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িপিডিবএেফ ২৯ রকম অিনয়ম- ন িত: দকেক ব া নওয়ার অ েরাধ ম ণালেয়র 

অিমেতাষ পাল ও ফিসহ উ ীন মাহতাব 

নানা অিনয়ম- ন িতেত িনমি ত হেয় পেড়েছ প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (িপিডিবএফ)। দেশর হতদির  মা েষর 
জীবনমােনর উ য়ন না ঘটেলও কপাল িফরেছ িত ান র শীষ কমকতােদর। য উে  িনেয় ২০০০ সােল ধানম ী শখ হািসনা 

িত ান  িত া কেরিছেলন, সই উে ও ভে  যেত বেসেছ। িদন িদন কমেছ ঋণদান। িবপরীেত বাড়েছ খলািপ ঋেণর 
পিরমাণ। স িত ম ণালেয়র তদে  এ িত ােনর ২৯ ধরেনর অিনয়ম ধরা পেড়েছ। এমন াপেট ম ণালয় থেক ন িত দমন 
কিমশনেক ( দক) আিথক টপােট জিড়তেদর িব ে  ব া নওয়ার অ েরাধ করা হেয়েছ। গত ১৯ ন প ী উ য়ন ও সমবায় 
িবভােগর উপসিচব কাজী মাশতাক জিহর এ াপাের দকেক িচ  িদেয়েছন।  
ম ণালেয়র তদে  পাওয়া অিনয়েমর মে  রেয়েছ- িত ােনর অথ সরকাির াংেকর পিরবেত বসরকাির াংেক এফিডআর কের 
কিমশন আদায়, শীষ কমকতার অিতির  বতন-ভাতা নওয়া, আর-কািবটা কে র কােজ কিমশন আদায়, য়া কা ািনেক 
কাজ িদেয় অথ আ সাৎ, া েসবা দওয়ার নােম সদ েদর অথ আ সাৎ, কম েদর জীবন বীমা কিরেয় িদেয় বীমা কা ািনর 
কাছ থেক কিমশন নওয়া, িব ি  না িদেয় িনেয়াগ বািণজ , অৈবধভােব পেদা িত-বদিল বািণজ  িত।  
এ সে  িপিডিবএেফর কায ম তদারিকর দািয় া  ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর অিতির  সিচব আফজাল 
হােসন সমকালেক বেলন, িপিডিবএেফর অিনয়েমর িব ে  ব া িনেত গেল িত ান র বােডর অ েমাদন িনেত হয়। িক  
িত ােনর ভার া  ব াপনা পিরচালক (এমিড) মদন মাহন সাহা এক  মামলা কের ছয় মােসর জ  আদালত থেক বােডর 

কায েমর ওপর িগতােদশ িনেয় এেসেছন। এ জ  তােদর িব ে  ব া নওয়া যাে  না। আিথক অিনয়েমর াপাের ব া 
নওয়ার জ  দকেক িচ  দওয়া হেয়েছ। অ া  শাসিনক অিনয়েমর াপাের ম ণালয় ব া নেব। িপিডিবএেফর গভিনং 

বিডর চয়ার ান ও সমবায় িবভােগর সিচব কামাল উি ন তা কদার বেলন, বােডর ৭৪তম সভায় অিনয়ম- ন িতেত জিড়তেদর 
িব ে  শাি লক ব া নওয়ার িস া  হেয়িছল। পের ৭৫তম বাডসভা আ ােনর জ  িতিন এমিডেক িচ  দন। এমিড ওই 
িচ র িব ে  আদালেত িরট কের বেলন, সিচব এভােব বাড িম ং ডাকার কথা বলেত পােরন না। আদালত তখন ছয় মােসর জ  
বােডর কায েমর ওপর িগতােদশ দন। এর ফেল অিনয়মকারীেদর িব ে  ব া নওয়া স ব হয়িন। তেব আিথক 

