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iসমাiল  েহােসন  েচৗধুরী  সmাট।  ঢাকা  মহানগর  দিkণ  যুবলীেগর  সভাপিত।  জয়ুা  েখলা  তার  েনশা।
িবেদেশo জয়ুা েখেলন। ঢাকায় তার হাত ধেরi কয্ািসেনার ।
মিতিঝল, আরামবাগ, ফিকেররপুল, পlন eলাকাসহ anত 10িট kােব aৈবধ কয্ািসেনা বয্বসার সে
িতিন জিড়ত। কয্ািসেনা ছাড়াo ঢাকা মহানগর দিkেণ গত 10 বছর pভাব ধের েরেখেছন।
চাঁদাবািজ, েটnার িনয়ntণ, বািড় o জিম দখল- সবi িছল তার িনয়ntেণ। eসব uৎস েথেক কাঁিড় কাঁিড়
টাকা হািতেয় িনেয়েছন। চাঁদাবািজেত িসdহs িতিন।
আ মুােন  মিুফদলু  iসলােম  জাকােতর  aথর্  o  aনুদােনo  চাঁদার  ভাগ  বসােনার  aিভেযাগ  রেয়েছ  তার
িব েd। 
েরাববার সmাট েgফতার হoয়ার পর যুবলীেগর িবিভn পযর্ােয়র েনতােদর aিভেযাগ েথেক জানা েগেছ,
কাকরাiল েমােড় ভঁূiয়া ে ড েসnােরর িনমর্াণকাজ েশষ হয় 2011 সােলর মাঝামািঝ।
oi বছেরর েশষ িদেক চতুথর্ তলার eকিট কেk pভাব খািটেয় pথেম িনেজর বয্িkগত কাযর্ালয় েখােলন
iসমাiল সmাট। তখন িতিন মহানগর দিkণ যুবলীেগর সাংগঠিনক সmাদক।
পেরর আট বছেরর মেধয্ পুেরা ভবনi তার দখেল িনেয় েনন। eখান েথেকi সরকােরর িবিভn pকেlর
িঠকাদাির  িনয়ntণ  করেতন  িতিন।  িলsান-মিতিঝল  eলাকার  ফুটপাত  েথেক  চাঁদা  েতালাসহ
aপরাধজগেতর িনয়ntণo e ভবন েথেকi করেতন। 

  যুগাnর িরেপাটর্
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সmােটর  জn  েফনীর  পর রাম  uপেজলার  িমজর্ ানগর  iuিনয়েনর  পূবর্  সােহবনগর  gােম।  তার  বাবা
ফেয়জ আহেমদ িছেলন রাজuেকর চতুথর্ ে িণর কমর্চারী।
বািড় পর রােম হেলo বাবার চাকিরর সুবােদ ঢাকায় বড় হন সmাট। বসবাস করেতন কাকরাiেল সািকর্ ট
হাuস সড়েকর সরকাির েকায়াটর্ াের। ঢাকায় সmােটর utান রাজনীিতর েচারাগিলর মধয্ িদেয়i।
তার  রাজনীিতর  জীবন   1990  সােল।  েসi  সময়  সmাট  ছাtলীেগর  সে  িছেলন।  eরশাদিবেরাধী
আেnালেন রমনা a েল সংগঠেকর দািয়t পালন কেরন।
তখন  িনযর্াতনসহ  েজেলo  িছেলন  িতিন।  eরপর  েথেকi  ‘সmাট’  খয্ািত  পান  সাহসী  সmাট।  ছাtলীেগ
থাকাবsায় 1991 সােল kমতায় আেস িবeনিপ।
eরপর  তার  নােম  eকািধক  মামলা  হয়।  1996  েথেক  2001  সােল  আoয়ামী  লীগ  সরকােরর  সময়
যুবলীেগর pভাবশালী েনতা হেয় oেঠন িতিন।
2003  সােল  যুবলীগ  ঢাকা  মহানগর  দিkেণর  সাংগঠিনক  সmাদক  িনবর্ািচত  হন।  oi  সময়  দিkেণর
সভাপিত িছেলন মিহuিdন আহেমদ মিহ, আর সাধারণ সmাদক িছেলন নু nবী েচৗধুরী শাoন।
মলূত শাoনi তােক পৃ েপাষকতা িদেতন বেল িবিভn সূt জািনেয়েছ। 2012 সােল সmাট ঢাকা মহানগর
যুবলীগ দিkেণর সভাপিত হন। 1/11-eর রাজৈনিতক েpkাপট পিরবতর্ েনর সময় িতিন পিরিচত মুখ হেয়
oেঠন।
