
েসিলম  pধােনর  (বাঁ  েথেক  িdতীয়)  বাসা  o  aিফেস  রয্ােবর
aিভযােন udার টাকা, িবেদিশ মদ o মdুা। ছিব-যুগাnর

   

    
দiু বািড়েত রয্ােবর 20 ঘ ার aিভযান : ৈবেদিশক মdুাসহ eক েকািট 5 লাখ টাকা, 32িট
েচকবi, 48 েবাতল মদ aনলাiন কয্ািসেনা সাভর্ ার, 12িট পাসেপাটর্  udার * বয্াংক িহসাব
sিগত, িতনিট মামলা দােয়র * বনয্pাণী সংরkণ আiেন 6 মােসর েজল * েকারীয়
িসিnেকেটর িনয়ntেণ aনলাiন কয্ািসেনা * লnেনo টাকা পাচার, িগয়াস uিdন আল মামনুেক
িবলাসব ল গািড় uপহার
pকাশ : 02 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

aনলাiন  কয্ািসেনার  আয়  েথেক  pায়  324  েকািট  টাকা  পাচার  কেরেছন  েসিলম  pধান।  িতনিট
‘েগটoেয়’র মাধয্েম গত eক বছের aনলাiন কয্ািসেনা  ei aথর্ পাচার কেরন। েসিলম বেলেছন,
eকিট েগটoেয় িদেয় মােস পাচার করেতন pায় 9 েকািট টাকা।
ei েগটoেয়-সংkাn কাগজপto রয্ােবর হােত eেসেছ। বািক দিুটর িবষেয় aনসুnান চলেছ। eিদেক ei
িতনিট  েগটoেয়র  বাiের  েসিলম  লnেনo  টাকা  পাচার  করেছন।  েgফতােরর  পর  রয্ােবর  িজjাসাবােদ
pাথিমকভােব িতিন e sীকােরািk িদেয়েছন।
তােরক রহমােনর সহেযাগী িগয়াস uিdন আল মামুেনর সে  েসিলেমর ঘিন তা আেছ। 2001-06 সােলর

  যুগাnর িরেপাটর্
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মেধয্  িতিন  মামুনেক  eকিট  িবeমডিbu  গািড়o  uপহার  েদন।  েসামবার  েgফতােরর  পর  রয্াব  তােক
aেনকটা সময় িনেয় িজjাসাবাদ কেরেছ।
eিদেক রয্াব েসাম o ম লবার 20 ঘ া ধের তার দিুট aিফেস aিভযান চািলেয় নগদ 28 লাখ 25 হাজার
টাকা, 77 লাখ 63 হাজার টাকা সমমেূলয্র 23 েদেশর মুdা, 32িট েচকবi, 12িট পাসেপাটর্ , 48 েবাতল
মদ, িতনিট হিরেণর চামড়া udার কেরেছ।
েসিলম pধােনর িব েd মািন লnািরং আiন, মাদকdবয্ িনয়ntণ আiন o ৈবেদিশক মdুা আiেন িতনিট
মামলা হেয়েছ। eছাড়া বনয্pাণী সংরkণ িনরাপtা আiেন করা মামলায় তােক ছয় মােসর কারাদ  েদয়া
হেয়েছ।
রয্াব জানায়, aনলাiন কয্ািসেনা পিরচালনার জনয্ লশান-2 eর 99 নmর েরােডর 11/e নmর বািড়র
প ম তলায় েসিলম pধােনর eকিট aিফস আেছ। eছাড়া বনানীর 2 নmর েবােডর 11 নmর বািড়র ষ
তলায়o তার আরo eকিট aিফস আেছ।
েসামবার রাত 8 েথেক রয্াব তােক সে  িনেয় দিুট aিফেসi aিভযান চালায়। ম লবার িবকাল 4টা পযর্n
aিভযান চেল। aিভযান েশেষ ম লবার িবকােল লশান-2 eর বািড়র সামেন সাংবািদকেদর সে  কথা
বেলন রয্াব-1 eর aিধনায়ক েল. কেনর্ল সারoয়ার িবন কােশম।
িতিন বেলন, utর েকািরয়ার নাগিরক িম. দ’ুর পরামেশর্ বাংলােদেশ aনলাiন কয্ািসেনার বয্বসা 
কের  েসিলম  pধান।  সব  ধরেনর  কািরগির  সহায়তাo  েদয়  িম.  দ।ু  বয্বসার  aেধর্ক  aংশীদারo  utর
