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মোমলো ধেজ দফতনর চোজজধ ট ধিন ষ জজ আদোলনত 

ধেজ দফতনর মোমলো দোনয়র এিং চোজজধ ট ম্যোধজনেট আদোলনত েো ধদনয় সরোসধর ধিন ষ জজ আদোলনত দোধখল করোর ধিিোে শরনখ 

দুদক আইনের সংন োধিত ধিধিমোলোর খসড়ো প্রোয় চূড়োন্ত হনয়নে। পো োপোধ  অনুসন্ধোে কোজ ১৫ ধদনের পধরিনতজ ৪৫ ধদনে সম্পন্ন 

করোসহ শি  কনয়কটি েতুে ধিিোেও সংনর্োজে করো হনয়নে এই ধিধিমোলোয়। 

ইধতমনেই খসড়োটি প্রিোেমন্ত্রীর কোর্ জোলয় েীধতগত অনুনমোদে ধদনয়নে। আগোমী ২৩ এধপ্রল আইে মন্ত্রণোলয় ও দুদনকর মনে অনুনেয় 

এক ধিন ষ সভোয় এটি চূড়োন্ত করো হনি। পনর র্ত দ্রুত সম্ভি প্রনয়োজেীয় প্রধিয়ো সম্পন্ন কনর ধিধিমোলোটি শগনজট আকোনর প্রকো  করো 

হনি। এর মে ধদনয় ২০০৭ সোনলর তত্ত্বোিিোয়ক সরকোনরর করো ধিধিমোলো ধিলুপ্ত হনি। দুদনকর সংধিষ্ট সূনে জোেো শগনে এসি তথ্য। 

সূে জোেোয়, ২০০৭ সোনলর তত্ত্বোিিোয়ক সরকোনরর ধিধিনত কোজ করনত পনদ পনদ িোিোর সমু্মখীে হনত হনে। ধিন ষ কনর ১৫ 

কোর্ জধদিনস অনুসন্ধোে কোজ শ ষ করোর ধিিোে অনুর্োয়ী সুেুভোনি এ কোজ সম্পন্ন করো দুরূহ হনয় উনেনে। এক ধহসোনি শদখো শগনে, শর্ 

কম জকতজোর কোনে দুেীধতর ৩০টি ফোইল আনে, ধতধে একটি অনুসন্ধোে শ ষ করনত মোে ৪ ঘণ্টো সময় পোে। আিোর এমেও কম জকতজো 

আনেে, র্োর কোনে ৬০টি অনুসন্ধোে ফোইল আনে। কোর্ জধদিস ধহসোি করনল ধতধে সময় পোে মোে ২ ঘণ্টো। একই কম জকতজোর কোনে 

একোধিক মোমলোর তদনন্তর ফোইলও থোনক। ধকন্তু শেঁনি শদয়ো স্বল্প সমনয় কোজ করনত ধগনয় দুদনকর কম জকতজোরো রোতধদে পধরশ্রম কনরও 

শেোট-িড় অনেক অনুসন্ধোনের ধকেোরো করনত পোরনেে েো। ফনল তোরো িোে হনয়ই শকোনেোরকম একটি অনুসন্ধোে ধরনপোট জ কধম নে 

দোধখল কনরে। তোনদর শদয়ো ধরনপোনট জ কোরও ধিরুনে মোমলো হয়, আিোর শকউ পোে অনুসন্ধোে পর্ জোনয়ই ধেষ্কৃধত পোে। 

দুদক সংধিষ্টরো মনে করনেে, দুদনকর েতুে ও সমনয়োপনর্োগী ধিধিমোলো েো থোকোয় সংস্থোটিনক অনেক শেনে ধপধেনয় পড়নত হনয়নে। 

প্রোয় এক যুগ িনর শসই ‘ওয়োে-ইনলনভনের’ করো সরকোনরর ধিধিমোলোয় কোজ করো প্রকৃত অনথ জই কোনজর স্বোভোধিক গধত েষ্ট হনে। 

