
ই িপকআেপ ঢাকা থেক টাকা গেছ
চ ােমর িদেক!
ক ািসেনািবেরাধী অিভযান র ই িদন পেরর ঘটনা, খিতেয় দখেছ গােয় ারা

কাশ : ০৬ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গত ১৮ সে র ক ািসেনািবেরাধী অিভযান  হওয়ার
ই িদন পর ই িপকআপ ভিত টাকা  গেছ চ ােমর

িদেক!  গােয় ােদর  অ স ােন  এমন  তথ  বিরেয়
এেসেছ। এই টাকা কাথায় গেছ, কার টাকা, এখন কী
অব ায় আেছ- সব িকছু উদঘাটেনর চ া করেছ একািধক
গােয় া সং া।

জানা  গেছ, অৈবধ টাকা রাখার জায়গা খঁুেজ পাে  না
অৈবধ ক ািসেনা পিরচালনা, নীিত, মাদক, ট ডারবািজ
ও চাঁদাবািজর সে  জিড়ত এক িণর রাজৈনিতক নতা।

কেয়ক শত কািট টাকা িনেয় তারা িবপােক পেড়েছন। সূ  জানায়, উি িখত ই িপকআপ ভিত টাকা
খােলদ মাহমুদ ভঁুইয়া িকংবা এমন এক নতার হেত পাের যার নােমর আদ র ‘স’। গােয় ারাও এমনিট
ধারণা করেছন। স িত অিভযােন ফতারকৃতেদর মেধ  খােলদ মাহমুদ ভুঁইয়া ও ‘স’ আদ েরর ঐ
নতার টাকা সবেচেয় বিশ।

ি ডর মাধ েম িবেদেশ পাচার করার আেগই ধানম ী  শখ হািসনার িনেদেশ আইনশৃ লা  বািহনীর
অিভযান  হওয়ায় নীিতবাজ নতারা এখন বকায়দায়। এমন পিরি িতেত পড়েত হেব এটা তােদর
ধারণােতই িছল না। তাই অেনেক ব ায় ভের টাকা পািঠেয় িদে ন ােমর বািড়েত, আ ীয়- জনেদর
কােছ। স িত একজন েকৗশলী কেয়ক ব া টাকা তাঁর এক আ ীেয়র বািড়েত রাখেত যান। িক  ঐ
আ ীয় রাখেত রািজ হনিন।

রাজনীিতর নােম নীিত, চাঁদাবািজ, পিশশি র েয়াগসহ যেকােনা ধরেনর িবশৃ লার িব ে  িজেরা
টলাের  নীিত হণ কেরেছন ধানম ী শখ হািসনা। তারই ধারাবািহকতায় চলেছ ি  অিভযান। এ
অিভযােনর ফেল দীঘিদন ধের অপকম কের দেলর ইেমজ ু নকারী নতাকমীরা আেছন ‘ দৗেড়র ওপর’।

ই বছর আেগ থেকই িবতিকতেদর তািলকা ণয়েনর কাজ  হয়। নীিত করেল কউ য ছাড় পােবন
না,  এমনিক  আওয়ামী  লীেগর  শীষ ানীয়  কােনা  নতা,  শীষ  আমলা,  শাসেনর  ঊ তন  কমকতা,
পিরবহন  নতারাও  য  অিভযােনর           বাইের  নই,  তা   ভাষায়  জািনেয়  িদেয়েছন  ধানম ী।

নীিতিবেরাধী  অিভযােন  এ  পয  যােদর  ফতার  করা  হেয়েছ,  তােদরেক  িজ াসাবােদ  অেনক
গডফাদােরর নাম চেল এেসেছ। ফতারকৃতরা  অেনক আমলা,  ম ী,  এমিপ,  ভাবশালী  রাজনীিতক
এমনিক িকছু ঊ তন পুিলশ কমকতার নামও বেলেছন, নাম এেসেছ ভাবশালী অেনক সাংবািদেকর;
যারা আওয়ামী লীেগর নাম ভািঙেয় অৈবধ উপােয় কািড় কািড় টাকা বািনেয়েছন এবং িবেদেশ পাচার
কেরেছন।

সূ  জানায়, নীিতবাজরা িসংহভাগ টাকা পাচার কেরেছন ব াংকেক অব ানকারী চ ােমর শাহীন চৗধুরী

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

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

নােমর ি ড ব বসায়ী ও চারাকারবািরর মাধ েম। আইনশৃ লা বািহনীর অ স ােন বিরেয় এেসেছ এই
নাম। রাজৈনিতক নতা থেক  কের আমলা ও আইনশৃ লা বািহনীর এক িণর কমকতা শাহীন
চৗধুরীর  মাধ েম  িবেদেশ  টাকা  পাচার  কেরেছন।  ধু  এই  সরকােরর  আমেল  নয়,  িবগত সরকােরর

আমেলও একই কায়দায় শাহীন চৗধুরীর মাধ েম ব াংকক, িস াপুর,  থাইল া ড ও আবুধািবেত কািট
কািট টাকা পাচার হেয়েছ। এ ধরেনর তথ ও বিরেয় আসেছ। উে খ , ব াংকেকর একিট ব াংেক শাহীন
চৗধুরীর জ  একিট আলাদা ড  রেয়েছ এই ি ড ব বসার জ ।
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