
িডআইিজ িমজা র রহমান। ফাইল ছিব

দেকর অ স ান িতেবদেনর তথ

স েদর পাহাড় গেড়েছন িডআইিজ িমজান
ে র নপেথ  িবলাসব ল িট াট * ােটর মািলকানার দািয়  না নয়ায় িবেরাধ
কাে  * ১৩ বছর বয়েসই ভািগনা এসআই নামান কািটপিত * ছাট ফােমিসর আয় থেক

বইলী রােড াট য় এবং ভাইেক ৪০ লাখ টাকা দান কেরন পন
কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজধানীর বইলী রাড ও কাকরাইেল িবলাসব ল ই ােটর মািলকানা িনেয়ই নীিত দমন কিমশেনর
( দক) সে  কাে  িবেরােধ জড়ান িডআইিজ িমজা র রহমান।

এর মেধ  বইলী িরেজর াটিট ছাট ভাই মাহববুরু রহমান পন ও কাকরাইেলর পাইওিনয়ার রােডর
বািণিজ ক াটিট ভািগনা এসআই মাহমু ল হাসান নামােনর নােম।

’জেনর নােমই আলাদা ট া  ফাইলও রেয়েছ। িক  তােদর িব াসেযাগ  আিথক সামথ  না থাকায় াট
িট িডআইিজ িমজােনর অৈবধ আয় িদেয় অিজত হেয়েছ বেল দেকর অ স ান িতেবদেন উে খ করা

হেয়েছ।

এেত বলা হয়, িমজান নােম- বনােম স েদর পাহাড় গেড়েছন। এর অিধকাংেশর সে ই  তার আেয়র
কােনা সাম  নই।

  নসা ল হক খাকন
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জানা গেছ, িডআইিজ িমজােনর ছাট ভাই মাহববুরু রহমান পন বিরশােলর মেহ ীগে  একিট ছাট
ওষেুধর দাকান পিরচালনা কেরন। আর ভািগনা মাহমু ল হাসান নামান রাজধানীর একিট থানায় স িত
িশ ানিবশকাল  অিত ম কের এসআই িহেসেব পাি ং  পেয়েছন।  তােদর নােম  য স দ  দখােনা
হেয়েছ, তার সে ও ’জেনর আেয়র কােনা িমল নই।

দক সূ  জানায়,  খ কার এনামলু  বািছেরর দয়া  অ স ান  িতেবদেন  বলা  হয়,  িমজা র রহমান
আয়-ব েয়র য িহসাব িদেয়েছন তােত দখা যায়, তার মাট ২ কািট ৭ লাখ ৩৫ হাজার ২২২ টাকার
স দ রেয়েছ। এর মেধ  ১ কািট ১০ লাখ ৪২ হাজার ২৬০ টাকা াবর ও ৯৬ লাখ ৯২ হাজার ৯৬২
টাকার অ াবর স দ।

ছাট  ভাই  মাহববুরু  রহমােনর নােম  ৫৫ লাখ  ৫১  হাজার ৮৪০ টাকার াবর এবং  ৪০ লাখ  টাকার
অ াবরসহ ৯৫ লাখ ৫১ হাজার ৮৪০ টাকার স দ রেয়েছ। ভািগনা পুিলেশর এসআই মাহমু ল হাসান
নামােনর নােম ৬৬ লাখ ১৮ হাজার ৮০ টাকার াবর স দ ছাড়াও ৩৩ লাখ ৮১ হাজার ৯২০ টাকার

অ াবরসহ ১ কািট টাকার স দ পাওয়া যায়।

এেত িডআইিজ িমজােনর িনজ নােম এবং ভাই-ভািগনার নােমসহ সবেমাট ৪ কািট ২ লাখ ৮৭ হাজার
টাকার স দ পাওয়া যায়। িবিভ  খাত থেক িডআইিজ িমজােনর আয় পাওয়া যায় ২ কািট ৯০ লাখ ৭৮
হাজার ২৬৫ টাকা। ব য় পাওয়া যায় ৮৫ লাখ ১২ হাজার ৩৪৭ লাখ টাকা। তার স য় দাড়ঁায় ২ কািট ৫
লাখ ৬৫ হাজার ৯১৮ টাকা।

িব াসেযাগ  উৎস দখােত না পারায় ছাট ভাই এবং ভাে র নােমর থাকা িট াট, দান করা ৪০ লাখ
টাকা এবং এফিডআর িডআইিজ িমজােনর অেথ কনা হেয়েছ বেল িতেবদেন উে খ করা হয়।

