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েটnার মািফয়া িজ েক শামীম রয্ােবর েজরার মুেখ তার বয্বসায়ী িসিnেকেটর 28 জেনর কথা জািনেয়েছন।
তােদর  বয্াপাের  েখাঁজখবর  েনoয়াo   কেরেছ  েগােয়nারা।  আবার  কাuেক  কাuেক  নজরদািরর  মেধয্
রাখা হেয়েছ। eিদেক গতকাল েমাহােমডান েsািটর্ ং kােবর িডেরkর iনচাজর্  েলাকমান েহােসন ভঁূiয়ােক দiু
িদেনর eবং কলাবাগান kীড়াচেkর সভাপিত সিফkল আলম িফেরাজেক পুনরায় 5 িদেনর িরমােn েনoয়া
হেয়েছ।  তদn  সংি রা  বলেছন,  শামীম  তার  িসিnেকেটর  28  জেনর  নাম  বেলেছন।  তারা  pেতয্েক  মােস
eকবার  কের  েহােটল  inার  কিnেনnােল  িডনার  পািটর্ েত  েযাগ  িদেতন।  e  িসিnেকটi  সরকােরর  িবিভn
দফতেরর পেদাnিত o পদায়েন েজাড় তদিবের যুk িছেলন। যােদর পেদাnিত বািগেয় আনা হেতা, পরবতর্ীেত
তােদর  িদেয়i  িবিভn  কাজ হািতেয়  েনoয়া হেতা।  eভােব  সরকােরর  িবিভn  দফতেরর  জােলর  মেতা  কের
েলাক  েসট  কের  রাখেতন  িজ  েক  শামীম।  গত  20  েসেpmর  েgফতােরর  পর  িদন  ast  o  মাদক  মামলায়
আদালেত হািজর করা হয় িজ েক শামীমেক। পুিলেশর আেবদেনর পিরেpিkেত িজjাসাবােদর জনয্ শামীমেক
10 িদেনর িরমােn েনoয়ার আেদশ েদন ঢাকার মহানগর হািকম েবগম মাহমদুা আkার। গতকাল তােক
a ম  িদেনর  মেতা  িজjাসাবাদ  aবয্াহত  রাখা  হয়।  আদালত  সূt  জানায়,  েমাহােমডান  েsািটর্ ং  kাব
িলিমেটেডর িডেরkর iনচাজর্  o বাংলােদশ িkেকট েবােডর্ র (িবিসিব) পিরচালক েলাকমান েহােসন ভঁূiয়ােক
আবারo  দiু  িদেনর  িরমােn  েনoয়ার  আেদশ  িদেয়েছন  ঢাকার  মহানগর  হািকম  আেশক  iমাম।  eর  আেগ
দিুদেনর িরমাn েশেষ েতজগাঁo থানা পুিলশ গতকাল পুনরায় 5 িদেনর িরমােnর আেবদন কের আদালেত
হািজর কের েলাকমানেক। uভয়পেkর নািন েশেষ িবচারক দiু িদেনর িরমাn ম রু কেরন। uেlখয্, গত
25 েসেpmর রােত রাজধানীর মিণপুরীপাড়ার বাসা েথেক েলাকমানেক আটক কের রয্াব-2। e সময় তার
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বাসা েথেক 6 েবাতল িবেদিশ মদ জb করা হয়। eকi িদন কলাবাগান kীড়াচেkর সভাপিত সিফkল আলম
িফেরাজেক ast মামলায় িজjাসাবােদর জনয্ েফর পাঁচ িদেনর িরমাn আেবদন ম রু কেরেছ আদালত। eর
আেগ  গতকাল  সnয্ায়  ধানমিn  থানার  মাদক  আiেন  মামলায়  পাঁচ  িদেনর  িরমাn  েশেষ  তােক  আদালেত
হািজর করা হয়। মামলার তদn কমর্কতর্ া রয্াব-2 eর uপপিরদশর্ক জিসম uিdন খান ধানমিn থানায় ast
আiেন করা মামলার সু ু  তদেnর sােথর্ তােক পুনরায় িরমােn েনoয়ার আেবদন কেরন। নািন েশেষ ঢাকার
মহানগর হািকম আিতkল iসলাম তােক িরমােnর e আেদশ েদন।
িজ েক শামীেমর সmদ aনসুnােন দদুক : িঠকাদািরর মািফয়া যুবলীগ েনতা েগালাম িকবিরয়া শামীেমর (িজ
েক শামীম) সmেদর বয্াপাের aনুসnােন মােঠ েনেমেছ দনুর্ীিত দমন কিমশন-দদুক। গতকাল e িবষেয় পাঁচ
সদেসয্র  eকিট  aনসুnান  িটম  গঠন  করা  হেয়েছ।  দদুেকর  uপপিরচালক  (জনসংেযাগ)  িবষয়িট  িনি ত
কেরেছন।
 িটেমর েনতৃেt রেয়েছন কিমশেনর পিরচালক ৈসয়দ iকবাল েহােসন। সদসয্রা হেলন uপপিরচালক জাহা ীর
আলম,  সালাহuিdন,  সহকারী  পিরচালক  মামুনরু  রশীদ  েচৗধুরী  o  েনয়ামলু  আহসান  গাজী।  দদুকসূt
জািনেয়েছ,  গণপূতর্  aিধদফতের  pেকৗশলীেদর  েযাগসাজেশ  শামীেমর  েটnার  বািণেজয্র  মাধয্েম  িবপুল
পিরমাণ  সmদ  aজর্ েনর  িবষয়িট  aনুসnান  করেব  দদুক  িটম।  20  েসেpmর  রাজধানীর  িনেকতেন  িনজ
কাযর্ালয় েথেক শামীমেক সাতজন েদহরkীসহ েgফতার কের রয্াব। oi সময় শামীেমর কাযর্ালয় েথেক িবপুল
পিরমাণ টাকা, 165 েকািট টাকার sায়ী আমানেতর (eফিডআর) কাগজপt, কেয়ক হাজার iueস ডলার,
আেgয়াst  o  মেদর  েবাতল  জb  করা  হয়।  েgফতােরর  পর  রয্াব  জানায়,  িজ  েক  শামীম  গণপতূর্  ভবেনর
িঠকাদাির বয্বসা িনয়ntণ করেতন। ast, মাদক o মািন লnািরং আiেন তার িব েd মামলা হেয়েছ।
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