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কারাবিn  সােবক  pধানমntী  েবগম  খােলদা  িজয়ার  িনরাপtাকমর্ী  েথেক  েভাল  পালেট  টাকার  পাহাড়
গেড়েছন  বাংলােদশ  িkেকট  েবােডর্ র  (িবিসিব)  পিরচালক  o  েমাহােমডান  েsািটর্ ং  kােবর  পিরচালক
েলাকমান েহােসন ভঁূiয়া। eকসময় েলাকমান িবeনিপর রাজনীিতেত সরাসির যুk িছেলন। ব বnুর ছিব
ভাঙচুর  করা  েলাকমান  আoয়ামী  লীেগর  10  বছের  দাপেটর  সে  েমাহােমডানেক  েশষ  কের  বািণজয্
কেরেছন রমরমা। েলাকমােনর কয্ািশয়ার হেলন oয়াnারাসর্ kােবর সহসভাপিত েসিলম pধান। গতকাল
েসামবার aপরােh হযরত শাহজালাল আnজর্ ািতক িবমানবnের থাi eয়ারoেয়েজর eকিট াiট েথেক
েসিলম pধানেক যর্াব েgফতার কের। িতিন বয্াংকেক পািলেয় েযেত থাi eয়ারoেয়েজর ঐ াiেটর যাtী
িছেলন। েসিলম pধান ‘pধান gপ’ নােম eকিট বয্বসায়ী gেপর েচয়ারময্ান। ei gেপর aধীেন িপ24
েগiিমং নােমর eকিট েকাmািন আেছ, যােদর oেয়বসাiেটi কয্ািসেনা o aনলাiন কয্ািসেনা বয্বসার তথয্
রেয়েছ। pধান gেপর  েকাmািন জাপান বাংলােদশ িসিকuিরিট িpিnং aয্াn েপপােসর্র নাম রেয়েছ ঢাকা
েচmােরর সদসয্েদর তািলকায়। েসিলম pধােনর aিফেসর িঠকানা েদoয়া হেয়েছ লশােন। েসখােনi িপ24
েগiিমংেয়র aিফস। আর েফসবকু েপiেজ েদoয়া তথয্ aনযুায়ী েসিলম থােকন থাiলয্ােn।
েগােয়nারা েখাঁজ িনেয় েজেনেছন, েসিলম pধান তােরক রহমােনর ঘিন জন িছেলন। তার মাধয্েম তােরক
রহমােনর কােছ pিত মােস কেয়ক েকািট টাকা পাঠােনা হয়। eকসময় হাoয়া ভবেন যাতায়ােতর মাধয্েম
তােরক রহমােনর সে  েসিলম pধােনর ঘিন তা হয়।
েসিলম pধােনর বয্াংকেক িনেজর বািড়, পাতায়ায় িবলাসব ল েহােটল, িডসেকা বারসহ কেয়কিট pিত ান
রেয়েছ।  তার  বািড়  নারায়ণগে ।  eিদেক  িজjাসাবােদ  েলাকমান  কয্ািসেনা  িঘের  েকািট  েকািট  টাকার
বািণজয্ o িবেদেশ aথর্ পাচারসহ জিড়ত aেনেকর নাম আiনশৃ লা বািহনীর কােছ pকাশ কেরেছন। তার
েদoয়া  তথয্  েথেকi  েবিরেয়  আেস  েসিলম  pধােনর  নাম।  ঢাকার  কয্ািসেনার  টাকা  থাiলয্ােnর  িবিভn
জায়গায় িবিনেয়াগ কেরেছন িতিন।
কয্ািসেনার টাকায় aিজর্ ত পুরান ঢাকার িতন ভাi রিশদ, eন,ু পেনর েকািট েকািট টাকার বািড়, গািড়,
ধন-সmেদর মেধয্ টাকা-sণর্ালংকার ভিতর্  পাঁচ িসnেুকর  কািহনী চা েলয্র সৃি  কেরেছ। 25  েসেpmর
রােত রাজধানীর মিণপুরীপাড়ার বাসা েথেক েলাকমানেক আটক কের যর্াব। e সময় তার বাসা েথেক ছয়
েবাতল িবেদিশ মদ udার করা হয়।
িবeনিপ ঘরানার েলাকমােনর িবeনিপpীিত কম েনi। িবeনিপর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমােনর
সে  তার িনয়িমত েযাগােযাগ িছল। 2017 সােল লnেন পলাতক িবeনিপর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক
রহমানেক eকটা িবলাসব ল িবeমডিbu গািড় uপহার িদেয়িছেলন েলাকমান। eিদেক েলাকমান েহােসন
ভঁূiয়ােক েফর দiু িদেনর িরমােn েনoয়া হেয়েছ। গতকাল েসামবার ঢাকা মহানগর হািকম আেশক iমাম
নািন  েশেষ  িরমােn  েনoয়ার  aনুমিত  েদন।  eর  আেগ  রাজধানীর  েতজগাঁo  থানার  দােয়র  করা

