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েনজামুদ্দীন নদভীর িবরুদ্েধ। িতিন সাংসদ ছাড়াও চট্টগ্রাম িভত্িতক
দাতব্যমূলক
এনিজও
সংস্থা
আল্লামা
ফজলুল্লাহ
ফাউন্েডশেনরও
েচয়ারম্যান। েয ফাউন্েডশেনর কাজ হচ্েছ ছাত্র িশিবর ও জামায়াতেক
শক্িতশালী। এ ফাউন্েডশেনর মাধ্যেম নদভী মধ্যপ্রাচ্য েথেক ফান্ড
েপেয় থােক। মূলত জামায়ােত ইসলামীর পিরচেয় িতিন এ দাতব্যমূলক
এনিজও সংস্থার সঙ্েগ যুক্ত হেত েপেরিছেলন।
েখাঁজ িনেয় জানা যায়, নদভীেক প্রত্যয়নপত্র িদেয়িছেলন জামায়াত
ইসলামীর সােবক আমীর েগালাম আযম। নদভীর শশুর মিমনুল হক েচৗধুরী
জামায়ােতর এমিপ প্রার্থী ও দেলর েকন্দ্রীয় মজিলেস শুরার সদস্য।
নদভীর স্ত্রী িরিজয়া েরজা েচৗধুরী বর্তমােন মিহলা আওয়ামী লীেগর
েকন্দ্রীয় কার্যিনর্বাহী সদস্য। ছাত্র জীবেন িরিজয়া ইসলামী
ছাত্রী সংস্থায় যুক্ত িছেলন বেল অিভেযাগ রেয়েছ।
নদভীর িবষেয় েখাঁজ িনেয় জানা যায়, িতিন তার সংসদীয় অঞ্চেল
জামায়াতেক শক্িতশালী করেত কাজ করেছ। গােয় আওয়ামীলীেগর ব্যানার
ব্যবহার করেলও কাজ করেছ জামায়াতেক শক্িতশালী করার জন্য। তার সংসদ
অঞ্চেল আওয়ামীলগীগ েনতাকর্মীও সরকাির কর্তােদর সােথ রেয়েছ তার
িবেরাধ। শুধু তা নয় জামায়াত ও িবএনিপর নাশকতা মামলা জড়ােনা হচ্েছ
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর। েতমনটাই ঘটনা ঘেটেছ চলিতস বছেরর
েফব্রুয়ািরেত। েলাহাগাড়ায় জামােয়ত ও িবএনিপর িবরুদ্েধ নাশকতা
মামলায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগক েনতা কর্মীসহ েমাট ১৬ জনেক
পুিলশ িদেয় িমথ্যা মামলা িদেয় যােদর েজল খাটায় নদভী। যার অিধকাংশ
আওয়ামীলীেগর সক্িরয় েনতাকর্মী। তার সমস্ত কর্মকান্ড আওয়ামী লীগ
িবদ্েবষী।

