
অথ িবতরণ িনেয় মুখ খুেলেছ খােলদ
বেলেছ রাঘবেবায়ালেদর নাম

রাঘবেবায়ালেদর িনেয় মুখ খুেলেছন যুবলীেগর খােলদ ভঁূইয়া ওরেফ ক ািসেনা খােলদ। িতিন ফাঁস কেরেছন
কােক কত টাকা িদেয়েছন। আওয়ামী লীগ ও যুবলীেগর শীষ কেয়কজন নতার নাম বেলেছন  র ােবর জরার
মুেখ। িতিন যুবলীগ নতা স াট, ােসবক লীগ নতা আবু কাওসারসহ বশ কেয়কজেনর নাম বেলেছন।
তািলকা িদেয়েছন পুিলেশর বশ কেয়কজেনর। এ ছাড়াও কার কােছ কত অ  রেয়েছ, তারও িহসাব িদেয়েছন
খােলদ। সংি  সূ  এসব তথ  িদেয় বেলেছ, র ােবর জরায় খােলদ মাহমুদ ভঁূইয়া তার অেথর উৎস এবং
স েলা ব েয়র চা ল কর তথ  িদেয়েছন। আর এসব টাকা যারা উঠােতন তােদর নামও ফাঁস কেরেছন।

অ ত ২৫ জন তার সহেযাগী রেয়েছন, যােদর অেনেকই িছেলন হকার আর ু  ব বসায়ী। তারা েত েকই
এখন কািটপিত। তােদর কউ টাকা উঠােতন, কউ হেয়েছন ক ািসেনার মািলক। তারা েত েকই যুবলীগ
নতা। ধান ক ািশয়ার যুবলীগ নতা মাক দসহ এই ২৫ জনই এখন লাপা া। র াব সূ  জানায়, খােলদ

ভূঁইয়ার এই সহেযাগীেদর ফতাের িবিভ  ােন অিভযান চালােনা হে । র াব জানায়, খােলদ মুি েযা া
িচ িবেনাদন াব থেক মােস ৩ লাখ টাকা কের িনেতন। শাহজাহানপুর রলওেয় গট সংল  মােছর বাজার
থেক মােস ৬০ হাজার টাকা, শাহজাহানপুর ল না থেক মােস ৩০ হাজার টাকা, ফুটপাথ থেক মােস ২০

হাজার টাকা, আর ইয়ংেম  াব থেক মােস ৪০ লাখ টাকা কের িনেতন। চাঁদাবািজর মাধ েম অিজত অেঢল
এসব টাকা রাখেতন ৯িট ব াংেক। এর মেধ  মালেয়িশয়ার আরএইচিব ব াংেক তার ৬৮ লাখ টাকা জমা আেছ
বেল ীকার কেরেছন। এ ছাড়া িস াপুেরর ইউওিব ব াংেক জমা আেছ দড় কািট টাকা, ব াংকক অব ব াংেক
এক লাখ টাকা, বাংলােদশ া ডাড চাটাড ব াংেক সােড় ৬ কািট টাকা, াক ব াংেক আড়াই কািট টাকা,
এনিসিস ব াংেক তার নােম এফিডআর করা আেছ ১৯ কািট টাকা। াক ব াংেক তার ী রাইয়া আ ােরর
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নােম রাখা আেছ ৫০ লাখ টাকা। এনিসিস ব াংেক এবং াক ব াংেক তার অপণ াপািটেজর নােম ১৫ লাখ
কের ৩০ লাখ টাকা জমা আেছ।

তার চাঁদাবািজ করা টাকার একটা অংশ িতিন আওয়ামী লীগ, ােসবক লীগ, যুবলীগ ও পুিলেশর শীষ
কমকতােদর  কােছও  পাঠােতন  বেল  তদ কারী  কমকতােদর  জািনেয়েছন।  বেলেছন,  ােসবক  লীগ
সভাপিত মা া আবু কাওসারেক মন নােম এক ব ি র মাধ েম ৬০ লাখ টাকা িদেয়েছন। আওয়ামী লীেগর
এক শীষ নতােক একিট েজে র জ  খােলদ িদেয়েছন ৫ কািট টাকা। ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর
সভাপিত ইসমাইল হােসন চৗধুরী  স াটেক ৫০ লাখ টাকা,  আিনছুর রহমানেক ৪০ লাখ টাকা,  আব র
রহমান ও নূ ল দােক ই কািট টাকা দন। যুবলীেগর একজন শীষ নতােক মাটা অংেকর টাকা দন
িনয়িমত। এ ছাড়া িডএমিপর মিতিঝল িবভাগ এবং িডিব পুিলেশর পূব িবভােগর ই কমকতােক িনয়িমতভােব
িবিভ  অংেক টাকা িদেয়েছন। চাঁদাবািজর জ  তার ক াডার বািহনীর মেধ  িছল গাড়ােনর কাউি লর আিনস
ও তার সহেযাগী িপি  েবল। ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ৯ ন র ওয়াড কাউি লর এ ক মুিম ল
হক সাঈদ এবং তার সহেযাগী হাসান উি ন, আরামবাগ ােবর হরী জামাল ও কািজন মেনর মাধ েম চাঁদা
আদায় করেতন। যুবলীগ নতা মাক দ ক ািশয়ার িহেসেব খােলেদর টাকা উঠােতন। তার ক াডার বািহনীর
মেধ  আরও রেয়েছ- ১১ ন র ওয়াড কাউি লর িরজভী, মহানগর দি ণ যুবলীেগর এনামুল হক আরমান
ওরেফ ক ািসেনা আরমান, রানা মা া। এ ছাড়া িমি  হত া মামলার িতন আসািম কাই া আিম ল, অ র
এবং উ ল মােশদ তার ক াডার বািহনীর অ তম সহেযাগী। ক ািসেনা ব ল, ল াংড়া জািকর ও াইভার
িজসানও ক াডার বেল জািনেয়েছন তদ  কমকতারা। খােলদ বেলেছন, বিহ ৃত যুবলীগ নতা গাড়ােনর
রাউফুল আলম ভর কােছ ৪/৫িট িবেদিশ িপ ল রেয়েছ।
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