
আপেডট : ৩১ অে াবর, ২০১৯ ০১:৫৬

কষৃক নতার এত স দ!

ওপের বােঁয় িনউ মােকট িসিট কমে । পােশ নজ ল ইসলােমর বাসভবন। িনেচ তারঁ ােমর বািড়। ছিব :
কােলর ক

ঢাকার িনউ মােকেটর গা ঘঁষা ‘িনউ মােকট িসিট কমে ’ নােমর ২২ তলািবিশ  য িবশাল অ ািলকা মাথা
তুেল দািঁড়েয় আেছ, এর িনমাতা িত ান ‘িব াস িব াস িলিমেটড’। আর এই িব াস িব ােসর কণধার ও
ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) বাংলােদশ কৃষক লীেগর একজন নতা, এ তথ  জানার পর মাথাচাড়া দয়
সাংবািদেকর িচর ন কৗতহূল—যুবলীগ, ছা লীগ, ােসবক লীেগর মেতা কৃষক লীেগর নতার হােতও
আজ আলািদেনর চরাগ!  হয় অ স ান। বিরেয় আেস ায় শূ  থেক স েদর পাহােড় ওঠার আেরক
অিব া  কািহিন, যার নপেথ  রেয়েছ সই বৃ ািয়ত রাজনীিতর অ ভ চ ।

জানা গল, এই ‘কৃষক নতা’র নাম নজ ল ইসলাম িব াস ওরেফ লাল িব াস। িতিন এখন বাংলােদশ
কৃষক লীেগর  ক ীয়  কিমিটর  সহসভাপিত।  তারঁ  ােমর  বািড়  িঝনাইদহ  জলার  শল পা  উপেজলার
আবাইপুর ইউিনয়েনর পাচঁপািখয়া ােম।

অ স ােনর  থম  পযােয়ই  গত  ৬  অে াবর  এ কৃষক
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লীগ  নতার  উ ান  স েক  জানেত  চাইেল  শল পা
আসেনর  সংসদ  সদ  ও  িঝনাইদহ  জলা  আওয়ামী
লীেগর সভাপিত মুি েযা া আ লু হাই বেলন,  ‘ লাল
িব ােসর বাবা  আ রু রিশদ িব াস মুি েযা া  িছেলন;
িক  াধীনতার  পর  পথ  হন।  ১৯৭৩ সােল  একিট

ডাকািতর ঘটনায় িতিন জলও খােটন। ছয় বছর পর জল থেক বিরেয় যাগ দন িবএনিপেত। এর পর
থেক পুেরা  পিরবারিটই িবএনিপ-জামায়ােতর  রাজনীিতর সে  জড়ায়।’  এমিপ বেলন,  ‘ সই পিরবােরর
ছেল লাল িব াস যন আলািদেনর চরাগ হােত পেয়েছ। অ  সমেয়ই অসংখ  অ াপাটেম ট,  াট,

বািড়সহ কেয়ক হাজার কািট টাকার স েদর মািলক বেন গেছ। ঢাকায় তার অিফেস িবএনিপ-জামায়ােতর
নতাকমীেদর  পুনবাসনেক  বািনেয়েছ।  টাকার  জাের  লাল  এখন  কৃষক লীেগর  ক ীয়  সহসভাপিত

হেয়েছ।’

ানীয়  এমিপর কথার সূ  ধের এলাকায় খাজঁ িনেয় জানা  গল,  নজ ল ইসলাম িব াস ওরেফ লাল
িব ােসর একসময় িভটামািট ছাড়া তমন িকছু িছল না। সংসার চালােত রা ার মািট কাটা থেক  কের
অে র  বািড়েত  িদনমজিুর  করেতও  দেখেছ  অেনেক।  ন ইেয়র  দশেক  ত কালীন  িবিডআের  সিনক
িহেসেব যাগ দন। পের শৃ লা ভে র কারেণ চাকিরচু ত হেয় জীিবকার তািগেদ চেল আেসন ঢাকায়।
অেনক  খুঁেজ  চাকির  পান  মুগদার  একিট  রড-িসেমে টর  ব বসা িত ােন।  ঘটনাচে  পিরচয়  হয়  সই

িত ােনর মািলেকর িববািহত মেয়র সে । সই মেয়র ামী থাকেতন জাপােন, ম  হয় লােলর
সে ; এরপর িবেয়। ব স, উ াকা ী দশন যুবক লাল িব াস পেয় যান ওপের ওঠার িসঁিড়; িক  তর সয়
না তারঁ। তই িভেড় যান রাজধানীর বৃ চে । অ িদেনই হেয় ওেঠন টাকার িমর।

