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সাধারণ েকাটার াথ  িহেসেব েদখােনা হয়। বত র্মােন জন শাসন ম ণালেয়র যু  সিচব পেদ কম র্রত রেয়েছন 
ড. আফজাল েহােসন। িতিন সমকালেক বেলেছন, iসলািমক ফাuে শেন িনেয়ােগ শতভাগ দুন িত হেয়েছ। 
িডিজর ভািতজােক চাকির িদেত নমব্র বাড়ােনা হয়। eকজন াথ র মুি েযা া সনদ িনেয়  িছল। তাi িতিন 
সব্া র কেরনিন। ফেল তােক ছুিটেত েদিখেয় আেরকজনেক সদ  সিচব িনেয়াগ েদoয়া হয়। aথচ িতিন ছুিটেত 
িছেলন না। আফজাল েহােসন জানান, সামীম আফজােলর i ােতi িনেয়ােগ জাল-জািলয়ািত করা হয়। 22িট 
থম ে িণর পদসহ 59িট পেদ িনেয়ােগ 3126 সােলর 8 েম িব ি  কাশ কের iসলািমক ফাuে শন। 
কাশনা কম র্কত র্া পেদ aিভ তাস  াথ েদর a ািধকার েদoয়ার শত র্ েদoয়া হয় িব ি েত। 3125 সােলর 

শুরু েথেকi কাশনা িবভােগর গেবষণা কম র্কত র্া পেদ a ায়ী িভি েত িনেয়ািজত িছেলন নািসর uি ন েশখ। 
িডিজর ভািতজা কাশনা িবভােগ কাজ না করেলo ে স িবভােগর a ায়ী কােজর aিভ তায় চাকির েপেয় যান। 
iসলািমক ফাuে শেনর কম র্কত র্া জািনেয়েছন, কাশনা o ে েসর কাজ িভ ।  
 
িনেয়াগপ  িদেতo করা হয় aিনয়ম। 3128 সােলর 27 েফ য়াির িনেয়াগ েদoয়া হয় েরেযায়ানুল আলমেক। তার 
িনেয়াগপে  সব্া র কেরন সামীম আফজাল। িক  iসলািমক ফাuে শেনর নীিতমালা aনুযায়ী েকবল সিচব 
িনেয়াগসহ েয েকােনা চুি  o দিলেল সi করেবন। পরী ার নমব্র ব েনo িছল পছে র াথ েক িনেয়ােগর 
সুেযাগ। িশ াগত েযাগয্তার জ  23 নমব্র, িলিখত পরী ায় 71 নমব্র eবং েমৗিখক পরী ায় 39 নমব্রসহ পূণ র্মান 
িছল 211। নািসর uি ন 63 দশিমক 6 নমব্র পান। েরেযায়ানুল হক পান 73 দশিমক 6 নমব্র। িক  পরী ায় 
তার থম হoয়া িনেয়  রেয়েছ। ড. আফজাল েহােসন বেলেছন, e িনেয় তার সে হ রেয়েছ।  
 
নািসর uি ন সমকালেক বেলেছন, 22িট পেদর িবপরীেত িতনিট পদ মুি েযা া েকাটার জ  সংরি ত িছল। িক  
eকজনেক িনেয়াগ িদেয় বািক দুিট পদ শূ  রাখা হয়। aথচ েকাটার াথ  িহেসেব তার িনেয়াগ পাoয়ার কথা 
িছল। িতিন ত  aিধকার আiেন িনেয়ােগর কায র্িববরণী হােত েপেয় জানেত পােরন, তােক েকাটার াথ  িহেসেব 
েদখােনাi হয়িন। তাi চাকির েপেয় যান িডিজর ভািতজা। কায র্িববরণীেত বলা হেয়েছ, েকাটার েযাগয্ াথ  
পাoয়া যায়িন। িক  িদব্তীয় কায র্িববরণীেত তােক মুি েযা া েকাটার াথ  িহেসেব েদখােনা হয়। িক  েসখােন 
েরেযায়ানুল আলেমর েমৗিখক পরী ার নমব্র বািড়েয় েমাট নমব্র করা হয় 77 দশিমক 6। তেব মুি েযা া েকাটায় 
যােক চাকির েদoয়া হেয়েছ তা িনেয়o  রেয়েছ। চাকির পাoয়া নাজমুস সািকেবর বাবা হারুনুর রিশদ 
iসলািমক ফাuে শেনর পিরচালক িছেলন। চাকির জীবেনর েশষ পয র্ােয় eেস 3121 সােল িতিন িনেজেক 
মুি েযা া দািব কেরন। aথচ oi বছেরর েফ য়ািরেত তৎকালীন পিরচালক (লাiে ির) হারুনুর রিশদ িনেজi 
eকিট িচিঠেত (সূ  ; 312৯/ iসঃ ফাuঃ াঃ/7/৯2 aংশ-7)/19) জানান, তার িবভােগ েকােনা মুি েযা া 
চাকিরজীবী েনi। নাজমুস সািকব চাকিরর আেবদেন িনেজেক ঢাকা েজলার বািস া দািব কেরেছন। িক  তার 
uপ াপন করা বাবার 'মুি েযা া সনেদ' ায়ী িঠকানা েনায়াখালী। সহকারী লাiে িরয়ান পেদ েনায়াখালীর াথ র 
েকাটা িছল না। নাজমুস সািকব aিনয়ম o সনদ িবি র aিভেযােগ ব  হেয় যাoয়া দারুল iহসান িবশব্িব ালয় 
েথেক াগার িব ােন াতেকা র িডি  েনন। আিট র্  পেদ িনেয়াগ া  মহাপিরচালেকর আ ীয় ফারজীমা 
িমজান শরমীেনর িনেয়াগ িনেয়o রেয়েছ । থম কায র্িববরণীেত েদখা যায়, িতিন েমৗিখক পরী ায় 26 নমব্র 
েপেয়েছন। িদব্তীয় কায র্িববরণীেত েদখা যায় িতিন 28 নমব্র েপেয়েছন। আিট র্  পেদ িনেয়ােগর েযাগয্তা িছল 
চারুকলায় াতেকা র িডি । িক  িতিন কি uটাের ািফে র eকিট েকােস র্র িডি ধারী। িহসাবর ণ কম র্কত র্া 
পেদ িনেয়াগ া  েমসবাহ uি ন ভূiঁয়া িডিজর আ ীয়। িতিন েজলা েকাটায় চাকির েপেয়েছন। তার বািড় 
া ণবািড়য়ায়। সামীম আফজােলর বািড়o া ণবািড়য়ায়। কায র্িববরণীেত েমসবাহেক ঢাকা েজলা েকাটার াথ  

িহেসেব েদখােনা হেয়েছ।  

 


