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কয্ািসেনা েটnারবািজর aৈবধ সmেদর aনুসnােন দদুক

কয্ািসেনা বয্বসা, kমতার aপবয্বহার o েটnারবািজেত জিড়েয় সাmpিতক আেলািচত o িবতিকর্ ত বয্িkেদর
aৈবধ  সmেদর  aনুসnােন  মােঠ  েনেমেছ  দনুর্ীিত  দমন  কিমশন  (দদুক)।  eরi  মেধয্  জাতীয়  সংসেদ
সরকারদলীয়  iপ  শামসুল  হক েচৗধুরী,  আoয়ামী  লীেগর  eমিপ  নু nবী েচৗধুরী  শাoন o যুবলীগ েনতা
iসমাiল েচৗধুরী সmাটসহ aধর্শতািধক বয্িkর তািলকা করা হেয়েছ। দদুেকর aনসুnান িটেমর সংি  সূt
জািনেয়েছ,  তািলকায়  নাম  আসা  রাঘবেবায়ালেদর  িবপুল  পিরমাণ  aৈবধ  সmেদর  ভয় র  িচt  েবিরেয়
আসেছ। jাত আয়বিহভূর্ ত সmেদর পাশাপািশ িবেদেশ oiসব বয্িkর aথর্ পাচােরর িবষয়িটo খিতেয় েদখেছ
দদুক।  aনুসnােনর  pেয়াজেন  aিভযুkেদর  িজjাসাবাদ  করা  হেব।  e  িবষেয়  দদুক  েচয়ারময্ান  iকবাল
মাহমুদ বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, কয্ািসেনা o েটnারবািজর মাধয্েম aৈবধ সmেদর মািলকেদর িব েd
কিমশেনর aনুসnান চলেছ। eরi মেধয্ সেnহভাজন িহেসেব aধর্শতািধক বয্িkর তািলকা করা হেয়েছ। e
তািলকা আরo বাড়েত পাের। aনসুnান েশেষ জিড়তেদর িব েd আiনগত বয্বsা েনoয়া হেব।
জানা েগেছ, aিতসmpিত মািন লnািরং o কয্ািসেনািবেরাধী aিভযােনর তথয্-uপাt দদুেকর কােছ হsাnর
কের বাংলােদশ বয্াংক o রয্াব। eর বাiের গণমাধয্েম pকািশত pিতেবদন, iিসেত েদoয়া জনpিতিনিধেদর
হলফনামা  o  দদুেকর  িনজs  aনসুnােনর  আেলােক  তািলকা  psত  করেছ  কিমশন।  দদুেকর  সংি  সূt
জানায়, তথয্pমাণ সংgেহর কাজ েশষ পযর্ােয় রেয়েছ। তােদর aেনেকর বয্াংক িহসাব তলব o জb বা sিগত
করা হেয়েছ। বয্াংক েলনেদেনর তথয্ সংgহ করা হেc। e ছাড়া eনিবআর, ভূিম aিফস, সাবেরিজিs aিফস,
িরহয্াবসহ  িবিভn  সরকাির  দফতর  েথেক  সংি েদর  aথর্  সmেদর  িবষেয়  তথয্  সংgহ  করা  হেc।  eমিপ
শামসুল  হক  o  শাoন  কয্ািসেনা  বয্বসার  সে  কতটুk  জিড়ত,  eেkেt  পৃ েপাষকতা  করেছন  িকনা,  তাo
খিতেয় েদখা হেc। িবeফআiiu eবং রয্াবসহ িবিভn পযর্ায় েথেক পাoয়া তথয্ িবে ষেণর পাশাপািশ দদুেকর
িনজs েগােয়nা iuিনেটর তথয্ পযর্ােলাচনা করা হেc। দদুেকর তািলকায় কারা : চ gাম-12 আসেনর সংসদ
সদসয্  o  iপ  শামসুল  হক  েচৗধুরী  eবং  েভালা-3  আসেনর  সংসদ  সদসয্  নু nবী  েচৗধুরী  শাoেনর  নাম
দদুেকর  তািলকায়  eেসেছ।  কয্ািসেনািবেরাধী  aিভযােনর  সময়  যুবলীগ  েনতা  শাoন  o  তার  stী  ফারজানা
েচৗধুরীর  বয্াংক  িহসােবর  েলনেদন sিগত  করার  িনেদর্শ  েদয়  বাংলােদশ  বয্াংক।  aনয্িদেক  aিভযান  
হoয়ার  কেয়ক  িদন  পর  চ gােম  aিভযান  িনেয়  েkাভ  pকাশ  কেরন  iপ  শামসুল  হক  েচৗধুরী।  ঢাকা
মহানগর দিkণ যুবলীেগর বিহ ৃ ত সভাপিত iসমাiল েচৗধুরী সmাট, সহ-সভাপিত eনামলু হক আরমান o
সাংগঠিনক সmাদক খােলদ মাহমদু ভঁূiয়ার নামo রেয়েছ দদুেকর নিথেত। িজেকিব aয্াn েকাmািন pাiেভট
িলিমেটেডর stািধকারী, আেলািচত িঠকাদার েগালাম িকবিরয়া শামীম oরেফ িজ েক শামীম, তার stী শামীমা
