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রাজধানীসহ সারা দেশ ক ািসেনা-মদ ও জুয়ার আসরসহ অৈবধ ব বসা, স াস,
চাঁদাবািজ ও নীিতর িব ে  অিভযান   কেরেছ আইন শৃ লা  র াকারী
বািহনী। ইিতমেধ  এপেথ িবপুল অথ িবে র মািলক বেন যাওয়া বশ কেয়কজন
সরকাির দেলর নতা ফতার হেয়েছন। ফতার এড়ােত গা-ঢাকা িদেয়েছন
এসব অপকেমর মূল হাতা  ও জিড়ত িবিভ  পযােয়র নতারা। জানা  গেছ,
ইিতমেধ  অধ শতািধক িবতিকত ব ি  দশ ছেড়েছন। তােদর িব ে  অৈবধ
ক ািসেনা  ব বসার  আড়ােল  কািট  কািট  টাকা  িবেদেশ  পাঁচার,  চাঁদাবািজ,
চারাচালান, মাদক, ট ডারবািজ ও স াসী কমকাে ড জিড়ত থাকার অিভেযাগ

রেয়েছ। পিরবার-পিরজন ফেল ওইসব নতারা িস াপুর, থাইল া ড ও মালেয়িশয়ায় গেছন। এসব দেশ
রেয়েছ তােদর সেক ড হাম। তেব এখন আর কউ িবেদেশ পািলেয় যেত পারেবন না। তােদর িবেদেশ
যাওয়ায় িনেষধা া আেরাপ করা হেয়েছ।

ক ািসেনা  কেল ািরেত  জিড়ত  থাকায়  ইিতমেধ  যােদর  ফতার  করা  হেয়েছ  তােদর  ব ব  এবং
গােয় ােদর অ স ােন এেকর পর এক চা ল কর তথ  বিরেয় আসেছ। অৈবধ ব বসা ও নানা অপকেম

জিড়তেদর মেধ  অ েবশকারীেদর সংখ ই সবািধক। অৈবধ কািট কািট টাকার ভাগ আ ডারওয়াে র
শীষ  স াসীরাও  পেতন।  মতাসীন  দেলর  নতার  ছ ছায়ায়  টাকার  ভাগ  হেতা।  আর এসব অৈবধ
ব বসার আড়ােল িবেদেশ কািট কািট টাকা পাচার করা হেয়েছ। কােরা কােরা িবেদেশ ১৩/১৪িট ব াংক
একাউ ট থাকার তথ ও পাওয়া গেছ।  একই সে  নপেথ  থেক অৈবধ অ ও আনা হেয়েছ। আটক
সিলম ধােনর কািট কািট টাকা থাইল াে ড যত শাহীন চৗধুরীর মাধ েম। ব াংকেকর একিট ব াংেকর

মাধ েম টাকা যেতা। শাহীন চৗধুরী চ ােমর সাধারণ পিরবােরর স ান। তার  বাবর। িতিন মাদক
ব বসায় জিড়ত িছেলন। এক নতার ছ ছায়ায় টাকার পাহাড় গেড়েছন। লশােন তার আিলশান বািড়।

ামপুর-কদমতলী  এলাকায় মামা  েপর স াসীরা  এখন পলাতক। খােলদ মাহমুদ ভঁূইয়া,  লাকমান
হােসন ও শিফ ল আলম িফেরােজর সহেযাগী স াসীরা এখন পলাতক। তারা বােজেটর সমান টাকার

