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ক ািসেনািবেরাধী অিভযােন

গাফফার চৗধুরী ॥ জুয়ার বড় আসর িহেসেব পিরিচত ক ািসেনািবেরাধী অিভযােন জ  হওয়া টাকা রা ীয় কাষাগাের
জমা করা হেয়েছ। এসব অথ রা ীয় কাষাগােরই রি ত থাকেব। মামলা িন ি র পর এসব টাকার কতৃ মািলক
িনধািরত হেব। অৈবধ উপােয় অিজত এসব টাকা রা ীয় কাষাগাের চড়ূা ভােব জমা হে  বেল দািয় শীল একিট
সূ  িনি ত কেরেছ। কারণ জ  হওয়া টাকা যােদর কাছ থেক উ ার হেয়েছ, তারা ওইসব টাকার বধ উৎস িনি ত
করেত পােরনিন। ধু জ  হওয়া টাকা নয়, ফতারকতৃেদর অৈবধ উপােয় উপািজত সম  অথ স দ রা ীয়
কাষাগাের জমা করার িবষেয় আেলাচনা চলেছ। এ জ  নােম বনােম থাকা অথ স েদর দীঘ িফিরি  তির হে ।

ফতারকতৃ ট ডার িকং এস এম গালাম িকবিরয়া শামীমেক অ  মামলায় চার িদেনর আর মািনল ডািরং মামলা
পাঁচ িদেনর মাট নয় িদেনর িরমাে ড পািঠেয়েছ আদালত। সদ  ফতারকতৃ অনলাইন ক ািসেনার হাতা সিলম

ধােনর িব ে  আরও ইিট মামলা দােয়র কেরেছ র াব। মাদক ও মািনল ডািরং আইেন একিট কের ইিট মামলা
দােয়র করা হয়।

র ােবর  একিট  দািয় শীল  সূ  জািনেয়েছ,  গত  ১৮  সে র  থেক  ক ািসেনা  িবেরাধী  সাঁড়ািশ  অিভযােন
ফিকরাপুেলর ইয়ংেম  াব থেক জুয়া খলা অব ায় ১৪২ জন নারী-পু ষেক ফতার করা হয়। সখােন পাওয়া
যায় মদ, ইয়াবা, নগদ টাকা, জালটাকাসহ অেনক িকছু। ওই িদনই াবিটেত ক ািসেনা চালােনার দােয় লশােনর
িনজ বািড় থেক ফতার করা হয় ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমদু ভঁূইয়ােক।
তার বািড়েত পাওয়া যায় ৪শ’ িপস ইয়াবা ও ায় দশ লাখ টাকা এবং ায় ৬ লাখ টাকার ডলার ও ৩িট আে য়া ।
যারমেধ  একিট অৈবধ। অপর ইিট অ  বধ লাইেসে র শতভ  কের ব ব ত হেয় আসিছল।

িডিবর যু  কিমশনার মাহববু  আলম জনক েক  জানান,  িরমাে ড  খােলদ  মাহমদু  ভূঁইয়ােক  অ েগালাবা েদর
পাশাপািশ তার বাসা থেক জ  হওয়া টাকা, াবর, অ াবর স ি , ব াংেক থাকা নগদ টাকা,  এফিডআরসহ
অ া  সহায় স েদর উৎস স েক িজ াসাবাদ করা হেয়েছ। িক  িতিন উপািজত অেথর বধ উৎস িনি ত
করেত পােরনিন। িজ াসাবােদ ও  অ া  সূে  পাওয়া  তথ  মাতােবক, খােলদ মাহমুেদর অথ ও  স েদর
পিরমােণর একিট আ মািনক িফিরি  তির করা হেয়েছ। সই িফিরি  মাতােবক িতিন ায় সাতশ’ কািট টাকার
মািলক। ধারণা করা হয়, এর চেয়ও িতিন বিশ টাকার মািলক। আ মািনক হাজার কািট টাকার মািলক হেত
পােরন। তার একশ’ কািট টাকার একিট কাজ চলেছ। তার ঢাকায় নােম বনােম অেনক বািড়সহ সহায় স দ
থাকার তথ  িমেলেছ।

