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ei টাকার বড় aংশ যায় eমিপর পেকেট। eক সময় তািহরপুর eলাকার িমজানুর রহমান েসােহল নােমর eক ি  eমিপর সব 
কাজ করেতন। ফািজলপুর, বড়ছড়া বাজার, লাuেয়র গড় বাজারসহ eকািধক বাজার েথেক চাঁদা আদায় করেতন oi িমজান। তেব 
গত সাত বছর িমজােনর েকােনা হিদস েনi eলাকায়। 

 
তার ী েজাসনার সে  আলাপ কের জানা যায় রতেনর সে  িমজােনর স েক র্র কথা। েজাসনার ত  মেত, eমিপ হoয়ার পর 
েথেক িমজান িছল রতেনর ডান হাত। তার সব কাজi কের িদেতন িমজান। হঠাৎ কেরi দলীয় েকা েলর িশকার হেয় িমজান 
eলাকা ছাড়া হন। যখন eমিপর সে  িছেলন তখন বড়ছড়া বাজার, ফািজলপুর, িবশ পুর o লাuেয়র গড় বাজােরর েদাকানপাট 
িনয় ণ করেতন িমজান।  মােস স র েথেক আিশ লাখ টাকা পয র্  িতিনi তুেল িদেতন। িমজান eলাকায় েনi েকন তা জানেত 
চাiেল েজাসনা বেলন, দেলর েলাকজেনর সােথ িক িনয়া েযন ঝােমলা হiিছল। দীঘ র্িদন eলাকার বাiের থাকেলo ীর সে  িনয়িমত 
েযাগােযাগ েরেখেছন িমজান। তেব কার ভেয় তািহরপুর েথেক িবতািড়ত েস িবষেয় মুখ েখােলনিন েজাসনা। eিদেক স িত দুন িত 
দমন কিমশেন ei িমজানi aিভেযাগ কেরেছন eমিপ রতেনর িবরুে । 4রা aে াবর সং ািটর েচয়ার ান বরাবর eক aিভেযাগ 
প  আেস সুনামগ -2 আসেনর eমিপর িবরুে । েস aিভেযাগিট কেরন িমজান। e িনেয়o তািহরপুের চলেছ াপক আেলাচনা। েয 
িমজান eকসময় eমিপর সে  চলেতন িতিনi িকনা eমিপর িবরুে  aিভেযাগ েদন। নাম কাশ না করা শেত র্ সুনামগে র eকজন 
আoয়ামী লীগ েনতা বেলন, eমিপ রতেনর িবরুে  aিভেযােগর েশষ েনi। 3119 সােল হঠাৎ কেরi আoয়ামী লীেগর eমিপ হেয় 
যায়। কার মা েম হয় েসটাo জািন না। তািহরপুের আoয়ামী লীেগর তয্াগী েনতাকম েদর দূের সিরেয় িদেয়েছন িতিন। eেক eেক 
দেলর মে  িবeনিপ েনতােদর েবশ করান। তািহরপুেরর কয়লা আমদািনকারক সিমিতর সভাপিতo কেরন িবeনিপর eক 
েনতােক। সােথ আেরা কেয়কজনেক oi চে  িনেয় েনন eমিপ। ei চ  গত 22 বছর ধের সিমিতর নােম হাজার েকািট টাকা চাঁদা 
আদায় কেরেছ। আমরা eলাকাবাসী o ানীয় আoয়ামী লীগ েথেক aেনক িতবাদ কেরিছ। িক  eমিপ তার েলাকজন িদেয় 
সবাiেক হুমিকর মুেখ রােখন।  

 
eমিপ রতেনর জ  ধম র্পাশা uপেজলার নoদা ােম 2৯84 সােল। নoদা ােমর কৃষক আবদুর রশীদ oরেফ দােরাগ আলীর চার 
েছেল o িতন েমেয়র মে  রতন িদব্তীয়। তার বাবা ধম র্পাশার বাদশাগ  বাজাের eকসময় আটা িবি  করেতন বেল জািনেয়েছন 
ানীয়রা। 2৯99 সােল ধম র্পাশার বাদশাগ  u  িব ালয় েথেক eসeসিস পরী ায় থেম েফল কের িদব্তীয়বার পাস কেরন রতন। 

