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চার দেশ হাজার কািট টাকা পাচার সিলেমর!

অনলাইন ক ািসেনা কারবােরর হাতা সিলম ধান নানা অপকেমর মাধ েম আয় করা িবপুল পিরমাণ অথ
িবেদেশ পাচার কেরেছন। তদ কারীরা বলেছন, এরই মেধ  চারিট দেশ তাঁর হাজার কািট টাকা সরােনার
তথ  পাওয়া গেছ। কান পেথ, িকভােব এ অথ পাচার করা হেয়েছ সই তথ - মাণ সং েহর চ া করেছন
তাঁরা।

তদ সংি  ব ি রা  জািনেয়েছন,  সিলম ধান তাঁর  অৈবধ আেয়র িবপুল পিরমাণ টাকা  ি ডর মাধ েম
থাইল া ড, িফিলপাইন, উ র কািরয়া ও যু রােজ  পাচার কেরেছন। আেরা িকভােব অথ পাচার কেরেছন,
সটা খিতেয় দখা হে ।

তাঁরা  আেরা  জানান,  সিলম  ধােনর ঘিন  সহেযাগী  িছেলন বাংলােদেশর রামান,  সীমা  রিন,  শা  ও
আ া ামান। সীমা  রিন ও শা েক এখেনা ার করা যায়িন। সিলেমর ক ািসেনা কারবােরর  উ র
কািরয়ার  নাগিরক িম.  দা  ওরেফ তু  িছেলন এ কারবােরর  অেধক অংশীদার।  আেয়র টাকা  িনজ দেশ

সিরেয়েছন িতিনও। এ ছাড়া িল ও িলম নােমর আেরা ই উ র কারীয় নাগিরক সিলেমর অৈবধ কারবােরর
সহেযাগী। তাঁরা কাথায় আেছন, তা খিতেয় দখা হে  বেল জানান তদ কারীরা।

চার দেশ | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/826688/2019-10-15

1 of 3 10/15/2019, 10:58 AM



গত  ৩০  সে র  থাই  এয়ারওেয়েজর  একিট  উেড়াজাহাজ  থেক
সিলম ধানেক নািমেয় আেন র াব। এরপর তাঁর লশান ও বনানীর

বাসা এবং অিফেস অিভযান চািলেয় ২৯ লাখ পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা,
৭৭  লাখ  ৬৩  হাজার  টাকার  সমপিরমাণ  ২৩িট  দেশর  মু া,  ১২িট
পাসেপাট, ১৩িট ব াংেকর ৩২িট চক, ৪৮ বাতল িবেদিশ মদ, একিট
বড় সাভার, চারিট ল াপটপ ও িট হিরেণর চামড়া উ ার করা হয়।
হিরেণর চামড়া উ ােরর ঘটনায় ব  াণী সংর ণ িনরাপ া আইেন
তাঁেক ছয় মােসর কারাদ  দন াম মাণ আদালত।

পের মাদেকর  মামলায়  সিলম  ও তাঁর  ই  সহেযাগীেক ই  দফায়
হফাজেত  িনেয়  িজ াসাবাদ  কের  পুিলশ।  গতকাল  রিববার  মািন

ল ডািরং  মামলায়  ঢাকার  মুখ  মহানগর  হািকম  আদালত  সিলম,
আ া ামান ও রামােনর পাঁচ িদেনর িরমা ড ম ুর কেরন। তাঁেদর
িজ াসাবাদ  করেবন  পুিলেশর  অপরাধ  তদ  িবভােগর  (িসআইিড)
কমকতারা।

র ােবর  আইন  ও  গণমাধ ম  শাখার  পিরচালক  লফেট া ট  কেনল
সােরায়ার িবন কােশম কােলর ক েক বেলন,  ‘ ােরর  আেগ-পের

সামি ক তদ  কের মামলা  দওয়া  হয়।  আজ (গতকাল)  আমরা  মাদক মামলার  তদ ভার  পেয়িছ। এ
মামলায় তদ  কের আমরা কােনকশন খিতেয় দখব।’ িতিন জানান, লশােনর ফু-ওয়াং ােব অিভযােনর
ঘটনায় দােয়রকৃত মাদক ও িবেশষ মতা আইেনর মামলার তদ ভারও গতকাল র ােবর কােছ হ া র করা
হেয়েছ।