িতিন আরও জানান, থম িদক থেকই িতিন অৈবধ পেথ মাটামিুট অেনক টাকা রাজগার কেরন। এরপর সই টাকা
িদেয় িঠকাদাির ব বসা  কেরন। িঠকাদাির আর ক ািসেনা চািলেয় এসব অথ উপাজন কেরেছন। এরমেধ  িক
পিরমাণ অথ বধ আর িক পিরমাণ অথ অৈবধ তা িনিদ  কের িনি ত করা স ব হয়িন। িবষয়িট সরকােরর উ
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পযায়েক অবিহত করা হেয়েছ। এে ে  বাংলােদশ ব াংকসহ অ া  সং া েলা িক ি য়ায় খােলেদর িক পিরমাণ
অথ স দ বধ আর িক পিরমাণ অৈবধ স স েক িস া  নেব।

র ােবর উধতন কমকতারাও জািনেয়েছন, িরমাে ড খােলদ তার হফাজত থেক জ  হওয়া টাকা, বেদিশক মু াসহ
ব াংক ও অ া  িত ােন িবিনেয়াগ করা অথ স েক িনিদ  তথ  িদেত পােরনিন। এমনিক িতিন উপািজত
অেথর বধ উৎস স েক কান িনিদ  তথ  জানােত ব থ হেয়েছন। ধু িঠকাদাির কেরই এত অথ স দ কেরেছন
বেল দািব কেরেছন। যিদও তদে  দখা গেছ, তার বিশরভাগ অথই ক ািসেনা থেক অৈবধভােব উপািজত। জ
হওয়া এবং তার উপািজত অথ অৈবধভােব উপািজত বেল িনি ত হওয়া গেছ। এসব টাকার িবষেয় সরকােরর
দািয় শীল সং া েলােক অবিহত করা হেয়েছ। সং া েলা তার অেথর িবষেয় িস া  নেব।

র াব সূ  বলেছ, গত ২০ সে র ঢাকার লশােনর িনেকতন থেক সাত দহর ীসহ ফতার হওয়া যবুলীেগর
ক ীয় কিমিটর সমবায় িবষয়ক স াদক ও নারায়ণগ  জলা আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত পিরচয়দানকারী এস

এম গালাম  িকবিরয়া শামীম ওরেফ িজ ক শামীমও তার অিধকাংশ অথ স েদর বধ উৎস িনি ত করেত
পােরনিন। তার অিফেস অ েগালাবা দ  ছাড়াও  এক  কািট  ৮১  লাখ নগদ টাকা,  ১৬৫  কািট  টাকার ওপের
এফিডআর ( ায়ী আমানত) পাওয়া যায়। জ  হওয়া নগদ টাকা েলা িঠকাদাির ব বসা কের উপাজন করার দািব
করেলও, তার িনিদ  কান দািলিলক মাণ দখােত পােরনিন। এছাড়া তার মােয়র নােম ব াংেক রাখা ১৪০ কািট
টাকার ায়ী আমানেতর কান বধ উৎস িনি ত করেত পােরনিন। তার মা দৃ ত িকছুই কেরন না। তার নােম এত
টাকা িকভােব কাথা থেক উপািজত হেয়েছ, তা অ কােরই রেয়েছ। স িবষয়িটও িতিন এিড়েয় গেছন। জ  হওয়া
টাকার অিধকাংশই অৈবধ উপােয় অিজত।

র ােবর সূ িট জািনেয়েছ, গত ২৪ সে র ঢাকার গ-ািরয়া থানা আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত এনামলু হক ও
যু -সাধারণ স াদক পন ভঁূইয়ার সেহাদর ই ভাইেয়র ঢাকার বািড়েত, তােদর এক কমচারী ও এক ব রু
বািড়েত অিভযান চালায় র াব। অিভযােন পাঁচ কািট পাঁচ লাখ নগদ টাকা, ৭৩০ ভির ওজেনর ণাল ার ও ছয়িট
আে য়া  এবং ১৮ রাউ ড তাজা বুেলট জ  কের। জ  হওয়া অথ স দ মিতিঝেলর ওয়া ডারাস ােব চলা জুয়ার
বড় আসর িহেসেব পিরিচত ক ািসেনা থেক উপািজত। ১৯৮৫ সাল থেকই এনামলু ওয়া ডারাস াব ও পন
আরামবাগ ােব জুয়া খলত। ায় চার বছর আেগ হঠাৎ কেরই তারা ঢাকার িবিভ  এলাকায় বািড় কনা  কের।
য বািড়িট থেক র াব এক কািট নগদ টাকা ও ৭৩০ ভির ওজেনর ণাল ার উ ার কেরেছ, সিট দড় বছর আেগ

