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া  অিধদফতেরর ততৃীয় িণর এক কমচারীর ইউেরাপ, আেমিরকা, অে িলয়া ও মালেয়িশয়ায় রেয়েছ
অধডজন অত াধিুনক বািড় ও ট। এ ছাড়া নােম- বনােম রেয়েছ শত শত কািট টাকা। দেশ ী ও িনেজর
নােম অ ত পাচঁিট বািড়,  আটিট াট,  শতািধক িবঘা  জিম ছাড়াও আেছ হাজার  কািট টাকার  ব বসা-
বািণজ । সবাধিুনক মেডেলর পাচঁিট গািড়র মািলক িতিন। কম েল কাগজপে  ‘হািজর’ তেব ায়ই িবেদেশ
ঘুের বড়ােনা এই কমচারী িছেলন া  অিধদফতেরর ট ডার িনয় ক। ট ডার িনয় ণ করেত ীর নােম
িঠকাদাির িত ানও গেড় তুেলেছন। িব - বভেব আলািদেনর আ য দীপেকও হার মানােনা কমচারীিট
হে ন  আবজাল  হােসন।  িতিন  ষেণ  া  অিধদফতেরর  এডেুকশন  শাখার  িহসাবর ণ  ( শাসন)
কমকতার দািয়ে  িছেলন ( বতন  পেতন ২৪ হাজার টাকা)। গত ১০ জা য়াির অৈবধ স দ অজেনর
অিভেযােগ দক কাযালেয় তােক িজ াসাবােদ এসব তথ  িমেলেছ। দেকর উপপিরচালক সামছলু আলেমর
নতৃ াধীন িটম সাত ঘ া ধের তােক িজ াসাবাদ কের। সংি  কমকতারা বেলেছন, আবজাল হােসন ও

তার ী  িবনা  বগমেক পৃথক পৃথক িজ াসাবাদ করা  হেল সহায়স েদর আরও িববরণ পাওয়া  যেত
পাের। িবনা এবং তার ামী আবজাল িসি ডেকট কের ঢাকা া  অিধদফতের সীমাহীন নীিতর মাধ েম
শত  শত  কািট  টাকা  অৈবধভােব অজন  কের  িবিভ  দেশ  (মালেয়িশয়া,  অে িলয়া,  কানাডা,  মািকন
যু রা ) পাচার কেরেছন। ওই দ িত ঢাকা শহরসহ দেশ-িবেদেশ অৈবধ স দ অজন কেরেছন। এসব
নীিতর সত তা খুঁেজ পেত নীিত দমন কিমশেনর উপপিরচালক মা. সামছলু আলমেক ধান কের িতন

সদে র  একিট  তদ  িটম  গঠন  কের  অ স ান  করেছ  দক।  আবজােলর  ী  িবনা  খানম  া
অিধদফতেরর পাচঁিট মিডেকল কেলজ াপন কে  েনা াফার পেদ ১৯৯৮ সােল িম া মিডেকল
কেলেজ যাগদান কেরন এবং ২০০০ সােল ায় অবসের যান। িতিন ২০০৫ সােলর আগে  রহমান ড
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ই টার াশনাল নােম ১৫/১ আল ীর টক, কালীবাড়ী, বালঘুাট, ঢাকা ক া টনেম ট িঠকানায় ড লাইেস
কেরন। তারপর ামী া  অিধদফতেরর কমকতা আবজােলর ত  মদেদ চালাে ন অৈবধ ব বসা। তার
িব ে ও অ স ােন  নেমেছ  দক। দক জানায়,  আবজােলর  ী  া  অিধদফতেরর  িশ া  ও  া
জনশি  উ য়ন শাখার েনা াফার িবনা খানেমর ( বতন পেতন ২০ হাজার টাকা) িব ে ও অ স ান
করেছ দক। এর আেগ এ জেনর িবেদশগমেন িনেষধা া আেরাপ কেরেছ সং ািট। তােদর িব ে  কািট
কািট টাকার অৈবধ স েদর অ স ান  হেল অ স ানকারী কমকতা দেকর উপপিরচালক সামছলু