সিলম ধানেক ােরর পর র ােবর প  থেক জানােনা হয়, অনলাইেন ক ািসেনা ব বসা চািলেয় মােস
কািট কািট টাকা আয় করেতন সিলম ধান। আেয়র বড় একিট অংশ িতিন িবেদেশ পাচার করেতন। এর

মেধ  তাঁর ব াংক িহসাব িগত করা হেয়েছ।

সিলম ধান জাপান-বাংলােদশ িসিকউিরিট ি ি টং স ও পপারস িলিমেটডসহ কেয়কিট ব বসা িত ােনর
মািলক। তাঁর েস িবিভ  ব াংেকর চকবই ও পূণ নিথপ  ছাপােনা হেতা। এর বাইের অৈবধ অনলাইন
ক ািসেনা কারবার ছাড়াও িতিন সীমাে  গ র িবট খাটাল ও সানা চারাচালােনর কারবােরও জিড়ত িছেলন।
তাঁর অৈবধ কারবােরর ঢাল িছল ‘িমিডয়া ব বসা’।

তদ  সূ  জানায়, ২০১৭ সােল উ র কারীয় নাগিরক দা-র সহায়তায়  করা সিলম ধােনর অনলাইন
জুয়ার মূল সাভার িফিলপাইেনর ম ািনলায়। িতিন  সখান থেক অনলাইন জুয়ার কিপরাইট িকেন ঢাকায়
সাভার চালু কেরন। ন ইেয়র দশেক জাপােন িগেয় িবেয় কেরন সিলম। সখােন গািড়র ব বসা করেত িগেয়

তারণার অিভেযােগ তাঁর িব ে  িতনিট মামলা হয়। একপযােয় জাপান থেক িফের যু রাে  চেল যান।
সখােনও িবেয় কেরন সিলম। পের থাইল াে ড বসিত গেড় তােলন। সখােন হােটল ও ক ািসেনা ব বসা

রেয়েছ তাঁর। চারদলীয় জাট সরকােরর আমেল িগয়াসউি ন মামুনেক িবএমডাি উ গািড় উপহার িদেয় হাওয়া
ভবেনর ঘিন  হন সিলম। সরকার পিরবিতত হেল রংমহেলর ফাঁেদ ফেল অেনেকর সে  সখ  গেড়ন। তেব
‘ল ডন কােনকশন’ অব াহত রােখন সিলম।
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সূ  মেত, থাই এয়ারওেয়েজর উেড়াজাহাজ থেক সিলমেক নািমেয় আনার সময় তাঁর লােগজ ত ািশ কের
পাওয়া যায় িতনিট মেমাির কাড। সখােন দিশ-িবেদিশ ত ণীেদর সে  অেনক ব ি র অ র  ছিব িছল।
এসব ছিব দিখেয় কািট  টাকা  বা  িবধা  ভািগেয় নওয়ার  পিরক না িছল সিলেমর। লশান-২ ন র
সকশেনর ৯৯ ন র সড়েকর ১১/১ মমতাজ িভশন নােমর বািড়র িট ার ভাড়া িনেয়িছেলন সিলম। ওই

বািড়র তৃতীয় তলায় ি তীয় ীেক (বাঙািল) িনেয় বসবাস করেতন িতিন। চতুথ তলায় িছল তাঁর রংমহল।
সখােন  িতনিট ক  নাচ-গান ও িবেশষ ব ি েদর মেনার েন ব বহার  করা  হেতা।  একিট িবেশষ কে
ভি টেলটেরর ওপর ছা  গাপন ক ােমরা বসােনা িছল। সিলেমর সহেযাগী মা ম ওই গাপন ক ােমরায় ছিব

ধারণ করেতন। িজ াসাবােদ মা ম র াবেক বেলেছন, “ছিব ধারেণর পর সিলম ধান ভাবশালী ব ি েদর
‘ ধান ােবর’ সদ  কের িনেতন। এরপর িনেজর েয়াজেন ব বহার করেতন।” বনানীেত সিলেমর া
স টােরর পােশর কে  েমাদেক  খুেলিছেলন িতিন। এরই মেধ  সিলেমর গািড়চালক লাইমানেকও

িজ াসাবাদ কেরেছ র াব ও পুিলশ। িতিন বেলেছন, লশােনর বাসার চারতলার অিফেস একিট গাপন ক
রেয়েছ। সখােন গত ছয় মােস অ ত ১০০ ত ণীেক গািড়েত কের িনেয় গেছন িতিন।

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
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