
      

গত েভােট িনবর্াচন করেত pাথর্ীেদর েমাটা aে র aথর্ িদেয়েছন iসমাiল েচৗধুরী সmাট। বতর্ মােন pভাবশালী
anত 20 জন eমিপ রেয়েছন, যারা যুবলীেগর ঢাকা মহানগর দিkেণর সভাপিত (বিহ ৃ ত) সmােটর কাছ
েথেক টাকা িনেয় িনবর্াচন কেরেছন। oi েভােট eকজন pাথর্ীেক তার িদেত হেয়িছল সেবর্াc 70 লাখ টাকা।
সবর্িনm 5 লাখ টাকাo িদেয়েছন েকােনা েকােনা eমিপ pাথর্ীেক। আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর েজরার মেুখ
ফাঁস  কের  েদoয়া  সmােটর  eসব  তেথয্র  সতয্তাo  খুেঁজ  পােcন  েগােয়nারা।  সূt  জানায়,  িরমােn  থাকা
সmাটেক  ধীেরসুেs  িজjাসাবাদ  করা  হেc।  িজjাসাবােদর  মেধয্i  তার  শারীিরক  aবsাo  পযর্েবkণ  করা
হেc। সmােটর শারীিরক aবsা eখন ভােলা। রয্ােবর েজরায় সmাট তার েশlারদাতার নাম েযমন pকাশ
কেরেছন, েতমিন যারা তার টাকায় গত িনবর্াচেন aংশ িনেয় eমিপ হেয়েছন, তােদর নামo বেল িদেয়েছন।
নােমর তািলকা kেম লmা হেc। টাকা েনoয়ােদর তািলকায় যুবলীেগর ধু নয়, আoয়ামী লীেগর pভাবশালী
eমিপেদর নামo রেয়েছ। eমন েনতােদর নামo uেঠ eেসেছ, যােদর ‘িkন iেমজ’-eর মানুষ িহেসেব মেন করা
হেয় থােক। eেদর বয্াপােরo েখাঁজখবর েনoয়া হেc। ম লবার সmােটর িব েd দােয়র হoয়া ast o মাদক
মামলায় 5 িদন কের 10 িদেনর িরমাn ম রু কের ঢাকার eকিট আদালত। eকi সে  তার সহেযাগী ঢাকা
মহানগর  দিkণ  যুবলীেগর  সহ-সভাপিত  eনামুল  হক  আরমােনর  5  িদেনর  িরমাn  ম রু  করা  হয়।  pথেম
সmাট o আরমানেক ঢাকা মহানগর েগােয়nা পুিলেশর কাযর্ালেয় েরেখ িজjাসাবাদ করা হয়। বুধবার sরা
মntণালেয়র eক আেদেশ সmাট o আরমােনর মামলার তদnভার পুিলেশর কাছ েথেক রয্ােব নয্s করা হয়।
পরিদন  বৃহsিতবার  তােদর  দজুনেক  েনoয়া  হয়  রয্াব-1  কাযর্ালেয়।  েসখােনi  তােদর  eখন  িজjাসাবাদ
চলেছ।  িজjাসাবাদকারী  সূt  জানায়,  গত  জাতীয়  িনবর্াচেন  20  জন  pাথর্ীেক  টাকা  িদেয়েছন  সmাট।
িজjাসাবােদ  সmাট  বেলেছন,  সবেচেয়  েবিশ  টাকা  েদoয়া  হেয়েছ  ঢাকা-8  আসেনর  eমিপ  pাথর্ীেক।  তােক
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িনবর্াচেনর আেগ েমাট 70 লাখ টাকা েদoয়া হয়। িতিন িনবর্াচেন জয়ী হেয়i পরিদন আরo 20 লাখ টাকা দািব
কেরন। িকn সmাট েসi 20 লাখ টাকা েদনিন। তেব ei eমিপেক pিত মােস চার লাখ টাকা কের নজরানা
েদoয়া হেতা। েকােনা েকােনা মােস ei aে র পাশাপািশ বাড়িত টাকার জনয্o চাপ িদেতন িতিন। রয্াব 18
েসেpmর iয়ংেমনস ফিকেররপুল kাব িদেয় কয্ািসেনািবেরাধী aিভযান  কের। ঢাকা-8 আসেনর eমিপ
oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র সভাপিত রােশদ খান েমনন ei kােবর েচয়ারময্ান। আর সভাপিত িছেলন যুবলীেগর আেরক
বিহ ৃ ত েনতা খােলদ মাহমুদ ভঁূiয়া। সmাটেক িজjাসাবাদকারী সংsার eক শীষর্ কমর্কতর্ া বেলন, oi eমিপর
(েমনন) িনবর্াচনী eলাকায় সবেচেয় েবিশ কয্ািসেনা চলিছল। e জনয্ সmােটর কাছ েথেক িতিন িনয়িমত টাকা
িনেতন।  সmােটর  সহেযাগী  যুবলীেগর  আেরক  েনতা  আরমান  ei  টাকা  বহন  কের  িদেয়  আসেতন  িবিভn
েনতােক। সংি  সূt জানায়, সmাট ঢাকায় কয্ািসেনা-বািণজয্ পিরচালনার আেদয্াপাn তথয্ িদেয়েছন। কােদর
কীভােব কত টাকা িদেতন েসসব িবষেয় সুিনিদর্  তথয্ িদেয়েছন িতিন। সmাট িনয়িমত িস াপুেরর েমিরনা েব
েসn কয্ািসেনা েখলেত যাoয়ার কথা িজjাসাবােদ sীকার কেরেছন। িস াপুের কীভােব িnর মাধয্েম টাকা
িনেতন eবং pিত মােস কত টাকা কয্ািসেনা েখেল oড়ােতন েসসব িবষেয়o মখু খুেলেছন িতিন। সmােটর সে
কয্ািসেনা  েখলেত  িস াপুের  িগেয়েছন  pভাবশালী  কজন  েনতা।  সূt  জানায়,  সmােটর  টাকা-পয়সার  িহসাব
রাখেতন আরমান। ঢাকায় কােদর কত টাকা িদেত হেব েসিট সmাট বলার পর আরমান বাsবায়ন করেতন। e
ছাড়া িবেদেশ টাকা পাচােরর জনয্ সmাটেক সহায়তা করেতন আরমান o কাuিnলর সাঈদ। সmােটর pায় সব
িবষেয়i জােনন আরমান। িজjাসাবােদর সময় সmাট o আরমােনর কাছ েথেক পৃথকভােব তথয্ সংgহ করা
হয়। েবিশর ভাগ েkেti পৃথকভােব েদoয়া তােদর দজুেনর তথয্ িমেল যােc।
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