আলেমর আবদেনর পিরে ি েত তােদর িবেদশগ ণ িনেষধা া আেরাপ করা হয়।

স দ আর স দ :  আবজাল- িবনা  দ িতর স েদর পিরমাণ দেখ হতবাক নীিত  দমন কিমশেনর
( দক)  কমকতারা।  নীিতবাজ  এ  দ িত  যন  ‘আলািদেনর  চরাগ’-এর  স ান  পেয়িছেলন।  ামীর
রাচারী কােজ সমানতােল স  িদেয়েছন ী িবনা। আপাতত দেশ তােদর সব স েদর িহসাব পেলও,

িবেদেশ  তােদর  য স দ তার  িববরণ  পেত আরও অেনক িদন  লাগেব বেল  জানায়  দক।  দেকর
অ স ান িটেমর কমকতারা  আবজাল- িবনা  দ িতর স েদর য াথিমক তথ  পেয়েছন তােত দখা
যায়, আবজােলর নােম ঢাকায় ছয়িট বািড়, ী িবনা খানেমর নােম ঢাকায় আরও আটিট বািড় ও জিম।
আবজােলর নােম উ রার ১৫/িস স ের ২/িব সড়েক ২৪ ও ২৬ ন র স ের ৩ কাঠার িট ট, প বীর
বাউিনয়া মৗজায় ৬ কাঠা জিম, একই মৗজায় আড়াই কাঠার িটনেশড বািড়, িখলে েতর ডমুনী মৗজায় ৩
কাঠা জিম, ব রা আবািসক এলাকার এন েক ১২৫/এ ন ের ৪ কাঠার ট রেয়েছ। ফিরদপুর পৗরসভার
রঘুন নপুর মৗজায় সােড় ১৩ শতাংশ জিম, একই এলাকার হােবিল মৗজায় সােড় ১০ শতাংশ জিমেত
দাতলা বািড়, খলুনার খািলশপুের বয়রা মৗজায় সােড় ৩ ও সােড় ৫ কাঠা জিম, ফিরদপুেরর টপােখালা

ইউিনয়েন  ১ একর ২৭ শতাংশ জিম,  রাজবাড়ীর বস পুর  মৗজায়  ২  একর ৩০ শতাংশ  জিম।  িবনা
খানেমর উ রার ১৩ ন র স ের ১১ ন র সড়েক ৩ কাঠা ১ শতাংশ জিমেত ছয় তলা বািড়, একই স েরর
১৬ ন র সড়েক ৩ কাঠা জিমেত ছয় তলা বািড়, বা ায় এ আর কমে ে  ১১৪৬ বগফেুটর াট, িমরপুেরর
বাউিনয়া মৗজায় ০২৪৭.৫ অযুতাংশ জিমেত িটনেশড বািড়, ১ ন র বাউিনয়া মৗজায় আড়াই কাঠা জিম,
সাভােরর িব িলয়ায় ১৫ শতাংশ জিম, ফিরদপুেরর কােতায়ািল মৗজায় চরপি ম টপােখালায় ৮ শতাংশ,
৯ শতাংশ ও সােড় ৫ শতাংশ জিম, ঢাকার করানীগে র পূব আগানগর খাজা পার মােকেট িবশাল িট
দাকান, ফিরদপুর কােতায়ািল হােবিল গাপালপুের িনমাণাধীন দাতলা বািড়, ব রা আবািসক এলাকায়
ক ৩০৬৬ ও ৩০৬৭ ন ের ৩ কাঠার িট ট রেয়েছ। েনা াফার হেলও িবনা খানেমর রেয়েছ ২০১৪

