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এমপির ছ োঁয়ায় ‘ট্রলার ছমাস্তাক’ ছকাটিিপি 

 

ছমাস্তাক আহমদ 

সুনামগঞ্জ-১ আসভনর এমপি হওয়ার ির ইপঞ্জপনয়ার ছমায়াভেম ছহাভসন রিন শুধু পনভের োগ্যই বদল কভরনপন। িার ছ োঁয়া ছিভয় আঙুল ফুভল 

কলাগা  বভন ছগভ ন িার সহভ াগীরাও। িাভদরই একেন মধ্যনগর থানা যুবলীগ সোিপি ছমাস্তাক আহমদ। 

এলাকায় পিপন ‘ট্রলার ছমাস্তাক’ পহভসভব ছবপি িপরপিি। ‘রিন নামক আলাপদভনর ছিরাগ’ ছিভয় এক সমভয়র ট্রলারিালক ছমাস্তাক এখন 

ছকাটিিপি। থানা পুপলভির কা  ছথভক ছমাটা অংভকর মাভসাহারা, পবপনভয়াগ  াড়াই প্রোব খাটিভয় েলমহাল ছথভক অথ থ আদায়, ঠিকাদাপর কাভে 

োগ বসাভনা, িদপবর বাপিেয  াড়াও মাদভকর ব্যবসা কভর ছকাটি ছকাটি টাকা বাপনভয়ভ ন ছমাস্তাক। 

কুঁভড়ঘভর েন্ম ছনয়া ছমাস্তাভকর ধম থিািা উিভেলার মধ্যনগর বাোভর ৩ িলা িাকা বাপড়  াড়াও পিপন এখন িার-িারটি বাপড়র মাপলক। গি ১০ 

ব ভরর ব্যবধাভন বহু েপমর মাপলক হওয়া  াড়াও হভরক রকম ব্যবসাও দোঁড় কপরভয়ভ ন পিপন এরই মভধ্য। ছ ভড় পদভয়ভ ন ট্রলার িালাভনার 

কােটি। সরকাপর োয়গা দখভলর অপেভ াগ ছিা আভ ই। 

একাপধক ব্যাংক পহভসভব রভয়ভ  িার লাখ লাখ টাকা। রােধানী টাকার অপেোি এলাকায় বসবাস করা  াড়াও িভড়ন দাপম গাপড়ভি। ছমাস্তাক 

 াড়াও িার আরও ১০ োই ছগাটা এলাকা দাবভড় ছবড়াভেন। 

ধম থিািার এক েনপ্রপিপনপধ যুগান্তরভক োনান, ছমাস্তাকরা ২০০৮ সাভলর আভগ ট্রলার িাপলভয় েীপবকা পনব থাহ করভিন। এমপি রিন এলাকায় 

আসার ির ছথভক িাভদর অথ থননপিক উন্নপি ঘটভি থাভক। ট্রলার িালাভনা ছ ভড় ছ াগ ছদন রােনীপিভি। এমপির কাভ র ছলাক হওয়ায় এখন 

এলাকায় সবভিভয় প্রোবিালী িারা। 

ছমাস্তাক ও িার োইভদর আশ্রয়-প্রশ্রয় ছদয়ার অপেভ াগ সম্পভকথ োনভি িাইভল সুনামগঞ্জ-১ আসভনর এমপি ইপঞ্জপনয়ার ছমায়াভেম ছহাভসন রিন 

বভলন, এ ব্যািাভর ছকাভনা মন্তব্য করভি িাই না। িভব আিনারা এলাকার িামীম আহমদ মুরাদ, ছরোউল করীম িামীম, আলমগীর কপবর ও 

নুরুল হুদা মুকটসহ অভনভকর সম্পভকথ ছখোঁেখবর ছনন, িারা কী প ল আর এখন কী হভয়ভ । 

পিপন বভলন, ছকউ েপমদাভরর ঘভর েন্ম ছনয়পন, আমার বাবাও কৃষক প ভলন। দয়া কভর আিনারা এভদর ব্যািাভরও ছখোঁেখবর ছনন। পবষয়টি 

স্পি থকাির, মন্তব্য করব না। মন্তব্য কভর ছকাভনা লাে হয় না। 

সম্প্রপি ঢাকার অযাবাকাস কনভেনিন ছসন্টাভর েোঁকেমভকর সভে ছমভয়র পবভয় পদভয়ভ ন ছমাস্তাক। পবভয়র অনুষ্ঠাভন মন্ত্রী, এমপি, আ’লীগ 

ছনিাকমী, সরকাপর কম থকিথা  াড়াও বহু ছলাক ছ াগ ছদন। আড়ম্বরপূি থ ও ব্যয়বহুল এ পবভয়র অনুষ্ঠান এখন এলাকাবাসীর মুভখ মুভখ। 

বলাবপল হভে, মাত্র এক দিক আভগও ইপঞ্জনিাপলি ছনৌকা িাপলভয় েীবন পনব থাহ করা একেন সাধারি মাপি এক আশ্চ থ আলাপদভনর ছিরাগ 

