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oয়াড র্ কাuি লর হািববুর রহমান (িমজান)। আেরা িনেষধা া েদoয়া হেয়েছ েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর 
সহসভাপিত eনামুল হক eনু o তাঁর ভাi েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর যু  স াদক রুপন ভূiঁয়া, েক ীয় 
যুবলীেগর বিহ ত দ র স াদক কাজী আিনছুর রহমান o তাঁর ী সুিম রহমান, েলাকমান েহােসন ভূiঁয়ার ী 
নািবলা েলাকমান, গণপূত র্ aিধদ েরর সােবক ধান েকৗশলী েমাহা দ রিফকুল iসলাম, সােবক aিতির  
ধান েকৗশলী েমা. আ ল হাi, oয়াড র্ কাuি লর e েক eম মিমনুল হক সাঈদ eবং eনআরিব ে াবাল 
াংেকর সােবক ব াপনা পিরচালক শা  কুমার হালদার। e ছাড়া eনামুল হেকর সহেযাগী oয়া ারাস র্ ােবর 

কম র্চারী আবুল কালাম আজাদ (আজাদ রহমান), রাজধানীর কাকরাiেলর জািকর e ার াiেজর মািলক েমা. 
জািকর েহােসন o েসগুনবািগচার শিফক e ার াiেজর মািলক েমা. শিফকুল iসলােমর িবেদশযা ায় িনেষধা া 
েদoয়া হেয়েছ। িবেদশযা ায় িনেষধা া জাির করা ি েদর িবরুে  িবিভ  েদেশ মািন ল ািরংসহ িবেদেশ 
aথ র্পাচােরর aিভেযাগ আেছ। e িবষেয় দুদেকর aনুস ােন াথিমক সতয্তা পাoয়া েগেছ। aৈবধ স দ aজর্ন 
eবং িবেদেশ aথ র্পাচােরর aিভেযােগ িত স ােহi aিভযু েদর িবরুে  মামলা করা হে । পিরি িত েবগিতক 
েদেখ aিভযু রা aেনেক েকৗশেল েদেশর বাiের পািলেয় যাoয়ার েচ া করেছন। তাঁরা যােত পািলেয় েযেত না 
পােরন েস জ  ei িনেষধা া জাির করা হেয়েছ। 

দুদেকর aনুস ােনর সে  জিড়ত eকজন কম র্কত র্া কােলর ক েক বেলন, ‘আগামী স ােহ িবেদশযা ায় 
িনেষধা া েদoয়া হেব আেরা 31 েথেক 36 জেনর oপর। iিতমে  81 জেনর েবিশ ি র িবরুে  aৈবধ 
স দ aজর্েনর িবিভ  ত - মাণািদ দুদেকর কােছ eেসেছ। aনুস ােন েবিরেয় আসেছ নতুন নতুন চা কর 
ত । শুধু েদশতয্ােগ িনেষধা াi নয়, িতিদনi eসব ি র িবরুে  মামলা করাo চলমান থাকেব।’ গত 41 
েসে মব্র কয্ািসেনাকাে  জিড়তেদর স দ aনুস ােনর িস া  েনয় দুদক। পিরচালক ƣসয়দ iকবাল েহােসেনর 
েনতৃেতব্ পাঁচ সদে র aনুস ানদল গঠন করা হয়। পের আেরা দুজনেক দেল যু  করা হয়। aনুস ানদেলর 
সদ রা গণমা েম আসা িবিভ  ি র নাম যাচাi-বাছাi কের eকিট াথিমক তািলকা ƣতির কেরন। সং ার 
েগােয় া শাখার প  েথেক eসব ত  যাচাi-বাছাi করা হয়। পাশাপািশ র য্াব o বাংলােদশ িফ ানিশয়াল 
iে িলেজ  iuিনেটর (িবeফআiiu) ধানরা স িত দুদক েচয়ার ান iকবাল মাহমুেদর সে  ƣবঠক কের 
িবপুল পিরমাণ েগােয় া ত  সরবরাহ কেরন। েসসব ত  o কাগজপ  যাচাi-বাছাi কের গত েসামবার িজ েক 
শামীম o খােলদ মাহমুদ ভূiঁয়ার িবরুে  দুিট মামলা কের দুদক। গতকাল বুধবার েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর 
সহসভাপিত eনামুল হক eনু o তাঁর ভাi েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর যু  স াদক রুপন ভূiয়ার িবরুে  
মামলা কের দুদক। 

 