তttাবধায়ক সরকােরর পর েফর kমতায় আেস আoয়ামী লীগ। রাজৈনিতকভােব আরo kমতাবান হেত
থােকন। আoয়ামী লীেগর বড় বড় aনু ােন পিরিচত মখু িহেসেব uপিsিত বাড়েত থােক।
দলীয় সমােবশ েলা সফল করেত টাকা o জনবল সরবরােহর মাধয্েম tপূণর্ ভূিমকা রাখেতন িতিন।
eসব কারেণ dতi যুবলীেগর েচয়ারময্ান oমর ফা ক েচৗধুরীর আsাভাজন হেয় oেঠন।
তােক  যুবলীেগর  ে  সংগঠক  তার  iuিনটেক  ে  সাংগঠিনক  iuিনট েঘাষণা  কেরন। সmােটর িছল
িবশাল বািহনী। কাকরাiেলর aিফেস aবsান করেলo তােক িঘের রাখত কেয়কশ’ েনতাকমর্ী।
চলােফরা  করেতন  শতািধক  েনতাকমর্ীর  pেটাকল  িনেয়।  aৈবধ  uপাজর্ েনর  টাকা  িদেয়i  e  বািহনী
পালেতন। টাকার ভাগ-বােটায়ারার েkেt িবেশষ সুনাম িছল সmােটর।
মলূত ঢাকা মহানগর দিkণ যুবলীেগর সাংগঠিনক সmাদক o দিkণ যুবলীেগর pভাবশালী েনতা িমlীর
হতয্াকাে র  পর  মিতিঝল,  ফিকেররপুল,  পlন,  কাকরাiল,  বা া  eলাকার  aপরাধ  জগেত  সmােটর
eকক আিধপতয্ ৈতির হয়।
ঢাকার eক সমেয়র শীষর্ সntাসী, সmpিত দবুাiেয় আটক িজসান আহেমেদর সে o তার সখয্ িছল। পের
aবশয্ dnd েদখা েদয়।
সmাট পিরবার িনেয় থাকেতন মহাখালী িডoeiচeেসর eকিট বািড়েত। বড় ভাi বাদল েচৗধুরী ঢাকায়
তার কয্ািসেনা বয্বসা েদখােশানা করেতন।
েছাট ভাi রােশদ ছাtলীেগর রাজনীিত কেরন। তার বাবা aেনক আেগi মারা েগেছন। মা বড় ভাiেয়র
সে  ঢাকায় থােকন। কয্ািসেনািবেরাধী aিভযােনর পর সmােটর পিরবােরর সবাi গা ঢাকা েদন।
সাmpিতক aিভযােন েgফতার িঠকাদার িজ েক শামীমo সmােটর ঘিন  িছেলন। সmােটর ঘিন  দiু সহচর
িহেসেব পিরিচত িছেলন ঢাকা মহানগর দিkণ যুবলীেগর যুg সmাদক মিমনলু হক সাঈদ (কাuিnলর) o
সাংগঠিনক সmাদক খােলদ মাহমুদ ভঁূiয়া।
সাঈদেক কাuিnলর বানান সmাটi। পের তােক কয্ািসেনা বয্বসা েদখভােলর দািয়t েদন।
সmােটর েনশা o ‘েপশা’ জয়ুা েখলা। িতিন eকজন েপশাদার জয়ুািড়। pিতমােস anত 10 িদন িস াপুের
েযেতন  জয়ুা  েখলেত।  িস াপুেরর  সবেচেয়  বড়  জয়ুার  আsানা  েমিরনা  েব  সয্াnস  কয্ািসেনােত  পি মা
িবিভn েদশ েথেকo আেসন জয়ুািড়রা।
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িকn েসখােনo সmাট িভআiিপ জয়ুািড় িহেসেব পিরিচত। pথম সািরর জয়ুািড় হoয়ায় িস াপুেরর েচি
eয়ারেপােটর্  তােক  িরিসভ  করার  জনয্  িবেশষ  বয্বsাo  রেয়েছ।  eয়ারেপাটর্  েথেক  েমিরনা  েব  সয্াnস
কয্ািসেনা পযর্n তােক িনেয় যাoয়া হয় িবলাসব ল গািড় ‘িলমিুজন’-e।
রয্ােবর aিভযােন সmােটর সে  আরমানলু হকেকo েgফতার করা হেয়েছ। সmােটর আিথর্ক েলনেদন েলা
কের থােকন আরমান। িঠকাদার িহেসেবo আরমােনর পিরিচিত রেয়েছ। জাতীয় পযর্ােয়র িবিভn pকেl
িঠকাদাির কাজ পাiেয় িদেত সmাট তােক সহেযািগতা কেরন বেলo জানা েগেছ।
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