হা ন-অর-রশীদ নােমর একজেনর কাছ থেক িকেনেছ। এখন পয  তদে  ঢাকার ওয়ারী,  সূ াপরু, গ-ািরয়া,
বংশাল, কােতায়ািল থানা এলাকায় এই পিরবােরর কমপে  ৫০িট বািড় থাকার তথ  িমেলেছ। এসব বািড় কার বা
কােদর নােম তা িনি ত হওয়ার চ া চলেছ। বািড় েলা ক ািসেনা থেক অৈবধ পেথ উপািজত অথ িদেয় কনা
হেয়েছ াথিমক তদে  বিরেয় এেসেছ। এসব বািড় কতটু  জায়গার ওপর কত তলা কের তির করা হেয়েছ এবং
বািড় েলার কানিটর কত দাম হেত পাের স স েক িব ািরত তথ  জানার চ া চলেছ। পুেরা তথ  পাওয়ার পর
িবষয়িট  সরকােরর সংি  সং া েলােক অবিহত করা  হেব। সরকােরর িনেদশনা মাতােবক  বািড় েলা রাে র
হফাজেত নয়া হেব িকনা স িবষেয় িস া  হেব।

র াব-৩ এর অিধনায়ক ল. কেনল শাফীউ াহ বুলবলু জনক েক বেলন, অিভযান শেষ আইন মাতােবক থানায়
মামলা হেয়েছ। থানায় হওয়ার কারেণ মামলার আলামত িহেসেব জ  হওয়া টাকা ও ণাল ারসহ সবিকছুই থানার
কােছ হ া র করা হেয়েছ। তেব হ া র করার আেগ িতিট টাকার নাট ও ণাল ার েলা ল াবেরটির ট  করা
হেয়েছ। টে  জ  হওয়া টাকা আসল টাকা এবং জ  হওয়া ণাল ার আসল ণ িদেয় তির বেল মাণ হেয়েছ।
ট  িরেপােটর কিপ এবং জ  তািলকা আমরা কােছ রেখিছ। কারণ ভিব েত জ  হওয়া আলামত নকল বা জাল
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বেল যন অিভেযাগ উঠেত না পাের।

সূ িট আরও জািনেয়েছ, গত ২৫ সে র রােত রাজধানীর তজগাঁও থানাধীন মিনপরুী পাড়া থেক মাদকসহ
র ােবর হােত ফতার হয় মাহােমডান ােবর ইনচাজ লাকমান হােসন ভূঁইয়া। িতিন মাহােমডান ােব অৈবধ
ক ািসেনা ভাড়া িদেয় কািট কািট টাকা উপাজন কেরেছন। তার উপািজত টাকার মেধ  ৪১ কািট অে িলয়ার
কমনওেয়লথ ও এএনেজড ব াংেক রাখার তথ  িমেলেছ। িজ াসাবােদ পাওয়া তথ  মাতােবক, িতিন িতমােস ধু
ল ডেনই ৯ কািট টাকা কের পাঠােতন। িতমােস ল ডেন িতিন কার কােছ টাকা পাঠােতন তা িনি ত কেরনিন।
এজ  যসব ব াংক থেক বা লােকর মাধ েম ি ড কের টাকা েলা পাঠােনা হেয়েছ, তােদর স েক জানার চ া
চলেছ। লাকমান হােসনও তার উপািজত অথ স েদর বধ উৎস িনি ত করেত পােরনিন। অ া  দেশ থাকা
দলীয় লাকজনেদর অথ পাঠােতন িকনা তা এিড়েয় গেছন িবএনিপর এই ক ীয় নতা এবং সােবক ধানম ী
িবএনিপ চয়ারপাসন খােলদা িজয়ার ব ি গত বিডগাড।

র ােবর িলগ াল এ া ড িমিডয়া উইংেয়র পিরচালক ও র াব-১ এর অিধনায়ক ল. কেনল সারওয়ার-িবন-কােশম
জনক েক  জানান,  িতিট  অিভযােনর  পর জ  হওয়া  আসল টাকা  ও  জালটাকাসহ  অ া  মালামাল  আইন
মাতােবক পরী া-িনরী া কের তা হ া র করা হেয়েছ।

