
  

কয্ািসেনাকােn জিড়তসহ নানা িবতেকর্  aিভযুk eমিপরা eখন কাঠগড়ায়। কয্ািসেনাকা-  o নানা aপকেমর্র
কারেণ iিতমেধয্ সরকারদলীয় eমিপ eবং জাতীয় সংসেদর iপ শামসুল হক েচৗধুরী, েভালা-3 আসেনর
eমিপ নু nবী েচৗধুরী শাoন, সুনামগ -1 আসেনর eমিপ েমায়ােjম েহােসন রতেনর বয্াংক িহসাব জb করা
হেয়েছ।  eকi  সে  িবেদশযাtায়  েদoয়া  হেয়েছ  িনেষধাjা।  তােদর  aৈবধ  সmেদর  েখাঁজখবর িনেত  
কেরেছ  দনুর্ীিত  দমন  কিমশন  (দদুক)।  িনবর্াচনী  eলাকায়  িবতিকর্ ত  কমর্কােn  জিড়ত  থাকার  aিভেযােগ
বিরশাল-4  আসেনর  eমিপ  প জ  েদবনাথেক  েscােসবক  লীেগর  সাধারণ  সmাদেকর  পদ  েথেক  আসn
সেmলনসহ o সব সাংগঠিনক কাযর্kেম িবরত রাখা হেয়েছ। নানা কারেণ বতর্ মােন সমােলািচত-আেলািচত
হেcন 14-দলীয় েজােটর aনয্তম শিরক দল বাংলােদেশর oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র সভাপিত রােশদ খান েমননo।
সূtমেত, pধানমntী েশখ হািসনার িনেদর্ েশ গত 18 েসেpmর কয্ািসেনা o দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযান  কের
আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী। কয্ািসেনা o েটnারবািজেত জিড়ত যুবলীেগর কেয়কজন েনতােক েgফতােরর
পর  েবশ  কেয়কজন  eমিপ  o  সহেযাগী  সংগঠেনর  শীষর্  েনতার  সm ৃkতা  পাoয়া  যায়।  iিতমেধয্  চারজন
eমিপর বয্াংক িহসাব জb করা হেয়েছ। তােদর িবেদশযাtায়o িনেষধাjা জাির করা হেয়েছ। যারা eত িদন
eলাকায় গডফাদার িছেলন, নানা aিনয়ম, দনুর্ীিত o সntাস কেরেছন, দলীয় েনতা-কমর্ীেদর oপর aতয্াচার-
িনযর্াতন  চািলেয়েছন,  তােদর  বয্াপাের  িজেরা  টলােরn  নীিত  েশখ  হািসনার।  iিতমেধয্  কেয়কজন  eমিপর
িব েd বয্বsা gহণ  হেয়েছ। আরo pায়          েদড় ডজন eমিপেক সতকর্  েচােখ রাখা হেয়েছ। সরকার
o দেলর নীিতিনধর্ারণ েফারােমর েনতারা বলেছন, িনজ দেলর দনুর্ীিতবাজ েনতােদর িব েd বয্বsা েনoয়া