ছিভয়ভ ন পনশ্চয়ই। না হভল এি পবত্ত-ববেভবর মাপলক পিপন হন পকোভব। 

এলাকায় গুঞ্জন রভয়ভ , ঢাকার অপেোি এলাকায় িার একাপধক পবলাসবহুল বাপড় ও দাপম গাপড় রভয়ভ । িপরবার পনভয় ছমাস্তাক ঢাকার একটি 

অপেোি এলাকায় বাস করভ ন। এমপির পপ্রয়োেন হওয়ায় ঢাকায় বভসই সুনামগভঞ্জর সবপকছুর ওির িার পনয়ন্ত্রি রভয়ভ । রভয়ভ  একটি 

পনেস্ব বাপহনীও। 

এলাকাবাসীর সভে কথা বভল োনা  ায়, পনম্নমধ্যপবত্ত িপরবাভর েন্ম ছনয়া ছমাস্তাক আহভমদ ছেলার ধম থিািা উিভেলার মধ্যনগর থানা 

পবএনপির সাভবক সহ-সোিপি কামাউড়া গ্রাভমর সুরুে আলীর ছ ভল। ১০ ব র আভগও ট্রলার িাপলভয়ই সংসার িালাভিন ছমাস্তাক। ফভল 

এলাকায় পিপন ‘ট্রলার ছমাস্তাক’ নাভমই ছবি িপরপিি। 

২০০৬ সাভল উিভেলার মধ্যনগর বাোর উন্নয়ভনর কাে িায় িাভয়ল ছট্রপ ং কভি থাভরিন নাভমর ঠিকাদাপর প্রপিষ্ঠান। প্রপিষ্ঠানটির স্বত্বাপধকারী 

হভলন ইপঞ্জপনয়ার ছমায়াভেম ছহাভসন রিন। 

ট্রলাভর মালামাল িপরবহভনর কারভি িৎকালীন ঠিকাদার রিভনর সভে ঘপনষ্ঠ সম্পকথ গভড় ওভে ছমাস্তাভকর। ২০০৮ সাভলর োিীয় সংসদ 

পনব থািভন সুনামগঞ্জ-১ আসভন এমপি িভদ পবেয়ী হন ছসই িাভয়ল ছট্রপ ং কভি থাভরিন স্বত্বাপধকারী ঠিকাদার ছমায়াভেম ছহাভসন রিন। উভড়এভস 

জুভড় বসা এমপি রিনভক স্থানীয় ছনিারা গ্রহি না করায় অনুগি পহভসভব ছমাস্তাক ও িার ১০ োইভক কাভ  ছটভন ছনন। 

এরির শুধু এপগভয়  াওয়ার িালা ছমাস্তাভকর। একি থাভয় মধ্যনগর টু কলমাকান্দা, মধ্যনগর টু োভকারভকানা রুভট োড়ায় ইপঞ্জনিাপলি ছনৌকা 

িালাভনার কাে ছ ভড় ছদন পিপন। মধ্যনগর থানা যুবলীভগর কমী পহভসভব আত্মপ্রকাি ঘভট। 
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অল্প সমভয়র মভধ্যই হভয়  ান মধ্যনগর থানা যুবলীভগর আহ্বায়ক। িভর বাপগভয় ছনন মধ্যনগর থানা যুবলীভগর সোিপির িদটিও। ছগাটা এলাকায় 

রােত্ব কাভয়ম কভরন ছমাস্তাক ও িার ১১ োই। 

ছখোঁে পনভয় োনা ছগভ , ছসানালী ব্যাংভকর মধ্যনগর িাখায় রভয়ভ  িার একাপধক অযাকাউন্ট। ছসানালী ব্যাংক মধ্যনগর িাখায় ঠিকাদাপর 

প্রপিষ্ঠান ‘পপ্রন্স এন্টারপ্রাইে’র নাভম ছমাস্তাভকর (নং- ৫৯০৭১০২০০০৩৮৯) অযাকাউন্ট রভয়ভ । এ ব র অযাকাউভন্ট ৬০ লাখ টাকা ছলনভদন হয়। 

এখনও এ অযাকাউভন্ট রভয়ভ  ৩০ লাখ টাকারও ছবপি। 

একই িাখার িার আরও একটি (নং- ৫৯০৭২০০০০০৩৪১) অযাকাউভন্ট গি ২ ব ভর প্রায় দুই ছকাটি টাকা ছলনভদন হভয়ভ । ছফব্রুয়াপর ও মাভি থ 

প্রায় ছকাটি টাকার ছবপি ছলনভদন হয়। 

২০১২ সাভল মধ্যনগর বাোভরর োভকারভকানা ট্রলার ঘাট এলাকায় সরকাপর খাস েপম দখল কভর ছসখাভন আভনায়ারা ম্যানিন নাভম েবন পনম থাি 

