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ন িতর দােয় অিভ  ইফার িবতিকত িডিজ সামীম মাহা দ আফজাল তার লাকজন িনেয় গতকাল বার সকাল ১০টার িদেক 
বে র িদেন তার দ ের েক ণ নিথপ  িনেয় চ ট িদেয়েছন বেল অিভেযাগ উেঠেছ। এ সমেয় িতিন তার দ ের িক  সময় 
অব ান কেরন। িডিজর এ ধরেনর কমকাে  ইফার সাধারণ কমকতা-কমচারীরা িবি ত হন। ইফার আে ালনকারী পিরচালকরা এ 
িবষয়  ধম িতম ী আলহাজ শখ মা. আ াহ ও ইসলািমক ফাউে শন বাড অব গভনরেসর সদ  িসরাজ উি ন আহমদেক 
অবিহত কেরেছন। এেত তারা হতবাক হন। িব  আে ালনকারী কমকতা-কমচারীরা গতকাল মার আেগ বায় ল মাকাররম 
জাতীয় মসিজেদ িডিজর কে  ধম িতম ী আলহাজ শখ মা. আ াহেক বে র িদেন িডিজ ফাইল িনেয় যাওয়ার িবষয়  
অবিহত কেরন। ধম িতম ী এ সমেয় আে ালনকারী কমকতা-কমচারীেদর উে েশ বেলন, আপনারা ধয ধারণ এবং   
কম েল যাগদান ক ন। ইফার িডিজ সং া  জ লতা ধানম ীর িনেদশনা অ যায়ী স ানজনকভােব সমাধান করা হেব। এ 
সমেয় অ াে র মে  উপি ত িছেলন- ইফার সিচব কাজী ল ইসলাম ও ধম িতম ীর এিপএস শখ নাজ ল হক সকত, 
আে ালনকারী নতা ও ইফার পিরচালক মাহ ব আলম, পিরচালক হীউি ন ম মদার বাদল, পিরচালক শিফ র রহমান 
তা কদার, পিরচালক আিন র রহমান সরকার, পিরচালক তৗিহ ল আেনায়ার, উপ-পিরচালক মা ািফ র রহমান, উপ-পিরচালক 
আ  বকর িসি ক, উপ-পিরচালক রিফ ল ইসলাম ও সহকারী পিরচালক সাই ল ইসলাম। ধম িতম ী বেলন, ইফার িডিজ 
সং া  জ লতা -এক িদেনর মে  িনরসন হেব ইনশাআ াহ। আমরা তােক স ানজনকভােব িবদায় িদেত চাই। িডিজ ১০ বছর 
ইফার দািয়  পালন কেরেছন। এখন িতিন তর অ । িতম ী বেলন, িডিজ সং া  জ লতার িবষয়  ধানম ী অবগত 
হেয়েছন। ধানম ী এ িবষেয় যথাযথ িদকিনেদশনা িদেয়েছন। সভােবই কাজ করেত হেব। িতিন বেলন, আিম িন য়তা িদি , 
ইফার আে ালনকারী কমকতা-কমচারীেদর িব ে  কােনা রকম সাসেপ , হয়রািন লক বদিল বা শাসিনক শাি  দয়া হেব না। 

িতম ী বেলন, ইফার িডিজ ও আে ালনকারী উভয় পে র æ  িছল। উভয় প েকই ধানম ীর িদকিনেদশনা মেন িনেত হেব। 
িতিন বেলন, ব ব  শখ িজ র রহমােনর ে র গড়া িত ান ইফার নাম  হয়, এমন কায ম থেক িবরত থাকেত হেব। 
ইসলািমক ফাউে শেনর ঐিতহ , ভাবমযাদা র ায় সবাইেক আ িরকতার সােথ কাজ করেত হেব বেলও ধম িতম ী উে খ 
কেরন। রােত ইফার বাড সদ  িসরাজ উি ন আহমদ িডিজ গতকাল বে র িদেন তার দ র থেক কিতপয় ফাইল িনেয় যাওয়ার 
িবষয়  অবিহত হেয়েছন বেল ীকার কেরন। ইফার বাড সদ  আলহাজ িমসবা র রহমান চৗ রী এক ে র জবােব বেলন, ইফা 
িডিজ গতকাল বে র িদেন অিফস কেরেছন। তেব ফাইলপ  িনেয় গেছন, এ াপাের িক  জািন না। ইফার উপ-পিরচালক আ  
বকর িসি ক ও অপর এক পিরচালক বেলন, গতকাল বার বে র িদেন িডিজ সামীম মাহা দ আফজাল অিফস কের কিতপয় 
নিথপ  িনেয় গেছন। এ িবষয়  ধম িতম ীেক আমরা অবিহত কেরিছ। 

 