এসব স দ িবেবচনায় িনেয় তদ কারী কমকতা বেলন, িডআইিজ িমজােনর ৪ কািট ২ লাখ ৮৭ হাজার
টাকার স দ পাওয়া গেছ। আয়-ব য় বাদ িদেয় িমজান ১ কািট  ৯৭ লাখ ২১ হাজার টাকার াত
আয়বিহভূত স দ অজন কেরেছন বেল াথিমকভােব িতয়মান হয়।

তাই তার িব ে  নীিত দমন কিমশন আইন ২০০৪ এর ২৬(২), ২৭(১) ধারা ও মািন ল ািরং িতেরাধ
আইন ২০১২ এর ৪(২) ধারায় মামলা জুর পািরশ কেরন খ কার এনামলু বািছর।

দক সূ  জানায়, িমজা র রহমান ব েব  উে খ কেরন, তার ী সােহিলয়া আনার র ার আয়-ব য় ও
স েদর বণনা তােদর আয়কর নিথেত দিশত আেছ। তােদর ই স ান আবরার ফািহম রহমান অণব
(২১) ও আবরার ফাহাদ রহমান অিনক (১৯) কানাডার টেরে টা ইউিনভািসিটেত অধ য়নরত।

ছেলেদর নােম আয়কর কােনা নিথ নই। এমনিক তােদর কােনা স দও নই বেল িডআইিজ িমজান
জািনেয়েছন। এমনিক ভািগনা কােতায়ািল থানার এসআই মাহমু ল হাসান নামােনর নােম কাকরাইেলর
পাইওিনয়ার রােডর ৬৩/১ িনমাণ সামাদ স টার নােম বািণিজ ক ভবেনর ি তীয় তলায় ১৯১৯ বগফুেটর
বািণিজ ক াট স েক িতিন অবিহত নন বেল জানান িডআইিজ িমজান।

এছাড়া বইলী রােডর ১ বইলী িরজ নােম আবািসক ভবেনর এম-৪নং াটিটও ছাট ভাই মাহববুরু
রহমান পেনর, যা তার আয়কর নিথেত উে খ আেছ। একিট বসরকাির টিলিভশেনর সংবাদ পািঠকােক
১২ লাখ টাকা লান দয়ার কথা দেক ীকার কেরন িমজান।

দক সূ  জানায়,  িডআইিজ  িমজােনর এ  ব ব  দেকর অ স ানকারী  কমকতা  খ কার এনামলু
বািছেরর কােছ হণেযাগ  হয়িন। এর কারণ ব াখ া িদেয় বািছর িতেবদেন বেলন, িডআইিজ িমজান ী,
ছাট ভাই ও ভািগনার িনজ  আয় আেছ। তারা আয়করও দন।

তােদর স দ তার নােম যু  করার েযাগ নই মেম িডআইিজ িমজান দািব করেলও ভাই পন এবং
ভািগনা নামান স দ অজেনর হণেযাগ  উৎস দখােত পােরনিন। তােদর আ ীয় জেনর মেধ  কািট
টাকা দয়ার মেতা কউ নই।

অ িদেক ২০০৩-২০০৪ কর অথবছের ভািগনা মাহমু ল হাসান নামান যখন আয়কর নিথ পিরচালনা
কেরন, তখন তার বয়স ১৩ বছর। ওই অথ বছের নগদ এক কািট টাকা স দ দিখেয় তা থেক ২০১৬
সােল ৬৬ লাখ ১৮ হাজার টাকায় কাকরাইেলর মেতা পূণ ােন বািণিজ ক াট কেনন।
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বািক টাকা মাহমু ল হাসােনর নােম এফিডআর করা হয়। এছাড়া িকছু অথ অ া  কােজ ব য় কেরন। এ
স েদরও িব াসেযাগ  উৎস নই। ীর নােম আলাদা অিভেযাগ অ স ােন থাকায় এ িতেবদেন তা
িবেবচনায় নয়া হয়িন। জৈনক সংবাদ পািঠকােক দয়া ১২ লাখ টাকা ব য় িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ।

এিদেক  িডআইিজ  িমজােনর  ছাট  ভাই  পন  দকেক  দয়া  ব েব  জানান,  মেহ ীগে র  সদর
হাসপাতােলর সামেন ওষেুধর ব বসা কেরন। সখােন দিনক ২৫-৩০ হাজার টাকা িবি  হয়।

হােটর িদন ৫০-৫৫ হাজার টাকা িবি  কেরন। িতিন ওষেুধর ব বসা ছাড়াও অ া  রািখ ব বসার আেয়র
স য় থেক বইলী রােডর ৫৫ লাখ ৫১ হাজার টাকায় একিট াট কেনন। ােম বািড় িনমােণর সময়
িতিন িডআইিজ িমজা র রহমানেক ই দফায় ৪০ লাখ টাকা দান কেরন।

