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পুিলেশর িডআইিজ িমজা র রহমােনর িব ে  নীিতর অিভেযাগ অ স ানকারী
কমকতা নীিত দমন কিমশেনর ( দক) পিরচালক খ কার এনামলু বািছরেক
সামিয়ক চাকির থেক বরখা  করা হেয়েছ। কিমশেনর তথ  পাচার ও শৃ লা
ভে র অিভেযােগ তােক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। একই সে  তার িব ে
িডআইিজ িমজা র রহমােনর কাছ থেক ৪০ লাখ টাকা ঘষু হেণর অিভেযাগ
তদ  করার িস া  িনেয়েছ কিমশন। এ ব াপাের দেকর চয়ারম ান ইকবাল
মাহমদু  গতকাল সামবার বেলন,  কিমশেনর শৃ লা  ভ  ও তথ  পাচােরর
অিভেযােগ তােক (এনামলু বািছর) সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ।  তার িব ে
ঘষু লনেদেনর অিভেযােগর আলাদা তদ  হেব।

দক চয়ারম ান আেরা বেলন, এনামলু বািছেরর িব ে  য অিভেযাগ সিট
অসদাচরণ। এেত দক িব ত নয়। ব ি র দায় িত ােনর নয়।  দেকর ৮৭৪ জন কমীর সততার
িন য়তা কিমশন িদেত পাের না। এনামলু বািছেরর সে  িডআইিজ িমজা র রহমােনর কেথাপকথন িনি ত
হেত অিডও রকেডর ফেরনিসক পরী া করেত হেব। তা ছাড়া িমজা র রহমান ঘষু িদেয়েছন মািণত
হেল দক মামলা করেব। অ ায় করেল কউ ছাড় পােব না। ইকবাল মাহমদু আেরা বেলন, িডআইিজ
িমজা র রহমােনর নীিত তদে  নতনু কমকতা িনেয়াগ করা হেয়েছ।

দক  সূ  জািনেয়েছ,  গত  রিববার  বসরকাির  টিলিভশন  চ ােনল  এিটএন  িনউেজ  স চািরত  এক
িতেবদেন বলা হয়, কিমশেনর পিরচালক খ কার এনামলু বািছর পুিলেশর িডআইিজ িমজা র রহমােনর

িব ে  পিরচািলত একিট অ স ান থেক তােক দায়মিু  িদেত তার কাছ থেক ৪০ লাখ টাকা ঘষু হেণ
সমেঝাতা কেরন। িতিন ৪০ লাখ টাকার মেধ  ২৫ লাখ টাকা ঢাকার রমনা পােক, বাজােরর ব ােগ কের
িডআইিজ িমজা র রহমােনর কাছ থেক হণ কেরন এবং অবিশ  ১৫ লাখ টাকা পরবতী এক স ােহর
মেধ  পাওয়ার অিভ ায় ব  কেরন। ছেলেক েুল আনা- নওয়ার জ  িতিন গ াসচািলত একিট গািড়
দািব কেরন। এছাড়া িতিন কিমশেনর পূণ তথ  অৈবধভােব পাচার কেরন।

িতেবদনিট কিমশন আমেল িনেয় গত রিববারই দক সিচব মহুা দ িদেলায়ার ব ত এর নতেৃ  িতন
সদে র একিট উ  পযােয়র তদ  কিমিট গঠন কের।  কিমিটর অপর ই  সদ  হেলন—  িলগ াল
অ িবভােগর মহাপিরচালক মিফজুর রহমান ভূঁইয়া ও শাসন অ িবভােগর মহাপিরচালক সাঈদ মাহববু
খান।  গতকাল  সামবার  িবকাল  ৩টায়  ঐ কিমিট  কিমশেন  তদ  িতেবদন  দািখল  কের।  কিমশন

িতেবদনিট  পযােলাচনা  কের  দেকর  তথ  অৈবধভােব  পাচার,    চাকিরর  শৃ লা  ভ  সেবাপির
অসদাচরেণর অিভেযােগ  পিরচালক খ কার এনামলু  বািছরেক নীিত  দমন কিমশেনর চাকির থেক
সামিয়ক বরখা  কেরেছ।

দেকর সংি  কমকতারা জানান, িডআইিজ িমজােনর িব ে  পুিলেশর উ পেদ থেক তদিবর, িনেয়াগ,
বদিলসহ  নানা  অিনয়ম- নীিতেত  জিড়েয়  শত  কািট  টাকার  মািলক  হওয়ার  অিভেযাগ  পায়  দক।
অিভেযাগ  যাচাই-বাছাই  শেষ অ স ােনর জ  গত বছেরর ১০ ফ য়াির কিমশেনর উপ-পিরচালক

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ফিরদ আহেমদ পােটায়ারীেক অ স ান কমকতা িনেয়াগ দওয়া হয়। পের ফিরদ আহেমদ পােটায়ারীেক
বাদ িদেয় পিরচালক খ কার এনামলু বািছরেক অ স ান কমকতা িনেয়াগ দয় কিমশন।

দক সূ  আেরা  জানায়,  খ কার এনামলু  বািছর ১৯৯১  সােল  অ াি ট  করাপশন অিফসার (এিসও)
িহেসেব ত কালীন নীিত দমন  বু েরােত যাগ দন। নীিত  দমন কিমশন গিঠত হওয়ার পর িতিন
সহকারী পিরচালক, উপ-পিরচালক ও পিরচালক িহেসেব পেদা িত পান।
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