পের িসেলট পিলেটকিনক iনি িটuট েথেক িডে ামা iি িনয়ািরং পাস কেরন। যিদo জাতীয় সংসেদর oেয়বসাiেট ‘িবeসিস 
iি িনয়ার’ েলখা রেয়েছ রতেনর িশ াগত েযাগয্তা িহেসেব। িসেলট পিলেটকিনেক পড়ার সময় িসেলেটর সােবক eকজন eমিপর 
বািড়েত থাকেতন। েস সময় িতিন oi eমিপর eকিট েফান-ফয্াে র েদাকান তদারিক করেতন। িসেলেটর জগ াথপুর uপেজলায় 
েটিলেফান িবভােগ তার কম র্জীবন শুরু। oi সময় িতিন জৈনক িসিভল সাজর্েনর ী িবলিকস নূেরর কাছ েথেক 31 লাখ টাকা িনেয় 
জগ াথপুের আলাদা সাভ র্ার বিসেয় aয্াি নািবহীন েফােনর মা েম িভoআiিপ বসা শুরু কের aৈবধ স দ aজর্ন কেরন। পাoনা 
িনেয় িবলিকস নূর তার িবরুে  মামলাo কেরেছন। আoয়ামী লীেগর রাজনীিতেত খুব eকটা যু  না থাকেলo িবপুল aথ র্ েয় 
3119 সােল আoয়ামী লীেগর মেনানয়ন পান। e িনেয় দেল াপক সমােলাচনা রেয়েছ। জানা যায়, য়াত ভাবশালী eক েনতার 



হাত ধেরi আoয়ামী লীেগ পদাপ র্ন কেরন রতন। eরপর িতদব্ি তাহীন eকতরফা িনব র্াচেন পরপর আরo দুবার eমিপ হন িতিন। 

 
দুদেকর aিভেযাগপে   রতেনর যত স দ: দুদেক যাoয়া aিভেযাগ aনুযায়ী, রতন রাজধানী ঢাকা, সুনামগ , ধম র্পাশা, েন েকানা 
o েমাহনগে  24িট বািড়র মািলক। eর মে  ধম র্পাশায় িনজ ােম 21 েকািট টাকায় ‘হাoর বাংলা’ নােম িবলাসবহুল বািড় িনম র্াণ 
কেরেছন। বািড়িটর aিধকাংশ জিম সংখয্ালঘু সম দােয়র eক ি র কাছ েথেক দখল করা। সুনামগ  শহেরর মি কপুের েজলা 
পুিলশ লাiনেসর িবপরীেত 8 েকািট টাকায় বািড় েকেনন রতন। যার নাম েদয়া হেয়েছ ‘পােয়ল িপu’। বািড়িট eক ল ন বাসীর 
কাছ েথেক িকেন েনন িতিন। ধম র্পাশা uপেজলা সদের তার আরo সাতিট বািড় রেয়েছ। েমাহনগ  uপেজলা সদেরo রেয়েছ দুিট 
বািড়। েন েকানা েজলা শহেরo eকিট বািড় রেয়েছ। েন েকানা শহের তার মা-বাবার নােম েমিডেকল কেলজ করার জ  ায় 61 
েকািট টাকা েয় জিম য় কেরেছন িতিন। eছাড়া ঢাকার গুলশােনর িনেকতেনর কেয়কিট য্ােটর মািলক রতন। aিভেযাগ মেত, 
গত কেয়ক বছের তার সেহাদর যতন িময়ার নােম 611 eকর জিম েকনা হেয়েছ। oi জিমেত িবদুয্ৎ uৎপাদন াে র জ  eকিট 
িবেদিশ uৎপাদনকারী িত ােনর সে  চুি  কের ক  ƣতির কেরন িতিন। িক  তার uে  সফল হয়িন। oi েকা ািনর সে  
িত িত ভ  o েমাটা aে র পাoনা িনেয় েদনদরবার চলেছ। তাছাড়া রতেনর িনজ নােমo আেছ কমপে  71 eকর জিম। eিদেক 

