
িনয়িমত ক ািসেনােত যত পুিলশও
ই সদ  বরখা  তদ  চলেছ অেনেকর িব ে

রাজধানীর  বশ  কেয়কিট  ক ািসেনােত  িনয়িমত  যেতন  পুিলশ  সদ রাও।  সখােন  তারা  ায়ই  খলায়
থাকেতন  ম ।  ক ািসেনািবেরাধী  অিভযান  র  পর  থেকই  এসব  তথ  বিরেয়  আসেত  থােক।  টাকা
আদােয়র পাশাপািশ এমন অ ত ডজনখােনক পুিলশ সদে র িব ে  ক ািসেনা খলার অিভেযাগ পাওয়া
গেছ। ইিতমেধ  জন পুিলশ সদ েক বরখা ও করা হেয়েছ। বািকেদর িব ে  তদ  এখেনা চলেছ। সংি

সূ  এসব তথ  িদেয় বেলেছ, পুিলেশর নােকর ডগায় কীভােব এসব ক ািসেনা চলিছল এ িনেয় যখন সবমহেল
নানা  ওেঠ, তখনই ক ািসেনা-সংি  পুিলশ কমকতােদর নাম ফাঁস হেত থােক। নপািলেদর পালােত
সহায়তার একিট িভিডও ফুেটজ কাশ হেয় পড়েল তালপাড়  হয় পুিলেশ ও শাসেন। তদ   হয়
পুিলেশর সংি তা িনেয়। এ িবষেয় ঢাকা মহানগর পুিলেশর উপকিমশনার (িডিস-িমিডয়া) মা র রহমান
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘পুিলশ সদ েদর ক ািসেনােত জিড়ত থাকার িবষয়িট অ স ান চলেছ। আর
পুিলেশর য- কউ কােনা  অপরােধর সে  জিড়ত থাকেল তার িব ে  ব ব া  নওয়া আমােদর িনয়িমত
কােজর অংশ। তেব ক ািসেনার সে ও কারও স ৃ তা পেল তার িব ে  শাি মূলক ব ব া নওয়া হেব।’
জানা  যায়, রাজধানীর ক ািসেনা  ব বসায়ী নপািলেদর দখভােলর দািয়ে  থাকা রমনা থানার কনে বল
দীপ র  চাকমা  ক ািসেনােতই  পেড়  থাকেতন।  জুয়া  খেল  িদেনর  পুেরাটা  সময়  ব তায়  কাটত  তার।
ক ািসেনািবেরাধী অিভযান চলার সময় স নবািগচার একিট ভবন থেক ১৫ নপািলেক পালােত সহায়তাও
কেরন িতিন। ওই ঘটনার পর থেক দীপ েরর জুয়ার নশার তথ  বিরেয় আসেত থােক। পুিলেশর সূ
জানায়, এখেনা কােনা খাঁজ পাওয়া যাে  না দীপ েরর। ২৮ আগ  দীপ র ছুিটেত িগেয়িছেলন। ছুিটর পর
৩ সে র তার থানায় িরেপাট করার কথা িছল। িক  িতিন তা কেরনিন। ১৫ তািরেখ যাগদােনর কথা বেল
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তােক একিট িচিঠ দওয়া হয়। তবু যাগদান না করেল তােক ১৭ সে র সামিয়ক বরখা  করা হয়। এর
আেগ ১৬ আগ  রােত ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলেশর (িডিব পি ম িবভাগ) সহকারী কিমশনার (এিস)
মিজবর রহমােনর কে র য়ার ভেঙ ৫ হাজার িপস ইয়াবা চুিরর ঘটনা ঘেট। এ ঘটনায় রমনা থানায় একিট
মামলা কেরন িডিব পুিলেশর পিরদশক শাহাবুি ন খিলফা। পের চুিরর অিভেযােগ ২০ আগ  কনে বল
সােহল রানােক (৩৮) ফতার করা হয়। এরপর গােয় া পুিলশ তদ  কের জানেত পাের, সােহল অেনক

জুয়া খলেতন। খলার জ  ক ািসেনােত আসা-যাওয়াও িছল তার। আর জুয়ার টাকা জাগাড় করেতই িতিন
ইয়াবা চুির কেরিছেলন বেল াথিমক িজ াসাবােদ জািনেয়েছন। জানা যায়, কনে বল সােহল রানা ১৮
বছর ধের পুিলেশ চাকির কের আসেছন। কেয়ক বছর ধের িতিন িডিব কাযালেয়র উ রা জানাল িটেমর
অধীেন কমরত িছেলন। তার বািড় মািনকগে র দৗলতপুেরর কাকনা ােম। িডিব উ র িবভােগর উ রা
জানাল িটেমর অিতির  উপকিমশনার (এিডিস) বদ ামান িজ ু  জানান, ইয়াবা চুিরর ঘটনায় িনয়িমত

মামলা হওয়ার পরই সােহলেক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। সূ  জানায়, অৈবধ ক ািসেনা ও জুয়া থেক
লাভবান হওয়া আইনশৃ লা র াকারী  বািহনীর সদ েদর তািলকা ত হে । ক ািসেনা  ব  অিভযােন
যােদর ফতার করা হেয়েছ, তােদর িজ াসাবােদর িভি েত এই তািলকা করা হেব। ডজনখােনক পুিলশ
সদে র িব ে  ক ািসেনােত িনয়িমত যাতায়ােতর তথ  পাওয়া গেছ। ১৮ সে র থেক জুয়া-ক ািসেনা
বে  অিভযান  হয়। ২১িট াব, ৪িট বার, যুবলীগ নতার ৩িট বাসা ও ১িট দফতের অিভযান চালােনা
হেয়েছ। অিভযােনর ঘটনায় এখন পয  ৮িট মামলা হয় বেল জািনেয়েছ র াব। মাদক, অ  ও মািন ল ডািরং
আইেন এসব মামলা হেয়েছ।
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