
আ ডারওয়া  দখেল মিরয়া নতনু প
কারাগার, বাই ও ভারত থেক শীষ স াসীেদর নতনু তৎপরতা, আবার হেব অিভযান

ঢাকার আ ডারওয়া  নতুন কের দখেলর িত চলেছ। শীষ কেয়কজন অপরাধী িনজ  বািহনী শি শালী
করেত গাপেন নানা তৎপরতা চালাে । অে র মজদু গেড় তলুেছ তারা। টােগট কের দেল িভিড়েয় িবিভ
এলাকার  ‘িকেশার  গ াং’-এর  হােত  তেুল  িদে  অত াধিুনক  অ ।  স িত  ক ািসেনােক  ক  কের
আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সবা ক অিভযােনর পর টালমাটাল হেয় পেড় আ ডারওয়া । কাে  থাকা
দািগ  ভাবশালী  অপরাধীরাও  আ েগাপেন  চেল  যায়।  ছিড়েয়-িছিটেয়  পেড়  মাঠ  পযােয়র  স াসীরা।
আ ডারওয়াে র  িনয় ণ  হাতছাড়া  হেয়  পেড়  তােদর।  এ  অব ায়  ফাকঁা  আ ডারওয়া  দখেলর  নানা
ম করণ  হয়  শীষ  অপরাধীেদর  মেধ ।  দশ-িবেদশ এমনিক জলখানায়  বেস ঢাকা  দখেল  বঠক

করেছ। িনেদশনা পাঠাে  অ সারীেদর কােছ। িবেশষ কের শীষ ই স াসী নতনু কের মাঠ দখেল মিরয়া
হেয়  উেঠেছ।  এেদর  একজন  কারাব ী  িকলার  আ াস,  অপরজন  ল ডেন  আ েগাপেন  থাকা  িজসান।
সংি রা বলেছ, িকলার আ াস এবং িজসান এ মুহেূত আ ডারওয়াে  সবেচেয় বিশ তৎপর। আইনশৃ লা
র াকারী বািহনীর সূ েলা বলেছ, ক ািসেনা িনেয় য ধরেনর অিভযান  হেয়েছ, তা কৃত অেথ শষ
হয়িন। িশগিগরই সবা ক অিভযান আবারও  হেব। আর এ অিভযানিট হেব আ ডারওয়াে র িব ে ।
বাংলােদেশর সীমা  এলাকা েলােত নজরদাির বাড়ােনা হেয়েছ। িনি  না হওয়া পয  সবা ক অিভযান
চলেতই থাকেব। এমন টােগট রেয়েছ সংি েদর। ঢাকা  মহানগর পুিলেশর মুখপা  অিতির  কিমশনার
মিন ল ইসলাম বেলন, আ ডারওয়াে র কােনা  স াসী  যােত সি য় না  হেত পাের আমােদর গােয় া
কায ম অব াহত রেয়েছ। পলাতক শীষ স াসীরা কােনা ধরেনর অপতৎপরতার েযাগ িনে  িকনা স
িবষেয়ও তী  নজর রাখা হে । িতিন বেলন, বআইিন কমকা ড বরদা  করা হেব না। কারও িব ে  কউ
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িমজা মেহদী তমাল ও সাখাওয়াত কাওসার
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কােনা ধরেনর চাদঁাবািজ, মা ািনর ব াপাের অবিহত করেল আমরা যথাযথভােব কাযকর ব ব া নব।

