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াফ িরেপাটার ॥ রাজধানীর ব রা আবািসক এলাকায় একিট বািড় থেক মাহা দপেুরর কাউি লর ও যবুলীগ
নতা তাের ামান রািজবেক ফতার কেরেছ র াব। িতিন ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর ৩৩ ন র ওয়ােডর

কাউি লর।  শিনবার  রাত  সােড়  ১০টার  র াব-১  এর  একিট  দল  ব রা  আবািসক  এলাকার  নথ-সাউথ
িব িবদ ালেয়র িবপরীত পােশর ৮নং সড়েকর ৪০৪ নং বািড়েত িঘের রােখ। পের সায়া ১১টার িদেক ওই বািড়েত
ঢেুক অিভযান চািলেয় তােক ফতার করা হয়। র ােবর িলগ াল এ া ড িমিডয়া উইংেয়র িসিনয়র সহকারী পিরচালক
িমজা র রহমান জানান, চলমান ক ািসেনািবেরাধী অিভযােনর অংশ িহেসেব ওয়াড কাউি লর রািজবেক ফতার
করা হয়। গত ১৩ অে াবর থেক ব রার ওই বািড়িটেত আ েগাপন কেরন। বািড়িট তার আেমিরকা বাসী ব রু।
র ােবর আইন ও গণমাধ ম শাখার পিরচালক লঃ কেনল সােরায়ার িবন কােশম জানান, িস েকর আফতাব উি ন
রােডর ওই বািড় থেক রাজীবেক আটক করা হেয়েছ। রাত সােড় ১১টার িদেক তােক াথিমক িজ াসাবাদ ও

বাসায় ত ািশ করা হে । র াব  জানায়, ব রায় ওই ত ািশ  শেষ মাহা াদপুেরর কাযালয় ও মাহা দীয়া
হাউিজং সাসাইিটর ১ ন র সড়েকর ৩৩ ন র েট রাজীেবর ডেু  বািড়েত তােক িনেয় অিভযান চালােনা হেব
বেল জািনেয়েছ র াব।

সংি  সূ েলা  জানায়,  ায়  ছয় বছর আেগ মাহা দপেুরর মাহা দীয়া  হাউিজং  সাসাইিটর একিট  বািড়র
িনচতলার গ ােরেজর পােশই ছা  এক কে  স ীক ৬ হাজার টাকা ভাড়া থাকেতন তাের ামান রাজীব। তখনও
িতিন কান ব বসা-বািণজ  করেতন না। এখনও কেরন না। এখন মাহা দীয়া হাউিজং সাসাইিটর ১ ন র সড়েকর
৩৩ ন র েট রাজীেবর ডেু  বািড়েত থােক বািড়েত স ীক থােকন।। জানা গেছ, পাঁচ কাঠা জিমর ওপর বািড়িট
করেত খরচ হেয়েছ ছয় কািট টাকা। রাজীেবর বািড়র জিম িনেয় রেয়েছ অিভেযাগ। নাম কাে  অিন কু এলাকার
কেয়কজন বািড়র মািলক জানান, রাজীব যখােন বািড়িট কেরেছন। সই জিমর মািলক িছেলন বারী চৗধুরী। এই
জিমর  িকছু  অংেশ  পািনর  পা  বসােনার  উেদ াগ  নয়া  হেয়িছল।  িক  জিমিট  কৗশেল  িনেজই  িনেয়  নন
কাউি লর। তারা অিভেযাগ কেরন, গত চার বছের রাজীব ৮-১০িট নামীদামী াে ডর গািড় িকেনেছন। মািসিডস,
িবএমডাি উ, াউন  ােডা,  ল া ড জুার  িভ-৮,  িবএমডাি উ  াটস কারসহ  নামীদামী  সব াে ডর গািড়ই
এেসেছ রাজীেবর হােত। ানীয় বািস া ও ওয়াড আওয়ামী লীেগর নতাকমীরা জানান, কাউি লর রাজীেবর বাবা
তাতা িময়া হাওলাদার মাহা দপুের মাহা দী হাউিজং সাসাইিট ও চান িময়া হাউিজং এলাকায় িতন স ান িনেয়

বসবাস করেতন। এর মেধ  রাজীব মেজা। পশায় রাজিমি  বাবার সে  কাজ করার পাশাপািশ রাজীব মাহা দীয়া
পার মােকেট টং দাকানও কেরেছন। এই মােকেটর কেয়কজন ব বসায়ী বেলন, অৈবধভােব ট ও জিম দখল

কের িবি  কের টাকা কািমেয়েছন রাজীব। এ ছাড়া দখলবািজ, চাঁদাবািজসহ নানা অপকম কের িবে র মািলক
হেয়েছন িতিন। যখােনই যান, তাঁর গািড়বহেরর সামেন- পছেন থােক শতািধক সহেযাগীর একিট দল। এসব কারেণ
মাহা দপরু এলাকায় এখন রাজীব যবুরাজ িহেসেবই পিরিচত। সংি  সূ েলা জানায়, ২০১৫ সােলর কাউি লর

িনবাচেন িতিন িছেলন আওয়ামী লীেগর িবে াহী াথী। দলীয় াথী ও মহানগর উ র আওয়ামী লীেগর িসিনয়র
সহ-সভাপিত শখ বজলরু রহমানেক হািরেয় িনবািচত হন িতিন। এরপর থেক তােক পছন িফের থাকােত হয়িন।
কেয়ক বছের িতিন শতেকািট টাকার মািলক হেয়েছন বেল জানা গেছ। রাজীেবর সব অপকেমর স ী যবুলীগ নতা
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শাহ আলম জীবন, িসএনিজ কামাল, আিশ ামান রিন, ফা ক ও রাজীেবর ীর বড় ভাই ইমিতহান হােসন
ইমিতসহ অধশত ক াডার। জানা গেছ, কাউি লর হওয়ার পর রাজীেবর লাকজন ানীয় আওয়ামী লীগ নতা ও
মিু েযা া  পাইন  আহেমদেক  মারধর  কের। ঘটনািট  ধানম ী  জানার  পর  মাহা দপুর  থানা  যবুলীেগর  যু
আ ায়েকর পদ থেক বিহ ার করা হয় রাজীবেক। িক  পের তাঁর বিহ ার আেদশ ত াহার করা হয়। এমনিক
িতিন ঢাকা মহানগর উ র যবুলীেগর যু  সাধারণ স াদক হেয়েছন। অিভেযাগ রেয়েছ, সদ  বিহ তৃ ক ীয়
যবুলীেগর দফতর স াদক কাজী আিন র রহমােনর মাধ েম এক কািট টাকা িদেয় পদিট িনেয়েছন িতিন। স িত
ক ািসেনািবেরাধী অিভযান র পর থেক ফতােরর ভেয় কাউি লর তাের ামান রািজব আ েগাপেন চেল
যান।  সংি  সূ  জানায়,  গত  ১৮  সে র  থেক  রাজধানীেত  ক ািসেনািবেরাধী  অিভযােনর  পর  থেক
গডফাদারসহ ১৮ জনেক ফতার করা হেয়েছ।
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