সুলতানা  o  মা  আেয়শা  খাতুেনর  সmেদর  aনুসnানo  চালােব  দদুক।  e  তািলকায়  uেঠ  eেসেছ  গণপূেতর্ র
সােবক pধান pেকৗশলী রিফkল iসলাম, সােবক aিতিরk pধান pেকৗশলী আবদলু হাi o uৎপল kমার েদ,
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সােবক তttাবধায়ক pেকৗশলী হািফজরু রহমান eবং িনবর্াহী pেকৗশলী আবদলু হািলেমর নামo। েscােসবক
লীেগর সভাপিত েমাlা েমা. আবু কাoসার, েগ ◌ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত eনামলু হক eনু,
তার ভাi থানা আoয়ামী লীেগর যুg সাধারণ সmাদক পন ভঁূiয়া, ঢাকা দিkণ িসিটর দiু কাuিnলর e
েক eম েমািমনলু হক oরেফ সাঈদ কিমশনার o হািববুর রহমান িমজান oরেফ পাগলা িমজান, যুবলীেগর
েকndীয় কিমিটর বিহ ৃ ত দফতর সmাদক কাজী আিনসুর রহমান, মহানগর দিkণ যুবলীেগর সাংগঠিনক
সmাদক িমজানরু রহমান বkেলর সmেদরo েখাঁজ েনেব কিমশন। েমাহােমডান েsািটর্ ং kােবর িডেরkর
iনচাজর্  o িবিসিব পিরচালক েলাকমান েহােসন ভঁূiয়া, তার stী eবং কলাবাগান kীড়া চেkর সভাপিত o
কৃষক  লীগ  েনতা  শিফkল  আলম  িফেরাজসহ  তােদর  সহেযাগীেদর  নামo  তািলকায়  রেয়েছ  বেল  দদুক  সূt
জািনেয়েছ।  e  ছাড়া  aনলাiন  কয্ািসেনার  েহাতা  েসিলম  pধান,  িজ  েক  শামীেমর  কয্ািশয়ার  যুবলীেগর
েসােহেলর সmেদর aনসুnান চালােব কিমশন। জানা েগেছ, iসমাiল েচৗধুরী সmাট, িজ েক শামীম, খােলদ
মাহমুদ ভঁূiয়া, েলাকমান েহােসন ভঁূiয়া, eনামলু হক আরমান, হািববুর রহমান িমজান oরেফ পাগলা িমজান,
শিফkল iসলাম িফেরাজ, েলাকমান েহােসন ভঁূiয়া o েসিলম pধান রয্ােবর হােত েgফতার হেয় কারাগাের।
েকndীয় বয্াংক o রয্ােবর সহেযািগতা : কয্ািসেনািবেরাধী aিভযান o aথর্ পাচােরর িবষেয় েকndীয় বয্াংক o
রয্ািপড  aয্াকশন  বয্াটািলয়েনর  (রয্াব)  কাছ  েথেক  সহেযািগতা  িনেc  দদুক।  9  aেkাবর  রয্ােবর
মহাপিরচালক েবনিজর আহেমদ দদুেকর কােছ কয্ািসেনািবেরাধী aিভযােনর তথয্ হsাnর কেরন বেল জানা
েগেছ। পরিদন বাংলােদশ বয্াংেকর বাংলােদশ িফনয্ািnয়াল iেnিলেজn iuিনেটর (িবeফআiiu) pধান আবু
েহনা েমা. রাজী হাসান দদুেকর কােছ কয্ািসেনা বয্বসায়ীেদর aথর্ পাচােরর েগােয়nা তথয্ হsাnর কেরন। e
ছাড়া aথর্ পাচার েরাধ, পাচারকৃত aথর্ udার o জিড়তেদর আiেনর আoতায় আনেত িবeফআiiuেয়র
সে  গত  সpােহ  আনু ািনক  সমেঝাতা  কেরেছ  দদুক।  eর  আেগ  তথয্-pমােণর  িভিtেত  18  েসেpmর
কয্ািসেনািবেরাধী  aিভযান   কের  রয্াব।  কয্ািসেনা  বয্বসা  দদুেকর  eখিতয়াের  না  থাকেলo  eর  সে
জিড়তেদর aৈবধ সmদ aজর্ েনর িবষয়িট কিমশেনর তফিসলভুk বেল 30 েসেpmর aনুসnান িটম গঠন
কের  সংsািট।  দদুেকর  পিরচালক  ৈসয়দ  iকবাল  েহােসেনর  েনতৃেt  পাঁচ  সদেসয্র  aনুসnান  িটেমর  aনয্
সদসয্রা  হেলন- uপ-পিরচালক  েমা.  জাহা ীর  আলম  o  সালাuিdন  আহেmদ,  সহকারী  পিরচালক  মামনুরু
রশীদ  েচৗধুরী  o  েনয়ামলু  আহসান  গাজী।  aনসুnান  িটেমর  কাযর্kম  তদারক  করেছন  কিমশেনর
মহাপিরচালক (িবেশষ তদn) সাঈদ মাহববু খান।
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