মেডেলর ২০০০ িসিস লেট  াে ডর ািরয়ার গািড়। এ ছাড়া এ দ িতর অে িলয়ার ৭ প টার ি ট
িম টু, িসডিনেত একিট বািড় রেয়েছ; যা তার দূর স েকর মামা বিদউর রহমান দখােশানা কেরন। বনানীর
জৈনক ি ড ব বসায়ী  লাকমােনর মাধ েম ওই বািড় ২ লাখ ডলাের িকেনেছন। আবজােলর বয়স ৪৫।
১৯৯২ সােল এইচএসিস পরী ায়  ততৃীয়  িবভাগ পাওয়া  আবজাল আর পড়ােলখা  কেরনিন। ’৯৫ সােল
িবএনিপ সরকার  আমেল  া  ও  পিরবারকল াণম ী  চৗধরুী  কামাল  ইবেন  ইউ েফর মাধ েম া  ও
পিরবারকল াণ  ম ণালেয়র  পাচঁিট  মিডেকল  কেলজ  াপন  কে  ক  সম য়কারীর  কাযালেয়
অ ায়ীভােব অিফস সহকারীর বদিল পেদ চাকির নন। এরপর িম া মিডেকল কেলেজ ক ািশয়ার পেদ
তােক বদিল করা হয়। পের িহসাবর ণ কমকতা িহেসেব মিডেকল এডেুকশন শাখা মহাখালীেত দািয় া
িছেলন। তার ী িবনার বয়স ৩৯। িতিনও আবজােলর মেতা একই কে  েনা াফার িহেসেব ১৯৯৮
সােল িম া মিডেকল কেলেজ যাগ দন এবং ২০০০ সােল ায় অবসর নন। িতিন ২০০৫ সােলর
আগে  রহমান  ড  ই টার শনাল  নােম  ১৫/১ আল ীর  টক কালীবাড়ী,  বালঘুাট  ঢাকা  ক া টনেম ট
িঠকানায় একিট ড লাইেস  কেরন। মূলত এ ড লাইেস  িদেয়ই া  অিধদফতেরর সব কাজ ভুয়া
ট ডাের বািগেয় নন আবজাল। আবজাল দ িতর এক ছেল, ই মেয়। বড় ছেল মান আহেমদ রািকব

অে িলয়ায় অধ য়নরত। মেয় পা অে িলয়ার িসডিনেত পড়ত। এখন ঢাকায় লখাপড়া করেছন। ছাট
মেয় আিদবা লতানা রথী তৃতীয় িণেত পড়েছ। আবজােলর ই ভাই া  অিধদফতের কমরত। িবনার

িতন  ভাইও  া  অিধদফতের  কমরত।  ভাই- ালক িমেল  সাতজন  একই অিধদফতের  কমরত। তারা
নীিতর  মাধ েম অিজত শত কািট টাকা  মালেয়িশয়া,  অে িলয়া,  কানাডা  ও  মািকন  যু রাে  পাচার
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কেরেছন বেল িনি ত কেরেছন দেকর অ স ান কমকতা।

দেকর  তৎপরতা  :  সূ  জানান,  গত  স ােহ  অৈবধ  স েদর  িবষেয়  িজ াসাবােদর  জ  আবজাল
হােসনেক নািটস দয় দক। দেক আসার সময় জাতীয় পিরচয়প  ও পাসেপােটর ফেটাকিপ, িনজ ও

পিরবােরর  সদ েদর  নােম অিজত াবর-অ াবর  স েদর  িববরণ ও আয়কর িরটােনর  ফেটাকিপ সে
রাখেত  তােক  বলা  হয়।  উে খ ,  গত  সামবার  অৈবধ  স দসহ  িবিভ  নীিতর  অিভেযােগ  া
অিধদফতেরর  িহসাবর ণ কমকতার  দািয়ে  থাকা  কমচারী  আবজাল  হােসনেক সামিয়ক বরখা  করা
হেয়েছ। এিদেক দকসূ  জানান, ধু  আবজাল হােসনই নন,  া  অিধদফতেরর পিরচালকসহ অেনক
কমকতার িব ে ই অৈবধ স দ গড়ার অসংখ  অিভেযাগ পাওয়া গেছ। সসব িনেয় ইিতমেধ  অ স ানও

