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পুিলেশর িবতিকত িডআইিজ িমজা র রহমােনর সােড় ৪ কািট টাকারও বিশ স দ রেয়েছ। এর মেধ
সায়া িতন কািট টাকার স দই অৈবধ। দেকর সমি ত জলা কাযালয় ঢাকা-১ এ দেকর পিরচালক
মা. ম রু মােশেদর করা মামলায় এসব তথ  উে খ করা হেয়েছ। মামলায় িডআইিজ িমজান ছাড়াও

তার ী সােহিলয়া আনার র া (৫০), ছাটভাই মাহববুরু রহমান (৫০) ও ভাগেন পুিলেশর কােতায়ািল
থানার  এসআই  মাহমু ল  হাসানেক  (২৯)  আসািম  করা  হেয়েছ।  পাশাপািশ  আগামী  ১  জুলাই
িজ াসাবােদর জ  িডআইিজ িমজা র রহমান ও দক কমকতা খ কার এনামলু বািছরেক দেক তলব
করা হেয়েছ। দেকর সংেশািধত িবিধেত িনজ  দ ের করা এটাই থম মামলা। এর আেগ সকল মামলা
থানায়  করত দক। দক আইন ২০০৪ ও মািনল ডািরং  িতেরাধ আইনসহ দ িবিধর ১০৯ ধারায়
মামলািট কেরেছ দক।

মামলার এজহাের বলা হেয়েছ— িমজােনর নােম ও বনােম অিজত ৪ কািট ৬৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪৪৩
টাকার স দ রেয়েছ। এরমেধ  ঘষু ও নীিতর মাধ েম ৩ কািট ২৮ লাখ ৬৮ হাজার ৫ টাকা াত
আয়বিহভূত স দ অজন কেরেছন। যার মেধ  ৩ কািট ৭ লাখ ৫ হাজার ৪২১ টাকার িহসাব গাপন
কেরেছন। এজাহােরর িববরেণ বলা হেয়েছ—  স দ িববরণী দািখেলর নািটেশর পিরে ি েত ২০১৮
সােলর ১ আগ  িতিন স দ িববরণী দািখল কেরন। এেত িতিন ১ কািট ১০ লাখ ৪২ হাজার ২৬০
টাকার াবর ও ৪৬ লাখ ২৬ হাজার ৭৫২ টাকার অ াবর স দ দশন কেরন। দেকর তদে  দখা
যায়, িমজান তার ভাগেন মাহমু ল হাসােনর নােম ২৪ লাখ টাকা িদেয় লশােনর পুিলশ াজায় কনকেড
২২১ বগফটু আয়তেনর দাকান বরা  নন। িমজা র রহমান িনেজ নিমিন হেয় তার ভাগেন মাহমু ল
হাসােনর নােম ২০১৩ সােলর ২৫ নেভ র ওয়ান ব াংক কাওরান বাজার শাখায় ৩০ লাখ টাকা এফিডআর
কেরন। দেক তার িব ে  অ স ান  হওয়ার পর পর এফিডআরিট েদ আসেল ৩৮ লাখ ৮৮ হাজার
৫৭  টাকা  তুেল  নন।  যা  িতিন  আয়কর িববরণীেত  দখানিন।  িডআইিজ  িমজান  তার ভাই  মাহববুরু
রহমােনর নােম ১ বইিল রােড ৬৫ লাখ টাকায় ২৪০০ বগফুেটর াট কেনন। ােট িমজান িনেজই
থােকন। িমজা র রহমান তার ী সােহিলয়া আনার র ার নােম কাকরাইেলর ৬৩/১, পাওিনয়ার রােড
সামাদ ড স টাের ১৭৭৬ বগফেুটর বািণিজ ক াট কেনন। যা নগেদ এক কািট ৭৭ লাখ টাকা
িনমাণ কা ািনেক পিরেশাধ কেরন। ২০১৬ সােলর ১৬ জুন াটিট তার ভাগেন মাহমু ল হাসােনর নােম
দিলল রিজি  কেরন। রকডপে  িমজা র অেথর জাগানদাতা হেলও স দ িববরণীেত ঐ টাকার িহসাব
গাপন করেছন। মহানগর দায়রা জজ ও িসিনয়র শাল জজ আদালেত আসািমেদর এসব াবর স ি

াক ও ব াংক িহসাব অব  করা আেছ।

দেকর পিরচালক শখ মা. ফানািফ ার নতৃে  িতন সদে র একিট িটম িমজান ও বািছরেক ১ জুলাই
িজ াসাবাদ করেব। িটেমর অপর সদ রা হেলন— দেকর সহকারী পিরচালক লশান আেনায়ার ধান
ও সালাহউি ন আহেমদ।
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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।
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