িসেনমার কািহনীর মেতা  এসব ঘটনা বাহ যােঁদর কাছ থেক জানা  গেছ,  তােঁদরই একজন শল পার
সােবক উপেজলা  চয়ারম ান  মুি েযা া  নােয়ব আলী  জায়াদার  বেলন,  লাল  িব ােসর আেগ  থাকার
জায়গাও িছল না। আর এখন গািড়-বািড়র অভাব নই। ােম বািনেয়েছন ৫০ িবঘারও বিশ জিমর ওপর
রাজ াসােদর মেতা বািড়।

শল পার পাচঁপািখয়া ােম ‘িব াস বািড়’ নােম কৃষক নতা নজ ল ইসলােমর সই রম  াসােদাপম
বািড়র  একিট  িভিডও  িচ  কােলর  ক ’র  সং েহ  আেছ।  দীঘ  সীমানা  াচীরেঘরা,  িতনতলার  ছােদ
হিলপ াডযু  এই  ‘িব াস  বািড়’র  সামেন  দািঁড়েয়  িকছু ণ  তাকােলই  হয়েতা  অেনেকরই  ক  থেক
গেতাি র মেতা বর হেব— ‘অিব া ’।

স েদর বহর : কৃষক নতা নজ ল ইসলাম িব ােসর মািলকানাধীন ডেভলপার ক ািন িব াস িব ােসর
স েদর  বহর  এখন  ঢাকা  ও  এর আপপােশ  কত দূর  ছিড়েয়েছ,  তার  একিট িববরণ পাওয়া  যায়  এই
ডেভলপার ক ািনিটর ওেয়বসাইেট। সখােন িব াস িব ােসর এমিড নজ ল ইসলাম ও পিরচালক মা.

নরূ আলেমর ছিবও দওয়া আেছ। এই নরূ আলম আবার নজ ল ইসলােমর আপন ভাই বেল জানা গেছ।
ওেয়বসাইেট দখা যায়, িব াস িব ােসর চলমান ক েলার মেধ  আেছ ধানমি েত ‘ জেক টাওয়ার’,
‘ েড ’ ও ‘িব াস আ ঝিুড়’, লশােন ‘ স’, িমরপুের ‘িব াস িদগ ’, িমরপুর-৬-এ ‘িব াস নীলা না’
ও িমরপুর-১০-এ ‘িব াস মাধবী’, উ রায় ‘িব াস বলাকা’, ‘িব াস ফাইয়াস’, ‘িব াস মারজান’ ও ‘িব াস

শাি ’,  পি ম  কাফ েল  ‘িব াস  মঈন  টাওয়ার’,  মহাখালীেত  ‘আরজত আলী  কমে ’  ও  ‘ লতান
াজা’,  িখলগাওঁেয়  ‘িব াস  হাসনােহনা’  ও  ‘িব াস  চলি কা’,  মাহা দপুের  ‘িব াস  িনহািরকা’  ও

‘ ছায়া’,  হিবগে  ‘সাইহাম িফউচার কমে ’। স  হওয়া ক  দওয়া আেছ িনউ মােকেট ‘িনউ
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মােকট িসিট কমে ’, উ রায় ‘িব াস লক টাচ’, মাহা দপুের ‘িব াস রাতলু’, কমলাপুের ‘িব াস িভলা’
ও ‘িব াস টাওয়ার’। ‘পূবাচল িহল িসিট’ ও ‘ লক িসিট’ নােম ল া ড েজে র নাম বলা আেছ ওেয়বসাইেট।
সখােন িব াস িব ােসর সহেযাগী িত ােনর তািলকায় আেছ িব াস িডং অ া ড কন াকশন, িবিবএল

এিলেভটর  িলিমেটড,  িব াস  িসিকউিরিটস অ া ড  লিজি কস িলিমেটড,  নাফ  িফশািরজ অ া ড  অ াে া
ই ডাি জ িলিমেটড, িব াস িফশািরজ অ া ড অ াে া ই ডাি জ িলিমেটড, ডস কন াকশন িলিমেটড,
ফাইন ফডুস িলিমেটড ও পাবণ র েুর ট।

আঙুল ফেুল থম কলাগাছ : ধনী বাসীর ীেক ভািগেয় িবেয় কের ওপের ওঠার িসঁিড় পাওয়ার পর নজ ল
ইসলাম িব ােসর থম য আঙলু ফেুল কলাগাছ হয়, সিট হেলা িনউ মােকট িসিট কমে । গত রিববার
পুের িবশাল ভবনিটর ছিব তালার সময় এক মাঝবয়সী ভ েলাক ছা  একিট পিলিথন ব ােগ কাচঁামিরচ

িনেয় ফরার পেথ থেম দািঁড়েয়  ছড়ুেলন, ‘িকেসর ছিব তােলন?’

