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র যোক্বর জিজ্ঞোসোবোক্ে সম্রোক্ের চোঞ্চল্যকর তথ্য 

কযোজসক্ ো থেক্ক মোক্স ১০ লোখ েোকো জ ক্ত  থম   

চাঁেোর তোজলকোয় ৫  ম্বক্র রোক্েে খো  থম   * আরও রোঘবক্বোয়োলক্ের জেক্ক থতোপ েোগক্ে  

কযোজসক্ ো জকিং 

 

র যোক্বর জিজ্ঞোসোবোক্ে অক্ ক রে -মহোরে র  োম বলক্ত শুরু কক্রক্ে  বজহষ্কৃত যুবল গ থ তো ইসমোইল থচৌধুর  সম্রোে ওরক্ে কযোজসক্ ো 

সম্রোে। জিআইজপ তোজলকোয় এবোর  োম এক্সক্ে সোক্বক মন্ত্র  ও ওয়োককোস ক পোর্ট কর সিোপজত রোক্েে খো  থম ক্ র। জিজ  প্রজত মোক্স 

সম্রোক্ের কোে থেক্ক ১০ লোখ েোকো চাঁেো জ ক্ত । এম জক প্রজত মোক্স জ য়জমত মোক্সোহোরো  ো থপক্ল জতজ  অকথ্য িোষোয় যুবল ক্গর 

থ তোক্ের গোজলগোলোি করক্ত । জুয়োর েোকোয় ঘ  ঘ  জবক্েে ভ্রমণসহ জবলোস  ি ব িোপ  শুরু কক্র  বষীয়ো  এই বোমপন্থ  থ তো। 

ইয়িংক্ম স ক্লোব থেক্ক র যোক্বর ধাোর করো চাঁেোবোজির খোতোয় থম ক্ র  োম রক্য়ক্ে ৫ িং জসজরয়োক্ল। 

এেোড়ো রোিন জতক থ তো  োমধোর  অক্ ক্কই সম্রোক্ের েেতক্র হোজির হক্ত  জুয়োর েোকোর িোগ জ ক্ত। প্রজত মোক্স ব্যোগিজতক কক্র 

জুয়োর েোকো জ ক্য় তোরো থবজরক্য় থিক্ত । জসজস কযোক্মরোয় ধোরণ করো জিজিও ফুক্েক্িও এর প্রমোণ রক্য়ক্ে। অপরজেক্ক আওয়োম  ল গ 

ও যুবল ক্গর জবজিন্ন থ তো েোড়োও েোকোর িোগ থপক্ত  পল্ট , মজতজিল ও েজকরোপুল এলোকোর প্রিোবেোল রো। 

সূত্র িো োয়, রোক্েে খো  থম ক্ র থেল্টোক্রই েজকরোপুক্লর ইয়িংক্ম স ক্লোক্ব কযোজসক্ ো গক্ড় ওক্ে। ইয়িংম্যো স ক্লোক্বর কযোজসক্ ো 

পজরচোল োর েোজয়ক্ে জেক্ল  আক্রক বজহষ্কৃত যুবল গ থ তো খোক্লে মোহমদু ভ ূঁইয়ো। 

জিজ্ঞোসোবোক্ে সম্রোে িোজ ক্য়ক্ে , আন্ডোরওয়োক্ডকর সন্ত্রোস  থেক্ক খোক্লে মোহমুে ভ ূঁইয়োক্ক যুবল ক্গর রোি  জতক্ত প্রজতজিত কক্র  

রোক্েে খো  থম  । খোক্লেক্ক আরও বড় পে-পেজব থেয়োর িন্য জতজ  জবজিন্ন প্রিোবেোল  মহক্ল তেজবর কক্র । থম ক্ র আশ্রয় 

থপক্য় রোিধো  র থবে কক্য়কর্ট জেক্ষোপ্রজতিো ও জ য়ন্ত্রণ করক্ত শুরু কক্র  খোক্লে। রোিধো  র অন্যতম বৃহৎ প্রোচ   জেক্ষোপ্রজতিো  