দুদেকর aনুস ােন রেয়েছ, eমিপর েদেশর বাiের কানাডােতo বািড় থাকার aিভেযাগ। তাছাড়া েদেশ aিজর্ত িবপুল aে র aথ র্ 
িবেদেশ পাচােরর aিভেযােগর িবষয়িটo রেয়েছ সং ািটর aনুস ান েটিবেল। িনব র্াচন কিমশেন িনেজর সব্া র করা হলফনামায় িতিন 
3119 সােলর 32েশ নেভমব্র েলেখন, তার ী মাহমুদা েহােসন লতা 51 েতালা সব্েণ র্র মািলক। রেয়েছ 46 লাখ 34 হাজার 865 
টাকার জিম। তেব ীর েকােনা আয় েনi। িনেজর েমাট আয় 6 লাখ ৯7 হাজার 694 টাকা। েমাট স েদর পিরমাণ 2 েকািট 91 
লাখ 89 হাজার 433 টাকা। 3124 সােলর 8i নেভমব্র েদয়া হলফনামায় িনজ নােম স দ বৃি র পাশাপািশ ী লতার পিরচয় েদন 
বসায়ী। হলফনামায় ী লতােক পােয়ল েট  িলিমেটেডর পিরচালক uে খ কেরন। eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর সময় েদয়া 

হলফনামায় িতিন 634 দশিমক 38 eকর কৃিষজিম, 9 দশিমক 37 eকর পিরমােণর aকৃিষ জিম, eকিট aয্াপাট র্েম  eবং িনেজর o 
aংশীদািরেতব্র িতনিট বসা িত ান থাকার কথা uে খ কেরন। eকাদশ িনব র্াচেনর আেগ রতেনর িত aনা া জািনেয় ানীয় 32 
জন েনতা সুনামগ -2 আসেন আoয়ামী লীেগর মেনানয়ন দািব কেরন। রতন িনেজর মেনানয়ন িঠক রাখেত 36 েকািট টাকা য় 
কেরন বেল aিভেযাগ রেয়েছ। oi সময় রতন তার নােম-েবনােম থাকা রাজধানী ঢাকা, আশুিলয়া, ময়মনিসংহসহ িবিভ  ােন 
েবশিকছু জিম িবি  কেরন। 
 
তািহরপুের েযভােব গিঠত হয় চাঁদাবািজর চ : তািহরপুের কয়লা আমদািনকারক প নােমর িত ানিটর ানাের শত শত েকািট 
টাকা চাঁদাবািজর aিভেযাগ aেনকিদেনর। চাঁদাবািজর টাকা েথেক aিজর্ত aেথ র্ eমিপ রতনসহ তার চে র ায় সবাi স েদর 
পাহাড় গেড়েছন। চে র a তম দুi সদ  হেলন তািহরপুর কয়লা আমদািনকারক সিমিতর সভাপিত আলকাছ uি ন খ কার o 
সিচব রােজশ তালুকদার। সম িত ধানম ীর কায র্ালয়, সব্রা  ম ণালয়, দুদক o েজলা সাশেকর কায র্ালেয় সিমিতর শত শত 
েকািট টাকা আ সােতর িবষেয় িলিখত aিভেযাগ কেরেছন কয়লা আমদািনকারক, বসায়ী, িমক o eলাকাবাসীর পে  েসিলম 
iকবাল নােমর eক াি । aিভেযাগ সূ  বলেছ, 311৯ সােল আoয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার িকছুিদন পর তািহরপুর কয়লা 
আমদািনকারক সিমিতর িনব র্াচন aনুি ত হয়। েসi িনব র্াচেন আoয়ামী লীগ েথেক সভাপিত াথ  হন তৎকালীন তািহরপুর uপেজলা 
আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক আবুল েহােসন খান eবং িবeনিপ েথেক তািহরপুর uপেজলার পুর (u র) iuিনয়েনর বড়ছড়া 
ােমর আলকাছ uি ন খ কার। িক  েসi িনব র্াচেন আoয়ামী লীেগর eমিপ েমায়াে ম েহােসন রতন িবeনিপর াথ র পে  

aব ান েনন eবং িনেজর মতাবেল িবeনিপর াথ  আলকাছ uি ন খ কারেক িবজয়ী েঘাষণা করেত িনব র্াচন কিমশনেক বা  
কেরন। সভাপিতর আসন দখল করার পর িবশব্ রপুর uপেজলার লালারগাo ােমর রােশ  তালুকদােরর েছেল eমিপ রতেনর 
মদতপু  রােজশ তালুকদারেক সিমিতর সিচব িহেসেব িনেয়াগ িদেয় শুরু হয় সিমিতর নােম চাঁদাবািজ । তখন েথেকi  চলেছ তােদর 
চাঁদাবািজর রাজতব্। 311৯ সােলর আেগ পয র্  আoয়ামী লীেগর রাজনীিতর সে  যােদর েকােনা স ৃ তাo িছল না হঠাৎ কের 
eমিপর ছ ছায়ায় টাকার ভােব িবeনিপ েনতা আলকাছ uি ন খ কার বেন যান তািহরপুর uপেজলা আoয়ামী লীেগর সহ 