‘এই ভবেনর’ উ র িদেল ফর , ‘আপিন ক? কন ছিব তােলন?’

‘আিম সাংবািদক’ জানােল ভ েলাক একটু থেম চহারাটা ভােলা কের দেখ িনেয় বলেলন, ‘আেসন, আমার
সে । এই ভবেনর ভতের কত কািহনী, েন যান।’

মঘ না চাইেতই জেলর মেতা উ িলত হেয় চললাম তারঁ িপেছ। িনেয় গেলন পােশর একিট হােটেল। চা
খেত খেত জানা গল, ভ েলােকর নাম ই ািফল হােসন। িতিন িবশাল এই িনউ মােকট িসিট কমে ে র

অ তম অংশীদার। বলেলন,  ২০০৫ সােলর িদেক একিট ভাঙােচারা  গািড়েত চেড় দশন চহারার এক
ভ েলাক এেস বলেলন,  তােঁক  এই  জিমিট  িদেল  িতিন  এটা  ডেভলপ করেবন।  এখােন  িবশাল  ভবন
বানােবন, আমরা সবাই একািধক দাকান- াট পাব; আেরা কত কী! কত িমি  িমি  কথা!’ ই ািফল একটু
দম িনেয় আবার বলেত থােকন, ‘ ক জানত, ওই িমি  মুেখর লাকিটর ভতর য এত িবষ থাকেত পাের!
আমরা  বাপ-দাদা,  ভাই- বরাদার ৭৪ জন শিরক; আমােদর পাওনা অংশ নামমা  ধিরেয়  িদেয় পুেরাটাই
দখল কের রেখেছ লাল িব াস। ২২ তলার এ ভবেনর ওপেরর ১৭িট তলায় আবািসক াট রেয়েছ
২৬৭িট। আর িনেচর তলা েলােত দাকানঘর রেয়েছ ায় ৭০০। আমােদর জিমেত ভবন িনমােণর চুি  করা
থেকই  হয় তারঁ তারণা। আমরা িতবাদ  করেল স িনেয় আেস স াসী-ক াডার বািহনী। িনযাতন-

হামলা-মামলায় জজিরত কের ফেল আমােদর। স াটেক িদেয়ও নােজহাল কের আমােদরেক।’

‘ কান স াট?’

ই ািফল হােসেনর  বণনায়  জানা  গল,  এই স াট ঢাকা  মহানগর  দি ণ  যুবলীেগর  সভাপিত ইসমাইল
হােসন চৗধরুী স াট, িযিন এখন ক ািসেনা কেল ািরেত ার। স াট নািক ায়ই এখােন এেস মহড়া

িদত।

িনউ মােকট িসিট কমে ে র ভতেরর কািহনী পা  িতেবদেন িব ািরত লখা হেলা।

এর আেগ গত ৬ অে াবর িঝনাইদেহর শল পার মুি েযা া মু ার আহেমদ মৃধা কােলর ক েক বেলন,
‘নজ ল ইসলাম লাল ও তারঁ পিরবােরর সবাই িবএনিপ-জামায়ােতর রাজনীিতর সে  জিড়ত। সই লাল
এখন কৃষক লীেগর ক ীয় নতা হেয় গেছন। ১৬-১৭ বছেরর ব বধােন শূ  থেক হাজার হাজার কািট
টাকার মািলক বেন গেছন।

পদ বািগেয় কৃষক নতা : িঝনাইদেহর শল পায় িবিভ  সময় িবিভ  ােন টানােনা পা ার-ব ানাের দখা
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যায়, নজ ল ইসলাম িব ােসর পিরচয় লখা আেছ আ জািতক িবষয়ক স াদক, বাংলােদশ কৃষক লীগ।
পের গত ১ আগ  থেক হঠাৎ তারঁ পিরচয় দাড়ঁায় কৃষক লীেগর ক ীয় সহসভাপিত। মতাসীন আওয়ামী
লীেগর সহেযাগী  সংগঠন কৃষক লীেগর গঠনতে র ২ ধারায়  সংগঠেনর মূলনীিতেত বলা  আেছ “বাঙালী
জাতীয়তাবাদ,  গণত , ধমিনরেপ তা ও ‘কৃষক বাচঁাও- দশ বাচঁাও’  মূলমে  সারা  দেশ কৃষকসমাজেক
সংগিঠত কিরয়া কৃষক-জনতার সািবক উ য়ন সাধন করা।” গঠনতে র ৮ ন র ধারায় ‘সদ  পদ’-এ বলা
আেছ,  ‘গঠনতে  উি িখত  মূলনীিতেত  িব াসী  নূ নতম  ১৮  বছর  বয়েসা  নারী-পু ষ-িনিবেশেষ
বাংলােদেশর য কান কৃষক ও কৃিষ পশার সােথ স কযু  য কান ব ি , কৃষেকর াথসংি  য কান
ব ি , কৃষক দরিদ, িবিশ  ব ি ,...বাংলােদশ কৃষক লীেগর সদ  হইেত পািরেবন।’

