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ঢাকা  উ র িসিট  কেপােরশেনর ৩৩ ন র ওয়ােডর কাউি লর তাের ামান রাজীেবর কািট  টাকার
অৈবধ লনেদেনর তথ  পেয়েছ র াব। গত ২৬ আগ  াক ব াংেকর একিট অ াকাউে টই িতিন জমা
িদেয়েছন ৫ কািট টাকা।

৩িট চেক ওই টাকা জমা দয়া হয়। িট চেক এক কািট কের এবং একিট চেক ৩ কািট টাকা জমা
দয়া হয়।

ফতােরর পর র ােবর িজ াসাবােদ রাজীব িনেজই তার অৈবধ লনেদন, দখলদাির  এবং অপরাধ
জগেতর িবষেয় চা ল কর অেনক তথ  িদেয়েছন।

এতিদন ভু েভাগীরা তার ভেয় কথা বলার সাহস পানিন। এখন তােদর অেনেকই তার নানা অপকম তুেল
ধরেছন। রাববার তার ফাঁিসর দািবেত এলাকাবাসী িবে াভ কেরেছন।

এিদেক এিদন রাত সােড় ৯টায় র ািপড অ াকশন ব াটািলয়ন (র াব)-১-এর িডএিড িমজা র রহমান বাদী
হেয় ভাটারা থানায় কাউি লর রাজীেবর িব ে  অ  এবং মাদক আইেন পৃথক িট মামলা দােয়র কেরন।

এরপর তােক েত ক মামলায় ১০ িদন কের িরমা ড চেয় রােতই ঢাকা মহানগর হািকম ইয়াসিমন আরার

  যুগা র িরেপাট
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আদালেত হািজর কের পুিলশ। নািন শেষ রাত ১২টা ১০ িমিনেট আদালত ই মামলায় ৭ িদন কের ১৪
িদেনর িরমা ড ম ুর কেরন। 

শিনবার  রােত  স াসী  কায ম,  চাঁদাবািজ  এবং  দখলদািরে র  অিভেযােগ  ভাটারার  একিট  আবািসক
এলাকার বাসা থেক রাজীবেক ফতার কের র াব। এ সময় একিট িপ ল, িতন রাউ ড িল, সাত বাতল
িবেদিশ মদ ও নগদ টাকা উ ার করা হয়।

ওই বাসািট রাজীেবর ব ু িম র। িম  যু রাে  থােকন। তার গািড়র ব বসা আেছ। রাজীবেক িনত নতুন
মেডেলর গািড় িম ই সরবরাহ করেতন।

রাত সায়া  ১টার  পর ব ুর  বাসা  থেক রাজীবেক িনেয় র াব  সদ রা  তার  মাহা দপুেরর বাসা  ও
অিফেসর উে েশ রওনা হন। রাত ২টার িদেক তারা মাহা দীয়া হাউিজং সাসাইিটর বাসায় পৗঁছান।

তখনও বাসার সামেন উৎ ক জনতার িভড় িছল। রাজীব ফতাের তােদর অেনেকই সে াষ কাশ
কেরন।

এই বাসায় ায় ২ ঘ া অিভযান চেল। এরপর ভার ৪টার িদেক কাউি লরেক সে  িনেয় মাহা দপুেরর
চানিময়া হাউিজংেয় ৩৩ ন র ওয়াড কাউি লেরর কাযালেয় যান র াব সদ রা।

সখােন অিভযােনর সময় সহেযািগতা না করা এবং আলামত ন  করার অিভেযােগ অিফস সহকারী সােদক
আহেমদেক াম মাণ আদালত িতন মােসর কারাদ  িদেয় কারাগাের পািঠেয়েছন।

অিভযান শেষ বিরেয় যাওয়ার সময় র ােবর িনবাহী ম ািজে ট সারওয়ার আলম সাংবািদকেদর বেলন,
বাসায় এবং অিফেস অিভযান চািলেয় তমন িকছু পাওয়া যায়িন।

আিথক লনেদন সং া  যসব ড েম ট িছল, স েলা সিরেয় ফলা হেয়েছ। পের তার এক সহেযাগীর
আ ীয়র বাসা থেক চকবই ও টাকা জমা দয়ার রিসদ উ ার করা হেয়েছ।