কোরণ শসই সময় ধেল ধিন ষ টোস্কনফোস জ। তখে দুেীধতধিনরোিী অধভর্োেকোনল তোরো শর্ দফতনর হোেো ধদত, শসই দফতর শথনক িো শর্ 

শকোনেো ব্যধিনক শেোটি  শদয়োমোেই দ্রুততম সমনয় সি িরনের তথ্য-উপোত্ত চনল আসত। আিোর মোমলোও হনতো ‘রুই-কোতলো’ তথো 

হোনতনগোেো শলোকনদর ধিরুনে। শস কোরনণ ওই সমনয় করো ধিধিমোলো অনুর্োয়ী ১৫ ধদনে কোরও ধিরুনে িো শকোনেো প্রধতেোনের ধিরুনে 

অনুসন্ধোে কোজ সহজ ধেল। ধকন্তু রোজনেধতক সরকোর েমতোয় আসোর পর অনেক ধকছুই িদনল র্োয়। শিনড় শগনে মোমলোর সংখ্যোও। 

ধকন্তু একটি গ্রহণনর্োগ্য ও সমনয়োপনর্োগী ধিধির অভোনি অনুসন্ধোে কোনজ দুদকনক পনদ পনদ শহোঁচট শখনত হনে। ধিদ্যমোে পধরধস্থধতনত 

েতুে ধিধিমোলো কোর্ জকর হনল আনগর তুলেোয় আরও ধের্ভ জল ও সুেুভোনি অনুসন্ধোে কোজ সম্পন্ন করো সম্ভি হনি িনল মন্তব্য কনরে 

সংধিষ্টরো। 

এ ধিষনয় জোেনত চোইনল দুদক শচয়োরম্যোে ইকিোল মোহমুদ যুগোন্তরনক িনলে, ২০০৭ সোনলর ধিধিনত কোজ করনত ধগনয় আমোনদর 

অনেক শেনে িোিোর মুনখ পড়নত হনে। আমরো েতুে ধিধিনত অনুসন্ধোে কোনজ সময় িোধড়নয় শদয়োর প্রস্তোি কনরধে। এটি চূড়োন্ত করোর 

ধিষনয় আমরো আইে মন্ত্রণোলনয়র সনে িসি। ধতধে িনলে, সময় িদনলনে। পধরিধতজত সমনয়র সনে লড়নত হনল অিশ্যই আপনেট 
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ধিধি থোকনত হনি। ধতধে আরও িনলে, দুদক কোর্ জোলনয় মোমলো হনল আসোধম শকোথোয় রোখো হনি শস ধেনয় এখে আর আমোনদর ভোিনত 

হনি েো। ধেজস্ব হোজতখোেো রনয়নে। 

সূে জোেোয়, দুদনকর পে শথনক একটি সংন োধিত খসড়ো ধিধিমোলো ততধর কনর ২০১৭ সোনলর জোনুয়োধর মোনস সরকোনরর কোনে পোেোনেো 

হয়। শসটি ওই িেনরর শম মোনস মধন্ত্রপধরষনদর তিেনক শতোলো হয়। মধন্ত্রপধরষদ ধিভোগ শথনক ধকছু ধিষনয় দুদনকর কোনে ব্যোখ্যো ও ধেজ 

দফতনর মোমলো করোর েধজর িো উদোহরণ চোওয়ো হয়। এর মনে ধেল- পোন র শকোনেো শদন  দুেীধত দমনের কোনজ গঠিত শকোনেো 

সংস্থোয় ধেজ দফতনর মোমলোর েধজর আনে ধকেো। শখোঁজখির ধেনয় পনর দুদক শথনক মধন্ত্রপধরষদ ধিভোনগ ধচঠি ধদনয় জোেোনেো হয়, 