নজ ল ইসলাম িব ােসর মেতা একজন িবতিকত ‘অকৃষক’ ব বসায়ী কী কের কৃষক লীেগর ক ীয় কিমিটর
পূণ পদ পেলন জানেত চাইেল বাংলােদশ কৃষক লীেগর ক ীয় কিমিটর সাধারণ স াদক শাম ল

হক রজা গত রিববার বেলন, ‘আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনা া িরত কৃষক লীেগর ক ীয় কিমিটর
১১১ সদে র তািলকায় নজ ল ইসলাম ওরেফ লাল িব ােসর নাম নই। আিম দেশর বাইের থাকার
সময় সভাপিত মাতাহার হােসন মা া গত ৩১ জুলাই লাল িব াসেক িনয়মবিহভূতভােব কৃষক লীেগর
নতা  বািনেয়েছন।  ওই িবষেয়  আমােক িকছু  জানােনা  হয়িন।  কৃষক লীেগর  গঠনত  অ যায়ী  ন ীর
া িরত কিমিটর তািলকার বাইের অ  কাউেক সভাপিত ই া করেলই িনেত পােরন না।’

কৃষক লীেগর আেরকজন ক ীয় নতা নাম কাশ না করার শেত বেলন, ‘ লাল িব ােসর মেতা জামায়াত-
িবএনিপর রাজনীিতর সে  জিড়ত ব ি েক সভাপিত মাটা অে র টাকা খেয় সহসভাপিত পদ িদেয়েছন।
সভাপিত একািধকবার হিলক াের কের লােলর সে  তারঁ শল পার বািড়েত গেছন।’ ওই নতা আেরা
বেলন, এর আেগ লাল িনেজেক আ জািতক িবষয়ক স াদক পিরচয় িদেতন। িক  কাগেজ-কলেম কােনা
কিমিটেত নজ ল ইসলাম লােলর নাম নই।

অিভেযাগ তেুল ধের কৃষক লীেগর সভাপিত মাতাহার হােসন মা ার সে  যাগােযাগ করেল গত রিববার
িতিন  টাকা  নওয়ার অিভেযাগ  অ ীকার  কেরন এবং  বেলন,  ‘মাননীয়  ধানম ী  শখ  হািসনার দওয়া
তািলকায় নজ ল ইসলাম িব ােসর নাম না থাকেলও পের কিমিটর সবার মতামেতর িভি েত তােঁক নওয়া
হেয়েছ। তখন সে টাির হজ করার জ  সৗিদ আরেব গেল ভার া  সে টািরর সে  আেলাচনা কের
নজ ল িব াসেক সহসভাপিতর পদ দওয়া হয়।’

‘গঠনত  অ যায়ী এটা আপনারা পােরন িক না’  করেল সভাপিত বেলন, ‘তা অব  পাির না। এটা
ভুলই হেয় গেছ। স য িবএনিপ-জামায়ােতর লাক, তা আমােদর জানা িছল না।’

অবেশেষ নাগাল িমলল কৃষক নতার : অিভেযাগ সে  ব ব  জানার জ  গত ৫ অে াবর সকােল িনউ
মােকট িসিট কমে ে র কাযালেয় গেল সখানকার াফরা বেলন, ‘ ার অিফেস নাই।’ িবিভ ভােব চ া
কেরও  ওই িদন  নজ ল  ইসলাম িব ােসর  দখা  মেলিন।  পরিদন  তারঁ  মাবাইল  ফােন  একািধকবার
যাগােযাগ করা হেলও িতিন ফান ধেরনিন।

িকছেুতই এ কৃষক নতার নাগাল না পেয় শষেমশ তারঁ বাস ােনর িঠকানা  জাগাড় কের গত রিববার
সকােল রওনা হই ধানমি েত। সকাল ১১টায় ৫ ন র রােডর ৩১/১ ন র বািড়র গেটর সামেন পৗছঁেল
এিগেয় আেসন িনরাপ ার ী হািফজরু রহমান। ‘এটা িক লাল িব ােসর বািড়?’

