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আগামী জা য়াির মােস ঢাকার ই িস  করেপােরশেনর িনবাচন হেব বেল ঘাষণা িদেয়েছ িনবাচন কিমশন। ২০১৫ সােলর ২৮ 
এি ল এই ই িস র সে  চ াম িস  করেপােরশেন িনবাচন হেলও সখােন ময়র দািয়  নন কেয়ক মাস পর। ফেল এবার 
চ াম িস র িনবাচন একসে  হে  না। িনবাচন কিমশেনর সিচব জািনেয়েছন, ঢাকার উ র ও দি ণ িস  করেপােরশন িনবাচন 
হেব জা য়ািরর মাঝামািঝ িকংবা শষ স ােহ। 

অ া  বার ঢাকা িস  করেপােরশন িনবাচেনর ঘাষণা এেল যভােব নগরবাসীর মে  উৎসাহ-উ ীপনা দখা যত, এবাের তার 
িছেটেফ টাও নই। এর থম কারণ ভাট দওয়ার িবষেয় অিন য়তা, বাংলােদেশ িনবাচন সব সময় ভাটািধকােরর িন য়তা দয় 
না। ি তীয় ও সবেচেয় ণ কারণ হেলা জনগণ য েদর িনবাচন কেরন িকংবা য রা িনবাচন কিমশন ারা িনবািচত বেল ঘািষত 
হন, ত েদর পরবত  অপকেমর খিতয়ান। ২০১৫ সােলর িস  করেপােরশন িনবাচেন আওয়ামী লীগ ই ময়র পদ তা বেটই, 
অিধকাংশ কাউি লর পেদও তােদর িবজয় িনি ত কের। 

আওয়ামী লীেগর নতারা অিতশয় সজাগ িছেলন, যােত িবএনিপ-জামায়ােতর ‘আ নস াসীরা’ কউ জয়ী হেত না পােরন। িক  
কিথত আ নস াসীেদর খেত ত রা য ি ডম পা র স াসীেদর ঘের ঠ ই  িদেয়িছেলন, ি  অিভযােনর ক ােণ দশবাসী স 
কথাও জানেত পারল। ি  অিভযান না হেল সই সত  চাপা পেড়ই থাকত। আর আওয়ামী লীেগর ‘মেনানীত’ সব জন িতিনিধ 
িনেজেদর খ  জনেসবক িহেসেব িতি ত হেয় যেতন। 

২০১৫ সােল আওয়ামী লীেগর ‘মেনানয়ন’ িনেয় এমন একজন কাউি লর হেয়েছন, িযিন ১৯৮৯ সােলর ১০ আগ  ৩২ ন ের ব ব  
ভবেন স াসী হামলার সে  জিড়ত িছেলন। এর নাম হািব র রহমান ওরেফ িমজান, ৩২ ন র ওয়ােডর কাউি লর। িতিন ‘ি ডম 
িমজান’ নােমও পিরিচত। ব ব  ভবেন হামলার ঘটনায় ১৯৯৭ সােল ক ীয় অপরাধ তদ  িবভাগ (িসআইিড) ১৬ জনেক আসািম 
কের মামলার অিভেযাগপ  দয়, যােত িমজানেক হামলার পিরক নাকারীেদর একজন িহেসেব উে খ করা হেয়িছল। 
হামলাকারীেদর মে  ত র ছাট ভাই মা ািফ র রহমানও িছেলন। 

আওয়ামী লীেগর নতারা ইদানীং অ েবশকারীেদর িব ে  বশ সা ার। অ েবশকারীেদর িবভাগওয়াির তািলকাও কািশত 
হেয়েছ। িক  ত রা িক বলেবন কার হাত ধের ি ডম িমজানরা আওয়ামী লীেগ েবশ কেরিছেলন? কীভােব ত রা ানীয় আওয়ামী 
লীেগর িবিভ  পেদ অিভিষ  হেলন? িমজান ও ত র অ সারীেদর িব ে  ৩০০-৪০০ কা  টাকার ট ারবািজ করার অিভেযাগ 
আেছ। এ ছাড়া িতিন িম দখল, চ দাবািজসহ মাহা দ র িবহাির ক াে  মাদক ও চারাই াস-িব েতর বসার িনয় ণ 
করেতন বেলও অিভেযাগ আেছ। ি  অিভযান  হেল িমজান ভারেত পািলেয় যাওয়ার পেথ ম েল আইন লা র াকারী 
বািহনীর হােত ধরা পেড়ন। এখন িতিন কারাগাের। সিত কার জন িতিনিধই বেট! 