ধসেোপুর, হংকং ও ধময়োেমোনর দুেীধত দমে সংস্থোর ধেজ কোর্ জোলনয় মোমলো দোনয়নরর ধিিোে আনে। এ পর্ জোনয় সরকোর ধিধিমোলোটি 

চূড়োন্ত করনত দুদনকর মতোমতনক প্রোিোন্য শদয়। 

িতজমোনে শফৌজদোধর কোর্ জধিধি, দুদক আইে ও ধিধি অনুসরণ কনর দুেীধত দমে কধম নের কম জকতজোরো থোেোয় হোধজর হনয় দুেীধতর 

মোমলো দোনয়র কনর থোনকে। ধকন্তু দুদক মনে করনে, তোরো স্ব োধসত স্বোিীে সংস্থো। এ সংস্থোর পে শথনক দুেীধতর মোমলো দোনয়নরর 

জন্য থোেোয় র্োওয়োর প্রনয়োজে শেই। দুদনকর প্রিোে কোর্ জোলয় শথনক শুরু কনর শর্ শকোনেো শজলো কোর্ জোলনয় এ মোমলো রুজু করো র্োনি। 

দুদনক এজোহোর দোনয়নরর শর্ৌধিকতো প্রসনে দুদনকর প্রস্তোধিত ধিধিনত িলো হয়, ‘২০০৪ সোনলর আইে অনুর্োয়ী দুদক স্বোিীে। এ 

সংস্থোর ধেজস্ব অনুসন্ধোে ও তদন্তকোরী কম জকতজো আনে। মোমলো পধরচোলেোর জন্য আনে ধেজস্ব প্রধসধকউ ে ইউধেট। দুদনকর 

তফধসলর্ভি শর্ শকোনেো অপরোনির জন্য থোেোয় এজোহোর দোনয়র িো থোেোর প্রধত মুখোনপেী থোকো কধম নের স্বোিীে ও স্ব োধসত সত্তোর 

পধরপন্থী। এেোড়ো থোেোয় এজোহোর দোনয়নরর অিোি সুনর্োগ থোকোয় অর্থো হয়রোধের আ ঙ্কোও থোনক।’ 

এনত আরও িলো হয়, ‘দুদক িেোম মহীউদ্দীে খোে আলমগীর’ মোমলোয় দুদনক এজোহোর দোনয়নরর কথো আধপল ধিভোনগর রোনয়র 

পর্ জনিেনণ িলো হনয়নে। অন্যধদনক ২০০৭ সোনলর ধিধিমোলোর ২(ে) িোরোয়ও দুদক কোর্ জোলনয় দুেীধত মোমলোর এজোহোর দোনয়নরর 

সুনর্োগ ধেল। ধকন্তু ধিধিনত সংন োিেী েো আেোয় কোজটো এতধদে করো সম্ভি হয়ধে।’ 

প্রস্তোধিত ধিধিমোলো অনুর্োয়ী দুেীধতর মোেনম অধজজত সম্পদ রোয় হওয়োর আনগই ধেনজর ধেয়ন্ত্রনণ ধেনত পোরনি দুদক। ধেনয়োগ ধদনত 

পোরনি ধরধসভোর। ওই সম্পদ পোহোরোর কোজটিও করনি দুদক। রোনয়র আনগ দুেীধতলব্ধ সম্পদ শিোক এিং রোনয়র পর তো িোনজয়োপ্ত 

করো হনি। তনি শকোনেো আসোধম র্ধদ ধিচোনর ধেনদ জোষ প্রমোধণত হে তনি তোর সম্পনদর ওপর শথনক শিোক আনদ  তুনল শেয়ো হনি। 

ধিদ্যমোে ধিধি অনুর্োয়ী, দুদক আসোধমনদর ধিরুনে ম্যোধজনেট আদোলনত চোজজধ ট ধদনয় আসনে দুদক। ধকন্তু এনত েোেো িরনের 

