
এক স াহ ধের অচল ইসলািমক ফাউে ডশন
ম ণালয় বলেলও পদত ােগ রািজ নন মহাপিরচালক তার িব ে  সকল কমকতা-

কমচারীর অনা া
কাশ : ১৮ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গত  এক স াহ  যাবত  অচল  ইসলািমক  ফাউে ডশন  (ইফা)।  চলেছ  চরম  অি রতা।  ফাউে ডশেনর
মহাপিরচালক (িডিজ) শামীম মাহা দ আফজােলর পদত ােগর দািবেত কমকতা-কমচারীরা ফাউে ডশেনর
িনেচ  ৯  জুন  থেক িতিদন  অব ান  কমসিূচ  পালন  করেছন।  ‘আক  নীিত,  মতার অপব বহার,
বআইিন  ও  উে েণািদত  কমকা  এবং  াচািরতার’  অিভেযাগ  এেন  ধম  ম ণালয়  তােক

পদত ােগর আ ান জািনেয় গত আট িদন আেগ শাকজ করেলও শামীম আফজাল তা পা া িদে ন না
বেল জানা গেছ। ফাউে ডশেনর একজন পিরচালক জানান, গত এক স ােহ ই িদন অিফস করেলও
কমকতা-কমচারীেদর িবে ােভর মেুখ ান কেরন মহাপিরচালক। ই িদন পর গতকাল সকােল অিফেস
িগেয় িবে ােভর মেুখ পেড়ন িতিন। শিনবার ছুিটর িদেন ৪০িট গাপন ফাইল সরােত িগেয় িতিন ইফা
কমকতােদর তােপর মেুখ  পেড়ন।  তখন িতিন  পদত াগ  করেবন  বেল  জানােলও পেরর িদন  জানান
পদত াগ করেবন না। এিদেক গতকাল সামবার ফাউে ডশেনর সকল পিরচালক উ তূ পিরি িত িনেয় এক
জ ির বঠক কেরন। িসিনয়র পিরচালক মাহববু আলেমর সভাপিতে  বঠেক ইফার ভাবমিূত র ােথ
শামীম আফজালেক ত ায় পদত ােগর অ েরাধ জানােনা হয়। অপরিদেক আে ালনরত কমকতা-
কমচারীরা গতকাল ঘাষণা কেরন য, নীিত , াচারী, বদেমজাজী’ মহাপিরচালেকর অধীেন তারা
আর কাজ করেবন না। তার িত িলিখতভােব তারা অনা া াপন কেরেছন।

জানা যায়, ২০০৯ সােল ইসলািমক ফাউে ডশেনর মহাপিরচালক পেদ িনেয়াগ পান অবসর া  জলা জজ
শামীম আফজাল। পরবতীেত ই দফা চিু িভি ক িনেয়াগ নবায়ন করা হয়। সবেশষ ম ণালয় ও ইফার
কমকতা-কমচারীেদর িবেরািধতার মেুখও ‘অদৃ  মতাবেল’  ২০১৭ সােল ই  বছেরর জ  চিু েত
মহাপিরচালক  পেদ  িনেয়াগ  পান।  শামীম  আফজােলর  িব ে  ওআইিস  মহাসিচেবর  ঢাকায়  সফর,
ছাপাখানা  ও   িনেয়াগ   নীিতর অিভেযাগ রেয়েছ।  নীিত দমন কিমশেন তার িব ে  মামলার তদ
চলেছ। িবিভ  অিনয়েমর অিভেযাগ তদ  কের িতেবদন চেয় গত ৭ ম ধম ম ণালয়েক িচিঠ দয়

নীিত দমন কিমশন ( দক)। গত সামবার মহাপিরচালকেক কারণ দশােনার নািটশ দয় ধম ম ণালয়।

সূ  জািনেয়েছ, কেয়ক মাস ধেরই টানােপােড়ন চলেছ ম ণালয় ও ফাউে ডশেনর মেধ । গত জা য়ািরেত
শখ  মাহা দ  আব াহ  ধম  িতম ীর  দািয়  পাওয়ার  পর  তার  সে ও  টানােপােড়ন  চলেছ

মহাপিরচালেকর। ম ীর দািয়  পাওয়ার আেগ ইফা গভনেরর দািয়  পালন কেরন শখ আব াহ। গত
অে াবের বায়তুল মাকাররম জাতীয় মসিজেদর িপলার ভেঙ দাকােনর আয়তন বািড়েয় নন ানীয়
আওয়ামী লীগ নতা সাহরাব গাজী। এেত বায়তুল মাকাররম ঝঁুিকপূণ হেয় পেড়েছ। িতিন আওয়ামী লীগ
বায়তুল মাকাররম ইউিনেটর সােবক সভাপিত। এ ঘটনার তদ  কের তার িব ে  ব ব া িনেত পািরশ
কেরিছল ইফার পিরচালক (মসিজদ ও মােকট) মহুা দ মহীউি ন মজুমদােরর নতৃে  একিট কিমিট।
সাহরাব গাজীর ীর দাকান বরা প  বািতেলরও পািরশ কের কিমিট।

িক   ফাউে ডশেনর বঠেক িপলার অপসারণকারীর পে  অব ান নন শামীম আফজাল। ইফার ভাবমিূত
েু নর অিভেযােগ গত ৩০ ম সামিয়ক বরখা  করা হয় মহীউি ন মজুমদারেক। তেব পরবতীকােল ধম

ম ণালয় সামিয়ক বরখাে র আেদশ বািতল কের এবং শামীম আফজালেক কারণ দশােনার নািটশ দয়।

  আেনায়ার আলদীন
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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।

|

আগামী িডেস ের িডিজর ময়াদ শষ হেব।

ধম  িতম ী  শখ  আব াহ  বেলন,  মহাপিরচালক  কথা  িদেয়িছেলন  িতিন  পদত াগ  করেবন।
ফাউে ডশেনর সবাই তার কমকাে  িবর । ফাউে ডশেনর াভািবক কাজকম ব াহত হে । ইসলািমক
ফাউে ডশেনর মেতা ধমীয় িত ান ধােনর িব ে  নীিতর অিভেযাগ আসা খুবই ঃখজনক। এছাড়া
িতিন তর অ ।  তারপেরও পদ ছাড়েত রািজ নন।

ধম  ম ণালেয়র একজন কমকতা জানান,  বয়সজিনত কারণ ও মানিসক-শারীিরকভােব তর অ
ইসলািমক ফাউে ডশেনর (ইফা) মহাপিরচালক শামীম মাহা দ আফজাল যেকােনা সময় বরখা  হেত
পেরন।  ইেতামেধ  ইসলামী  ব াংেকর পিরচালক পদ থেকও অব াহিত  দওয়া  হেয়েছ  আেলািচত এ
িডিজেক।
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