হোজববুল্লোহ বোহোর কক্লক্ি খোক্লক্ের একচ্ছত্র জ য়ন্ত্রণ প্রজতজিত হয়। এই কক্লক্ি জ ক্য়োগ বোজণিয থেক্ক শুরু কক্র ধন্নয়  কোি ও 

জেক্ষোেী িজতকক্ত জবপুল অিংক্কর েোকো থল ক্ে  হয়। খোক্লক্ের মোধ্যক্ম এই েোকোর একর্ট বড় অিংে চক্ল থিত রোক্েে খো  থম ক্ র 

পক্কক্ে। 

জেক্ষো মন্ত্রণোলয় সম্পজককত সিংসে য় স্থোয়  কজমর্টর সিোপজত েোকোকোক্লও থম ক্ র জবরুক্া িজতক বোজণক্িযর অজিক্িোগ ওক্ে।  োমকরো 

দুই জেক্ষোপ্রজতিো  জিকোরু জ সো নূ  ও আইজিয়োল কক্লক্ি িজতক বোজণক্িযর মোধ্যক্ম থকোর্ট থকোর্ট েোকো হোজতক্য় থ   রোক্েে খো  
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থম   ও তোর সহক্িোগ রো। থম ক্ র জবরুক্া অক্ ক অজিিোবক জেক্ষো মন্ত্রণোলক্য় জলজখত অজিক্িোগও িমো থে । জকন্তু থেষক্মে তোর 

জবরুক্া থকোক্ ো ব্যবস্থো থ য়ো হয়জ । এেোড়ো আইজিয়োল স্কুক্ল িজতক বোজণিয জ ক্য় সোিংবোজেকরো অনুসন্ধো  কক্র তোর জবরুক্া িয়োবহ 

জ ক্য়োগ বোজণক্িযর প্রমোণ পোয়। জকন্তু তোর হোইক্িোক্ল্টি তেজবক্রর কোরক্ণ ওই সময় এসব জরক্পোে ক থকধ েোপক্ত পোক্রজ । 

২৮ থসক্েম্বর ইয়িংম্যো স ক্লোক্ব অজিিো  চোলোক্ োর সময় কযোজসক্ ো থেক্ক আজে কক সুজবধোক্িোগ ক্ের  োক্মর একর্ট লম্বো জলস্ট ধাোর 

কক্র র যোব। এ তোজলকোর ৫  ম্বক্র  োম আক্ে রোক্েে খো  থম ক্ র। তোর  োক্মর পোক্ে থলখো আক্ে ১০ লোখ। অে কোৎ কযোজসক্ ো থেক্ক 

মোক্স রোক্েে খো  থম   ১০ লোখ েোকো থপক্ত । অবশ্য কযোজসক্ োর সক্ে িজড়ত েোকোর অজিক্িোগ অস্ব কোর কক্র আসক্ে  রোক্েে 

খো  থম   এমজপ। জতজ  বোরবোরই গণমোধ্যক্ম বলক্ে , ক্লোব পজরচোল োর সক্ে িজড়ত েোকক্লও কযোজসক্ োর সক্ে তোর থকোক্ ো 

সম্পৃক্ততো থ ই। 

র যোক্বর জিজ্ঞোসোবোক্ে সম্রোে িো ো , গত সিংসে জ ব কোচক্ র আক্গ রোক্েে খো  থম   এককোল   কক্য়ক থকোর্ট েোকো থ  । পোর্ট ক েোক্ন্ড 

জ ব কোচ   থিোক্ ে  জহক্সক্ব এই েোকো থ   জতজ । এেোড়ো থপোস্টোর েোপোক্ ো থেক্ক শুরু কক্র জ ব কোচ   কযোম্প বো োক্ ো ও মোইক্ক 

প্রচোক্রর সবজকছুই আক্য়োি  কক্র থে  সম্রোে। খোক্লক্ের মোধ্যক্ম এসব জ ব কোচ   আনুিোজ কতো সম্পজককত খরক্চর জবল থেয়ো হক্তো। 

সম্রোে আরও বক্ল , জতজ  জ ক্িও ঢোকো-৮ আস  থেক্ক সিংসে সেস্য জহক্সক্ব জ ব কোচক্ র প্রস্তুজত জ জচ্ছক্ল । রোক্েে খো  থম   তোক্ক 

