
আেলাচনায় ইপপু  শা ন, িবেরািধতা
করেলই িবপি
িসিনয়র নতােদর পা াই িদেতন না িতিন

কাশ : ২৯ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সামািজক  যাগােযাগ  মাধ েম  ভাইরাল  হওয়া  জাতীয়  সংসেদর  ইপ
শাম ল  হক  চৗধুরীর  ছেল  নাজমুল  কিরম  চৗধুরী  শা েনর  একিট
িভিডও চ ােম ব াপক আেলাচনার জ  িদেয়েছ। গত বার ফসবুেক
‘চ.িস.ক িনবাচন-২০২০-ি য়েনতা আ.জ.ম নািছরউ ীন ভাইেয়র ভ ’
নােমর একিট েপ মা. মিন ল রহমান মিন ও সা ু চৗধুরী নােমর িট
আইিড থেক এই িভিডওিট শয়ার হেত দখা যায়।

িভিডওিট সামািজক মাধ েম ছিড়েয় পড়ার পর িবেশষ কের রাজৈনিতক
অ েন তী  িতি য়া   হয়। ভাইরাল হওয়া সই িভিডওেত দখা
যাে ,  সামিরক মহড়ার  মেতাই  ইপ  পু  শা ন  এেক-৪৭  রাইেফল
সদৃশ আে য়া  থেক িলবষণ করেছন।

এ িবষেয় নাজমুল কিরম গতকাল সাংবািদকেদর বেলন, ভাইরাল হওয়া িভিডও রািশয়া িব কােপ িটং
রে  টশট। আিম গত বছর িব কাপ শেষ রািশয়ােত একিট িটং রে  এেক-৪৭ রাইেফল িদেয়
িটং কির। আমােদর পিরবােরর িব ে  পিরকি ত অপ চােরর অংশ িহেসেব একিট মহল এই িভিডওিট

িদেয় জনগণেক িব া  করার চ া করেছ। িভিডওিট ভাইরাল হওয়ার িকছু ণ পর রাত ৮টার িদেক ইপ
পু  ফসবুেক তার িভিডওিটর িলংক শয়ার কের সাংবািদকেদর উে েশ বেলন, ‘আপনারা জািতর িবেবক,
দয়া কের কােনা চ ীমহেলর ষড়যে  আপনারা িব া  হেবন না। িবজয় আমােদর হেবই ইনশা াহ।
মঘ িদেয় সূযেক বিশ ণ ঢেক রাখা যায় না। সত েক িমথ া িদেয় চেপ রাখা যায় না।’ তার শয়ার করা

িলংেক দখা যায়, িভিডওিট িতিন গত বছেরর ২৯ সে র থেম শয়ার কেরিছেলন।

কেয়ক িদন আেগ জুয়া, ক ািসেনা বে  দশব াপী চলমান অিভযান স েক িবতিকত ম ব  কের ব াপক
আেলাচনার জ  দন নাজমুল কিরম চৗধুরী শা েনর িপতা আওয়ামী লীগ নতা শাম ল হক চৗধুরী।
িতিন ক ািসেনার িব ে  ব ব  িদেলও ােব তাস খলার পে  মত দন। িক  িতিন আবাহনী ােব
জুয়ার আসর বিসেয় িদেন ছয় লাখ টাকা আয় কেরন বেল ােবর ফুটবল কিমিটর চয়ারম ান আওয়ামী
লীগ নতা িদদা ল আলম দািব করার পর এ িনেয়  আেরা ঘনীভূত হয়। এর পাশাপািশ জুয়ার আসর
থেক ইেপর িবশাল অে র আয় িনেয় ফসবুেক এক পুিলশ কমকতার দওয়া াটাসেক ক  কের

পািন আেরা এক দফা ঘালা হয়। আবাহনী ােব জুয়ার আসর থেক গত পাঁচ বছের ইেপর ১৮০ কািট
টাকা আয় হেয়েছ বেল িনেজর ফসবুক পেজ াটাস দন ওই পুিলশ পিরদশক। ওই াটােসর পর
পুিলশ কমকতােক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ।

অ িদেক আবাহনী  ােব  জুয়ায়  ইপ শাম ল হক চৗধুরীর  পৃ েপাষকতার  অিভেযাগ  এবং  ইেপর
ছেলর সে  িদদা ল আলেমর টিলেফােনর কেথাপকথেনর অিডও ফাঁস হওয়ার ঘটনােক ক  কের