এলাকাবাসী যুগা রেক জানান, ফুটপােতর সামা  টং দাকানদার িছেলন রাজীব। সােবক এক িতম ীর
হাত ধের মাহা দপুের যুবলীেগর মাধ েম রাজনীিতেত তার হােতখিড়।

ানীয় আওয়ামী লীগ নতা ও মুি েযা া  ফািহমেক িপিটেয় যুবলীগ থেক বিহ ার হেয়িছেলন। িক
িকছুিদন না যেতই িতিন যুবলীগ ঢাকা মহানগর উ েরর যু  সাধারণ স াদক হন।

এ জ  যুবলীেগর ক ীয় এক নতােক এক কািট ২০ লাখ টাকা িদেত হেয়েছ। পাশাপািশ আওয়ামী
লীেগর এক ভাবশালী  নতা  পদ পেত রাজীেবর জ  যুবলীগ চয়ারম ানেক একিট িডও লটারও
িদেয়েছন।

গত িসিট কেপােরশন িনবাচেন তােক আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন দয়া হয়িন। ত  াথী িহেসেব িতিন
সােবক এক িতম ীর আশীবােদ কাউি লর িনবািচত হন। এর পর থেকই মূলত তার ভাগ  খুেল যায়।

যুবলীেগর সাইনেবাড আর কাউি লেরর পদ ব বহার কের এলাকায় সশ  স াসী বািহনী গেড় তােলন
িতিন। তার বািহনীর সদ রাই এলাকায় িকেশার গ াং, মাদক ও িডশ ব বসা িনয় ণ কের। মাহা দপুের
যুবলীগ কমী তিসর উি ন হত া মামলার আসািমরাও তারই ঘিন ।

ানীয় ব বসায়ী জামাল উি ন বেলন, কাউি ল হওয়ার পর এমন কােনা অপকম নই যা রাজীব কেরিন।
তার  হেয়  যারা  চাঁদা  আদায় কের  তােদর  মেধ  আেছ-  অিভ  ফা ক,  শাহ  আলম,  িসএনিজ কামাল,
ইসরািফল লাবু মুখ।

তারা ফুটপাত থেকই িতিদন ৪০-৫০ হাজার টাকা আদায় করেছ বেল জামাল উি ন জানান।

অ স ােন জানা গেছ, মাহা দপুেরর িবিভ  ফুটপাত, বিড়বাঁধ, বাস া ড, িসএনিজ া ড, চি মা
হাউিজং, সাতমসিজদ হাউিজং, ঢাকা  উদ ানসহ িবিভ  এলাকায় দখলবািজ ও চাঁদাবািজই তার অৈবধ
স েদর মূল উৎসব।

তার িব ে  বাসীেদর বাসাসহ এলাকার অেনেকর জিম দখেলর অিভেযাগও রেয়েছ।
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মাহা দীয়া হাউিজং সাসাইিটর ১ ন র রােড তার য িবলাসব ল বািড় আেছ তার বিশরভাগ জায়গা
সরকাির। পািনর পাে র জ  বরা কৃত জায়গা দখল কের িতিন বািড় বানান।

চাঁন িময়া হাউিজংেয়র সখােন ৩৩ ন র ওয়াড কাউি লেরর অিফস সিটর মািলকানা জলা শাসেনর।
রাজীব তার বাবা  এবং ীর  নােম  অেনক স দ কেরেছন বেল অিভযােন থাকা একজন র াব  সদ
জানান।

র ােবর িনবাহী ম ািজে ট সারওয়ার আলম জানান, মাহা দীয়া হাউিজংেয়র ১ ন র রােড রাজীেবর য
বািড়িট রেয়েছ সিট খুবই রাজকীয়।

এ বািড়িটর বাজারমূল  ১০ কািট টাকার বিশ। বািড়র আসবাবপ  থেক  কের িতটা িজিনস িতিন
িবেদশ থেক আমদািন কেরেছন।

এিট তার াত আয়বিহভূত বেলই ধারণা করা হে । কাউি লর হওয়ার আগ পয  দৃ মান কােনা
ধরেনর ব বসা বা পশা িছল না। িসিট কেপােরশন থেক য স ানী পায়, সিটই তার বধ আয়। এ ছাড়া
বািক সব অৈবধ লনেদন।