জ ব কোচক্  সব ধরক্ র সহোয়তোর আশ্বোস থে । সম্রোেক্ক জবক্েষ থেহ করক্ত  রোক্েে খো  থম  । রোিন জতক মহক্ল সম্রোক্ের অকুণ্ঠ 

প্রেিংসো করক্ত । জবজিন্ন সিো-সমোক্বক্ে প্রকোক্শ্যই বলক্ত  ‘সম্রোক্ের হৃেয় আকোক্ের মক্তো ধেোর। থস একজে  অক্ ক বড় থ তো 

হক্ব’। 

সূত্র িো োয়, জরমোন্ড জিজ্ঞোসোবোক্ে বজহষ্কৃত যুবল গ থ তো খোক্লেও তথ্য প্রমোণ জেক্য় থম ক্ র চাঁেোবোজির জেজরজি তুক্ল ধক্র। খোক্লে 

িো ো , থম   িোইক্ক জবজিন্ন থেন্ডোর থেক্কও েোকো পয়সো জেক্ত হত। বড় বড় অক্ ক ঠিকোেোজর কোক্ির থেন্ডোর পোওয়োর পর ৫ 

পোক্স কন্ট হোক্রও কজমে  জ ক্য়ক্ে  থম  । জিক্ক েোম ক্মর সক্ে তোর জবক্েষ সখ্যতো গক্ড় ওক্ে। 

র যোক্বর জিজ্ঞোসোবোক্ে কযোজসক্ ো থকক্লাোজরক্ত বোমপন্থ  থ তো রোক্েে খো  থম ক্ র  োম ধক্ে আসো প্রসক্ে িো ক্ত চোইক্ল র যোক্বর 

আই  ও গণমোধ্যম েোখোর পজরচোলক থল. কক্ কল সোরওয়োর জব  কোক্েম যুগোন্তরক্ক বক্ল , জিজ্ঞোসোবোক্ে সম্রোে অক্ ক গুরুেপূণ ক তথ্য 

জেক্য়ক্ে । এসব তথ্য-ধপোত্ত িোচোই-বোেোই কক্র থেখো হক্চ্ছ। কযোজসক্ োর সক্ে িোরোই িজড়ত জেক্ল  তোক্ের সবোইক্কই আইক্ র 

মুক্খোমুজখ করো হক্ব। থসক্ক্ষক্ত্র থক বোম থ তো বো থক িো পন্থ  থ তো তো আমোক্ের জবক্বচয  য়। 

রোক্েে খো  থম   েোড়োও যুবল ক্গর আরও থবে কক্য়কি  থ তোর  োম বক্লক্ে  সম্রোে। এক্ের মক্ধ্য অন্যতম হক্ল  থস্বচ্ছোক্সবক 

ল ক্গর সিোপজত থমোল্লো আবু কোওসোর। কযোজসক্ োজবক্রোধ  অজিিো  শুরুর পর পরই থমোল্লো কোওসোর থেে েোক্ড় । প্রেম জতজ  িোরক্ত 

আত্মক্গোপ  কক্র । পক্র িোরত হক্য় চক্ল িো  যুক্তরোক্ে। থমোল্লো কোওসোর বতকমোক্  যুক্তরোক্ের ম্যো হোে  জসর্টক্ত থমক্য়র বোসোয় 

েোকক্ে  বক্ল িোজ ক্য়ক্ে সূত্র। 

এেোড়ো কযোজসক্ ো থকক্লাোজরক্ত িজড়ত আরও থবে কক্য়কি  বড় মোক্পর রোি  জতক থেে েোড়োর থচষ্টো করক্ে  বক্ল িো ো থগক্ে। 

রোিধো  র ব ো  ক্ত বক্স আন্ডোরওয়োক্ডকর অক্ ক জকছুই জ য়ন্ত্রণ করক্ত  এম  একি  থহজিওক্য়ে রোি  জতক হেোৎ কক্রই চুপচোপ 

হক্য় থগক্ে । র যোক্বর অজিিো  শুরুর পর জতজ  অস্বজির মক্ধ্য জে  কোেোক্চ্ছ । 

 