চ ােম  আওয়ামী  লীেগর নতােদর  মেধ   বেড়েছ  বেল  জানা  গেছ।   তিরর  পছেন  িতন

  শামীম হািমদ, চ াম অিফস
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আওয়ামী লীগ নতােক দায়ী কেরেছন ইেপর ছেল নাজমুল হক চৗধুরী (শা ন)। এই িতন নতা হেলন,
চ াম িসিট করেপােরশেনর ময়র আ জ ম নািছর উ ীন, চ াম দি ণ জলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ
স াদক মিফজুর রহমান এবং নগর আওয়ামী লীেগর যুব ও ীড়া স াদক িদদা ল আলম চৗধুরী।

এর আেগ চ াম  আবাহনী  িলিমেটেডর িত াতা  মহাসিচব ও নগর আওয়ামী  লীেগর যুব  ও ীড়া
স াদক িদদা ল আলম চৗধুরীেক টিলেফােন মিক িদেয় আেলাচনায় আেসন ইপপু  নাজমুল কিরম
চৗধুরী শা ন। এ ঘটনায় শা েনর িব ে  াণনােশর মিকসহ িচপূণ কথা বলার অিভেযাগ এেন গত

১৯ সে র নগরীর পাঁচলাইশ থানায় সাধারণ ডােয়ির কেরন িদদা ল আলম চৗধুরী। অিভেযােগ িতিন
উে খ কেরন, িতিন িছেলন (িদদা ল আলম) চ াম আবাহনীর িত াতা মহাসিচব। ২০০৭ সােল তােক
সই পদ থেক সিরেয় িদেয় ফুটবল কিমিটর চয়ারম ােনর দািয়ে  রাখা হয়। স িহেসেব ি িময়ার ব াংক

িজইিস মাড় শাখায় ‘চ াম আবাহনী ফুটবল কিমিট’ নােম একিট যৗথ িহসাব খালা হয়। িহসােবর
া রকারী িহেসেব সব ধরেনর লনেদেন ােবর মহাসিচব শাম ল হক চৗধুরী, ম ােনজার সাইফুি েনর

পাশাপািশ িদদা ল আলেমর া র নওয়ার কথা। িক  দীঘিদন ধের তােক অ কাের রেখ ওই িহসাব
থেক টাকা-পয়সা লনেদন করা হি ল। স জ  িদদা ল এ মােস অ াকাউ ট বে র আেবদন করেল

ব াংক কতৃপ  সব ধরেনর লনেদন িগত রােখ। এ কারেণ ি  হেয় শাম ল হেকর ছেল নাজমুল
কিরম শা ন ১৭ সে র স া ৭টা ৪৫ িমিনেট িদদা েলর সে  মাবাইেল কথা বেলন। কথা বলার
একপযােয় ব  হওয়া ব াংক িহসাব খুেল িদেত িতিন চাপ িদেত থােকন। তার দািব মানেত অ ীকৃিত
জানােনার কারেণ বীণ এ ীড়া সংগঠকেক মিক-ধমিকসহ গািল দন শা ন।

কী িছল িদদা ল ও শা েনর কেথাপকথেন?

িদদা ল আলম ও শা েনর মেধ  টিলেফােন কেথাপকথেনর একাংশ তুেল ধরা হেলা—

শা ন : আর আে ল আপিন ঐ িচিঠটা উইথ  কের ফলেবন। ওটা দরকার নাই।

িদদা ল : ঐটা... ঐটা ােবর িবষয়। ওটা আিম তামার আ ার সে  বেস কথা বলব। ওেক।

শা ন : ঐ লা...ঐ লা দরকার আেছ ধু ধু?

িদদা ল : আ য কথা এনা। আমার য...

শা ন : ঐটা িদেয় িকছু হেব য না। এটা আপনার িত আমােদর...

িদদা ল : না হইেল মেন কেরা আমার একটা আপি  থাকেল ভিব েত ...

শা ন : িঠক আেছ আপনার আপি  আপিন রােখন। আমরা এইরকম কেতা আপি  িদেত পাির না িবিভ
জায়গায়...

