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আ ার েহােসন, শিহদুল iসলাম o আহসান হািবব। eরা সবাi িবেদেশ জনশি  রফতািনকারক িত ােনর সে  যু । তারা 
সরকাির ৯িট িত ান ছাড়াo েগালাম েমা ফা, রুহুল আিমন, েমাহা দ বািসর, তুিহন িসি কীসহ 21 জন বসায়ী o তােদর 
িত ানেক িববাদী কেরন। 

সূ  জানায়, আদালেতর oi িরট মামলার পর বাংলােদেশ 3123 সােল িত া করা িতেযািগতা আiন o কিমশেনর কায র্ ম িনেয় 
 oেঠ। মূলত িতনিট uে েক সামেন েরেখ িতেযািগতা কিমশন গঠন করা হেয়িছল। eগুেলা হে - েদেশ বসা-বািণেজয্ সু  

িতেযািগতামূলক পিরেবশ িনি ত কের তা বজায় রাখা। বাজাের ষড়য মূলক েযাগসাজশ, মেনাপিল (eককভােব বাজার িনয় ণ) 
eবং oিলেগাপিল (িসি েকেটর মা েম মুি েময় িকছু িত ােনর হােত বাজােরর িনয় ণ রাখা) aব া েজাটব  িকংবা কতৃর্তব্ময় 
aব ােনর aপ বহার সং া  িতেযািগতািবেরাধী কম র্কা  িতেরাধ করা eবং eমন িকছু হেল তা িনয় ণ o িনমূ র্ল করা। িক  
িতেযািগতা কিমশন 7 বছের েস ধরেনর দৃ মান েকােনা কাজ করেত পােরিন। তােদর থ র্তার কারেণi বলা চেল িত  21 
বসা িত ােনর পে  তােদর িতিনিধরা আদালেতর দব্ার  হন। িরট মামলা কের িতকার েচেয়েছন তারা। েসi ে ি েত 

আদালত েশাকজ কেরন। 

দুদেকর আiন শাখার মহাপিরচালক েমা. মঈদুল iসলাম যুগা রেক বেলন, আমরা দুদক আiেনর তফিসলভু  aপরাধ িনেয় কাজ 
কির। কারসািজ কের বসায়ীরা বাজার বা বসা িনয় ণ কের িনেজরা লাভবান হেল েসখােন দুদেকর িকছু করার থােক না। eটা 
েদখার কথা িতেযািগতা কিমশেনর। তারাi e িবষেয় জবাব িদেত পারেব েকন থ র্ হেয়েছ বসায়ীেদর সব্াথ র্ র ায়। তেব 
িতেযািগতা িনি ত করার ে ে  aেনক সময় দুন িত হেত পাের। দুদক েদখেব েসi দুন িত-aিনয়ম। 

ei বা বতায় আমরা আদালেতর কােছ আমােদর ব  েদয়ার জ  িত িনi। আমরা িরেটর আoতা েথেক আমােদর নাম কতর্ন 
করেত আেবদন কির। আমােদর আiনজীবী দুদেকর পে  আেবদেনর িবষয়িট আদালেতo ‘েমনশন’ কেরেছন। িক  শুনািন করেত 
িগেয় জানেত পাির, oi িরট মামলার নিথর হিদস েনi। েয নিথর মা েম আদালত আেদশ জাির কেরেছন- েসi নিথ গােয়ব। 

দুদেকর ধান আiনজীবী খুরিশদ আলম খান আরo বেলন, বসায় িতেযািগতা সং া  িরট মামলার নিথ কারা গােয়ব করেছ 
েসটাo বলেত পারিছ না। তেব েখাঁজখবর িনি । নিথর aভােব শুনািন েশষ করেত পারিছ না। মালেয়িশয়ায় েলাক পাঠােনার িবষেয় 
করা িরট মামলায় দুদেকর প  েথেক eিফেডিভটo করেত পািরিন। কারণ নিথ েথেক আমােদর েনাট িনেত হয়। নিথর সব র্েশষ 
aব া িক জানার েচ া করিছ। 

eিদেক দুদেকর মহাপিরচালক েমা. মঈদুল iসলাম জানান, u  আদালেতর মালেয়িশয়ায় েলাক পাঠােনায় eকেচিটয়া বসা সং া  
িরট মামলার পিরে ি েত আদালেতর oi েশাকজ আেদেশর পর বাসী ক াণ ম ণালয় eকিট কিমিট গঠেনর জ  দুদেকর কােছ 
িতিনিধ চায়। িচিঠ িদেয় তারা দুদেক কম র্রত যু সিচব পদময র্াদার eক কম র্কত র্ােক সংযু  করেত বেল। 

তেব দুদক েথেক পা া িচিঠ িদেয় জািনেয় েদয়া হেয়েছ, দুদক িনেজi eকিট সব্াধীন িত ান। a  েকােনা িত ােনর aধীেন 
তদ  বা e সং া  কিমিটর সে  কাজ করার েয়াজন েনi। oi ম ণালয় িক করেব তারা িনেজরাi িঠক করেব eবং আদালেতর 
কােছ তােদর ব  তারা uপ াপন করেব। িতিন আরo বেলন, দুদক যিদ বাসীক াণ ম ণালেয়র aধীেন েকােনা কিমিটর হেয় 
কাজ কের তাহেল েসিট ‘কনি  aব i াের ’ হেয় যােব। েস কারেণ ম ণালেয় আমােদর িতিনিধ িদেত আপি  রেয়েছ। 

eিদেক িতেযািগতা কিমশন আiন হoয়ার পরo েকন ei কিমশন কাজ করেত পারেছ না েস িবষেয় েখাঁজখবর িনেয় েবশিকছু ত  
পাoয়া েগেছ। 3123 সােল করা ei কিমশেনর জ  কেয়ক ধােপ িবিধ করা হেলo েলাকবেলর aভােব িত ানিট eখনo 
তুড়ঘেরi রেয় েগেছ। e িবষেয় জানেত চাiেল কিমশেনর স  িবদায়ী (35 eি ল) েচয়ারপারসন েমা. iকবাল খান েচৗধুরী 

যুগা রেক বেলন, েলাকবেলর aভােব িত ানিট ‘aসাম র্’ হেয় আেছ। কেয়ক ধােপ িবিধ হেলo কাজ করার মেতা েলাক ei 
িত ােন েনi। িবিধ aনুযায়ী 84 জন েলাক দরকার কিমশেনর জ । িক  েকােনা েলাকবল েনi। e কারেণ কাজ বাধা  হে । 

িতিন বেলন, েলাকবল িনেয়াগ হেলo বছের 5-6িটর েবিশ মামলা করা যােব না। আিম িতন বছের মা  3টা ফাiল iনেকায়াির করেত 
েপেরিছ। আর 3িট iনেকায়াির চলমান রেয়েছ। িতিন বেলন, মালেয়িশয়ায় েলাক পাঠােনায় িরট মামলার িবষয়িট জািন। হাiেকাট র্ 
oi দশ বসায়ীর করা আেবদেনর িবষেয় তদ  কের িরেপাট র্ িদেত বেলেছন। বাসীক াণ ম ণালয় ‘িলড’ িত ান িহেসেব তদ  
করেছ বেল শুেনিছ। েসখােন আমােদর িত ােনর পিরচালক আবদু াহেক সংযু  করা হেয়েছ। 