 ি ডম িমজান নন, র ােবর অিভযােন ধরা পেড়েছন উ েরর আেরক কাউি লর তাের ামান রাজীব ও দি েণর কাউি লর 
ময় ল হক ওরেফ মন । ত েদর িব ে ও চ দাবািজ, মােকট দখল, জিম দখল, অৈবধ অ  ও মাদক রাখা, অৈবধ স দ আহরণ, 
িবেদেশ অথ পাচারসহ এ ার অিভেযাগ আেছ। িতন কাউি লর ার হওয়ার পর িতন ওয়ােডর বািস ারা আন  িমিছল বর 
কেরেছন, িমি  িবতরণ কেরেছন বেলও পি কায় খবর এেসেছ। অ িদেক ক ািসেনা বসাসহ নানা অৈনিতক কােজ জিড়ত থাকার 
দােয় দি ণ িস  করেপােরশেনর (িডএসিসিস) ৯ ন র ওয়ােডর কাউি লর মিম ল হক সাঈদেক বরখা  কেরেছ ানীয় সরকার 
ম ণালয়। িতিন পলাতক। ি  অিভযােনর আেগ এই ‘জনেসবকেদর’ িব ে  কউ কথা বলেল আওয়ামী লীেগর নতারা ত েক 
ষড়য কারী বা উ য়নিবেরাধী বেল িচি ত করেতন। এখন কী বলেবন? 



ই িস র িতনজন কাউি লর ার হওয়া এবং একজন বরখা  হওয়ার অথ এই নয় য আর কারও িব ে  চ দাবািজ দখলবািজ ও 
অৈবধ স দ আহরেণর অিভেযাগ নই। ি  অিভযােনর পর অেনক কাউি লরই গা-ঢাকা িদেয়েছন, কউ কউ িবেদেশ পািলেয় 
গেছন। যসব ওয়াড কাউি লেরর অিফস িক িদন আেগও জমজমাট িছল, তদিবরবাজেদর আনােগানা িছল, সসব অিফস এখন 

ফ কা। এেককজন ওয়াড কাউি লরই যিদ পদ বহার কের এভােব গডফাদার হেয় থােকন, অ  পদািধকারীরা কী কেরেছন, তা 
সহেজই অ মান করা যায়। আেগ সংবাদমা েম লাখ লাখ টাকার ন িতর খবর আসত। এখন আসেছ হাজার হাজার কা  টাকার। 

মতার অপ বহারকারী কাউি লরেদর বিশর ভাগই ২০১৫ সােলর িস  িনবাচেন আওয়ামী লীেগর মেনানয়ন বািগেয় িনেয় 
ভেবেছন, ত েদর আর ক পায়! দেলর সমথন পাওয়া মােনই িবজয় িনি ত হওয়া। আর িবজয় মােন িনজ িনজ এলাকার গডফাদার 

বেন যাওয়া। ত রা ‘ভ েলাক’ ময়রেদরও ব একটা পা া িদেতন না। ফেল ই িস র িনবাচেন আওয়ামী লীগ িনর শ িবজয় লাভ 
করেলও ‘ ময়র ম’ গ ত হয়িন। িনবািচত হওয়ার পর উ েরর ময়র আিন ল হক ত র অিফেস কাদারেদর দৗরা  কমােত 
গেল িতিন ভাবশালীেদর বাধার েখ পেড়ন। তারপরও আিন ল হক নগর ভবনেক যতটা স ব পির  রেখিছেলন। িতিন 
িত িত অ যায়ী ি ন ঢাকা ি ন ঢাকা করেত না পারেলও বশ িক  সাহসী পদে প িনেয়িছেলন। িতিন গাবতলী টািমনাল এলাকা 

যানজট  কেরিছেলন, তজগ ও াক া  সরােত পেরিছেলন। বািক কাজ েলা করার সময় পানিন। িনবািচত হওয়ার ই 
বছেরর মাথায় িতিন মারা যান। দি েণ ত র সহযা ী সাঈদ খাকন িকংবা উ ের ত র উ র ির আিত ল ইসলাম দনি ন কাজ 
কের গেলও িভশন িনেয় এেগােত পােরনিন। ড  তথা এিডস মশা দমেন ত েদর থতা অমাজনীয় বলেলও কম বলা হেব। 

