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ধানম ীর আ ােস ইফার কমিবরিত ত াহার
িডিজেক অপসারেণর লে  কাল বাড িমিটং, ধানম ীর সে  ধম িতম ীর সা াত্

কাশ : ২১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নীিত,  লটুপাট  ও  াচািরতায়  অিভেযােগ  ইসলািমক ফাউে ডশেনর মহাপিরচালক (িডিজ) সামীম
মাহা দ  আফজালেক অপসারেনর দািবেত গত দশ িদন  ধের চেল  আসা  অচলাব ার রাহা  হে ।

আগামীকাল শিনবার ইসলািমক ফাউে ডশেনর বাড অব গভনরস এর জ রী সভায় তার অপসারেনর
ব াপাের িস া  নয়া হেব। গতকাল ধানম ী শখ হািসনার স ানজনক রাহার আ ােস ইসলািমক
ফাউে ডশেনর (ইফা) কমকতা-কমচারীরা তােদর কমিবরিত িগত কেরেছন। ধম িতম ী এম আব াহ
ও ধম  সিচব  গতকাল ধানম ীর সােথ  া াত  কের উ তূ  পিরি িত  িনেয়  আেলাচনা  কেরন।  ম ী
ইে ফাকেক জানান,  ধানম ী  ইফার কমকতা কমচািরেদর িমিছল-িমিটং  ব  কের কােজ যাগ িদেত
বেলেছন। িতিন চিু িভি ক িনেয়ােগ থাকা িডিজর ব াপাের স ানজনক সমাধান করেত িনেদশ িদেয়েছন।
আমরা সই স ানজনক সমাধান খুজিছ।

এিদেক ইসলািমক ফাউে ডশেনর িসিনয়র পিরচালক মাহাববু আলম া িরত  এক স িব ি েত বলা
হেয়েছ,  উ তু  পিরি িত িনেয় ধানম ীর সে  ধম িবষয়ক ম ণালেয়র িতম ী  এবং  সিচব সা াত্
কেরেছন। ধানম ী এ িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা িদেয়েছন। ধানম ীর িনেদশনার িত আ া রেখ
আমরা আমােদর সকল কমসিূচ িগত ঘাষণা করিছ।

সামীম  আফজােলর  পদত ােগর  দািবেত  গতকাল  বহৃ িতবারও  ইসলািমক  ফাউে ডশন  কাযালেয়
কমকতা-কমচারীরা িদনভর অব ান কমসিূচ পালন কেরেছন। তেব িবকােল তা িগত কেরন। ধম িতম ী
শখ মাহা দ আব াহ বধুবার সাংবািদকেদর বেলন, সামীম মাহা দ আফজাল ক া াের আ া ।

িতিন শারীিরক ও মানিসকভােব অ । শারীিরক অব া িবেবচনায় িনেয় গত ১৬ জুন তার পদত াগ করার
কথা িছল। তারপরও পদ ছাড়েত রািজ নন। তেব এই মহূুেত পদ থেক সের দাঁড়ােনা ছাড়া তার সামেন
আর কােনা পথ খালা নই।

িবিভ  ােন  িবে াভ:  এিদেক  দেশর  িবিভ  ােন  আফজালেক  অপসারেনর  দািবেত  গতকাল
মানবব ন ও িবে াভ িমিছল-সমােবশ হেয়েছ বেল ানীয় িতিনিধরা জািনেয়েছন। বিরশােল মানবব ন
কমসচূী পালন কের িশ ক সিমিতর বিরশাল জলা শাখার নতৃবৃ । একই িদন পটয়ুাখালী শহের িবে াভ
িমিছল ও মানবব ন কমসচূী পালন করা হেয়েছ আেলম ওলামা ঐক  পিরষদ জলা শাখার উেদ ােগ
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