মাদকdবয্ িনয়ntণ আiেনর মামলায় দiু িদন িরমােn িনেয় িজjাসাবাদ েশেষ আসািমেক হািজর করা হয়।

  আবলু খােয়র
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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।

|

তদn কমর্কতর্ া uপপিরদশর্ক কাম ল iসলাম েফর পাঁচ িদন িরমােn েনoয়ার aনমুিত েচেয় আেবদন
কেরন। গত 27 েসেpmর eকi মামলায় দiু িদেনর িরমােn পাঠােনা হেয়িছল। আেগর িদন সnয্ায় যর্াব
বাদী হেয় মামলািট দােয়র কের।
েলাকমান েহােসন ভঁূiয়ার চাচােতা ভাi কবীর আহেমদ ভঁূiয়া eক সময় েমাহােমডােনর aথর্ িবভােগর
দািয়েt িছেলন। দiু জনi কয্ািসেনা বয্বসার সে  জিড়ত। কবীর ভঁূiয়ার মাধয্েম কয্ািসেনার টাকা লnেন
পাঠােনা  হেতা।  বনানীর  uদয়  টাoয়াের  তােদর  aিফস  রেয়েছ।  কবীর  ভঁূiয়ার  িব েd  aেsিলয়া  o
কানাডায় টাকা পাচােরর aিভেযাগ রেয়েছ।
যর্ােবর  মহাপিরচালক  েবনজীর  আহেমদ  জানান,  ‘চলমান  aিভযান  aবয্াহত  থাকেব।  আমরা  pকৃত
aপরাধীেদর  েgফতার  করব।’  িতিন  বেলন,  মাদক,  ast  o  সntাসীর  িবষয়িট  যর্াব  েদখেব।  মািন
লnািরংেয়র িবষয়িট যর্াব নয়, িসআiিডসহ বাংলােদশ বয্াংেকর সংি  শাখা e িবষয়িট েদখেব। জব
ছিড়েয়,  কাlিনক  ঘটনা  ৈতির  কের  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর  কােজ  বাধা  সৃি  না  করার  জনয্
গণমাধয্েমর pিত আhান জািনেয় েবনজীর আহেমদ বেলন, িবিভn ধরেনর জব ছিড়েয়, গিসপ ছিড়েয়
িকংবা মিs pসূত ধারণা pচার কের চলমান aপােরশন ভ ুল না করাi ভােলা।
eিদেক েসিলমেক েgফতােরর পর রােত লশান 2 নmের তার sা’য় aিভযান  কের যর্াব-1। যর্ােবর
িমিডয়া uiংেয়র কমর্কতর্ ারা জানান, রাত সােড় 10টার িদেক লশান 2 নmেরর 99 নmর সড়েক 11/e
নmর ‘মমতাজ িভশেন’ েসিলম pধােনর eকিট বয্াবসািয়ক pিত ােন aিভযান  হেয়েছ। রাত সােড়
12টায় e িরেপাটর্  েলখা পযর্n েসখােন aিভযান চলিছল।

print | তােরেকর সােবক সহচর েসিলেমর থাiলয্ােn িবপুল সmিt | িd... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/93104/তার...

2 of 2 10/1/2019, 10:08 AM