 কেরেছ  দক। ইিতমেধ ই অৈবধ  স দ অজন,  দশ-িবেদেশ  িবপুল  পিরমাণ অথ পাচার,  ট ডার
বািণজ সহ া  অিধদফতের িবিভ  নীিতর মাধ েম কািট কািট টাকার অৈবধ স দ গেড় তালায় া
অিধদফতের পিরচালক ডা. কাজী জাহা ীর হােসন, অধ াপক ডা. আব র রশীদ, সহকারী পিরচালক ডা.
আিন র রহমান ও িহসাবর ণ কমকতা আবজাল হােসনেক িজ াসাবােদর জ  দেক তলব করা হেয়েছ।
সূ  জানান, া  অিধদফতেরর ততৃীয় িণর কমচারী হেয় আবজাল হােসন গত এক বছের অে িলয়াসহ
িবিভ  দেশ গেছন ৭৯ বার। এর মেধ  ২৮ বােরর বিশ সময় সফর কেরেছন ধু কানাডায়। এ ছাড়া
বাই, সৗিদ আরবসহ একািধক দেশও িতিন মণ কেরেছন অবকাশকালীন ছিুট দিখেয়। িঠকমেতা অিফস

করেতন না এই কমকতা। বছেরর অিধকাংশ িদন অিফস না কেরও িনেজেক ‘উপি ত’ দিখেয়েছন িনয়িমত।
এিশয়া-ইউেরাপীয়  ইউিনয়নভু  িবিভ  দেশ  আবজাল  হােসেনর  িবমােন  সফেরর  অেনক ব য়  া
অিধদফতেরর  কােঁধ  চাপােনা  হেয়েছ  বেলও  জানা  গেছ।  িতিন  কেয়ক  িমিলয়ন  ডলাের  অে িলয়ার
িসডিনেত িবলাসব ল একিট বািড় িকেনেছন। ২০০৯-১৩ সাল পয  তৎকালীন া ম ীর নজের থাকায়
িব র টাকার মািলক বেন যান িঠকাদার মাতাে ল ইসলাম িমঠু। কিথত আেছ, এই িমঠরু ‘ভাবিশ ’
আবজাল হােসন। িমঠরু িঠকাদাির কমকা  দখভাল করাই িছল আবজাল হােসেনর কাজ। িতিন িমঠরু হেয়

া  অিধদফতেরর িবিভ  কমকতােক ম ােনজ করা, ভুয়া ট ডার তির ও স াদন, মালামাল সরবরাহ না
িদেয়ও ারিকপার থেক বুেঝ পাওয়ার কাগজপ ািদ তিরর মাধ েম কািট কািট টাকা লাপাট কেরন।
পের া ম ী  পিরবতেনর কারেণ িমঠুর এক  িঠকাদাির িসি ডেকেট বাদ সােধ আেরক িসি ডেকট। স
মুহেূত ধতূ আবজাল হােসন িনেজর ীর িঠকাদাির সং ার বপেরায়া বািণজ  িনেয় ব  হেয় পেড়ন। কােনা
কাজ না কেরই, কােনা মালামাল সরবরাহ না িদেয়ই ভুয়া ট ডােরর মাধ েম সরকােরর কািট কািট টাকা
আ সােতর অিভনব ি য়ায় বার বারই সফল হেয়েছন আবজাল; গেড় তুেলেছন অথস েদর পাহাড়।

৫ কমচারীেক দেক তলব : নীিত চে র সে  জিড়ত থেক শত কািট টাকা উপাজেনর অিভেযােগ ততৃীয়
ও চতথু িণর পাচঁজনেক তলব কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। গতকাল ওই পাচঁজনেক তলেবর
নািটস পাঠােনা  হয়।  আগামী  ২২ জা য়াির িজ াসাবােদর জ  তােদর  দক ধান  কাযালেয়  হািজর

থাকেত বলা হেয়েছ। তারা হেলন- ল াব অ ােটনেড ট বলােয়ত হােসন, িহসাবর ক িলয়াকত হােসন,
উ মান সহকারী বুলবুল ইসলাম, অিফস সহকারী শিরফলু ইসলাম ও গািড় চালক রিফ ল ইসলাম।
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