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সােবক িতন ম ী, এক িসিট ময়র ও পাঁচ
এমিপ জিড়ত

ধানম ীর িনেদশনার অেপ ায় আইনশৃ লা বািহনী
কাশ : ০২ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ক ািসেনা  কেল াির িনেয় এেকর পর এক চা ল কর তথ  বিরেয় আসেছ। ওয়ান ইেলেভন পরবতী
সমেয়  হাওয়া  ভবন  থেক পাঁচিট  ক ািসেনা  উপকরণ  উ ার হেয়িছল।  বতমােন  িবেদিশ  নাগিরকেদর
পাশাপািশ দেশর গডফাদারেদরও রেয়েছ ক ািসেনার সে  স ৃ তা। সােবক িতন ম ী,  একিট িসিট
করেপােরশেনর বতমান  ময়র  ও  ৫ জন এমিপ ক ািসেনা  কেল ািরেত  জিড়ত।  এমন  ভয় র তথ
আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর হােত এেসেছ। এেদর ব াপাের িস া  িনেত ধানম ী শখ হািসনার
িনেদশনা জ ির হেয়  পেড়েছ।  এমন পিরি িতেত সবাই  তািকেয় আেছন ধানম ী ও আওয়ামী লীগ
সভােন ী শখ হািসনার িস াে র িদেক। জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর ৭৪তম অিধেবশেন যাগদান শেষ

ধানম ী গতকাল ম লবার সকােল দেশ িফেরেছন। এ সময় আওয়ামী লীেগর নতারা তােক জ িদেনর
েভ া জানান। সূ  জানায়,  ধানম ী শখ হািসনা  দলীয় নতােদর সে  আলাপকােল এক পযােয়

ক ািসেনা  কেল ািরেত জিড়ত এক নতার নাম উে খ না কের বেলন,  স এখেনা ফতার হয়িন? 
দেশর উে েশ রওনা হওয়ার আেগ ানীয় সময় রিববার রােত িনউ ইয়ক  জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী

িমশেন অ ি ত সাংবািদক সে লেন  ধানম ী শখ হািসনা  স িত দেশ  হওয়া নীিতিবেরাধী
অিভযােনর যৗি কতা  তুেল  ধের বেলন,  সামি ক ােথই  সমােজ  বষেম র জায়গািটেত  এ ধরেনর
আঘােতর েয়াজন িছল। নীিতর িব ে  অিভযান চলেছ এবং চলেব। এেত কউ অখিুশ হেলও িকছু
করার নই।

অ স ােন জানা  গেছ,  ২০০১ সােল িবপুল সংখ াগির তা িনেয় িবএনিপ যখন মতায় আেস,         
তখনই  দেশ  হেয়িছল ক ািসেনা  বািণেজ র ািত ািনকীকরণ।  হাওয়া  ভবেনর দাতলায়  তােরক
রহমােনর চ ােরর পােশই িছল ক ািসেনা। সখােন রাউ ড বাডসহ একািধক ক ািসেনা সাম ী িছল।
ওয়ান ইেলেভেন যৗথ বািহনীর অিভযােন এসব ক ািসেনা বা জুয়ার সাম ী উ ার করা হেয়িছল। সসময়
গােয় া সং ার িতেবদেন বলা হেয়েছ য, হাওয়া ভবেনর এই ক ািসেনািট পিরচালনা করেতন তােরক

িজয়ার ব ু িগয়াসউি ন আল মামনু। ম ী, আমলা এবং ব বসায়ীেদর বাধ তামলূকভােব সখােন যেত
হেতা। তেব এখন মিতিঝল বা বনানীর ক ািসেনা েলােত জতা এবং হারা েটাই হয়। িক  এই হাওয়া
ভবেনর ক ািসেনা েলােত জেয়র কােনা  স াবনা িছল না।  বরং ব বসায়ী,  িশ পিত,  আমলা,  ম ীরা
সখােন যেতন হারার জ । কািট কািট টাকা হের তারা িনেজেদরেক ধ  করেতন।

গত ১৮ সে র অৈবধ ক ািসেনা ব বসা ও নীিতর িব ে  অিভযান  হয়। এর এক িদন পর ২০
সে র জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর ৭৪তম অিধেবশেন যাগ িদেত িনউ ইয়েকর উে েশ ঢাকা ছােড়ন
ধানম ী  শখ  হািসনা।  দেশ  িফের  ধানম ী  কী  িনেদশনা  দন  সিট  জানার  আ হ  অেনেকর।

রাঘবেবায়ালেদর  ভাগ  িনভর  করেছ  হাইকমাে ডর  ওপর।  এিদেক  বতমান  ও  সােবক  ম ী-এমিপ,
আওয়ামী লীেগর ক ীয় নতা থেক  কের তৃণমলূ পযােয়র নতা, সহেযাগী সংগঠেনর নতবৃৃ ,

  মেহদী হাসান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

মিহলা ন ী,  সিচব,  িবিভ  কে র িপিড,  ঊ তন সরকাির কমকতা,  ব বসায়ী,  িঠকাদার,  ডা ার,
ইি িনয়ার,  িব িবদ ালয় িশ ক, অিভনয় জগেতর মা ষ সবার িনয়িমত যাতায়াত িছল িবিভ  ােবর
ক ািসেনােত। ধানম ীর কােছ যাতায়াতকারীেদর িভিডও ফুেটজও জমা দওয়া হেয়েছ। আওয়ামী লীেগর
নীিতিনধারণী পযােয়র একজন নতা বেলন,  অিভযােনর িবষয়িট ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনা ও
একক িস াে  চলমান রেয়েছ।

এ িবষেয় আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর সাংবািদকেদর বেলন, এই অিভযান ধু
ঢাকার মেধ  সীমাব  থাকেব না। নামগ  থেক রবন,  তুবিদয়া থেক তঁতুিলয়া যখােন যত

নীিত ট ডারবািজ, চাঁদাবািজ,  স াস, মাদককারবাির আেছ,  সখােন অিভযান চলেব। তােদর িব ে
ধানম ী শখ হািসনার অ াকশন  হেয়েছ।

অিভযােনর িত সমথন রেয়েছ বিশর ভাগ মা েষর। এই অিভযান কত দরূ যায়, সিদেক নজর রাখেছন
সাধারণ মা ষ। মাদক ও ক ািসেনা িবেরাধী য অিভযান চালাে  আইনশৃ লা র াকারী বািহনী, তােত
আটকরা মতাসীন দেলর িবিভ  সহেযাগী সংগঠেনর মধ ম সািরর নতা। চলমান অিভযােন নীিত
িকছু নতা ু  হেলও সাধারণ মা েষর কােছ তা  শংিসত হেয়েছ।  জনগেণর সামেন এেসেছ  িকছু
মা েষর নীিতর চা ল কর সব তথ ।

ি  অিভযােনর ব াপাের হাডলাইন

মেনাভাব ব  করেলন শখ হািসনা

সূ  জানায়,  গতকাল সকােল  গণভবেন  ক ীয়  নতােদর সে  আলাপকােল  ধানম ী  শখ হািসনা
চলমান ি  অিভযােনর ব াপাের হাডলাইন মেনাভাব ব  কেরন। দেশ য অিভযান  হেয়েছ, তা
সফলভােব শষ করার জ  কেঠার মেনাভাব দখান ধানম ী। কথা সে  আওয়ামী লীেগর জাতীয়
সে লেনর আেগই যবুলীেগর ক ীয় সে লন করার ব াপাের ইি ত দন শখ হািসনা।
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