
   

েগাপালগে  যুবলীেগর আেলািচত েনতা আিনেসর বািড় -বাংলােদশ pিতিদন

েজলা-uপেজলায় গেড় oঠা আিলশান বািড় েলা িনেয় িবsয় ৈতির হেয়েছ। আiন pেয়াগকারী সংsা তদn
কের  েদেখেছ,  pভাবশালীেদর  aেনক  িপয়ন-দােরায়ানo  িবশাল  িবt-ৈবভেবর  মািলক।  aেনক  েজলা-
uপেজলায় eমন বািড় ৈতির করা হেয়েছ, যা েদখেত িভড় জেম যায়। েকােনা েকােনা eমিপ িনেজর িনবর্াচনী
eলাকায় ৈতির কেরেছন ‘রাজpাসাদ’।
ধু eমিপ নয়, e ধরেনর aিভেযাগ uেঠেছ িকছু uপেজলা েচয়ারময্ান o েপৗর েময়েরর িব েd। iuিনয়ন

পিরষেদর েচয়ারময্ান eবং কাuিnলররাo িনেজেদর রাজা-মহারাজা ভাবেত  কেরেছন। eিডিবর aথর্
িনেজর বািড় ৈতিরেত বয্য় কেরেছন aেনক জনpিতিনিধ। eসব িবষেয় সরকােরর নীিতিনধর্ারণী মহল েথেক
তদn  হেয়েছ। রাজধানী েথেক  কের েজলা-uপেজলােতo িd aিভযান চালােনা হেব। দনুর্ীিত দমন
কিমশন  (দদুক)  ছাড়াo  রয্ােবর  েগােয়nা  iuিনট  আলাদাভােব  কাজ  করেছ।  নজর  রাখা  হেয়েছ  সরকাির
কমর্কতর্ ােদর oপরo। aেনক সিচব েথেক  কের uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ া eবং পুিলেশর িবিভn কমর্কতর্ া
নােম-েবনােম  িবপুল  সmদ  গেড়  তুেলেছন।  তােদর  িবষেয়  েখাঁজ  েনoয়া  হেc।  pধানমntী  দনুর্ীিতর  িবষেয়
িজেরা টলােরেn রেয়েছন। িd aিভযান aবয্াহত রাখার িনেদর্শ িদেয়েছন সংি  িবিভn সংsােক। বয্বsা
েনoয়া হেব িবিভn খােতর pভাবশালীেদর িব েd। দলীয় কমর্ীেদর oপর িনযর্াতনকারী, েটnার-বািণেজয্র
গডফাদার, মািফয়া- সবার বয্াপাের িজেরা টলােরn নীিত থাকেব। দেলর পদ-পদিব িবিk, uপ-কিমিট, শাখা-
কিমিট গঠেন েনতােদর ভাগব ন সবিকছু বn করা হেc।
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আoয়ামী লীেগর নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয়র eকজন েনতা বেলন, আপসহীন ভূিমকায় pধানমntী েশখ হািসনা।
eরi  মেধয্  তার  e  ভূিমকা  সবর্মহেল  pশংিসত  হেয়েছ।  িবগত  েয  েকােনা  সমেয়র  তুলনায়  iেমজ  েবেড়েছ
pধানমntীর। e কারেণ e aবsােন eিগেয় যাoয়ার পেk সংি রা।
e বয্াপাের ঢাকা িব িবদয্ালেয়র সােবক uপাচাযর্ আ আ ম স আেরিফন িসিdক বেলন, সততা eখন দpুাপয্
হেয় েগেছ। দনুর্ীিত করেছন িশিkত মানষুরা। দনুর্ীিতবাজেদর ে িণ-েপশা, pভাব-pিতপিt আমেল না িনেয়
তােদর aপরােধর মাtা িবেবচনা করেত হেব। aপরাধ pমািণত হেল pচিলত আiেন শািsর বয্বsা করেত
হেব। দল-মত পাtা না িদেয় aপরাধীেক িচিhত করেত হেব। িতিন বেলন, দনুর্ীিত দমন কিমশনেক গিতশীল
ভূিমকা পালন করেত হেব। ধু aিভেযােগর পিরেpিkেত নয়, িনেজেদর তদn কের দনুর্ীিত খুঁেজ েবর করেত
হেব। আoয়ামী লীেগর িনবর্াচনী  iশেতহাের দনুর্ীিতর িব েd িজেরা টলােরেnর a ীকার িছল। চলমান e
aিভযােন pিত িতর বাsবায়েনর pমাণ েমেল।
সােবক তttাবধায়ক সরকােরর uপেদ া, সুশাসেনর জনয্ নাগিরক (সুজন) সভাপিত eম হািফজuিdন খান
বেলন, ‘দনুর্ীিত আমােদর টপ টু বটম িবরাজমান। দনুর্ীিত েঠকােত সমিnত কাযর্kম gহণ করেত হেব। হঠাৎ
কের কয্ািসেনার িব েd aিভযান  হেলা। eটা েক আনল, কেব  হেলা, eত িদন েকন বয্বsা েনoয়া
হেলা না েসসব িবষেয় েকােনা তথয্ পাoয়া যায়িন। কয্ািসেনা িনেয় সবাiেক েধাঁয়াশার মেধয্ েরেখ েদoয়া
হেয়েছ।’  িতিন  বেলন,  সরকাির  েকনাকাটা,  িনমর্াণ  মােনi  দনুর্ীিত।  সmpিত  েবশ  কেয়কিট  দনুর্ীিতর  ঘটনা
সামেন  eেসেছ। িকn  েকােনা  তদn হয়িন, শািsর  বয্বsা হয়িন। aেনয্র  বািড়  দখল, জিম  দখল, সরকাির
জায়গা দখল চলেছ েদদারেস। e েলা করেছন kমতাসীন রাজৈনিতক দেলর pভাবশালীরা। সরকাির কমর্চারী
েথেক  কের দনুর্ীিতgs সবাiেক শািsর আoতায় আনেত হেব। েমৗসুিম aিভযান পিরচালনা না কের সারা
বছর aিভযান চলমান রাখেত হেব বেল মnবয্ কেরন িতিন।
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