‘িজ।’
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‘িতিন িক বািড়েত আেছন?’

িনরাপ ার ী বলেলন, ‘ ার আেছন; িক  আপিন কাে েক এেসেছন?’ িনেজর পিরচয় িদেল িতিন ভতের
িগেয় লাল িব ােসর ব ি গত িনরাপ া কমকতা বলাল হােসনেক ডেক আনেলন। ‘ লাল িব ােসর
সে  দখা করেত চাই’ জানােল বলাল হােসন বলেলন, ‘বাইেরর লাকজেনর সে  ার বািড়েত কথা
বেলন না। পের ফান কের অিফেস চেল আেসন।’

‘িক  বারবার ফান িদেলও িতিন ফান ধরেছন না, এ জ ই দখা করেত এেসিছ; দখা করাটা আমার খবু
জ ির’ ইত ািদ বেল অেনক অ নয়-অ েরাধ করেলও তারঁা অপারগতা কাশ করেলন। িকছেুতই ভতের
ঢুকেত িদেলন না।

শষেমশ ধরােছায়ঁার বাইেরর এ কৃষক নতার নাগাল িমলল গতকাল বুধবার পুের। নতার এক ঘিন জন
ফান কের ডেক িনেয় যান কথা বিলেয় দওয়ার জ । ঢাকার একিট হােটেল নতার মুেখামুিখ বেস অেনক

কথার মেধ  স  ওেঠ একজন কৃষক নতার এত স েদর ম  কী! কৃষক নতা নজ ল ইসলাম বেলন,
‘িবিডআেরর চাকির খায়ােনার পর আিম ১৯৯৫ সাল থেক িঠকাদাির কির। সই ব বসার টাকায় ধীের ধীের
এ পয  এেসিছ।  িবএনিপর  আমেলই আমার  অেনক টাকা  হয়  িঠকাদাির  কের। টাকা  না  থাকেল  িসিট
কমে  ভবন িনমাণ িকভােব  কির?’

‘িনউ মােকেটর ওই জিমর মািলকেদর অেনেক াপ  অংশ বুেঝ পানিন,  অেনেক িতবাদ করেত িগেয়
িনযাতন-মামলার িশকার হেয়েছন’ অিভেযাগ সে  নজ ল ইসলাম অ ীকার কের উে া বেলন, িকছু িকছু

ে  তােদর কােছই আিম টাকা পাই। আর আিম কাউেক মামলা িদইিন, উে া তারাই মামলা িদেয়েছ।
তেব া,ঁ একিট মামলা আিম িদেয়িছলাম, ১০০ কািট টাকার িতপূরণ মামলা। তারা মামলা িদেয় আমার
িনমাণকাজ ব  রেখ কািট কািট টাকার িতসাধন করিছল। তেব সবাইেকই ট বুিঝেয় দওয়া হেয়েছ।’

যুবলীেগর  স ােটর  যাগসাজেশর  সে  নজ ল  বেলন,  ‘একই  দেলর  রাজনীিত  কির,  পিরচয়  এবং
জানােশানা  থাকেতই পাের। িতিন  িনউ মােকট িসিট কমে ে র র েুরে ট যুবলীেগর িবিভ  কমসূিচেত
যেতও পােরন। িক  তারঁ মাধ েম ভয়ভীিত দখােনার কথা  পুেরাটাই িমথ াচার। আর টাকা  িদেয় কৃষক

লীেগর পদ কনার কথাও আমার রাজৈনিতক িতপে র িমথ াচার।

খাজঁ িনেত িনেত িমলল কৃষক নতা নজ ল িব ােসর িনেজর এলাকায় অিব া  সব িনযাতন কািহিন।
িবএনিপ আমেল ানীয় আওয়ামী লীগ নতাকমীরা  তারঁ ক াডার বািহনীর হােত হামলা-মামলায় জজিরত
হেয়েছন। একজন মুি েযা ার িব ে  এক স ােহ ১৭িট মামলা করার রকডও আেছ। আবার আওয়ামী
লীগ আমেলও ঘটেছ একই ঘটনা, ওই মুি েযা া ও তারঁ ছেল-সমথকেদর নােম আেরা ৯িট মামলা ঠুেক
দয় নজ ল িব ােসর লাকজন। এসব ঘটনার অ স ান শেষ ছাপা হেব আেরা িতেবদন।

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক
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কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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