িদদা ল : িঠক আেছ। তুিম রিববাের আস।

শা ন : আপি  িক এখােন আপিন একা িদেত পােরন নািক? আপি  তা আমরাও িদেত পাির।

িদদা ল : ােবর ব াপাের তামার আ ার সে  বেস কথা বলব।

শা ন : ােবর ব াপাের িকেসর কথা? ােবর ব াপাের যা কথা হওয়ার হইেছ আর কথা বলার দরকার
নই। আপিন আপনার মতা দখাইেছন তা, এখন আমােদরটা আমরা দখাব।

িদদা ল : মতা-টমতা িক ু না।

শা ন : দখাইেছন তা। আপিন মতা দখাে ন না?

িদদা ল : আমােদর সইেফর জ  করেত হেব না?

শা ন : আমরা যিদ মতা দখাই আপিন এক শতাংশও িটকেত পারেবন?

িদদা ল : না না, আিম ১০০ শতাংশ িটকেত পারব। আিম হইলাম শখ মুিজেবর আদিশক স ান।

শা ন : এ লা... এ লা আে ল... এইসব, এইসব, এইসব গালেগাল অ  জায়গায় কইেরন। আমার
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

সে  কইেরন না। আিম স ান িদিছ স ান িনেয় থাইেকন।

িদদা ল  :  শান  আিম  সাগেরদ  নই।  তামার  আ া  তা  জাতীয়  পািট  কের,  এখন আওয়ামী  লীেগ
আইসা...

শা ন : এ লা শখ হািসনা বুঝেব। আপনার বাঝার দরকার নাই। রােখন িময়া ফালতু।

িদদা ল : আমরা তা শাহজাদা, সাগেরদ না।

শা ন : আিম আপনােক স ান িদেয় কথা বলিছ গােয় লাগেতেছ না?

িদদা ল : আিম তামােক এজ ই ফান িদই নাই। তুিম এক কাজ কেরা রিববাের আইসা...

শা ন : রা াঘােট যখন প া ট শাট খুইলা িদমু তখন বুঝেবন। বয়াদিব তা এখেনা দেখন নাই। স ান
কের কথা বলিছ গােয় লাগেতেছ না?

িদদা ল : অ াঁ অ াঁ? তুিম রা াঘােট!!!

শা ন : আপিন উলটাপালটা কথা বলেতেছন িকেসর জ ?

িদদা ল : উলটাপালটা কী বললাম? আের শােনা তামার বাবা িবএনিপ-যুবদেল এরপর জাতীয় পািট
কইরা এখন—

শা ন : গালবািজ যেড এেড গিরিব রা াঘাটত চায়ারাই গালর দাঁত বয়া ুন ফলাই িদইয়ুম। বয়াদব
হিডয়ার! (গালবািজ যখােন সখােন করিব রা াঘােট চড় মের মুেখর দাঁত সব েলা ফেল দব। বয়াদব
কাথাকার!)

িদদা ল :এরপের জাতীয় পািট গির।

শা ন : এই িময়া তাের রা াত ধির িপিডব মাইনে । বয়াদব! তুই আঁের ফান িক াই িদয়ছ দ? এই
তুই আঁের ফান িক াই িদয়ছ দ? তাের আঁই ফান িদেতা হিয়লাম না? তুই আঁের ফান িক াই িদয়ছ?
(এই িময়া  তােক রা ায় ধের পটােব মা ষ। বয়াদব!  তুই আমােক ফান কন িদেয়িছস? এই তুই
আমােক ফান কন িদেয়িছস? তােক আিম ফান িদেত বেলিছলাম? তুই আমােক ফান কন িদেয়িছস?)

িদদা ল : আিম তা অিজনাল।

শা ন : তাের আঁই ফান িদেতা হিয়লাম না? তুই আঁের ফান িক াই িদয়ছ দ? ( তােক আিম ফান
িদেত বেলিছলাম? তুই আমােক ফান কন িদেয়িছস?)

িদদা ল : এই দখ না তামার বিসক, যটা সটা তুিম উলটাপালটা, এটাই তা তামােদর বিসক।

শা ন : তুিম আমাের ফান িদছ কন? ফালতু কাথাকার। আমার বােপ যটা করেব ক ক না। আমার
বাবা ইপ। আর তুিম এসব গালবািজ কের রা ায় রা ায় ঘুরেতেছা।

িদদা ল : রা াঘােট তুই প া ট খুিলিবেদ ব াডা! (রা াঘােট তুিম প া ট খুলেব ব াটা!)

শা ন : আিম খুলব না। মা ষজেন খুলেব য।
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