আইেগত জটিলতো সৃধষ্ট হনে। চোজজধ ট দোধখনলর পর শকোনেো শকোনেো সময় তো ম্যোধজনেট আদোলনত পনড় থোনক। শুেোধের েোনম 

সময়নেপণ হয়। 

শসখোে শথনক ধিচোধরক আদোলনত শর্নতও অনেক সময় পোর হয়। শস কোরনণ চোজজধ ট ম্যোধজনেট আদোলনত দোধখল েো কনর সরোসধর 

ধসধেয়র ধিন ষ জজ আদোলনত দোধখনলর ধিিোে চোয় দুদক। ধিিোে সংন োিনের প্রস্তোিেোয় িলো হয়, ‘চোজজধ ট ধসধেয়র শে োল জজ 

আদোলনত দোধখনলর জন্য ধিিোে সুেষ্ট করো দরকোর। অন্যথোয় ধিশৃঙ্খলো সৃধষ্ট হনত পোনর।’ এ সংিোন্ত আইেটি তুনল িনর সংন োিে 

প্রস্তোনি িলো হয়, ‘দ্য ধিধমেোল ল’ অযোনমন্ডনমন্ট অযোক্ট ১৯৫৮-র ৪(২) িোরোয়ও সংধিষ্ট দোয়রো জজনক ধসধেয়র শে োল জজ শঘোষণো 

কনর অপরোি আমনল শেয়োর একেে এখধতয়োর শদয়ো আনে।’ 

প্রচধলত আইে অনুর্োয়ী, শদন র শর্ শকোনেো েোগধরক িো শর্ শকোনেো সংস্থো থোেোয় দুেীধতর ঘটেোয় মোমলো করনত পোনর। দুদনকর আইনে 

ওই মোমলো হনল পনর তো তদনন্তর জন্য দুদনকই পোেোনেো হয়। ধকন্তু দুদক ধিধিনত সংন োিেীনত িলো হয়, ‘পুধল  দুদক আইনের মোমলো 

শপনল তো মোমলো ধহনসনি েয়, সোিোরণ েোনয়ধর ধহনসনি শরকে জ কনর অনুসন্ধোনের জন্য দুদনকর কোনে পোেোনি। কোরণ অনুসন্ধোে েোড়ো 

দুদনকর তফধসলর্ভি আইনে মোমলো করো হনল সংধিষ্ট ব্যধি একধদনক আত্মপে সমথ জনের সুনর্োগ শথনক িধিত হে, অন্যধদনক 

হয়রোধের ধ কোর হে। 

এই িোস্তিতো সোমনে শরনখ দুদনকর সংন োধিত ধিধিনত িলো হয়, ‘শকোনেো ব্যধির পে শথনক থোেোয় দোনয়র করো অধভনর্োগ সরোসধর 

তদনন্তর ধিিোে ধকছুটো সোংঘধষ জক। কোরণ দুদক কোর্ জোলয়গুনলোর পে শথনক দোনয়র করো অধভনর্োগ অনুসন্ধোে েোড়ো সরোসধর তদনন্তর 

ধিিোে শেই। এেোড়ো থোেোয় দোনয়র করো মোমলো সরোসধর তদনন্তর জন্য শেয়ো হনল অধভনর্োগ-সংধিষ্ট ব্যধির হয়রোধের আ ঙ্কো থোনক। 

ফনল পুধল  এ িরনের অধভনর্োগ শপনল তো সোিোরণ েোনয়ধর ধহনসনি শরকে জ কনর পরিতী আইেোনুগ ব্যিস্থো শেয়োর জন্য অেধিক দুই 

কোর্ জধদিনসর মনে দুদনক পোেোনত হনি।’ 

অন্যধদনক শকোনেো অধভনর্োগ পোওয়োর পর দুদনকর ধিদ্যমোে ২০০৭ সোনলর ধিধি অনুর্োয়ী অনুসন্ধোনের আনদ  পোওয়োর তোধরখ শথনক 

