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রাজৈনিতক দেল অব য়
টাকার িবিনমেয় উে খেযাগ  দেলর পদ কনা যায় পদ িকেন অপকম চালান তারা

কাশ : ২৮ সে র ২০১৯, ০৪:১০ | অনলাইন সং রণ

ক ািসেনা-মাদেকর ব বসা পিরচালনা ও িনয় ণ এবং চাদঁাবািজ- ট ডারবািজর মাধ েম যারা শত
শত  কািট  টাকার  মািলক  হেয়েছন  তােদর  হঠাৎ  উ ােনর  গ  এখন  দশজেুড়  আেলাচনায়।
এসব অপকেমর সে  জিড়তেদর জীবন বৃ া  পযােলাচনা করেল অিভ  য িচ  ফেুট ওেঠ,  তা
হে  এরা  কউই  আদিশক রাজনীিতর  ধারক নয়।  কমেবিশ  সব  সরকােরর  আমেল  ঘেুর-িফের
এরাই  িকংবা  যােদর হাত ধের এেদর উ ান তারা  টাকার িবিনমেয় মতাসীন দেলর পদ-পদিব
িকেন অপকম অব াহত রােখন। আওয়ামী লীগ, িবএনিপ ও জাতীয় পািটসহ (জাপা) উে খেযাগ
রাজৈনিতক দেলর সাংগঠিনক পদ-পদিব  কনা- বচার বািণজ  এখন ওেপনিসে ট।  পদ  িকেন
জািস বদেল রাতারািত তারা বেন যান মতাসীন দেলর কিথত ভাবশালী নতা। ঢাকা মহানগর
ছািড়েয়  এই  পদ  কনা- বচার  বািণজ  জলা-উপেজলা  থেক   কের  ওয়াড-ইউিনট  পয
িব তৃ। রাজৈনিতক িবে ষক ও িবিশ জেনরা বলেছন, এটা সামি ক রাজনীিতর বড় অব য়।

ক ািসেনা,  মাদক, ট ডারবািজ ও নীিতর িব ে  চলমান অিভযােন আেলািচত ঢাকা মহানগর দি ণ
যবুলীেগর সভাপিত ইসমাইল হােসন চৗধরুী স াট,  সহ-সভাপিত এনামলু হক আরমান, যু -সাধারণ

  শামছু ীন আহেমদ ও মেহদী
হাসান
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স াদক মািম ল হক সাঈদ ও সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমদু ভঁূইয়া, যবুলীেগর ক ীয় সমবায়
িবষয়ক স াদক িজ ক শামীম,  কৃষক লীেগর ক ীয়  নতা  শিফ ল আলম িফেরাজ ওরেফ কালা
িফেরাজ  এবং  মাহােমডান  ািটং  ােবর ভার া  পিরচালক লাকমান  হােসন  ভঁূইয়া  হালআমেল
‘আওয়ামী লীগ নতা’ িহেসেব পিরিচিত পেয়েছন। তেব এেদর কােরারই রাজনীিতর জ দল আওয়ামী
লীগ নয়। আওয়ামী লীেগর আেগ এেদর কউ ি ডম পািট, কউবা যু  িছেলন িবএনিপেত। বতমােন
আেরক আেলািচত জাতীয় সংসেদর ইপ সাম ল হক চৗধরুীও িবএনিপর যবুদল থেক এরশােদর জাপা
হেয় আওয়ামী লীেগ িভেড়েছন। তােদর েত েকর িবষেয়ই খাজঁ িনেয় জানা গেছ, রাজনীিতেত খালস
পাে  তারা হঠাৎ আওয়ামী লীেগর নতা িহেসেব আিবভূত হেয়েছন। তােদর ঘিন জনেদর দািব, ধু
সাধারণ সদ  পদ নয়, অেথর িবিনমেয় তারা বািগেয় িনেয়েছন মতাসীন দেলর উে খেযাগ  পদ। এই
পদেক পঁুিজ কেরই এেককজন এেককটা রাজ  গেড়েছন। সই রাজে  ক ািসেনা, মাদক ও ট ডারবািজর
রমরমা বািণজ ।

আওয়ামী লীগ: টানা ায় পৗেন ১১ বছর মতায় থাকা আওয়ামী লীেগর িবিভ  পযােয় খাজঁ িনেয় জানা
গেছ, এই সমেয় ায় ৫৫ হাজার িবেরাধী মতাদশী আওয়ামী লীগ ও এর সহেযাগী সংগঠন েলােত ঢেুক