েকািরয়ার ei নাগিরক। ei বয্বসা েথেক আেয়র aিধকাংশ aথর্i িবেদেশ পাচার হেয়েছ।
eকিট ‘েগটoেয়’ েথেকi মােস পাচার হেতা pায় 9 েকািট টাকা। eরকম িতনিট ‘েগটoেয়’র িবষেয় তথয্
পাoয়া েগেছ। িতনিট েগটoেয় িদেয় eক বছর ধের কয্ািসেনার টাকা পাচার করেছ।
আরo েগটoেয় আেছ িকনা খিতেয় েদখা হেc। রয্ােবর aপর eক সূt জানায়, িতন েগটoেয় িদেয় েসিলম
মােস 27 েকািট eবং বছের 324 েকািট টাকা পাচার কেরেছ।
েসামবার  েসিলম  pধানেক  শাহজালাল  আnজর্ ািতক  িবমানবnর  থাi  eয়ারoেয়েজর  eকিট  াiট  েথেক
েgফতার কের নািমেয় আনা হয়। পের তােক িনেয় aিভযােন নােম রয্াব।
eেত েদিশ-িবেদিশ টাকা, মদসহ aনলাiন েগিমংেয়র ডাটা সংরkেণর কিmuটার, চারিট লয্াপটপ udার
করা হয়। পের বনানীর eকিট বাসায় েসিলেমর আেরকিট aিফেস aিভযান চািলেয় নগদ টাকা udার
করা হয়।
aিভযােন েসিলেমর দiু সহেযাগী আkা jামান eবং েমা. েরামানেক েgফতার করা হয়। 
aিভযােনর িবষেয় রয্াব-1’র aিধনায়ক বেলন, আমােদর eকিট aনলাiন মিনটিরং েসল রেয়েছ। oi
িটম েদখেত পায়, িকছু aসাধু বয্বসায়ী বাংলােদেশ aনলাiন কয্ািসেনা পিরচালনা করেছ।
তারপর ei চkেক ধরেত aিভযান পিরচালনার িসdাn হয়। েগাপন খবেরর িভিtেত েসামবার হযরত
শাহজালাল আnজর্ ািতক িবমানবnর েথেক েgফতার করা হয় aনলাiন কয্ািসেনার বাংলােদশ pধান o
সমnয়ক েসিলম pধানেক।
িতিন থাi eয়ারoেয়েজর বয্াংককগামী eকিট াiেট পািলেয় যাoয়ার েচ া করিছেলন। পের তার েদয়া
তেথয্র িভিtেত লশান-2 নmের তার aিফেস aিভযান পিরচালনা করা হয়।
তার  aিফস  েথেক  পাoয়া  িবিভn  কাগজ-পto  পরীkা  কের  েদখা  যায়,  ei  বয্বসািট  েসিলম  েকারীয়
িসিnেকেটর মাধয্েম পিরচালনা করেছন। িতিন বাংলােদেশর pধান।
ei বয্বসার 50 শতাংেশর মািলকানা তার eবং বািক 50 শতাংেশর aংশীদার utর েকািরয়ার নাগিরক
িম. দ।ু 
েসিলম েযভােব কয্ািসেনা বয্বসায় : রয্াব জানায়, 1973 সােল ঢাকায় েসিলেমর জn। 1988 সােল িতিন
জাপােন যান। েসখােন িগেয় জাপািনেদর সে  িমেল গািড় বয্বসায় নাম েলখান।
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পের জাপািনেদর সে i পাটর্ নারিশেপ থাiলয্ােn িশপiয়ােডর্ র বয্বসার সে  যুk হন। জাপািনেদর মাধয্েমi
utর েকািরয়ার নাগিরক িম. দ’ুর সে  তার পিরচয় হয়। িম. দু বাংলােদেশ কনsাকশন বয্বসায় আgহ
pকাশ কেরন।
ধীের ধীের েসিলেমর সে  সখয্ বাড়ার পর িম. দু তােক aনলাiন কয্ািসেনা বয্বসার পিরকlনার কথা
বেলন। 2018 সােল িম. দ ুeবং েসিলম aংশীদািরেtর িভিtেত বাংলােদেশ কয্ািসেনা বয্বসা  কেরন।
িপ-24 o িট-21 নােম দিুট েগিমং সাiট েখােলন তারা। তারপর লশােন সুসিjত aিফস িনেয় েসখান
েথেক eিট পিরচালনা কেরন।
aনলাiন কয্ািসেনা েযভােব পিরচািলত হেতা : রয্াব জানায়, েসিলম ভাচুর্ য়াল কয্ািসেনা পিরচালনা করত।