১৫ কোর্ জধদিনসর মনে অনুসন্ধোে কোজ শ ষ করনত হয়। প্রস্তোধিত ধিধিনত িলো হয়, এত অল্প সমনয় শকোনেো ব্যধি িো প্রধতেোনের 

সহোয়-সম্পদ িো িড় িরনের দুেীধতর অনুসন্ধোে করো িোস্তনি কঠিে। সময় স্বল্পতোর কোরনণ অনেক তথ্য অনুসন্ধোনের িোইনর শথনক র্োয়। 

এ অিস্থোয় সংন োধিত ধিধিনত দুেীধতর অনুসন্ধোনের সময়সীমো ১৫ কোর্ জধদিনসর পধরিনতজ ৪৫ কোর্ জধদিস করোর প্রস্তোি করো হল।’ 



দুদনকর ধিধিনত ‘জ্ঞোত আয়’ সম্পধকজত সংজ্ঞো েো থোকোয় তো সংজ্ঞোধয়ত করোর কথো িলো হনয়নে। অনুসন্ধোেকোরী কম জকতজোর কোর্ জিম 

তদোরক করো, তদোরককোরী কম জকতজো ও তোর দোধয়ত্ব সুধেধদ জষ্ট কনর শদয়োর ধিষয় উনেখ করো হনয়নে প্রস্তোনি। এেোড়ো কধম নে তদন্ত 

প্রধতনিদে উপস্থোপনের ধিধি করো ধিষনয়ও গুরুত্ব শদয়ো হনয়নে। একই সনে আদোলনত শকউ দুেীধতর মোমলো করনল তো গ্রহণ ও তদনন্তর 

ধেনদ জ  ধদনত ধসধেয়র ধিন ষ জজ আদোলতনক েমতো শদয়োসহ শি  ধকছু ধিষনয় সংন োিেীর প্রস্তোি করো হয় ধিধিমোলোয়। 

ধিধি অনুর্োয়ী কোউনক সম্পনদর ধহসোি ধদনত শেোটি  জোধরর সোত কোর্ জধদিনসর মনে তোনক দুদনকর ধেধদ জষ্ট েনক ধহসোি ধিিরণী 

দোধখল করনত হয়। এই সময়সীমো (৭ কোর্ জধদিনসর পধরিনতজ) ২০ কোর্ জধদিস করোর প্রস্তোি কনর এনত িলো হয়, ২০ কোর্ জধদিনসও র্ধদ 

সংধিষ্ট ব্যধি তোর সম্পদ ও দোয়নদেোর ধহসোি ধদনত েো পোনরে, তনি এর জন্য আরও ১০ কোর্ জধদিস শচনয় দুদনক আনিদে করোর 

সুনর্োগ পোনিে। অথ জোৎ শেোটি  পোওয়োর পর সনি জোচ্চ ৩০ কোর্ জধদিনসর মনে সংধিষ্ট ব্যধি তোর স্থোির-অস্থোির সম্পদ ও দোয়নদেোর 

ধহসোি ধদনত পোরনিে। 

এেোড়ো ধিচোরোিীে শকোনেো দুেীধত মোমলোর আসোধমর মৃতুয হনল তোর শরনখ র্োওয়ো সম্পনদর কী হনি শস ধিষনয় ধদকধেনদ জ েোর ধিষয়টি 

এনত তুনল িরো হয়। িলো হয়, ওই ব্যধির সম্পদ অনিিই থোকনি েোধক ওই সম্পদ মৃত আসোধমর উত্তরোধিকোররো পোনিে শস ধিষনয়ও 

ধিধিনত মীমোংসো থোকো দরকোর। প্রচধলত আইে অনুর্োয়ী, শকোনেো আসোধমর মৃতুয হনল তোর মোমলো চনল েো। দুদনকর ধিধির প্রস্তোনি 

িলো হয়, ‘ধিচোনরর আনগই আসোধমর মৃতুয হনল তোর শিোককৃত সম্পনদর জন্য উত্তরোধিকোররো আদোলনত আনিদে করনত পোরনিে। 