পেড়েছ।  যােদর  মেধ  ধু  িবএনিপ  বা  জাপা  নয়,  জামায়াত-িশিবেরর  নতা-কমী  এবং  একা েরর
যু াপরাধী  পিরবােরর  সদ ও  রেয়েছ।  অ েবশকারীেদর  এই  তািলকা  জমা  পেড়েছ  ধানম ী  ও
আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ  হািসনার  কােছ।  আওয়ামী  লীেগর  অ -সহেযাগী  ও  াতৃ তীম
সংগঠন েলার  দািয় শীল  ব  সূ  জানায়,  অপকেমর  উে েশ  অ েবশকারীেদর  অেনেকই  টাকার
িবিনমেয় বড় পদিব িকেনেছন। সই পদিব আর টাকার ভাব খািটেয় িনিবে  তারা ক ািসেনা, মাদেকর
ব বসা, ট ডারবািজ ও চাঁদাবািজসহ নানা অপকম চািলেয়েছন বা এখনও চালাে ন।

িবষয়িট দেলর জ  অশিন সংেকত- সাংগঠিনক ও গােয় া িরেপােট এমন তথ  উেঠ আসায় সরাসির
ধানম ীর িনেদেশ  িবতিকত  অ েবশকারীেদর িব ে  সাংগঠিনক ও  শাসিনক ব ব া  হণ  

হেয়েছ। চলেছ ি  অিভযান। সূ  জানায়, অ েবশকারীেদর তািলকা হােত পাওয়ার পর ধানম ী শখ
হািসনা বেলন, ‘অপরাধ য করেব,  অ ায় য করেব;  স কান দল কের,  কী কের তা আিম কখেনা
দখেবা না। আমার দিৃ েত য অপরাধী স অপরাধীই। দেলর লবাস লািগেয় নীিতবাজ ও অপরাধীরা

পার পােব না।’

সেূ র দািব-যবুলীগ,  ছা লীগ, িমক লীগ, কৃষক লীগসহ আওয়ামী  লীেগর সহেযাগী  সংগঠন েলােত
িনিদ  পেদর জ  িনিদ  টাকা িনধারণ করা আেছ। আর এই েযােগ অ েবশকারী ৫৫ হাজার িবেরাধী
মতাদশীর অেনেক টাকার িবিনমেয় দেলর পূণ পদও পেয়েছন। যবুলীেগর সদ  পদ পেত ১৫
থেক ২০ লাখ টাকা ব য় করেত হয়। অিভেযাগ রেয়েছ, ক ীয় যবুলীগ িসিডয়ােমর কােনা কােনা

পদ িবি  হেয়েছ ৫০ লাখ থেক  কের দড় কািট টাকায়। যু  সাধারণ স াদেকর কােনা কােনা
পদ িবি  হেয়েছ ৩০ থেক ৫০ লাখ টাকায়। স াদকীয় কােনা কােনা পদ িবি  হেয়েছ ২০-৩০ লাখ
টাকায়। কান পাতেল শানা যায়, যবুলীেগর মাঠ পযােয়র কিমিটেত টাকা ছাড়া ান মেল না। সে লেনর
মাধ েম নতনু নতৃ  িনবাচনেক ক  কের এ বািণজ  চেল এবং এখেনা তা অব াহত রেয়েছ। পূণা
জলা কিমিট থেক  কের উপেজলা, মহানগর, ইউিনয়ন ও ওয়াড শাখা কিমিটর িতিটেতই চেল পদ

বািণেজ র খলা।

আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদেরর নতৃে  একিট
িটম স িত ক বাজার ও িসেলট সফর কেরন। এ ই ােন সফরকােল ওবায় ল কােদর বেলন, ‘দল ও
সরকােরর ভাবমিূত িঠক রাখেত দলেক আগাছামু  করেত ি  অিভযান  হেয়েছ। যত বড় নতাই
হাক কাউেক ছাড় দওয়া হেব না। ট ডারবাজ, নীিতবাজ, স াসী, চাদঁাবাজরা সাবধান হেয় যাও, শখ

হািসনার অ াকশন  হেয় গেছ।’

িবএনিপ
১৯৯১-৯৬ এবং ২০০১-২০০৬, িবএনিপ সরকােরর এই ই ময়ােদও ঢাকাসহ সারােদেশ ব াপক হাের
স াস, চাদঁাবািজ, ট ডারবািজ এবং মাদক-জুয়ার কারবার হেয়েছ। িবেশষ কের ২০০১-০৬ সাল ময়ােদ

