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সমানভােব দায়ী। aথচ eখনo পুিলশ েকােনা পদে প েনয়িন। নারী িনয র্াতন o মতার aপ বহােরর মেতা 
গুরুতর aিভেযাগ থাকার পরo িডআiিজ িমজান সব্পেদ বহাল রেয়েছ, যা aনাকাি ত। িটআiিবর িনব র্াহী 
পিরচালক ড. iফেতখারু ামান সমকালেক বেলন, সাধারণ মানুষ েসবা পাoয়ার জ  বা  হেয় সরকাির 
কম র্কত র্ােদর ঘুষ েদয়। তােদর ঘুষ িদেত িজি  করা হয়। e ধরেনর সাধারণ ঘুষদাতার সে  িডআiিজ িমজানেক 
েমলােল চলেব না। কারণ, িমজান ঘুষ িদেয়েছন ি গতভােব লাভবান হেত। aিভেযােগর খ  গ েথেক বাঁচেত। 
তার সে  দুদক কম র্কত র্াo সমভােব দায়ী। পর র েযাগসাজেশ তারা ঘুষ েলনেদন কেরেছন। iফেতখারু ামান 
বেলন, েয েকােনা aিভেযাগ uঠেল, ত েসিটর িন ি  না করেল তা aপরাধীেক সুর া েদoয়ার শািমল। 
িডআiিজ িমজান আেগ েয ঘটনায় aিভযু  হেয়েছন, েসিটর সুরাহা ত হoয়া uিচত িছল। 
 
সংিবধান িবেশষ  aয্াডেভােকট শাহ্ দীন মািলক বেলন, িডআiিজ িমজােনর িবরুে  আেগ েয aিভেযাগ uেঠেছ 
েসটা eত িদেনo িন ি  না হoয়া aনাকাি ত। eত দীঘ র্ সময় eসব ঘটনা ঝুেল থাকেল জনমেন সে হ o 
aিবশব্াস ƣতির হয়। পুিলেশর িবরুে  তদ সােপে  ব া েনoয়া যায় না- eটাi মাণ হয়। eিদেক দুন িত 
দমন কিমশেনর (দুদক) পিরচালক খ কার eনামুল বািছর গতকালo দািব কেরেছন, 'ঘুেষর aিভেযাগ িম া'। 
িতিন চয্ােল  ছুেড় বেলেছন, 'যত কােরর িবেশষ  আেছন, তােদর িনেয় মাণ কেরন। িম ার েকােনা মাণ 
থােক না। ঘুষ েলনেদেনর aিডoেত বহূত ক o বােনায়াট।' তেব িডআiিজ িমজান গতকাল সাংবািদকেদর 
কােছ দািব কেরন, ঘুষ েদoয়ার সব েরকড র্ তার কােছ রেয়েছ। কিমশন েথেক ডাকা হেল িতিন uপ াপন 
করেবন। ঘুষ িদেত তােক বারবার চাপ েদoয়া হেয়েছ। 
 
িমজান বেলন, 'যখন েদখলাম দুদেকর ei েলাকটা িনেজi দুন িতবাজ, তখন েসটা েতা মাণ করেত হেব। ei 
িবষয়টাi মাণ কেরিছ। াংক েথেক টাকা uিঠেয়িছ। সব্জেনর কাছ েথেক টাকা িনেয়িছ। eসেবর ত - মাণ 
আেছ। যথাসমেয় aনুস ান কিমিটেক eগুেলা েদব।' পুিলেশর eকিট দািয়তব্শীল সূ  জানায়, eর আেগ েকােনা 
ব া েনoয়া না হেলo ঘুষ েদoয়ার ঘটনার পর িমজােনর াপাের নতুনভােব ত -uপা  সং হ করা শুরু 

হেয়েছ। চলিত স ােহ e-সং া  তদ  কিমিট গঠন করা হেত পাের। পুিলেশর eকিট বড় aংেশর ভা , eবারo 
িডআiিজ িমজান পুিলশ বািহনীর ভাবমূিত র্  কেরেছন। দুদক কম র্কত র্ােক ফাঁেদ েফেল িতিন হয়েতা eকিট 
িত ােনর েকােনা ি িবেশেষর েনিতবাচক িদক সামেন আনেত েপেরেছন; তেব তার uে  o eর 
েয়াগপ িত ƣনিতক নয়। িতিন িনেজ দুন িতর aিভেযাগ েথেক বাঁচেত ঘুষ িদেয়েছন। িমজােনর ei দায় 
ি গত- eটা পুিলশ বািহনী িনেত চায় না। পুিলেশর aেনেকi চান, িশগিগরi তদ সােপে  তার িবরুে  

দৃ া মূলক শাি র ব া েনoয়া েহাক। ত ব া েনoয়া হেল জনমেন েকােনা িব াি  ƣতির হেব না বেল মেন 
কেরন তারা। 
 
eর আেগ িডআiিজ িমজােনর িবরুে  aিভেযাগ oেঠ, িতিন াংক কম র্কত র্া মিরয়ম আ ারেক 61 লাখ টাকা 
েদনেমাহের িবেয় কেরন। 312৯ সাল পয র্  িতিন িবষয়িট েগাপন রাখার শত র্ েদন। মিরয়ম ীর সব্ীকৃিত চাoয়ায় 
ি  হন িতিন। গত বছেরর 23 িডেসমব্র পুিলশ পািঠেয় মিরয়মেক ে ফতার করা হয়। e ছাড়া মগবাজার কািজ 
aিফেসর কািজেক িদেয়o মামলা করান িতিন। ায় িতন স াহ পর কারাগার েথেক ছাড়া পান মিরয়ম। eরপর 
eক েটিলিভশন uপ ািপকার সে  ঝােমলায় জড়ান িমজান। সংবাদ পািঠকােক াণনােশর হুমিক o u য্  করার 
aিভেযােগ তার িবরুে  িবমানব র থানায় সাধারণ ডােয়ির রেয়েছ। গত বছেরর 4 েম aৈবধ স দসহ িবিভ  
দুন িতর aিভেযােগ িমজানুরেক দুদক কায র্ালেয় ায় সাত ঘ া িজ াসাবাদ করা হয়। eরপর িমজান o তার 
থম ী েসােহিলয়া আনােরর আেয়র সে  aস িতপূণ র্ স েদর েখাঁজ পায় দুদক।  