কীভোনি ওই সম্পদ অধজজত হনয়নে শসটো প্রমোণ করনি উত্তরোধিকোররো। আদোলত এ ধিষনয় শুেোধে করনিে। শুেোধেকোনল 

উত্তরোধিকোরনদর পে শথনক দোধখল করো আনিদে ও কোগজপে পর্ জোনলোচেো কনর র্ধদ শদনখে, ওই সম্পদ জ্ঞোত আনয়র সনে 

অসেধতপূণ জ েয়, তনি তো অিমুি করনত পোরনিে। অন্যথোয় তো রোনের শকোষোগোনর িোনজয়োপ্ত হনি।’ দুদক চোয় দুেীধত মোমলোয় জধড়ত 

মৃত ব্যধির সম্পদ তোর উত্তরোধিকোররো শর্ে পোয়। আর এ কোরনণই ধিধিনত সংন োিে চোওয়ো হয়। 

দুদনকর সোনিক কধম েোর ে. েোধসর উদ্দীে সংন োধিত ধিধিমোলোর ধিষনয় যুগোন্তরনক িনলে, কোজ করনত ধগনয় আধম শদনখধে অনেক 

শেনেই সমস্যোয় পড়নত হনয়নে। ফনল আধম মনে কধর, দুদনকর জন্য একটি পূণ জোে ধিধিমোলো থোকো দরকোর। 

দুদনকর মহোপধরচোলক (আইে) শমো. মঈদুল ইসলোম িনলে, ধিধিমোলো চূড়োন্ত করনত আমরো আইে মন্ত্রণোলনয়র সংধিষ্টনদর সনে 

কনয়ক দফো িনসধে। দুদনকর শর্ সংন োধিত খসড়ো ধিধি, তোনত ধকছু  ব্দগত সংন োিেী েোড়ো িড় িরনের শকোনেো পধরিতজে করো 

হয়ধে। আ ো কধর, ধ গধগরই সংন োধিত ধিধিটি চূড়োন্ত রূপ লোভ করনি এিং শগনজট হনি। 

প্রসেত, ২০০৪ সোনলর েনভম্বনর তৎকোলীে ধিএেধপ-জোমোয়োত শজোট সরকোর দোতো সংস্থোগুনলোর চোনপ দুেীধত দমে ব্যযনরো ধিলুপ্ত কনর 

স্বোিীে দুেীধত দমে কধম ে গেে কনর। ধিচোরপধত সুলতোে শহোনসে খোেনক শচয়োরম্যোে ও ঢোকো ধিশ্বধিদ্যোলনয়র সোনিক ধভধস 

প্রনফসর মধেরুজ্জোমোে ধমঞো ও অধেট কযোেোনরর শমো. মধের উধদ্দেনক কধম েোর কনর ওই সরকোর দুদক গেে কনর। দুদনকর আইনে 

সংস্থোটিনক দুেীধত দমনে ব্যোপক েমতো শদয়ো হনলও আইেটি িোস্তিোয়ে ধকভোনি হনি এ সংিোন্ত ধিধি েো থোকোয় ওই কধম ে ২০০৬ 

সোনলর ধেনসম্বর পর্ জন্ত শতমে শকোনেো কোজ করনত পোনরধে। 

পনর ২০০৭ সোনলর ১১ জোনুয়োধর শসেোসমধথ জত তত্ত্বোিিোয়ক সরকোর দোধয়ত্ব শেয়োর পর দুদকনক সচল কনর দুেীধতধিনরোিী অধভর্োে শুরু 

করো হয়। আর ওই সময়ই দুদনকর জরুধর ধভধত্তনত একটি ধিধিমোলো ততধর করো হয়। পনর তোনত সোমোন্য পধরিতজে হনলও ওই 

ধিধিমোলো ধদনয়ই এত িের কোজ কনর আসনে দুদক। 

 