সভাপিত o তার েছেল ম র খ কার হেয় যান সুনামগ  েজলা যুবলীেগর যু  আহব্ায়ক। সিমিতর গঠনত  aনুযায়ী দুi বছর পর 
পর িনব র্াচন েদয়ার িনয়ম থাকেলo eমিপর মদেত আলকাছ uি ন খ কার 311৯ সাল েথেক দীঘ র্ 22 বছর তািহরপুর কয়লা 
আমদানীকারক সিমিতর সভাপিতর দািয়েতব্ বহাল তিবয়েতi রেয়েছন। ei দীঘ র্ সময় সিমিতর নাম ভািঙেয় িত 61 টন কয়লা o 
চুনা পাথর েথেক 4 হাজার টাকা কের চাঁদা আদায় কের যাে ন তারা। ei চাঁদা আদােয়র রিশদগুেলার েকানটােতi বিহ নমব্র েদয়া 
থােক না। ানীয়েদর দািব, 311৯ সাল েথেক e পয র্  কত েকািট টন কয়লা o চুনাপাথর e দুিট শু  ে শন িদেয় আমদািন হেয়েছ 
তার সিঠক িহসাব পাoয়া যােব সরকােরর রাজসব্ িবভােগ। e িহসাব টানেলi তােদর সিঠক চাঁদা আদােয়র িহসাব েবর হেয় আসেব। 
eছাড়াo নতুন াবসায়ীেদর সিমিতেত a ভুর্  করার সমেয় সিমিতর নােম 31 হাজার টাকার রিশদ িদেলo মূলত িত সদ  েথেক 
61 হাজার েথেক 6 লাখ টাকা পয র্  চাঁদা আদায় করা হয়। aিভেযােগ আেরা uে খ করা হয়, িবগত 22 বছের তািহরপুর কয়লা 
আমদািনকারক সিমিতর aধীন 3িট শু  ে শেনর পাটলাi নদী পেথ িতিদন ায় 4শ ি ল বিডর বা েহড েনৗকা o কােগ র্া কয়লা, 
চুনা পাথর পিরবহন কের েদেশর িবিভ  a েল যায়। eসব কয়লা o চুনা পাথরবাহী েনৗকা েথেক আমদািনকারক সিমিতর নাম 
ভািঙেয় িতিদন গেড় 21 লাখ টাকা চাঁদা আদায় করেছ ei চ িট। eমনিক েদেশর টাকা িবেদেশ পাচােরর aিভেযাগo রেয়েছ 
সিমিতর সভাপিত আলকাছ uি ন খ কার o তার েছেল ম র খ কােরর িবরুে । যিদo aিভেযাগ aসব্ীকার কেরেছন আলকাছ 
uি ন খ কার। িতিন মানবজিমনেক বেলন, তার িবরুে  uঠা aিভেযাগ সতয্ নয়। মামলার কারেণ সিমিতর িনব র্াচন হে  না। 
eজ  িতিন দীঘ র্ িদন দািয়েতব্ আেছন।  
 
aনুস ােন জানা যায়, 2৯৯5 সােলর আগ পয র্  ei আলকাছ uি ন খ কার টয্ােকরঘােটর চুনাপাথর েকায়ারীেত মািট কাটার 
িমকেদর সদ র্ার িহেসেব কম র্রত িছেলন । পরবত েত হঠাৎ কেরi িমকেদর জনবল েদিখেয় তৎকালীন িবeনিপর eমিপর সে  