অনুসন্ধান
কের
ফজলুল্লাহ
ফাউন্েডশেনর
একিট
সুভ্েযিনয়র
(ক্েরাড়পত্র) পাওয়া েগেছ, যােত েদখা েগেছ নদভীর সঙ্েগ িবিভন্ন
সমেয় জামায়ােত ইসলামী পািকস্তােনর আমীর কাজী েহাসাইন আহমদ,
পািকস্তােনর জামায়াত েনতা আবদুল গাফফার, বাংলােদশ জামায়াত
ইসলােমর সােবক আমীর আমীর েগালাম আজম ও মিতউর রহমানসহ জামায়ােতর
িবিভন্ন পর্যােয়র েনতােদর সঙ্েগ নদভীর একান্ত সাক্ষােতর ছিব
রেয়েছ।
েসখােন
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প্রত্যয়নপত্র িদেয়িছেলন জামায়াত ইসলামীর সােবক আমীর েগালাম আযম।
েগালাম আজম নদভীেক একজন িবজ্ঞ, জ্ঞানী ও উিদয়মান যুবক িহেসেব
উল্েলখ কের বেলন,‘েশখ আবু েরজা নদভী। িতিন আমার পিরিচত। আিম
জািন, িতিন একজন জ্ঞানী, িবজ্ঞ ও উিদয়মান যুবক। িবশ্েব িবশুদ্ধ
আক্িবদায় িবশ্বাসী আেলম সমােজর মধ্েয তাঁর যেথষ্ট পিরচয় রেয়েছ।
আিম তার জন্য মহান আল্লাহর দরবাের প্রার্থনা করিছ েয, মহান
আল্লাহ েযন তােক আেরা েবিশ ইসলােমর েখদমত করার সামর্থ েদন এবং
তার ইহ-পরকালীন কল্যাণ কামনা করিছ। প্রেফসর েগালাম আজম, আমীর
জামায়ােত ইসলামী বাংলােদশ।’
েগল ২০ এপ্িরল সাংসদ নদভীর িবরুদ্েধ সংবাদ সম্েমলেন কের
েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীগ, েস সময় স্থানীয় েনতারা অিভেযাগ
কেরন উপেজলা আওয়ামীলীগেক পাশ কািটেয় নদভী িনজ আত্মীয়-জনেদর দলীয়
িবিভন্ন কর্মকান্েড ব্যবহার করেছন। তাছাড়া নদভী ও তার েনতাকর্মীর
িবরুদ্েধ সাতকািনয়া-েলাহাগাড়া আওয়ামীলীেগর েনতাকর্মীসহ সাধারণ
জনগণেক নানা ধরেণর মামলা-হুমিক িদেয় ভয়-ভীিত এবং জায়গা-জিম দখেলর
অিভেযাগও পাওয়া েগেছ। এ ধরেণর কর্মকান্েড আগামী জাতীয় িনর্বাচেন
চট্টগ্রাম-১৫ েথেক নদভীেক মেনানয়ন না িদেত প্রধানমন্ত্রীর
হস্তক্েষপ কামনা করেছ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীসহ সাধারণ জনগণ।
এ িবষেয় েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত েখারেশদ আলম
েচৗধুরী িনউজিবিড৭১েক জানান, জামায়ােতর িবেদিশ ফান্ডগুেলা নদভী
সােহব উঠােতন। জামায়াত েথেক িতিন মেনানয়ন েচেয়িছেলন। িকন্তু
মেনানয়ন না পাওয়ার পর তার সােথ িকছুটা িবেরাধ সৃষ্িট হয় জামায়াত
েনতােদর সঙ্েগ। পের িতিন আওয়ামীলীেগর ব্যানাের মেনানয়ন েনন।
েযেহতু েকন্দ্রীয়ভােব উনােক মেনানয়ন েদয়া হয়। আর এ অঞ্চেল
আওয়ামীলীেগর সুনাম থাকায় আমােদর েচষ্টায় উিন জয় লাভ কের। িকন্তু
জয় লাভ করার পরপেরই িতিন আবার জামায়ােতর সােথ পদ পদবী ছাড়া

সম্পৃক্ত হন। তার সােথ আমােদর স্থানীয় েনতাকর্মীেদর েকান
েযাগােযাগ েনই। তার সােথ েযাগােযাগ করার জন্য আওয়ামীলীেগর েজলা
পর্যােয়র েনতাকর্মীরাও অেনকবার েচষ্টা করেলও িতিন নানান অজুহােত
ৈবঠক কেরন না। শুধু তা নয় সরকাির েকান উন্নয়ন কােজ আওয়ামী
েনতাকর্মীেদর িদেয় না কিরেয় উনার শশুর জামায়ােতর েকন্দ্রীয়
মজিলেস শুরার সদস্য মিমনুল হক েচৗধুরীর ক্যাডারেদর িদেয়
করাচ্েছন। এছাড়া জামায়াতেক শক্িতশালী করেছন দেলর ব্যানার িনেয়।
জামায়ােতর সােথ সংশ্িলষ্টতার িবষেয় অসংখ্য প্রমাণ রেয়েছ। িতিন
িকভােব আওয়ামী লীগ েথেক নিমেনশন পান, তার স্ত্রী িকভােব আওয়ামী
লীেগর েকন্দ্রীয় েনতা হন-এগুেলা আমার বুেঝ আেস না। নদভী উন্নয়েনর
যত
ফান্ড
পাচ্েছন
তার
অিধকাংশ
অর্থ
আত্নসাৎ
করেছন।

সম্প্রিত েলাহাগাড়ার পদুয়া ইউিনয়েন খাসজিম দখল-েবদখলেক েকন্দ্র
কের নদভী ও েলাহাগাড়ার ইউএনওর মধ্েয িবেরাধ েদখা েদয়। ফেল নদভী
ওই ইউএনও’র বাবা িবএনিপর রাজনীিতেদ জিড়ত রেয়েছ বেল সরকােরর কােছ
নািলশ করেল ১২ এপ্িরল ইউএনওেক প্েরষেণ বদিলর আেদশ েদয় জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়। পের েখাঁজ িনেয় িবষয়িট সিঠক নয় প্রমাণ েপেল ১৮