অিনয়মকারীেদর িব ে  ব া নওয়ার জ  দেক িচ  দওয়া হেয়েছ। পাশাপািশ তদ  িরেপাটও পাঠােনা হেয়েছ।  
এ সে  গত ৪ লাই িপিডিবএেফর ধান কাযালেয় িগেয় ভার া  ব াপনা পিরচালক মদন মাহন সাহার কথা বলেত চাইেল 
িতিন অনা হ কাশ কেরন। িতিন বেলন, তদ  িতেবদেন কােনা অিনয়ম উেঠ আসার বা স িরেপাট দেক পাঠােনার াপাের 
িক  জানা নই তার। তেব যেকােনা িবষয় িতিন আইনগতভােবই লড়েবন। দেশর দির  মা েষর দাির  িবেমাচেনর উে ে  
২০০০ সােল িপিডিবএফ গঠন করা হয়। িক  ২০১৫ সােলর পর থেক িত ান  ধীের ধীের ন িতেত িনমি ত হেত  কের। গত 
৯ িডেস র প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর অিতির  সিচব নাসিরন আ ার চৗ রীেক ধান কের িতন সদে র এক  তদ  
কিম  গঠন করা হয়। কিম র অ  'জন িছেলন সিচব খািলদ পারেভজ খান ও উপসিচব মা. আজম-ই সাদাত। গত ৪ এি ল 
তদ  কিম  ১০ ার তদ  িতেবদন দয়। এেত উেঠ আেস িপিডিবএেফ সংঘ ত নানা অিনয়ম ও ন িতর িচ ।  
অিতির  বতন নওয়া: জাতীয় বতন ল-২০১৫ অ সাের কােনা কমকতার ১৭ বছর চাকিরজীবন ণ হেল িতিন ি তীয় েডর 
বতন ল পেত পােরন। িক  িপিডিবএেফর ভার া  এমিড মদন মাহন তার চকিরজীবন ১৪ বছর হওয়ার পরই ি তীয় েড 

৬৬,০০০ টাকা বতন েল বতন িনেত থােকন। পের একইভােব তার বতন থম েড উ ীত করা হয়। বতমােন িতিন ৭৮,০০০ 
টাকা বতন েল বতন-ভাতা িনে ন যা স ণ িবিধবিহ ত। 
বসরকাির াংেক টাকা িবিনেয়াগ কের কিমশন: িপিডিবএেফর ৬৩তম বাড সভায় িস া  নওয়া হয় িত ােনর অথ সরকাির 
াংেক এফিডআর করা হেব। িক  এ িস া  উেপ া কের িত ােনর ১০০ কা  টাকা চার  বসরকাির াংেক রাখা হেয়েছ। 
াংক েলা হেলা- িমড া  াংক, সাউথই  াংক, এনিসিস াংক ও ডা  -বাংলা াংক। পযেব কেদর ধারণা, বসরকাির 
াংেক টাকা িবিনেয়ােগর মা েম এসব াংক থেক কিমশন বাবদ আিথক িবধা পেয়েছন দািয় শীল ি রা।  
রেনা মাল িদেয় ন েনর দাম :সরকােরর আর ও কািবটা কে র সৗরশি  কে র জ  সাত কা  ৭৪ লাখ টাকায় িবিভ  

ধরেনর সৗরসাম ী কনা হয়। িমর েরর ২ ন র সকশেনর ৩ ন র এিভিনউেয়র ১২ ন র েটর 'সিলটন ইেল িন  সাম ী' ক 



এসব সরবরােহর দািয়  দওয়া হয়। িত ান  ন েনর পিরবেত রেনা মালপ  সরবরাহ কের। এ জ  ভার া  এমিড মদন 
মাহন সাহা ও ক  পিরচালক সিহদ হােসন সিলম িত ান র কাছ থেক ২০ লাখ ৪১ হাজার ১৬২ টাকা ষ নন। মাট ছয়  
চেকর মা েম টাকা নওয়া হয়। এসব টাকা বিসক াংেকর িমর র শাখায় িপিডিবএেফর িহসাব সহকারী সাই ল ইসলােমর 

