
  
pািত ািনক দনুর্ীিত o গডফাদার eমিপেদর িব েd চলেছ তদn

নতুন মাtায় aিভযান

নতুন মাtায় aনয্ভােব চলমান থাকেব aিভযান। pািত ািনক দনুর্ীিত-সংি  িচিhত আমলা o দনুর্ীিতবাজ
সরকাির কমর্কতর্ ােদর িব েd তদn aবয্াহত থাকেব। পাশাপািশ গডফাদার েসেজ থাকা দনুর্ীিতবাজ eমিপ o
uপেজলা েচয়ারময্ানেদর িব েd utািপত aিভেযাগ েলার পৃথক তদn চলেছ। কয্ািসেনা-কােn iিতমেধয্
43 জেনর তািলকা িনেয় মােঠ েনেমেছ দদুক। সংসেদর iপ সামছুল হক েচৗধুরী o eমিপ নু nবী েচৗধুরী
শাoেনর নামo রেয়েছ তািলকায়। ঢাকার েবশ কেয়কজন কাuিnলরo তািলকায় আেছন। eর বাiের গত ছয়
মােস আoয়ামী লীগ o জাতীয় পািটর্ র েবশ কেয়কজন বতর্ মান eমিপর িব েd pাথিমক তদn কেরেছ দদুক।
িজjাসাবাদo করা হেয়েছ কেয়কজনেক। েজলা-uপেজলা পযর্ায় েথেকo খবর েনoয়া হেয়েছ। eবার  হেব
aয্াকশন। েকােনা ধরেনর ছাড় েদেব না দদুক। aিভযােনর eমন মাtা িবষেয় সরকােরর সবজু সংেকেতর
কথা গতকাল uেঠ eেসেছ দiু মntীর কে o। sরা মntী আসাদjুামান খান কামাল বেলেছন, ‘আমরা দনুর্ীিত
o  েটnারবািজর  িব েd  pধানমntীর  িনেদর্শনা  aনযুায়ী  কাজ  করিছ।  েযখােনi  দনুর্ীিত  o  েটnারবািজ,
েসখােনi চলেব aিভযান।’ আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক েসতুমntী oবায়দলু কােদর বেলেছন, ‘দদুকেক
বলা আেছ, কিমশন েয-কারo বয্াপাের বয্বsা িনেত পাের।’ জানা যায়, দনুর্ীিতর িব েd চলমান aিভযানেক
আরo বড় পিরসের িনেয় যাoয়ার পিরকlনা েথেকi িবিভn সংsা eর সে  যুk হেc। iিতমেধয্ কয্ািসেনার
িব েd রয্ােবর aিভযােন সফলতা eেসেছ। সফলতা আসেত  কেরেছ িসিnেকট ভাঙার েkেt। আরo
কেয়কিট  দনুর্ীিতবাজ  িসিnেকট  ভাঙেত  aিভযান  আরo  চালােব  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনী েলা।
পাশাপািশ জনpিতিনিধ o আমলােদর িব েd সুিনিদর্  তথয্ আসায় eসব েkেt বয্বsা েনেব দনুর্ীিত দমন
কিমশন। তােদর িবষেয় জানেত eনিবআর, ভূিম aিফস, সাবেরিজিs aিফসসহ িবিভn সরকাির দফতের
িচিঠ িদেয় সংি েদর aথর্-সmেদর তথয্ সংgহ করা হেc। েদশ o দেলর ভাবমূিতর্  kুণœ করা eসব েনতা o
কমর্কতর্ ার িব েd বয্বsা িনেত সরকােরর ucপযর্ােয়র সংেকতo পাoয়া েগেছ। iিতমেধয্ দদুক েচয়ারময্ান
iকবাল মাহমুেদর সে  িবেশষ ৈবঠক কেরেছন কয্ািসেনািবেরাধী aিভযােনর েনতৃেt থাকা রয্ািপড aয্াকশন
বয্াটািলয়েনর  (রয্াব)  মহাপিরচালক  েবনজীর  আহেমদ।  পরিদনi  বাংলােদশ  িফনয্ানিশয়াল  iেnিলেজn
iuিনেটর (িবeফআiu) pধান আবু েহনা েমা. রাজী হাসানo ৈবঠক কেরেছন দদুক েচয়ারময্ােনর সে । e
সময় দদুক েচয়ারময্ােনর কােছ হsাnর করা হয় েগােয়nাতথয্ o pমাণ।
সূt জানায়, কয্ািসেনা-কা  ছাড়াo িবেদেশ aথর্ পাচার কের মালেয়িশয়ায় েসেকn েহােম বািড় িনেয়o তদn
করেছ দদুক। e তািলকায় আেছ ঢাকা, খুলনা, নরিসংদী, িপেরাজপুর, বর নার কেয়কজন বতর্ মান o সােবক
eমিপর নাম, সােবক দiু মntীর সnান o sজন, আেছন kমতাসীন দেলর মহানগর পযর্ােয়র কিমিটর eকািধক
েনতা o stী, আেছ সহেযাগী সংগঠেনর eকািধক েনতার নাম। ঢাকার বাiেরর sানীয় সরকােরর কেয়কজন
জনpিতিনিধর নামo আেছ তািলকায়। eেদর িবষেয় iিতমেধয্ তথয্-pমাণ েপেয়েছ দদুক। eখন পযর্ােলাচনা
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েশেষi বয্বsা েনoয়া হেব। মািন লnািরং মামলাসহ িবিভn ধরেনর আiিন aিভেযােগ aিভযুk হেবন তারা।
eর বাiের সাmpিতক সমেয় নিথভুk eকািধক তদn েফর সচল করা হেc। kমতার aপবয্বহার o দেলর
পদ-পদিব ভািঙেয় যারা দনুর্ীিত কেরেছন, তােদর পূণর্া  তািলকা েশেষi আটক pিkয়া  হেব।
সূt জানায়, কয্ািসেনা-কােn  pথম তািলকায় আনা 43 জন েথেক েবেড় e সংখয্া aধর্শত হেত পাের। pথম
তািলকার 43 জেনর িব েd সব ধরেনর তথয্-pমাণ সংgেহর কাজ pায় েশষ পযর্ােয় রেয়েছ। গত পাঁচ বছের
কী পিরমাণ  েলনেদন হেয়েছ  েসi  তথয্ eেসেছ  বাংলােদশ  বয্াংক েথেক। তােদর  িব েd দদুেকর  পিরচালক
ৈসয়দ iকবাল েহােসেনর েনতৃেt পাঁচ সদেসয্র aনসুnান িটেম কাজ করেছন দiু uপপিরচালক, eক সহকারী
পিরচালক o eক uপসহকারী পিরচালক। মিনটিরংেয়র দািয়t েদoয়া হেয়েছ দদুেকর eক মহাপিরচালকেক।
দদুক সিচব িদেলায়ার বখত বেলেছন, ‘িবিভn সংsা েথেক aিভেযাগ-সংি েদর নাম o তথয্ পাoয়া েগেছ।
যােদর সে  আমােদর চুিk আেছ, পtপিtকা, িনuজ চয্ােনেল আসা সংবাদ সংgহ কের তােদর তথয্ েনoয়া
হেয়েছ। েস aনসুাের আমােদর কমর্কতর্ ারা কাজ করেছন।’ সিচব বেলন, aৈবধ সmেদর মািলকেদর িবষেয়
তথয্ সংgহ o aনুসnােন তথয্-pমাণ িমলেল oi বয্িkেদর িজjাসাবােদর জনয্ তলব করা হেব।        
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