পাহাড় গেড়েছন।

যােবর মহাপিরচালক বনজীর আহেমদ বেলন, স াসী কমকাে ডর িব ে  আমােদর অিভযান অব াহত
থাকেব। নীিত নয়, স াসী কমকাে ডর িব ে ই আমােদর অিভযান। িতিন বেলন, অেপ া ক ন, সামেন
বড় ধরেনর অিভযান আসেছ।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, মতায় আসার পর রাজধানীর ফুটপাত, বাস ড, নৗ ও রলপেথর টািমনাল,
িশ া  অিধদফতর,  গণপূত  অিধদফতর,  রাজউক,  নৗপিরবহন  অিধদফতরসহ  সরকােরর  উ য়ন
কমকাে ডর দফতর েলার িনয় ণ নন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, িমকলীগ, ােসবক লীগসহ কেয়কিট
সংগঠেনর নতারা। চাঁদাবািজ, ট ডারবািজ, জায়গা দখল, বািড় দখল, নদী দখল, াব পিরচালনার নােম
ক ািসেনা ব বসা খুেল বেসন ওই সব নতা। এসব অপকেমর হাতােদর েত েকরই রেয়েছ লাইেস
করাসহ অৈবধ অ ।  আওয়ামী লীেগর শীষ নতা ও ানীয় এমিপেদর কিমশন িদেয় অ ত আট বছর ধের
আিধপত  চালাে ন  তারা।  তােদর  অপকেমর  িতবাদ  করেত  িগেয়  আওয়ামী  লীেগর  নতাকমীরা
হত াকাে ডর িশকার হেয়েছন। একািধক হত াকাে ডর মাণও িমেলেছ। সরকাির দফতর েলা িনয় ণসহ

  আবুল খােয়র
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

একে িণর নতা সারােদেশ মাদেকর সামাজ  গেড় তুেলেছন। যা িনেয় আওয়ামী লীেগর সবেশষ নীিত
িনধারণী  বঠেক দেলর ি  অিভযান  চালােনার িনেদশ দন শখ হািসনা।  ধানম ী  িনেদশনার পর
ত পর হেয় উেঠ আইনশৃ লা বািহনী। তারা রাজধানীর িবিভ  এলাকার াটস ােব ক ািসেনা ব বসা,
চাঁদাবািজ, ট ডারবািজ কের িবপুল পিরমান অৈবধ অথ উপাজন কেরন। এর মধ  থেক যুবলীগ, কৃষক
লীেগর একািধক নতােকর ফতার করা হয়। এর মেধ  রেয়েছন ঢাকা দি ণ যুবলীেগর সাংগঠিনক
স াদক খােলদ মাহমুদ চৗধুরী, ক ীয় যুবলীেগর নামধারী নতা ও ভাবশালী িঠকাদার িজ ক শামীম,
ক ীয় কৃষক লীেগর সদ  শিফ ল আলম িফেরাজ, মাহােমডান ােবর পিরচালক লাকমান হােসন ও
সিলম  ধান।  জানা  গেছ,  রাজধানীেত  আিধপত  িব াের  শীেষ  রেয়েছ  যুবলীগ।  িবএনিপ-জামায়াত

সরকােরর সময় যুবদেলর িনয়ি ত  এলাকা েলা  থেমই আয়ে  নয় যুবলীগ।  এরপর সমেয়র সে
বাড়েত  থােক  যুবলীেগর  সা াজ ।  িবেশষ  কের  ঢাকা  দি ণ  িসিট  করেপােরশন  এলাকায়  যুবলীেগর
রাজনীিত মােন রাতারািত িব শালী বেন যাওয়া। গাটা এলাকার িতিট ওয়াড িনয় ণ কের থােকন যুব
সংগঠনিটর নতারা।

সরকার ধােনর কড়া ঁিশয়াির এবং আইনশৃ লা বািহনীর অিভযােনর পর লাপা া রাজধানীর িচি ত
চাঁদাবাজ ও হাইি ডরা। গত ১৮ সে র বুধবার রাজধানীর ফিকরাপুেল ইয়ংেমনস াব, ওয়া ডারাস

াব,  িল ােনর মুি েযা া  সংসদ ীড়া  চ  ও বনানীর গাে ন ঢাকা  ােব অিভযান চালায় যাব।
এরমেধ    ওয়া ডারাস  াবিট  পিরচালনা  করেতন  ৯  নং  ওয়াড  কাউি লর  ও  ঢাকা  মহানগর  দি ণ
যুবলীেগর যু  সাধারণ স াদক মিম ল হক। এই ােব িনয়িমত ক ািসেনা, জুয়া, মাদেকর আসর বসত।
যুবলীগ নতা মিম ল হক সাঈদ মিতিঝল িদল শাসহ আরামবাগ ফিকরাপুেলর াবপাড়ার অিভযান র
পর থেক লাপা া। জানা গেছ, িতিন দশ ছেড় িস াপুের অব ান করেছন। 
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