কভরভ ন ছমাস্তাক। ওই ব রই মধ্যনগর থানার সামভন েননক পমনা ছদ’র পলে ছনয়া েপম দখল কভর ছসখাভনও েবন কভরভ ন। 

মধ্যনগর মভহিভখালা ছরাভ র হাসিািাভলর িাভি সরকাপর খাস েপম অনবধোভব পলে পনভয় ছসখাভন টিনভি  বাপড় কভরভ ন। এ পনভয় 

এলাকাবাসীর মভধ্য নানা ছষাে রভয়ভ । 

এমপি রিভনর আশ্রয়-প্রশ্রভয় ছমাস্তাভকর বড় োই আবদুস িহীদ আোদও ফুভল-ছেঁভি উভেভ ন। মধ্যনগর পবপি উচ্চ পবদ্যালভয়র গেপন থং বপ র 

সদস্য থাকা অবস্থায় স্কুভলর এক  াত্রীর সভে অিালীন আিরি করা  াড়াও িাভক এসএসপস িরীষায় অংিগ্রহভি বাধা সৃপির অপেভ াগ আভ  

িার পবরুভে। িভর এমপি রিভনর মধ্যস্থিায়ই পবষয়টি সুরাহা হয়। 

এলাকায় আোভদর রভয়ভ  পনেস্ব বাপহনী। ছমাস্তাভকর অন্য দুই োই ছরোউল ও আল-আপমভনর পবরুভে মাদক ব্যবসার অপেভ াগ রভয়ভ । এমপি 

রিভনর ঘপনষ্ঠেন পহভসভব আোদ বাপগভয় পনভয়ভ ন মধ্যনগর থানা কপমউপনটি পুপলভির ছসভেটাপরর িদটিও। 

দলীয় ছনিাকমীরা বলভ ন, গি উিভেলা পনব থািভন ছনৌকা প্রিীভকর মভনানীি প্রাথী িামীম ছহাভসন মুরাভদর সরাসপর পবভরাপধিা কভর এমপি 

রিভনর োইভক পবভরাহী প্রাথী পহভসভব পবেয়ী করার ছি ভন ছমাস্তাকসহ িার ১১ োইভয়র পবরাট ভূপমকা প ল। 

ধম থিািা উিভেলা পনব থাহী অপফসার ছমাহাম্মদ ওবায়দুর রহমান যুগান্তরভক বভলন, আিনার মাধ্যভম এ প্রথম দখভলর কথা োনলাম। ছখোঁে পনভয় 

িথ্য সঠিক হভল অপে ান িাপলভয় সরকাপর েপম দখলমুক্ত করা হভব। মধ্যনগর থানার ওপস ছসপলম ছনওয়াে ছুটিভি। 

কথা হয় োরপ্রাপ্ত পহভসভব দাপয়ত্ব িালনকারী এসআই ছসাভহল আহমভদর সভে। পিপন যুগান্তরভক বভলন, ছমাস্তাকভক ছমাটা অংভকর মাভসাহারা 

ছদয়ার পবষয়টি আিনার কা  ছথভক প্রথম শুনলাম। এরকম ছকাভনা পকছু োপন না। কপমউপনটি পুপলভির কপমটি অভনক আভগর। দাপয়ত্বপ্রাপ্তরা 

পবিপকথি পকনা োপন না। আমরা োপন িারা এলাকার রােনীপিপবদ। 

সব অপেভ াগ অস্বীকার কভর মধ্যনগর থানা যুবলীগ সোিপি ছমাস্তাক আহমদ যুগান্তরভক বভলন, মধ্যনগর বাোভর ছিষ মাথায় আমরা পিন োই 

পমভল দুই িলা একটা পবপডং কভরপ । এ াড়া আমাভদর আর ছকাথাও িাকা দালান ছনই। কখভনাই ট্রলারিালক প লাম না, সব সময়ই আমাভদর 

৪-৫টি ট্রলার থাভক। মাপিরা িালায়। এখনও একটি ট্রলার রভয়ভ । 

ব্যাংভক ছকাভনা টাকা ছনই দাপব কভর ছমাস্তাক বভলন,  া আভ  িা একটি ব্যাংক ছেটভমভন্টর েন্য। আমার োই আোভদর ছকাভনা বাপহনী ছনই, 

ছরোউল ও আল-আপমন মাদক ছিা দূভরর কথা ছকাভনা ধরভনর অনবধ ব্যবসার সভে েপড়ি নয়। এসব অপেভ াগ সম্পূি থ পমথ্যা। এটা আমার ও 

আমার িপরবাভরর পবরুভে ষড় ন্ত্র। 

সরকাপর েপমভি িাকা দালান করা  ায় পকনা োপন না উভেখ কভর ছমাস্তাক বভলন, পরভিাট থ না করভল হয় না। গপরবভদর ছমভর কী করভবন। আর 

 পদ ছলখভিই হয়  ািাই-বািাই কভর পলখভবন। 

 