র াব কমকতা সারওয়ার আলম বেলন, কাউি লর হওয়ার পরপরই রাজীব ২০১৬ সােল িতনিট কা ািন
খুেলেছন।  এ েলা  হল-  িসিলকন,  এ া  এবং  নাইমা  এ টার াইজ।  ঃখজনক  হেলও  এই  িতনিট

িত ােনর আড়ােল িতিন জিম দখল কেরেছন।

িকছু িকছু জায়গায় লাকজনেক অত  কম মূেল  জিম িবি  করেত বাধ  কেরেছন। অপকম করেত িগেয়
রাজীব আ ীয় ও অনা ীয় যসব লাকজনেক ব বহার কেরেছন, তােদর েত েকর িব ে  ব ব া হণ
করা হেব।

য জায়গািটেত ওয়াড কাউি লেরর অিফস সিট জলা শাসেনর বেল আমরা জানেত পেরিছ। তেব
জলা শাসেনর প  থেক এখনও কােনা িলিখত অিভেযাগ পাইিন। এ িবষেয় িলিখত অিভেযাগ পেল

যথাযথ ব ব া নয়া হেব।

িতিন বেলন, চলমান ি  অিভযােনর মুেখ গত ১৩ অে াবর থেক আ েগাপেন িছেলন রাজীব।

কাউি লর অিফেস অিভযােনর সময় রাজীেবর বড় ভাই আখতা ামান রােসল সাংবািদকেদর বেলন,
ওর িব ে  যসব অিভেযাগ করা হেয়েছ, তা িমথ া এবং িভি হীন। অ  বয়স থেক স রাজনীিতেত
জিড়ত।

এলাকার মা ষ জােন স কত জনি য়। ত  াথী হেয় স িনবাচেন জয়লাভ কেরেছ। এখন তােক
িমথ াভােব ফাঁসােনা হে ।

এিদেক তাের ামান রাজীেবর িব ে  িবে াভ িমিছল কেরেছ এলাকার মা ষ। রাববার পুর সােড়
১২টার িদেক রাজধানীর মাহা দপুর বাস া ড এলাকা থেক িবে াভ  কেরন তারা।

িবে াভ িমিছলিট  িবিভ  সড়ক দি ণ  কের  পুনরায়  বাস া ড এলাকায় এেস শষ হয়।  এ সময়
িবে াভকারীরা রাজীেবর িব ে  িবিভ  াগান দন।

িবে াভ িমিছেল অংশ নয়া আি য়া বগম নােমর এক নারী যুগা েরর কােছ অিভেযাগ কেরন, তার ছেল
তিসরেক সােড় িতন বছর আেগ হত া কের রাজীেবর লাকজন।

িতিন বেলন, আমার ছেলেক রাজীেবর লাকজন িপেয় হত া কেরেছ। আিম ছেল হত ার িবচার চাই।
তিসর মাহা দপুর চাঁদ উদ ান ইউিনট আওয়ামী লীেগর ীড়ািবষয়ক স াদক িছেলন।

তার হত ার িবচােরর দািবেত অেনেকই াগান িদেত থােকন। িবে াভ করেত আসা মা ম নােমর এক
ব ি  দািব কেরন, িকছুিদন আেগ তােকও রাজীেবর লাকজন িপেয়িছল।

চাঁদা তালােক ক  কের আমােক ওরা কাপায়। আমরা এর িবচার চাই। এতিদন আমরা কােনা কথা
বলেত পািরিন।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ফা ক নােমর ানীয় এক ব বসায়ী  বেলন, রাজীেবর বাবা  িছেলন রাজিমি । সখান থেক আওয়ামী
লীেগর  ভাবশালী  এক নতার  ছ ছায়ায়  কাউি লর  হেয়  এলাকায়  ােসর  রাজ  কােয়ম  কেরেছন
রাজীব।

চাঁদাবািজ আর জিম দখল কের চুর টাকার মািলক হেয়েছন িতিন। মাহা দপুর কাঁচা বাজােরর ব বসায়ী
আব ল হািলম বেলন, কাঁচা বাজার পুেরাটা তার (রাজীব) িনয় েণ।

িত দাকান থেক িদেন তার লাকজনেক অ ত ১৫০ টাকা কের চাঁদা িদেত হয়। এর চেয় বিশও িদেত
হয় কারও কারও।
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