সূ  জানায়, পেনর এই ব েব র সে  দক কমকতা খ কার এনামলু বািছর ি মত পাষণ কেরন। এ
িবষেয় ওই কমকতার ম ব  হে  মেহ ীগে র িবি  একিট এলাকার ফােমিসর আয় থেক পেনর
পে  ায় ৫৬ লাখ টাকায় (দিলল মলূ ) িবলাসব ল াট কনা ছাড়াও িডআইিজ িমজানেক ৪০ লাখ
টাকা দান করা স ব নয়।

িতিন ওষধু ব বসার আয়-ব েয়র িহসাব দখােত পােরনিন। রািখ ব বসার আেয়রও কােনা িহসাব নই।
তার স দ আসেল িমজা র রহমােনর অৈবধ আয় থেক অিজত। এ স দ িমজা র রহমােনর স দ
িহেসেব িবেবচনা করা হল।

িডআইিজ িমজােনর ভািগনা মাহমু ল হাসান নামােনর জবানবি র উ িৃত িদেয় সংি  কমকতা জানান,
নামােনর জ  ১৯৯০ সােল। িতিন ২০১৬ সােলর ১৬ জনু রিজে শন খরচসহ ৬৬ লাখ ১৮ হাজার

টাকায় কাকরাইেল ১৯১৯ বগফুেটর াট  িকেনেছন।  ২০১৬ সােলই িতিন এসআই িহেসেব যাগদান
কেরন।

২০০৩-২০০৪ কর অধবছর থেক ১৩ বছর বয়স থেকই ব বসায়ী িহেসেব আয়কর িদে ন। িতিন ওই
করবেষ িরটােন এক কািট টাকা ব বসাবিহভতূ স দ দখান। আয়কর ফাইেল ওই দিশত অথ থেক
৬৬ লাখ ১৮ হাজার টাকায় কাকরাইেল বািণিজ ক াট কেনন। বািক টাকা এফিডআর কেরন।

ভািগনা এসআই নামােনর ব েব র সে  একমত নন দেকর অ স ানকারী কমকতা (সামিয়ক বরখা )
খ কার  এনামলু  বািছর।  সূ  জানায়,  এ  িবষেয়  িতিন  বেলন,  নামােনর  ব ব  হণেযাগ  নয়।
২০০৩-০৪ করবেষ আয়কর িরটােন  দিশত এক কািট টাকার উৎ  স েক  নামান স র িদেত
পােরনিন।

িতিন এই টাকা তার দাদা ও বাবার কাছ থেক পেয়েছন বেল মৗিখকভােব জানান। তার আ ীয় জেনর
মেধ ও কািট টাকা দয়ার মেতা কউ নই। কাকরাইেলর াট ও এফিডআর আসেল িমজা র রহমােনর
অৈবধ আয় িদেয় অিজত। এই স দ িমজা র রহমােনর স দ িহেসেব িবেবচনা করা হল।

জৈনক সংবাদ পািঠকােক দয়া ১২ লাখ টাকা িমজােনর ব য় িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। ওই সংবাদ
পািঠকা বতমােন ল ডেন আ েগাপেন আেছন। িডআইিজ িমজােনর অব াহত মিকর কারেণ  একমা
ছেলেক িনেয় িতিন কােনারকম িত ছাড়াই ল ডেন চেল যান।

িডআইিজ িমজােনর কাছ থেক ১২ লাখ টাকা নয়ার কথা অ ীকার কের ওই সংবাদ পািঠকা যগুা রেক
বেলেছন, ‘এটা ডাহা  িমথ া। িতিন বেলন,  আিম ঢাকায় থাকাব ায় এ িবষেয় িডআইিজ িমজান িলিখত
িদেয় আমার কােছ মা চেয়েছন। তখন িডআইিজ িমজান বেলিছেলন িনেজর আ র ােথ এই িমথ ার
আ য় িনেয়েছন।’

অ স ান িতেবদেন দখােনা িমজােনর যত স দ : িবপুল িব ৈবভেবর মািলক িবতিকত এই িডআইিজ
িমজা র রহমান।  দক িতেবদেন াবর-অ াবর স েদর িববরেণ দখা  যায়,  াবর স েদর মেধ
পতৃক সেূ  িতিন ৫ িবঘা জিম পেয়েছন।