 করায় জনগেণর কােছ pধানমntী েশখ হািসনার েনতৃtাধীন সরকার o আoয়ামী লীেগর ভাবমূিতর্  ujjল
হেc। pধানমntী েশখ হািসনা দলীয় েনতােদর পির ার জািনেয় িদেয়েছন, যত বড় রাঘবেবায়াল, গডফাদারi
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শাবান মাহমুদ o রিফkল iসলাম রিন
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েহাক না েকন, কাuেক ছাড় েদoয়া হেব না। aনয্ায়, aিনয়ম, দনুর্ীিত o aপকেমর্র িব েd ‘িজেরা টলােরn’
নীিত িনেয়i agসর হেcন pধানমntী। নয্াম সেmলন েশেষ আজারবাiন েথেক েদেশ েফরার পর দনুর্ীিতবাজ
eমিপ-েনতার  তািলকা  আরo  বড়  হেত  পাের।  রাজৈনিতক  িবে ষকরা  বলেছন,  pধানমntী  েশখ  হািসনার
সাহসী পদেkেপর ফেল েকােনা aপরাধীi aপরাধ কের ছাড় পােব না। তেব দেলর শীষর্ মহল েথেক েঘাষণা
িদেয় aয্াকশন  করা eটাi pথম। eেত জনমেন আsা িফরেত  কেরেছ। eটা pধানমntী েশখ হািসনার
সাহসী  পদেkপ।  eর  ফেল  aপরাধীরা  আর  aপরাধ  করার  সাহস  পােব  না।  যারা  eত  িদন  িনেজেদর
ধরােছাঁয়ার বাiের মেন করেতন তারাo িনেজেদর িটেয় েনেবন। কারণ েশখ হািসনার আমেল aপরাধীেদর
ছাড়  েনi।  pকৃত  aপরাধীেদর  িব েd  বয্বsা  িনেল  েদেশর  জনগণ  সরকােরর  সে  থাকেব।  সূt  জানায়,
দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােনর  কারেণ  দনুর্ীিতgs,  kমতার  aপবয্বহারকারী,  সntাসী,  েটnারবািজর  কােজ
aিভযুk মntী-eমিপরা আতি ত হেয় পেড়েছন। eসব মntী-eমিপেক িবতকর্  eিড়েয় পিরcn রাজনীিত করার
জনয্  দলীয়  েফারােম  েশাধরােত  বেলিছেলন  েশখ  হািসনা।  িকn  েকােনা  কাজ  না  হoয়ায়  তােদর  িব েd
aিভযান চলেছ। জানা েগেছ, কয্ািসেনািবেরাধী aিভযান র পাঁচ িদেনর মাথায় েভালা-3 আসেনর সংসদ
সদসয্ নু nবী েচৗধুরী শাoন o তার stী ফারজানা েচৗধুরীর বয্াংক িহসােবর েলনেদন sিগত করার িনেদর্শ
েদয় বাংলােদশ বয্াংক। aিভযান র পরপরi ei eমিপর নাম আসায় তার িব েd e বয্বsা েনoয়া হয়।
শাoেনর  সmদ  aজর্ েনর  িবষয়িট  aনসুnান  করেছ  দদুক। তার  িবেদশযাtায়  িনেষধাjা িদেয়েছ  সংsািট।
aনয্  aিভেযাগ েলার  aনসুnান  করেছ  পুিলেশর  aপরাধ  তদn  িবভাগ  (িসআiিড)।  কয্ািসেনািবেরাধী
aিভযান র পরপরi eর িব েd তীb েkাভ pকাশ কেরন জাতীয় সংসেদর iপ o চ gাম-12 (পিটয়া)
আসেন  আoয়ামী  লীেগর  eমিপ  শামসুল  হক  েচৗধুরী।  চ gাম  আবাহনীর  মহাসিচব  iপ  শামসুল  হেকর
িব েd  kাবিটেক  জয়ুার  আসের  পিরণত  করার  aিভেযাগ  sানীয়  আoয়ামী  লীেগর।  তার  িব েd  jাত
আয়বিহভূর্ ত  সmদ  aজর্ েনর  aিভেযাগ  aনসুnােনর  aংশ  িহেসেব  িবেদশযাtায়  িনেষধাjা  িদেয়েছ  দদুক।
সুনামগ -1 আসেন সরকারদলীয় eমিপ েমায়ােjম েহােসন রতেনর িব েd aিভেযাগ, িতিন িবপুল aৈবধ
aেথর্র  মািলক।  েgফতার  িঠকাদার  িজ  েক  শামীেমর  সে  যুk  থাকার  aিভেযাগ  রেয়েছ  তার  িব েd।
aিভেযােগ  বলা  হয়,  ei  eমিপ  কিমশেনর  িবিনমেয়  িঠকাদার  iিলয়াসেক  (িজ  েক  শামীেমর  সহেযাগী)
িঠকাদাির কাজ পাiেয় িদেয়েছন। িনেজর িনবর্াচনী eলাকার িবিভn uপেজলা o uপেজলার বাiেরর eলাকায়
eসব কাজ িদেয়েছন রতন। e ছাড়া িবেদেশ aথর্ পাচােররo aিভেযাগ আেছ তার িব েd। সmpিত রতেনর
িব েd চাঁদাবািজসহ নানা দনুর্ীিতর aিভেযাগ তুেল তার িব েd শািsর দািব জািনেয়েছন sানীয় আoয়ামী
লীেগর  েনতারা।  দলীয়  সূেt  জানা  েগেছ,  ঢাকার  eকজন  eমিপ  aিভযােন  পড়ার  আশ ায়  রেয়েছন।  তার
সmেদর পিরমােণর িবষেয়o েখাঁজখবর েনoয়া হেc। পাশাপািশ চ gাম িবভােগর চারজন, পাবনার eকজন,
নােটােরর eকজন, ময়মনিসংেহর eকজন, রাজশাহীর eকজন, বর নার eকজনসহ pায় দiু ডজন eমিপর
বয্াপাের সতকর্  েচাখ রাখা হেc। তােদর বয্াপাের েখাঁজখবর েনoয়া হেc। ei eমিপেদর তথয্ আেগ েথেকi
আoয়ামী  লীগ  সভােনtী  pধানমntীর  কােছ  জমা  রেয়েছ।  িবিভn  সমেয়  আিথর্ক  েকেল ািরর  দােয়  যােদর
িব েd  aিভেযাগ  uেঠিছল,  তােদর  নামo  আেছ  oiসব  তািলকায়।  ধু  িনজ  দেলর  eমিপ-মntী  নন,
a সংগঠেনর  িবিভn  পেদ  রেয়েছন  eমন  দনুর্ীিতবাজ,  চাঁদাবাজ,  েটnারবাজ,  kমতার  aপবয্বহারকারী
eমনিক দলীয় শৃ লা ভ  কের িবিভn gিপং করা েনতােদর তািলকাo রেয়েছ। েসi তািলকা ধের aিভযান
চালােনা হেব। e pসে  ঢাকা িব িবদয্ালেয়র সােবক uপাচাযর্ iেমিরটাস aধয্াপক ড. e েক আজাদ েচৗধুরী
বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘দীঘর্িদন পর হেলo pধানমntী েশখ হািসনা সাহসী পদেkপ িনেয়েছন। সভােনtী
িহেসেব দেলর িভতের িd aিভযান পিরচালনার জনয্ aেনক সাহস pেয়াজন হয়। িতিন তা েদিখেয়েছন।
দীঘর্িদন eকিট দল kমতায় থাকেল kমতােকিndক েলাভ-লালসা জেn। ফেল কারo কারo কমর্কােn  দেলর
ভাবমূিতর্  kু  হয়।

eমিপরা যখন কাঠগড়ায়|469116|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/469116/2019-10-26

2 of 2 10/31/2019, 2:24 PM


