
    
আিমরােত িবিভn রােজয্ ‘iনেভsর’ িভসা িনেয় েসেজেছন eেকক জন বড় িবিনেয়াগকারী

েদশ েথেক লটু o চাঁদাবািজর টাকায় সংযুk আরব আিমরােত সmেদর পাহাড় গড়েছ িচিhত চাঁদাবাজ o
েটnারবাজরা। aেনেক ‘iনেভsর’ িভসা িনেয় েসেজেছন িবিনেয়াগকারী। ধু িচিhত েটnার o চাঁদাবাজরা
নন, িপিছেয় েনi রাজনীিতিবদ o চ gাম িসিট করেপােরশেনর কাuিnলরা। তারা আিমরােত িবিভn রােজয্
‘iনেভsর’  িভসা  িনেয়  েসেজেছন  eেকক  জন  বড়  িবিনেয়াগকারী।  েদশ  েথেক  পািলয়া  যাoয়া  বয্িkেদর
‘iনেভs’র িভসা েপেত সহায়তা করেছন eক বাংলােদিশ pবাসী। িতিন নাম pকাশ না করার শেতর্  বেলন,
গত  চার  মােস  কমপেk  200  বাংলােদিশেক  iনেভsর  িভসা  েপেত  সহায়তা  কেরিছ।  যােদর  িভসা  েপেত
সহায়তা কেরিছ তােদর েবিশর ভাগi রাজনীিতর সে  সm ৃk। pেতয্কজন বাংলােদিশ টাকায় িতন েথেক পাঁচ
লাখ খরচ কেরেছ iনেভsর িভসার েপছেন।’ eক pে র জবােব িতিন বেলন, ‘আরব আিমরােতর সরকার
কাuেক iনেভsর িভসা েদoয়ার আেগ িনজ েদেশ েকােনা কমর্কােn জিড়ত িছল িক না তা েদেখ না। যতkণ
পযর্n  আিমরােত  েকােনা  aপরাধ  কমর্কােn  জিড়ত  হেব  না,  ততkণ  eখােন  িনরাপদ।  তাi  বাংলােদিশ
aপরাধীরা  েসiফ  েজান  িহেসেব  েবেচ  িনেc  আরব  আিমরাতেক।’  জানা  যায়,  গত  দ-ুeক  বছর  ধেরi
বাংলােদেশর দধুর্ষর্ সntাসী, িচিhত চাঁদাবাজ eবং েটnারবাজেদর সংযুk আরব আিমরােত iনেভsর িভসা
েনoয়ার  pবণতা  েবেড়েছ।  সাmpিত  েদেশ দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযান   হেল  eেদর  সংখয্া  েবেড়েছ  আরo
কেয়ক ণ।  iনেভsর  িভসা  িনেয়  সংযুk  আরব  আিমরােত  aবsানকারীেদর  মেধয্  রেয়েছ  চ gােমর  শীষর্
েটnারবাজার o সntাসী বািহনী মদেদর aিভযুk যুবলীগ েনতা েহলাল আকবর েচৗধুরী বাবর, eসরা ল
হক, িদদা ল আলম, হািবব খানসহ চ gােমর aধর্শতািধক সntাসী। iনেভsর িভসা েনoয়ার েkেt িপিছেয়
েনi  চ gােমর  রাজনীিতিবদরাo।  সংযুk  আরব  আিমরােত  iনেভsর  িভসা  েনoয়ার  তািলকায়  রেয়েছন
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েটnার চাঁদাবািজর টাকায় আিমরােত িবিনেয়াগ|477736|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/477736/2019-11-25

1 of 2 11/25/2019, 12:15 PM



চ gাম  িসিট  করেপােরশেনর  কেয়কজন  কাuিnলর,  মহানগর  আoয়ামী  লীগ,  যুবলীগ  eবং  েscােসবক
লীেগর  কমপেk  20  েনতা,  চ gাম  utর  েজলা  আoয়ামী  লীেগর  eক  যুgসmাদকসহ  েজলা  o  uপেজলা
পযর্ােয়  কমপেk  20  জন  েনতা,  দিkণ  েজলা  আoয়ামী লীেগর  eক  শীষর্  েনতা  o  েজলা-uপেজলা  পযর্ােয়র
কমপেk 15 েনতা। সংযুk আরব আিমরােতর বাংলােদিশ কিমuিনিট েনতােদর সে  কথা বেল জানা যায়,
েদেশ দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযান  হoয়ার পর েথেক বাংলােদশ েথেক aেনক েনতা পািলেয় সংযুk আরব
আিমরােতর িবিভn  রােজয্ aবsান  করেছ। তারা  iনেভsর  িভসা িনেয় e  েদেশ িবিনেয়াগকারী েসেজেছ।
aেনেক  েকািট  েকািট  টাকা  িবিনেয়াগ  কের  বড়  বড়  pিত ান  গেড়  তুলেছ।  e  তািলকায়  রেয়েছন  েদেশর
িচিhত সntাসী, েটnারবাজ, চাঁদাবাজরা। িপিছেয় েনi আoয়ামী লীগ, যুবলীগ, েscােসবক লীেগর েজলা o
েকndীয় েনতারাo।

েটnার চাঁদাবািজর টাকায় আিমরােত িবিনেয়াগ|477736|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/477736/2019-11-25

2 of 2 11/25/2019, 12:15 PM