তার সখয্তা গেড় uেঠ eবং িবeনিপর eকজন সি য় কম  বেন যায়। েসi সময় আলকাছ uি ন তৎকালীন eমিপর েলাক পিরচেয় 
িনেজi সিমিত কের হেয় যায় সভাপিত। eকাধাের ায় eক যুগ সিমিত পিরচালনা কেরন। eক যুেগ সিমিতর নাম ভািঙেয় লািঠয়াল 
বািহনী িদেয় চাঁদাবািজ কের রাতারািত আ ল ফুেল কলা গাছ হেয় যান। েস সময় িবeনিপর তৎকালীন ভাiস েচয়ার ােনর eকিট 
জনসভায় সব্ণ র্ িদেয় িনিম র্ত ধােনর শীষ uপহার েদন ei আলকাছ uি ন খ কার। 311৯ সােল আoয়ামী লীগ সরকার মতায় 
আসার পর আলকাছ uি ন হেয় যান আoয়ামী লীগ কম । েয eলাকার পাথর uে ালেনর েকায়ারীেত আলকাছ uি ন মািট কাটার 
কাজ করেতন, েসi eলাকায় গত চার বছর আেগ বড়ছড়ােত জয়বাংলা বাজার নােম eকিট বাজার িত া কেরেছন। েস বাজাের 
রেয়েছ 911 েদাকান। িতিট েদাকােনর জায়গা িবি  কেরেছন 71 হাজার টাকায়। েস বাজােরi বত র্মােন তার রেয়েছ কেয়কিট 
িবলাস  ভবন , িতনতলা বািড়। শুধু তাi নয় বাজােরর জ  িবদুয্ৎ য় কের আনার নাম কের িত েদাকান িহেসেব েনয়া হেয়েছ 
9111 টাকা।  িনেজর eলাকা ছাড়াo সুনামগ  েজলা শহের আলকাছ uি েনর রেয়েছ  eকািধক বািড়-মােক র্টসহ aসংখয্ জায়গা। 
স িত সুনামগে র নবীনগের ায় শত েকািট টাকা েয় eকিট হাসপাতাল িনম র্ােণর কাজ চলমান রেয়েছ তার। eছাড়ারাo 
সুনামগে র পাশব্র্বত  হালুয়ারঘাট eলাকায় রেয়েছ িবশাল দুিট iটা েখালা। েয আলকােছর eক সময় িদনািতপাত করেতi ক  হেতা 
কেয়ক বছেরর বধােন িতিন আজ শত শত েকািট টাকার মািলক। তািহরপুর কয়লা আমদািনকারক সিমিতর নােম শত শত েকািট 
টাকা চাঁদা uে ালন করেলo েকানিদন সিমিত eলাকার রা াঘােটর েকােনা u য়ন কেরনিন বেল ানীয়েদর aিভেযাগ।  
 
দুদেকর aনুস ান o িবেদশযা ায় িনেষধা া: স িত চালু হoয়া শুি  aিভযােনর মে i eমিপ রতনসহ eকািধক ভাবশালী 
আoয়ামী লীগ েনতার স েদর aনুস ান শুরু কের দুন িত দমন কিমশন। ei aনুস ােনi ত  েমেল রতন িবেদেশ aথ র্ পাচারসহ 
নানা aিনয়েমর সে  জিড়ত। eরi সূ  ধের গত 35েশ aে াবর দুদেকর ধান কায র্ালয় েথেক তার িবেদশযা ায় িনেষধা া েচেয় 
পুিলেশর িবেশষ শাখায় িচিঠ পাঠােনা হয়। oিদেক aিনয়েমর aিভেযাগ মাণ েমলায় eমিপ রতেনর িদব্তীয় ী তানিভ ঝুমুর চাকির 
েথেক বরখা  হন। াথিমক িশ া aিধদ ের eমিপ রতেনর ভােব o তদিবর কিরেয় িতিন তরং াথিমক িব ালয় েথেক 
েডপুেটশেন আেসন সুনামগ  সদর uপেজলার েতঘিরয়া সরকাির াথিমক িব ালেয়। েসখােন aসু তাজিনত কারণ েদিখেয় মা  
eকিদেনর ছুিট িনেয়িছেলন তানভী ঝুমুর। aথচ eরপর েথেক গত 21 মাস ধের িব ালেয় যানিন ei িশি কা। aথচ েবতন-ভাতা 
সবi িঠকমত তুেলেছন তানভী ঝুমুর। নানা aিভেযােগর িবষয় আেলাচনায় আসায় eমিপ রতন িনেজেক আড়ােল িনেয় যান। দলীয় 
েকান কম র্সূিচেতo aংশ িনে ন না। ম নগের eকিট কম র্সূিচেত aংশ িনেত েগেল ানীয় েনতাকম রাi ম  েথেক তার ানার 
নািমেয় েদন। পের িতিন েসখােন যানিন। সরজিমন খবর সং েহর সময় তার িনব র্াচনী eলাকায় েযাগােযাগ কের eমিপ রতনেক 
পাoয়া যায়িন। পের ব  েনয়ার জ  েটিলেফান করেলo িতিন েফান ধেরনিন। 
 