১৯৯২-৯৩ সােল পুিলশ হাউিজংেয়র ৫ কাঠা জিমর পিরবেত একিট ােটর মলূ  দখােনা হেয়েছ ১ লাখ
৩৭ হাজার ৫০০ টাকা। ২০০৪ থেক ২০১৪ সাল পয  পূবাচল রাজউেকর ৫ কাঠা জিমর দাম দখােনা
হেয়েছ ১০ লাখ ২৫ হাজার ৮০০ টাকা।
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২০০৭ থেক ২০১৭ সােল জায়ার সাহারায় পুিলশ সমবােয়র ৭.৫ কাঠা জিমর মলূ  দয়া হয় ১৪ লাখ
২০  হাজার  ৫৫০  টাকা।  ২০১১  সােল  ােমর  বািড়র  জিম  িকেনন  ৮  লাখ  ১৭  হাজার  টাকায়।
২০১১-২০১৭ সাল পয  মেহ ীগে র ওই জিমেত বািড় িনমােণ ৬৯ লাখ টাকা দখােনা হয়।

২০১৮-১৯  অথবছের  উ রার  পলওেয়েল  দাকান  কনা  হয়  ৭  লাখ  ৪১  হাজার  ৪১০  টাকায়।
২০১৫-২০১৬ অথবছের ছাট ভাই মাহমু র রহমােনর নােম বইলী িরেজ কনা ােটর রিজি  মলূ
৫৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা। ভািগনা মাহমু ল হাসােনর নােম কাকরাইেল কনা বািণিজ ক ােটর দাম
রিজি  মলূ  িহেসেব ৬৬ লাখ ১৮ হাজার টাকা।

অ াবর স েদর িহসােব উে খ করা হেয়েছ- ২০১৮ সােলর ৩০ এি ল পয  সানালী ব ংেক জমা ১৩
লাখ ৫৪ হাজার ৩৮০ টাকা, বিসক ব াংেক ৬ লাখ ৯৬ হাজার ৯৯৩ টাকা, িসিট ব াংেক জমা ৯ লাখ ২০
হাজার ৯৩৭ টাকা, াইম ব াংেক ২ লাখ ১৬ হাজার ৮২২ টাকা।

১৯৯৮-৯৯ সােল পলওেয়েল শয়ার কনা ৭ হাজার ৫০৬ টাকা। ২০০২-২০০৩ সােল জীবন বীমা ৯৮
হাজার ৯১০ টাকা, ২০০৮-২০০৯ সােল ওেয়জ আনারস ব ড ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা, একই অথবছের
অেয়জ আনারস ব ড কনা ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

২০০৮-২০০৯ অথবছের স য়প  য় কেরন ২ লাখ টাকার। ওই বছরই গািড় িকেনেছন মা  ২ লাখ ২০
হাজার টাকায়। ২০১০-১১ অথবছের িপ ল িকেনন ২ লাখ টাকা, ২০১২-১৩ অথবছের গািড় কনায় ব য়
কেরন ৮ লাখ টাকা।

২০১৩-১৪ ত এফিডআর কেরন ৬ লাখ ৫৯ হাজার ৭৪৬ টাকা,  ওই একই অথবছের ১  লাখ টাকার
স য়প  কেনন। ২০১৮-১৯ অথবছের হােত িছল নগদ ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৮৬৮ টাকা। ১৯৯২ থেক
২০১৭ সাল পয  ণালংকার ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, একই সমেয় ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকার ফািনচার
কনা হয়।

২০১৩-১৪ ও ২০১৮-১৯ অথবছের ছাট ভাই মাহমু র রহমােনর কাছ থেক দান পেয়েছন ৪০ লাখ
টাকা। ভািগনা মাহমু ল হাসান নামােনর নােম রাখা ১ কািট টাকা থেক ৬৬ লাখ ১৮ হাজার টাকায়
কনা কাকরাইেলর াট ছাড়া বািক ৩৩ লাখ ৮১ হাজার টাকা অ াবর স েদ দখােনা হেয়েছ দেকর
িতেবদেন।

এ সে  িডআইিজ িমজা র রহমান ম লবার সাংবািদকেদর বেলন, আিম কিমশেনর কােছ কােনা অ ায়
আবদার করিছ না। আিম ল’ফুলিল সাহায  চাই। আিম আশা কির, তৃতীয় অ স ানকারী দেকর কমকতা
কােনা রাগ-অ রােগর বশবতী হেয় নয়, িনরেপ ভােব এবং াধীন কিমশেনর একজন তদ  কমকতা

িহেসেব আমার ওপর জাি স আেবদন করেবন।

আপনার িনেজর নােম স দ না কের অে র নােম কেরেছন- এমন অিভেযাগই অ স ান িরেপােট উে খ
করা হেয়েছ- এর জবােব িডআইিজ িমজান বেলন, অ ািপেলড িডিভশেনর রায় আেছ অে র স দ আেরক
জেনর  ওপর  দায়  চাপােনা  যােব  না।  আমার  ভাই-ভাে র  নােম  য  স দ,  সখােন  তারা  আলাদা
আলাদাভােব ট  ফাইল পিরচালনা কেরন। তােদর স দ কন আমার িহসােব আসেব।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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