নীিত, ট ডারবািজ ও স াস-চাদঁাবািজর মা া অতীেতর সকল রকড ছািড়েয় যায়। যার কারেণ নীিত
আর অথপাচােরর অিভেযাগ দশজুেড় আেলাচনার শীেষ িছল এই সময়। যা িবএনিপ সরকােরর শষিদেক
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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।

|

এেস সরকােরর িনয় েণর বাইের চেল যায়। তখনও সরকাির এেককিট ভবেনর ট ডার িনয় ণ করেতা
এেককিট বািহনী। াব েলােত জয়ুা-মাদেকর িনয় ণ িছল িবিভ  নােমর বািহনীর হােত। তখনও যারা
এসব অপকেমর িনয় ক িছল, তােদর জীবন বৃ া ও খিতেয় দখেল দখা যায়, তারাও িবিভ  সমেয় অ
দল থেক িবএনিপেত িভেড়িছল। মাটা  অংেকর টাকার িবিনমেয় িবএনিপ ও দলিটর অ -সহেযাগী ও

াতৃ তীম  সংগঠেনর  পদ-পবিদ  িকেন  ক ািসেনা-মাদেকর  ব বসাসহ  ট ডারবািজ  ও  চাদঁাবািজেত
মেতিছল।

যই িজ ক শামীম, খােলদ, িফেরাজ, সাঈদ ও লাকমানেক চলমান অিভযােন ফতার করা হেয়েছ তারা
িবএনিপর আমেলও এসব  অপকেম  জিড়ত িছল।  িবেশষ  কের,  িবএনিপ সরকােরর আমেলও  গণপূত
ভবেনর ট ডার িনয় ণ করেতা িজ ক শামীম। িবএনিপ আমেলই মাসাে ক হােসন ফালরু হাত ধের
মাহােমডান ােবর কতা বেনন লাকমান। আর ইপ সাম ল হক চৗধরুীর উ ানও িবএনিপর হাত

ধেরই।

যবুদল ও ছা দেল পদবািণেজ র িতবােদ সা িতক সমেয় একািধকবার িবে াভ হেয়েছ নয়াপ েন
িবএনিপর ক ীয় কাযালেয়র সামেন। িদেনর পর িদন ই েপর মারামািরেত র ও ঝেরেছ। টাকা িদেয়
পদ  িকনেত না  পের পদবি তরা  ব বার িবএনিপর ক ীয়  কাযালেয়  তালা  িদেয়েছ।  সবেশষ ৩০
িডেস েরর একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনও টাকার িবিনমেয় মেনানয়ন িবি র হরদম অিভেযাগ ওেঠ
িবএনিপর ভতেরই।

জাতীয় পািট (জাপা)
টাকার িবিনমেয় িসিডয়াম সদ  পদসহ য কােনা পদিব কনা যায় এরশােদর জাপায়। এরশােদর
জমানায় এরকম  অিভেযাগ িছল  অহরহ। এরশােদর মতুৃ র কেয়কিদন  আেগ হঠাৎ  আটজনেক একে

িসিডয়াম সদ  করার পর অিভেযাগ উেঠিছল কেয়কজনেক ফ টাকার িবিনমেয় িসিডয়াম সদ
করা হেয়েছ। টাকার িবিনমেয় সংসদ সদ  বানােনার ঘটনা জাপায় সবার মেুখ মেুখ। সবেশষ সংসেদর
সংরি ত মিহলা আসেন একজনেক িলিখত চিু  কের টাকার িবিনমেয় মেনানয়ন দওয়ার ঘটনায় দলিটেত
তালপাড় হয়।

আরও পড়ুন: সব ক ািসেনা িঁড়েয় দওয়া হেয়েছ: র াব িডিজ

চলমান অিভযােনর মেধ ই দশ ছেড় পািলেয়েছন জাপার িসিডয়াম সদ  শিফ ল ইসলাম স ট।ু
নপাল  থেক  তুেখাড়  জুয়াড়ীেদর  রাজধানীর  কলাবাগান  ােব  িনেয়  আসেতন  এই  স ট।ু  এছাড়া

বনানীেতও একিট মেদর বার চালােতন মাহা দপুেরর ওয়াড কাউি লর স ট।ু টাকার িবিনমেয় হঠাত্
জাপার িসিডয়াম সদ  ও সংসদ সদ  হেয়েছন কারা? জাপার য কাউেক এই  করেল এক
িন ােস নাম বেল িদেত পারেবন তারা। জাপার কারা কারা ক ািসেনা-মাদেকর ব বসার সে  জিড়ত এই

 করেলও ঝটপট উ র িমলেব জাপার ব  নতার মখু থেক।

ইে ফাক/ কেক
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