সংি  একািধক সূ  জানায়, আ ডারওয়াে র হাতবদল করেত এক বছর ধেরই টপেটররেদর মেধ  অি রতা
িবরাজ করিছল। নানা  সমীকরণ দখা  দয় তােদর মেধ । দীঘিদেনর পলাতক ও দশা রী  শীষ  স াসী
িজসান ঢাকার িনয় েণ িবেদেশ বেসই তৎপরতা চালােত থােক। ঢাকার িবিভ  এলাকায় মহড়া  কের।
চাদঁাবািজসহ নানা  অপরাধ  কমকা ড িনয় েণ তার অ সারীেদর সি য়  রােখ। বাইেয় থেকই স তার
পিরক না মেতা কাজ চালােনার চ া করেত থােক। ক ািসেনাকাে ডর আেগ আ ডারওয়াে র গডফাদার
িঠকাদার িজ ক শামীমসহ বশ কেয়কজন ঢাকার গডফাদার বাই িগেয় তার সে  দখা সা াৎও কেরন।
িনয়িমত মােসায়ারা  িদেয় আসেতন। আর কারাব ী  িকলার আ াস ইিতমেধ  ঢাকার িমরপুর,  কাফ ল,
ভাষানেটক, আগারগাওঁ, শওড়াপাড়াসহ উ েরর িবরাট অংশ িনয় ণ করেছ। সরকাির ট ডারসহ সখানকার
চাদঁাবািজও এখন তার িনয় েণ। জেল থেকই এসব িনয় ণ করেছ তার লাকজন িদেয়। এখন স পুেরা
ঢাকার িনয় ণ নওয়ার চ া চালাে । িজসানও রেয়েছ সবা ক চ ার মেধ ।

সূ মেত, ল ডেন থেক পুনরায় বাই ফরত শীষ স াসী িজসান আহেমেদর ই সহেযাগীেক িট এেক-২২
এবং গালাবা দসহ ফতার কের ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলশ (িডিব)। একজন িঠকাদার একই সে
রাজৈনিতক নতােক হত ার টােগেট এসব অ  সং হ কেরিছল িজসােনর সহেযাগীরা। দীঘিদন ধের একসে
কাজ করেলও ভাগাভািগ িনেয়  তােদর িনেজেদর মেধ  িবেরাধ  তির হয়। িবেরাধেক ক  কের িকিলং
িমশেনর িস া  নয় িজসান। আর এই িমশন সাকেসস করেতই এই শি শালী িট অ  ঢাকায় আনা হয়।
নতৃ দানকারী ললাট নােমর একজনেক ফতার করেত পােরিন পুিলশ। তেব মােঠ সি য় রেয়েছ িজসান
েপর অ ত অধশতািধক ক াডার। সূ  জানায়, ক ািসেনার িব ে  অিভযান  হেল কােনা  বািহনীর

সদ ই আর মােঠ থােক না। দড় মাস ধের ঢাকার আ ডারওয়া  অিনয় ণ অব ায় রেয়েছ। এ েযাগিট
কােজ নওয়ার চ া করেছ শীষ অপরাধীরা।

ঢাকা  মহানগর গােয় া  পুিলশ ধান আব ল বােতন বেলন,  িবেদশ পলাতক এবং কারাব ী  স াসীরা
মােঝমেধ  রাজৈনিতক অি রতার েযাগ নওয়ার চ া কের। তেব আমােদর দৃি র বাইের কউ নয়।

এর আেগ অপর শীষ স াসী ইেডন আসলাম কারাগার থেক বর হওয়ার পিরক না িনেয়িছল। গত বছর
তার বর হওয়ার পিরক না ভে  যায় গােয় া তৎপরতায়। সব মামলায় খালাস পেলও একিট মামলায়
িতিন আটেক থােকন। ঢাকার পিরি িত অ ল না হওয়ায় বর হওয়ার িস া  বািতল করেত হয় তােক।
সূ মেত,  বাংলােদেশর  আ ডারওয়াে র  ডন  ত বাইেনর  সেক ড ইন  কমা ড  মা া  মা দ ভারেতর
কারাগার থেক ছাড়া পেয়েছন। ছয় মাস আেগ িতিন কলকাতার একিট কারাগার থেক মুি  পেয়ই ঢাকায়
যাগােযাগ  করেত   কেরন।  ত  বাইেনর  চাদঁাবািজর  পেকট েলা  সি য়  রাখেত  মা া  মা েদর