ানীয় সরকার সং ার িনবাচেন কােনা দেলর িনর শ জয় িবজয়ীেদর মেন আ ি  বাড়ােলও অেনক সময় জনগেণর জ  
ঃেখর কারণ হেয় দ ড়ায়। এমনিক িবজয়ী দেলর জ  স  খকর হয় না। ২০১৫ সােল িবভ  হওয়া িস  িনবাচেন আওয়ামী লীগ 
য জয় পেয়েছ, ২০০২ সােল অিবভ  িস  িনবাচেন িবএনিপর জেয়র মা া িছল তার চেয়ও বিশ। ২০০১ সােলর জাতীয় িনবাচেন 

আওয়ামী লীগ এতটাই িব  িছল য ঢাকায় ময়র পেদ াথ  িদেতই সাহস পায়িন। ফেল িবএনিপর ময়র পদ াথ  সােদক হােসন 
খাকা ায় িবনা িত ি তায় িজেত যান। অিধকাংশ কাউি লর পদ িবএনিপর দখেল িছল। পরবত  সমেয় আমরা সই জেয়র 

ক ণ পিরণিতও দেখিছ। িবএনিপর চারজন কিমশনার ন হন অভ রীণ িবেরােধর কারেণ। একইভােব ২০১৫ সােলর িস  
িনবাচেন যখন আওয়ামী লীগ সেগৗরেব িবজয় কতন উিড়েয়িছল, তখন িক কউ ভাবেত পেরিছল তােদর উইেকট েলা এভােব পেড় 
যােব? 

ঢাকা িস  করেপােরশেন ত  ভােট থম ময়র িনবাচন হয় ১৯৯৪ সােলর ৩০ জা য়াির। এই িনবাচেন আওয়ামী লীেগর 
মাহা দ হািনফ িবজয়ী হন। িক  পরিদন লালবােগ িবএনিপর পরািজত কিমশনার (তখন কাউি লররা কিমশনার নােমই অিভিহত 

হেতন) াথ  আওয়ামী লীেগর জয়ী াথ র িবজয় িমিছেল িল কের সাতজনেক হত া কেরন। িবএনিপ আমেল চ াম িস  
করেপােরশেনও আওয়ামী লীেগর াথ  মিহউি ন চৗ রী িজেতিছেলন। আবার ২০১৪ সােল প চ িস েত িবএনিপর ময়র াথ রা 
জয়ী হেয়িছেলন। এেত ক ীয় সরকার ও ানীয় সরকােরর মে  য  ভারসা  র ার য়াস িছল, পরবত কােল স  এেকবাের 
ভেঙ পেড়। িবেরাধী দল থেক িনবািচত ময়র-কাউি লরেদর অেনেকর কানা হয় জলখানা। এেত িবেরাধী দল কতটা িত  

হেয়েছ জািন না, তেব সরকাির দল য মারা কভােব িত  হেয়েছ, তার মাণ আওয়ামী লীেগর কাউি লরেদর পািলেয় থাকা 
িকংবা ন িত ও স ােসর দােয় কারাগাের িনি  হওয়া। 

আগামী জা য়ািরর িনবাচেনর চহারা  কমন হেব তার ওপরই িনভর করেছ নগেরর বািস ারা নতম নাগিরক সবা পােবন িক 
পােবন না। আওয়ামী লীগ সরকার জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দওয়ার কথা বেল ঢাকা িস েক ই ভাগ কের  িস  
করেপােরশন িত া কেরেছ। এেত নগরবাসী এক নগর ভবেনর েল  নগর ভবন পেয়েছ, একজন ময়েরর েল জন ময়র। 
এর বাইের কােনা লাভ হেয়েছ বেল মেন হয় না। আমােদর রাজৈনিতক দল েলা জেয়র জ  পাের না এমন িক  নই। এ কারেণই 
আওয়ামী লীগ ি ডম পা র ক াডারেদর দেল টেন িনেত ি ধা কের  না। ি েযা া িজয়াউর রহমান িতি ত িবএনিপরও 
জামায়ােতর সে  গলাগিল করেত বােধ না। 

সাহরাব হাসান: থম আেলার  স াদক ও কিব, sohrabhassan55@gmail.com 
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