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ভারত-কানাডা-রািশয়ায় eমিপ পংকেজর বািড় 
রা ায় চেল 351িট গািড় সংবাদ সে লেন aিভেযাগ 

সংগঠেনর সব ধরেনর কায র্ ম েথেক িবরত থাকার িনেদ র্শ েদoয়ার পর eবার বিরশাল-5 আসেনর আoয়ামী লীেগর সংসদ সদ  
পংকজ েদবনােথর িবরুে  নানা aিভেযােগ সংবাদ সে লন করা হেয়েছ। েসামবার েবলা 22টার িদেক বিরশাল নগরীর সদর েরােডর 
রেয়ল েরে ারাঁয় e সংবাদ সে লন কেরন েমেহি গ  uপেজলার কািজরহাট থানা আoয়ামী লীেগর সহ- চার o কাশনািবষয়ক 
স াদক স য় চ । সংবাদ সে লেন পংকজ েদবনােথর িবরুে  দুন িত, জিম দখল, স াস o ƣনরােজয্র aিভেযাগ েতালা হয়। 
সংবাদ সে লেন স য় চ  বেলন, দুন িত কের aেঢল স েদর মািলক হেয়েছন eমিপ পংকজ েদবনাথ। ভারত, কানাডা o 
রািশয়ায় পংকজ েদবনােথর বািড় o বসা রেয়েছ। ঢাকার ধানমি েত িবলাসবহুল য্াট, u রায় িবলাসবহুল 21তলা বািড়, 
মািলবােগ েপাশাক কারখানা o পিরবহণ বসাসহ নােম-েবনােম িবিভ  বসা রেয়েছ তার। বত র্মােন ঢাকার রা ায় 351িট গািড় 
চেল তার। aৈবধভােব eসব স দ বািনেয়েছন িতিন। িলিখত ব ে  স য় চ  আরo বেলন, েমেহি গ  uপেজলার েগািব পুর 
iuিনয়েনর চের েদড় হাজার eকর জিম েথেক বছের ায় চার েকািট টাকা হািতেয় িনে ন eমিপ পংকজ েদবনাথ। আিলমাবাদ 
iuিনয়েনর পুেরর গাগিড়য়ার চের হাজার হাজার eকর জিম ভুয়া খিতয়ান েদিখেয় দখল কেরেছন পংকজ েদবনােথর চাচােতা ভাi 
রামকৃ  েদবনাথ। িতিন বেলন, জন িত 71 হাজার টাকা কের িনেয় সরকাির জিমর 911 বে াবে র কাড র্ aনুেমাদন িদেয় েকািট 
েকািট টাকা হািতেয় িনেয়েছন িতিন। িডo েলটার িদেয় বালুমহােলর েট ার ব  কের েছাট ভাi মনজ কুমার েদবনাথ o চাচােতা ভাi 
িরপন েদবনােথর মা েম aৈবধভােব বালু বসা কের েকািট েকািট টাকা হািতেয় িনেয়েছন িতিন। আটিট িশ া িত ােনর সভাপিত 
হেয় েকািট েকািট টাকার িনেয়াগ বািণজয্ কেরেছন পংকজ েদবনাথ। েট ারবািজ, িসি েকট o েজলা পিরষেদর ঘাট দখল কেরেছন 
িতিন। আoয়ামী লীেগর ফাে র নােম েট ারবািজ কের িহজলা o েমেহি গ  uপেজলা েথেক 26 শতাংশ টাকা হািতেয় িনে ন 
পংকজ েদবনাথ। স য় চ  আরo বেলন, িনেয়াগ বািণজয্, দখল o স ােসর িবরুে  কথা বলায় eবং বিরশােলর িসিনয়র ে শাল 
জজ আদালেত eমিপ পংকজ েদবনােথর িবরুে  3128 সােল দুন িত দমন আiেন eকিট মামলা করায় িনয র্াতেনর িশকার হi আিম। 
েযেহতু eখন দুন িতিবেরাধী aিভযান চলেছ েসেহতু সংবাদ সে লেনর মা েম পংকজ েদবনােথর িবষয়িট সরকােরর দৃি েত আনার 
েচ া করিছ। eসব িবষেয় জানেত চাiেল বিরশাল-5 আসেনর সংসদ সদ  পংকজ েদবনাথ বেলন, 'আমার িবরুে  েযসব aিভেযাগ 
আনা হেয়েছ তা স ণ র্ িভি হীন eবং িম া। ছয় বছর ধের রাজৈনিতক িতপ রা আমার িবরুে  ধারাবািহকভােব ষড়য  কের 
আসেছ। আমার ভাবমূিত র্  করেত িতপ েদর i েন সংবাদ সে লন করা হেয়েছ।' গত 35 aে াবর েসব্ ােসবক লীেগর 
সাধারণ স াদক পংকজ েদবনাথেক সে লন কায র্ ম েথেক িবরত থাকার িনেদ র্শ েদoয়া হয়। দলীয় সূ  জানায়, আoয়ামী লীেগর 
সভাপিত o ধানম ী েশখ হািসনা e িনেদ র্শ েদন। পংকজ েদবনাথ বিরশাল-5 আসেনর বত র্মান eমিপ। গত জাতীয় সংসদ 
িনব র্াচেনর আেগo িনজ িনব র্াচনী eলাকার আoয়ামী লীেগর eকাংশ সংবাদ সে লন কের পংকজ েদবনােথর িবরুে  দুন িত, স াস 
eবং কয্াডার িদেয় দেলর েনতাকম েদর oপর িনয র্াতেনর aিভেযাগ কেরিছল। কয্ািসেনািবেরাধী aিভযান শুরু হoয়ার পর আেলাচনায় 
আেসন িতিন। আগামী 27 নেভমব্র েসব্ ােসবক লীেগর সে লন। eর আেগ েমাল া েমা. আবু কাoছার o পংকজ েদবনাথেক সিরেয় 
েদoয়ার পর েসব্ ােসবক লীেগর সােবক eক েনতােক সে লন িত কিমিটর দািয়তব্ েদoয়া হয়। আoয়ামী লীগ সরকাের আসার 
পর 311৯ সােল ঢাকায় পিরবহণ বসা শুরু কেরন পংকজ েদবনাথ। 'িবহ ' নােম পিরচািলত তার পিরবহণ eকিট রুট িনেয় শুরু 
কের বসা। গত বছর পয র্  পাঁচিট রুেট 351িট বাস চলেছ তার েকা ািনর। নবব্iেয়র দশেক ঢাকা িবশব্িব ালয় ছা লীেগর 
সাধারণ স াদক িছেলন পংকজ েদবনাথ। 

 