এপ্িরল আেরকিট প্রজ্ঞাপেন ইউএনওর বদিলর আেদশ বািতল কের জনপ্রসাশন
মন্ত্রণালয়।
এিবষেয় েলাহাগাড়ার উপেজলার িনর্বাহী অিফসার (ইউএনও) মাহবুব আলম
িনউজিবিড ৭১ ডটকমেক বেলন, আমার িবরুদ্েধ অপপ্রাচার চালােনা
হেয়িছল। িকন্তু সততা ও িনষ্টার কারেণ আমার েকউ ক্ষিত করেত
পােরিন। আর সংসদ সদস্য আবু েরজা মুহাম্মদ েনজামুদ্দীন নদভী
সম্পর্েক উনার এলাকার েনতাকর্মীরাই জােনন। তারাই উনার কাজ ও
পিরচয় সম্পর্েক ভাল জােনন।
েলাহাগাড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক সালাহ উদ্িদন িহরু
িনউজিবিড ৭১ ডটকমেক বেলন, একজন জামায়াত ঘরনার েলাক িকভােব আওয়ামী
লীগ েথেক নিমেনশান েপেয়েছন তা আমার েবাধগম্য নয়। িতিন একজন
জামায়ােতর েলাক তােত েকােনা সন্েদহ েনই। উিন সংসদ সদস্য হওয়ার পর
েথেক আমােদর স্থানীয় আওয়ামী লীেগর সােথ েকােনা সম্পর্ক েনই। েজলা
পর্যােয় একািধকবার বসার েচষ্টা করেলও িতিন বেসন িন। এখন পর্যন্ত
তার উদ্েযােগ েকােনা সভা সমােবশ হয়িন। আমরা যখন েকােনা
উন্নয়নমূলক কর্মকান্েডর িবষেয় ওনােক বিল িতিন েকােনা কথা বেলন
না।

িহরু বেলন, নদভী িনর্বািচত হওয়ার পর েথেক িতিন আওয়ামী লীগেক
এিড়েয় চেলন। েয েকউ আসেল েদখেত পােব তৃণমূল পর্যােয় কােরা সমর্থন
তার প্রিত েনই। আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর িবিভন্নভােব কটাক্ক
কেরন। তার িনজস্ব িকছু েলাক আেছ। িতিন তােদর িদেয় িবিভন্ন
এেজন্ডা বাস্তবায়ন কেরন। আমােদর ইউএনওেক অপসারেণর দািবেতও তার
িনজস্ব ব্যক্িতবর্গ িদেয় িমিছল কিরেয়েছন। অেনক বয়স্ক যুবকেদর
িদেয ছাত্রলীেগর ব্যানাের িমিছল কিরেয়েছন। িতিন েয একজন
জামায়ােতর েলাক েসিট স্থানীয় পর্যােয় এেস িজজ্েঞস করেল েয েকউ
বলেব। িতিন এখন আওয়ামী লীগ িবদ্েবষী রেয় েগেছন। আওয়ামী লীগ
েনতৃবৃন্দেক েনিড় কুত্তার সােথ তুলনা কেরন। িতিন আমােদর আওয়ামী
লীগ েনতাকর্মীর িবরুদ্েধ মামলা কেরেছন। তার স্ত্রীও একজন জামায়াত
পিরবােরর সদস্য। তার শশুর জামায়ােতর েকন্দ্রীয় মজিলেশ শুরার
সদস্য।
এ িবষেয় জানেত চাইেল এমিপ আবু েরজা মুহাম্মদ েনজামুদ্দীন নদভী
িনউজিবিড৭১ ডটকমেক বেলন, আিম জামায়াত সােথ সংযুক্ত থাকেলও এগুেলা

পুরাতন কথা। আিম এসব িবষেয় কথা বলেত চাইনা। আিম ব্যাস্ত আিছ।
িবেদিশেদর সােথ কথা বলিছ। পের কথা হেব। আবু েরজা মুহাম্মদ
েনজামুদ্দীন নদভী (পর্ব ১)
িনউজিবিড৭১/এম েক/েম ৩, ২০১৮

