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অৈবধ  ক ািসেনা  ব বসার  মাধ েম  াত  আয়বিহভূত  স দ  অজেনর  অিভেযােগ  নামগ -১  আসেন
সরকারদলীয়  সংসদ সদ  মায়াে ম হােসন  রতেনর  িব ে  অ স ােন  মােঠ  নেমেছ  নীিত  দমন
কিমশন ( দক)। অ িদেক, র ােবর হােত ফতার ৩৩ ন র ওয়ােডর কাউি লর তাের ামান রাজীেবর
মামলার  তদ ভার  র ােবর  কােছ  যাে ।  তেব  এরই  মেধ  িডিবর  িজ াসাবােদ  অেনক  অপরাধ  কবুল
কেরেছন রাজীব। তার উ ােনর পছেন রাজৈনিতক গডফাদারেদর বাইের তার ব ু িম র অেনক অবদান
রেয়েছ। সবেশষ ওই িম র বাসা থেকই তােক ফতার কের র াব। এ ছাড়াও রাজধানীর আরও কেয়কজন
কাউি লেরর  নাম  বেলেছন,  যারা  চাদঁাবািজ  দখলবািজর  সে  জিড়ত।  তােদর  মেধ  আফসার  উি ন
অ তম। সংি  সূ  জানায়, যুবলীেগর বিহ তৃ নতা ইসমাইল চৗধরুী স াট এবং আরমােনর দওয়া 
তেথ র যাচাই-বাছাই চলেছ। তেব এরই মেধ  িকছু তেথ র সত তা িমেলেছ বেল জানা গেছ। তেব আতে
রেয়েছন তােদর অেনক রাজৈনিতক গডফাদার। তােদর আশ া, য কােনা সময় আইন েয়াগকারী সং ার
থাবা পড়েত পাের তােদর ওপর। যিদও তদ -সংি রা এ িবষেয় মুেখ লপু এেঁটেছন। জানা গেছ, মাদক
ও অ  আইেন পৃথক ই মামলায় ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর ৩৩ ন র ওয়ােডর কাউি লর যুবলীগ
নতা (বিহ তৃ) তাের ামান রাজীব ঢাকা  মহানগর গােয় া পুিলেশর িজ াসাবােদর েতই অেনক

অপরাধ কবুল কেরেছন। রাজীেবর তেথ র বরাত িদেয় সংি  সূ  বেলেছ, িম  র িদেক গািড় চুিরর সে
জিড়ত িছেলন। ২০০৩ সােলর িডেস ের পুিলেশর হােত ফতারও হেয়িছেলন িম । িম র চিুরর অেনক
দািম গািড় রাজীব ব বহার কেরেছন। ভাবশালী কাউি লর হওয়ার কারেণ পুিলশ িজ াসাবােদর সাহসও
করত না। এ ছাড়া উ রা ১ নং ওয়ােডর কাউি লর আফসার উি ন খােনর িবষেয় তথ  িদেয়েছ রাজীব।
গােয় ারাও তার িবষেয় তদে  দখলবািজ,  চাদঁাবািজসহ ক ািসেনা ব বসার তথ  পেয়েছ। তার িব ে

রাজউেকর ও ব ি  মািলকানাধীন েট মােকট বানােনা, দখলবািজ, ফটুপাথ ও পিরবহন চাদঁাবািজসহ জয়ুা
ও ক ািসেনা কারবার থেক িত মােস মাটা অংেকর টাকা তালার অিভেযাগ রেয়েছ। সূ  জানায়, মতার
গত ১০ বছের শূ  থেক এ কাউি লর এখন হাজার কািট টাকার মািলক। পিরবােরর বড় ভাই আ াফ
আলী জাট সরকােরর সময় িবএনিপর রাজনীিতর সে  জিড়ত থাকেলও ছাটভাই আফসার এখন আওয়ামী
লীেগর ভাবশালী  কাউি লর।  গােয় া  সূ  জানায়,  বৃহ র উ রার দখল,  চাদঁাবািজসহ িবিভ  ােব
পিরচািলত জয়ুা ও ক ািসেনা কারবােরর ভাগও পেতন আফসার। উ রার িতনিট ক ািসেনা কারবােরর সে
আফসার উি েনর সংি তার মাণ পাওয়া গেছ। উ রা ৯ নং স েরর িভবা চাইিনজ র েুরে টর উপেরর
তলার ক ািসেনা, হাউজ িবি ং গাজীপুর াব ক ািসেনা ও ১ নং স েরর পূবালী ব াংেক উপের পিরচািলত
ক ািসেনার সে  তার লাকজেনর জিড়ত থাকার িবষয়িট উেঠ আেস। উে খ , িতনিট ক ািসেনাই তার ওয়াড
এলাকায় অবি ত। উ রার বধ-অৈবধ সব কাজই চেল তার ত াবধােন। তেব কাউি লর রাজীেবর িবষেয়
িডিব উ েরর িডিস মিশউর রহমান জানান,  ই মামলায় ১৪ িদেনর িজ াসাবােদর জ  রাজীবেক িডিব
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কাযালেয় আনা হেয়েছ। তােক পযায় েম িজ াসাবাদ করা হেব। এখেনা বলার মেতা তমন িকছু পাওয়া
যায়িন। তাছাড়া, যতটু  তথ  রাজীেবর কাছ থেক পাওয়া গেছ তা তদে র ােথ কাশ করা যােব না।