তৎপরতা বেড় যায়। িক  ক ািসেনা অিভযােন িপিছেয় যায় মা া মা দ।

এিদেক ক ািসেনা  অিভযােন  ফতার িজ ক শামীেমর ঘিন  সহেযাগী  রানা  মা া  এবং  রনক, পলাশ
আবারও সি য়  হেয়  ওেঠ। শামীেমর িবিভ  কে  সরবরাহ কেরেছন এমন অেনকেক বেকয়া  পাওনা
চাইেত গেল তারা মের ফলার মিক িদে ন। এ ঘটনায় িজএম ইি িনয়ািরংেয়র মািলক ইমাম আজম
তালকুদার  নােমর  এক  ভু েভাগী  ৩  িডেস র  প ন  থানায়  িজ  ক  শামীেমর  পাটনার  দ  িব াস
ইি িনয়ািরংেয়র মািলক ফজলরু করীম চৗধরুীর নােম ৫৫ লাখ টাকার একিট তারণা  মামলা কেরেছন।
ইমাম আজম এ িতেবদকেক বেলন, পন আমার দওয়া িবেলর বাউচার ট ািরং কের আমার ৫৫ লাখ
টাকা মের িদেত চাইেছ। উে া ১০ লাখ টাকা দািব করেছ। মােঝ িকছু িদন আ েগাপেন থাকেলও তারা
এখন সি য়। আমার দওয়া িবেলর কাগজ ট ািরং কের তারা দািব করেছ উে া ১০ লাখ টাকা পােব।

জানা গেছ, িজ ক শামীেমর সেক ড ইন কমা ড রানা মা া এবং রনেকর নতেৃ  তার ক াডাররা িবিভ
সরকাির  ও  বসরকাির  িত ােন  িগেয়  িনেজেদর  উপি িত  জানান  িদে ন।  চার  করেছন,  শাসনেক
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ম ােনজ কেরই তারা  এলাকায়  িফেরেছন। মােঝ  মােঝই তােদর  দখা  যায়  কারাব ী  কালা  িফেরােজর
অিফেস  এবং  করানীগ  এলাকায়।  ২০০৮  সােল  িমরপুেরর  কাজীপাড়ায়  এ ােপােলােক  হত া  কেরই
আেলাচনায়  আেসন রানা মা া। এরপর তার কদর বােড় মিতিঝল এলাকার স াসীেদর কােছ। সবেশষ
তােক বেছ নন িজ ক শামীম। সূ মেত,  থাইল া ড থেক মাহা দপুর,  আদাবর,  ামলী,  কল াণপুর
এলাকায় সি য় নবী উ াহ নবীর ক াডার জািহদ, স টু, িম টু। িকছু িদন আেগ গাপেন দেশ আেস তারা।
স িত নবীর ঘিন  সহেযাগী জিহেরর নতৃে  একদল অ ধারী মাহা দপুর িশয়া মসিজদ এলাকায় ওিল
নােমর এক পিরবহন িমকেক িপেয় আহত কের। এক শীষ স াসীর সহেযাগী কাইল া বাদল মাহা দপুর
বাস া ড এলাকায় এবং ঢাকা উদ ান ও চাদঁ উদ ান এলাকায় ইমন সি য় হেলও তােদর িদেক নজর িদে
অ  শীষ স াসীেদর সহেযাগীরা। 

২০০১ সােল ২৩ শীষ স াসীর নাম ঘাষণা করা হয়। তােদর মেধ  বতমােন কারাগাের রেয়েছ আটজন।
মারা  গেছ  চারজন।  অিভেযাগ  থেক  অব াহিত  পায়  জন।  পলাতক নয়জন।  পলাতকেদর  তািলকায়
রেয়েছন মা া মা দ। িজসান বাই, তানভী ল ইসলাম জয় থাইল াে ড, তাজগীর মালেয়িশয়া, কাশ,
িবকাশ াে । লদার িলটন নপােল। কারওয়ানবাজােরর আিশক ভারেত, মগবাজােরর রিন বাইেয়, গলা
কাটা  নািছর ইতািল,  মিশউর রহমান  কিচ ভারেত রেয়েছন। শাহাদাত ভারেত থাকেলও বশ িকছু  িদন
পিরি িত অ েল না থাকায় ইে ােনিশয়ায় চেল যান।

র ােবর গােয় া শাখার পিরচালক, ল. কেনল মাহবুবুল আলম বেলন, অপরাধী সব সময় অপরাধী। স
যই হাক না কন। আমরা আমােদর কাজটা কের যাি । স াসীেদর কােনা ছাড় নই।
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