ঢাকা মহানগর পুিলেশর িসিকউশন িবভােগর উপ-কিমশনার মাঃ জাফর হােসন জনক েক বেলন, ক ািসেনা
িবেরাধী অিভযােন জ  হওয়া টাকা ও ণসহ অ া  মালামাল মামলার আলামত িহেসেব থানা পিুলেশর কােছ
হ া র  করা  হেয়েছ।  থানা  পিুলেশর মাধ েম  স েলা  মামলার আলামত িহেসেব  আদালেত  দখােনা  হেয়েছ।
আদালেতর িনেদশনা মাতােবক টাকা ও ণাল ার েলা বাংলােদশ ব াংেকর মাধ েম রা ীয় কাষাগাের জমা করা
হে ।  ইেতামেধ ই জ  হওয়া ণাল ার েলা রা ীয় কাষাগার িহেসেব বাংলােদশ  ব াংেকর ভে  জমা করা
হেয়েছ। আর জ  হওয়া িবপুল টাকা গণনা ও যাচাই-বাছাই শেষ রা ীয় কাষাগাের জমার করার ি য়া চলেছ।
ইেতামেধ ই বশ িকছু টাকা জমা হেয়েছ। বািক েলা করার কাজ চলেছ।

র ােবর  িলগ াল  এ া ড  িমিডয়া  উইংেয়র  উপ-পিরচালক  মজর  মাঃ  রই ল  আজম  জনক েক  বেলন,
ফতারকতৃেদর  িজ াসাবােদ  পাওয়া  তথ  যাচাই-বাছাই  করা  হে ।  অেনেকই  িজ াসাবােদ  তােদর  সহায়

স েদর কথা বেলেছন। ায় দয়া সহায় স দ এবং অ স ােন পাওয়া সহায় স েদর একিট িববরণী তিরর
কাজ চলেছ। এসব সহায় স েদর সে  সংি েদর একিট তািলকা তিরর কাজ চলেছ। া  তথ  মাতােবক সহায়
স দ স েক সরকােরর উ  পযায়েক অবিহত করা হে । সরকােরর দািয় শীল সং া েলা স িবষেয় িস া
িনেব। আর বনােম থাকা সহায় স েদর িবষেয়ও তদ  অব াহত আেছ।

র াব সূ  জািনেয়েছ, বধুবার লশান মেডল থানায় বাংলােদেশ অনলাইেন ক ািসেনা ব বসার মলূেহাতা সিলম
ধােনর িব ে  মাদক ব  িনয় ণ আইেন একিট এবং মািনল ডািরং আইেন একিট মাট ইিট নতুন মামলা দােয়র

করা হেয়েছ। মাদক আইেন দােয়র করা মামলায় িরমা ড চেয় তােদর আদালেত পাঠােনা হেব। আর মািনল ডািরং
আইেন দােয়র করা মামলার তদ  করেব িসআইিড। সিলম ধান তার অিফস থেক িট হিরেণর চামড়া উ ােরর
মামলায় ছয় মােসর কারাদে- দি-ত হেয় কারাগাের রেয়েছন।

গত ৩০ সে র পুের থাই এয়ারওেয়েজর িটিজ-৩২২ ন র াইটিট ছাড়ার আগমুহূেত সিলম ধানেক িবমান
থেক ফতার কের র াব। রােত তার অিফেস অিভযান চািলেয় ৪৮ বাতল িবেদশী মদ, ২৯ লাখ ৫ হাজার ৫শ’

নগদ টাকা, ২৩িট দেশর বেদিশক মু া (যার মূল  ৭৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা), ১২িট পাসেপাট, ১২িট ব াংেকর
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৩২িট চকবই, একিট বড় সাভার, ৪িট ল াপটপ এবং িট হিরেণর চামড়া উ ার কের র াব।

অ িদেক  যুবলীেগর  বিহ ৃৃত  নতা  এস  এম  গালাম  িকবিরয়া  শামীমেক  (িজ  ক  শামীম)  লশান  থানার
মািনল ডািরং মামলায় পাঁচ িদন এবং অ  মামলায় চার িদনসহ মাট ৯ িদেনর িরমাে ড পািঠেয়েছ আদালত। বধুবার
ঢাকার মে াপিলটন ম ািজে ট আদালেতর িবচারক মাহা দ জিসম নািন শেষ এ আেদশ দন।

এর আেগ তদ  কমকতা িসআইিডর িসিনয়র সহকারী পুিলশ পার আবু সাঈদ আসািম শামীেমর মািনল ডািরং
মামলার ১০ িদেনর ও একইসে  অ  আইেন দােয়র করা মামলার তদ  কমকতা র াব-১ এর এসআই শখর চ
মি ক সাত িদেনর িরমাে ডর আেবদন কেরন।
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