেদরo  িভিড়েয়েছন  দেল  :  েগ ািরয়া  থানা  আoয়ামী  লীগ  সহ-সভাপিতর  পেদ
রেয়েছন  eনামলু  হক  eনু,  যুg-সাধারণ  সmাদক  পেদ  তার  ভাi  পন  ভঁূiয়া।  eছাড়া  oয়ারী  থানা
আoয়ামী লীগ সহ-সভাপিত পেদ রেয়েছন আেরক ভাi রিশদলু হক ভঁূiয়া রিশদ।
41নং  oয়াডর্  আoয়ামী  লীেগর  যুg  সাধারণ  সmাদক  পেদ  রেয়েছন  তােদর  আেরক  ভাi  বােতনলু  হক
ভঁূiয়া। eছাড়া 41নং oয়াডর্  আoয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত পেদ রেয়েছন তািববলু হক তািনম।
eছাড়া  oয়াnারাসর্  kােবর  sাফ  তােরক  41নং  oয়াডর্  যুবলীেগর  ধমর্িবষয়ক  সmাদক,  েমা.  রতন
কৃিষিবষয়ক  সmাদক।  oয়াnারাসর্  kােবর  জয়ুার  েবােডর্ র  কয্ািশয়ার  পােভল  40নং  oয়াডর্  আoয়ামী
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লীেগর সহ-সভাপিত।
তেব  েগ ািরয়া  থানা  আoয়ামী  লীেগর  সভাপিত  শহীদlুাহ  িময়া  জািনেয়েছন,  দেলর  েকu  কয্ািসেনা
বয্বসায় জিড়ত থাকেল আiনগত বয্বsার পাশাপািশ দলীয় বয্বsা gহণ করা হেব।
আর রয্াব-3-eর aিধনায়ক শািফulাহ বলুবলু যুগাnরেক বেলেছন, রয্ােবর aনসুnান aবয্াহত আেছ।
কয্ািসেনা বয্বসায় জিড়ত aনয্েদর েgফতাের তৎপরতা aবয্াহত আেছ।
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