সরাসির কয্ািসেনােত েয ধরেনর েগম পিরচালনা করা হয়, েসিটi aনলাiেন েখলা যায়।
pথেম eকজন জয়ুািড়েক েমাবাiেল িট-21 o িপ-24 নােমর দিুট aয্াপস ডাuনেলাড করেত হেতা। পের
aয্াপস েলা েথেক তারা পছnমেতা েগম বাছাi করেতন। eরপর  হেতা েখলা।
িজতেল টাকা জমা হেতা জয়ুািড়র িনিদর্  aয্াকাuেn, হারেল টাকা কাটা েযত oi eকi aয্াকাun েথেক।
রয্াব-1 eর aিধনায়ক েল. কেনর্ল সারoয়ার িবন কােশম বেলন, েমাবাiেল aয্াপস ডাuনেলাড করার পর
eকিট  aয্াকাun  খুলেত  হয়  জয়ুািড়েক।  aয্াকাun  েখালার  সব  ধরেনর  in াকশন  বাংলােতi  েদয়া
থােক।
eছাড়া ভাচুর্ য়াল েগম কীভােব েখলেত হয় সব ধরেনর  in াকশন েদয়া আেছ সফটoয়য্াের। aয্াকাun
েখালার  জনয্  pেয়াজন  হয়  জয়ুািড়র  েমাবাiল  বয্াংিকং  aয্াকাun।  মাsার  কাডর্  eবং  িভসা  কােডর্ র
মাধয্েমo ei aয্াকাun েখালা যায়।
িতিন আরo বেলন, আমরা eখন পযর্n দিুট বয্াংক o eকিট আিথর্ক pিত ােনর aয্াকাuেnর িবষেয় তথয্
েপেয়িছ, েসখােন কয্ািসেনার টাকা ঢুকত। বয্াংক হেc িসলন বয্াংক, যমনুা বয্াংক eবং আিথর্ক pিত ানিট
িপeলিস।
oi িতনিট pিত ােনর aয্াকাuেn জমা হoয়া টাকা সpােহ eকিদন েসিলেমর সহেযাগী আকতা jামান
তুেল আরo দিুট aয্াকাuেn জমা িদত।
পের  ei  টাকা  utর  েকািরয়ার  েলাকজন  িnসহ  িবিভn  মাধয্েম  েদেশর  বাiের  িনেয়  েযত।
আকতা jামান িট-21 েগম সাiটিট পিরচালনা করত।
সুসিjত  aিফস  েথেক  িনয়ntণ  করা  হেতা  aনলাiন  কয্ািসেনা  বয্বসা  :  লশান-2  নmেরর  99  নmর
েরােডর 11/e নmর বািড়র প ম তলায় েসিলেমর aিফস।
oi aিফেস ঢুকেতi েচােখ পড়েব eকিট সাiনেবােডর্  েলখা, ‘pধান gপ, ui আর িডফােরn।’ aিফেস
pেবেশর আেগi eকিট েছা  aভয্থর্না কk। eর বাম পােশ বড় eকিট কেk aেনক aিফস েডs।
কkিট  পার  হেলi  বাম  পােশ  সাজােনা  রেয়েছ  আসবাবপt।  eিট  aেনকটা  েবড েমর  মেতা।  eর  ডান
পােশর কkেতi বসেতন েসিলম pধান। oi কkিটo দািম আসবাবপেt সুসিjত। রয্াব জানায়, ei aিফস
েথেকi aনলাiন কয্ািসেনা বয্বসা পিরচালনা করা হেতা।
ei  pিত ােনর  যারা  কাজ  কেরন  তারা  সবাi  েসিলেমর  সহেযাগী  িহেসেব  কয্ািসেনা  বয্বসা  পিরচালনা
করেছন। 
লnেনo  পাচার  হেতা  টাকা  :  রয্াব-1  eর  aিধনায়ক  েল.  কেনর্ল  সারoয়ার  িবন  কােশম  জানান,
তােরক রহমােনর সহেযাগী িগয়াসuিdন আল মামুেনর সে  ঘিন তা িছল েসিলম pধােনর।
ঘিন তার সূt ধের েসিলম pধান মামনুেক িবeমডিbu গািড় uপহার েদন। েসিলম লnেন টাকা পাঠােতন
বেলo তথয্ েপেয়েছ রয্াব। েসখােন কার কােছ টাকা পাঠােতন, েসিট পরীkা-িনরীkা কের েদখা হেc।
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com
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