ক ািসেনাকাে ড এবার দেকর তািলকায় এমিপ রতন : অৈবধ ক ািসেনা ব বসার মাধ েম াত আয়বিহভূত
স দ অজেনর অিভেযােগ  নামগ -১ আসেন সরকারদলীয়  সংসদ সদ  মায়াে ম হােসন রতেনর
িব ে  অ স ােন মােঠ নেমেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। গতকাল দেকর সংি  সূে  এ তথ  জানা
গেছ।  এর  আেগ  ভালা-৩  আসেনর  সংসদ সদ  বী  চৗধরুী  শাওন  ও  জাতীয়  সংসেদর  ইপ

চ াম-১২ আসেনর সংসদ সদ  শাম ল হক চৗধরুীর নাম অ স ােনর তািলকায় উেঠ আেস। গত ৩০
সে র  ক ািসেনাকাে ড  জিড়তেদর  স দ অ স ােনর  িস া  নয়  দক।  পিরচালক সয়দ ইকবাল
হােসেনর নতেৃ  পাচঁ সদে র অ স ান দল গঠন কের। অ স ান িটেমর সদ রা িবিভ  উৎস থেক

আসা তেথ র পাশাপািশ দেকর িনজ  গােয় া  ইউিনট থেক া  তথ  যাচাই কের াথিমক তািলকা
তির কেরন। এরই মেধ  অ স ােনর আেলােক সামবার িট মামলা কেরেছ দক।

শামীম-খােলদেক ২৭ অে াবর হািজেরর িনেদশ :  নীিত মামলায়  িজ ক িব ােসর ািধকারী  কিথত
যুবলীগ  নতা  এস এম গালাম িকবিরয়া  শামীম এবং  বিহ তৃ  যুবলীগ  নতা  খােলদ মাহমুদ ভঁূইয়ােক

ফতার দখােনার আেবদন কেরেছ দক। গতকাল ঢাকার িসিনয়র শাল জজ আদালেতর ভার া
িবচারক মা. আল মামুেনর আদালেত এ আেবদন করা হয়। পের আসািমেদর উপি িতেত ২৭ অে াবর এ
িবষেয়  নািনর  জ  িদন  ধায করা  হয়।  এর ফেল  নািনর  আেগ  এ  ই আসািমেক কারাগার  থেক
আদালেত হািজর করা হেব। আসািম শামীমেক ফতার দখােনার আেবদন কেরন দেকর উপ-পিরচালক
মা. সালাউি ন এবং খােলদেক দেকর উপ-পিরচালক জাহা ীর আলম। অ িদেক বিহ তৃ যুবলীগ নতা

খােলদ মাহমুদ ভঁূইয়ার িব ে  করা মামলায় ৪ কািট ৫০ লাখ টাকার াবর স দ ও ৯০ লাখ ১৬ হাজার
৭০৯ টাকার অ াবর স েদর বধ উৎস পাওয়া যায়িন বেল উে খ করা হেয়েছ।

মামলা  হে  আরও  চারজেনর  িব ে  :  ক ািসেনাকাে ড  আেলািচত  গ ◌ািরয়া  থানা  আওয়ামী  লীেগর
সহ-সভাপিত এনামুল হক এ  ও তার ভাই থানা আওয়ামী লীেগর যু  সাধারণ স াদক পন ভঁূইয়াসহ
চারজেনর িব ে  পৃথক ই মামলার অ েমাদন িদেয়েছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। গতকাল কিমশন
অৈবধ স দ অজেনর অিভেযােগ মামলার জ  অ েমাদন িদেয়েছ বেল সং ািটর জনসংেযাগ কাযালয়
িনি ত কেরেছ। স াব  মামলার অ  আসািমরা হেলন- এনামুল হক এ র ই সহেযাগী হা র রশীদ ও
আবুল কালাম আজাদ। িশগিগরই এই মামলা করা হেব।

এিদেক র ােবর প  থেক দওয়া হেয়েছ িবেশষ সেনাট। র ােবর আইন ও গণমাধ েমর পিরচালক ল.
কেনল সারওয়ার িবন কােশম া িরত সেনােট বলা হেয়েছ, িকছু গণমাধ েম র াবেক উ তৃ কের িবিভ
তথ  দওয়া হে । যা কখনই র াব থেক দওয়া হয়িন।
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