অ াকাউে  জমা হয়। সিহদ হােসন সিলম ও তার ভািগনার ই ান াংক িমর র শাখার এক  অ াকাউে ও ক াশ হয়। িবষয়  
জানাজািন হওয়ার পর সাই ল ইসলামেক নােটাের বদিল করা হয় ও সিহদ হােসন সিলমেক ক  পিরচালেকর পদ থেক বাদ 
দওয়া হয়। তদ  কিম  অ স ান করেত িগেয় সিলটেনর কানায় িত ান র কােনা অিফস েঁজ পায়িন। দখা যায় 
িত ান র ড লাইেস  হালনাগাদ নই। ন সা িফেকটও য়া।  এ সে  সিহদ হােসন সিলম বেলন, এসব কথা ক নয়। 

িতিন জানান, তার িবষয় িতিন বলেত পারেবন। অ েদর াপার ক প  বলেত পারেব। 
মামলার খরেচর নােম আ সাৎ: মামলার খরেচর নােম িপিডিবএেফর অ াকাউ  থেক ৫০ লাখ টাকা তালা হেয়েছ। ওই টাকা 
কাথায় খরচ হেয়েছ, তার কােনা মাণ িপিডিবএেফ পাওয়া যায়িন। নাটিশেটও খরেচর িব ািরত উে খ নই। িতেবদেন উেঠ 

এেসেছ, ভার া  এমিড ওই টাকা িনেজ িনেয়েছন। 
উৎেকাচ িনেয় চাকিরেত বহাল: িপিডিবএফ কমচারী িবধানমালা ২০১১-এর ৬৩ ধারায় বলা হেয়েছ, কােনা কমচারী ক প েক 
না জািনেয় টানা ৩০ িদন অ পি ত থাকেল তার চাকির িবেলাপ হেব। িক  কমচারী হািব র রহমান টানা ১০০ িদন অ পি ত 
থাকার পরও তােক চাকিরেত বহাল রাখা হয়। তদ  কিম র মেত, এেত চাকিরর িবধানমালা অ সরণ করা হয়িন। যারা তােক 
চাকিরেত বহাল রেখেছন, তারা িবধােভাগী হেয়েছন হািব র রহমােনর কাছ থেক।  
িব ি  ছাড়াই জনবল িনেয়াগ: পি কা বা অভ রীণ কােনা িব ি  ছাড়াই ২০১৭ সােল ৯২ জনেক িবিভ  পেদ িনেয়াগ দওয়া হয়। 
কিম  দেখেছ, িনেয়াগ সং া  কাযিববরণী জািরর তািরখ উে খ নই। কােনা কমকতার া র নই। অিভেযাগ রেয়েছ, িত 
িনেয়ােগ ২ থেক ১০ লাখ টাকার বািণজ  হেয়েছ।  
পিরচালকেক অৈবধভােব পেদা িত:২০১৪ সােল সং ার অথ আ সােতর দােয় িপিডিবএেফর পিরচালক সিহদ হােসন সিলেমর 
পেদা িত আেদশ িগত করা হয়। পাশাপািশ তার িব ে  িবভাগীয় মামলা  হয়। িক  ২০১৭ সােল বতমান ভার া  ব াপনা 
পিরচালক মদন মাহন সাহা িবিধবিহ তভােব এ আেদশ ত াহার কের নন এবং তােক বেকয়া পেদা িত িদেয় পিরচালক পেদ 
আসীন করা হয়। তদ  কিম র মত, সাজা কমােনার এখিতয়ার িপিডিবএফ ক পে র নই। অব  এ িবষেয়ও সিহদ হােসন 
সিলম বেলন, তার িব ে  আনীত অিভেযাগ স ক িছল না। 

অথ আ সােত র ার: িপিডিবএফ িসিবএ সভাপিত তাপস চ  রােয়র ী িকেশারগে র দাির  িবেমাচন কমকতার দািয়  
পালেনর সময় গিরব মা েষর জ  বরা  করা সং ার ৩১ লাখ ৩৬ হাজার ২১ টাকা আ সাৎ কেরন। ধরা পড়ার পর তােক বরখা  
করা হয়। পের ছিব রানী টাকা ফরত দওয়ার আ াস দন। িক  পের তার কাছ থেক ওই টাকা ফরত না িনেয়ই তােক ধান 
কাযালেয় পদায়ন করা হয়। বিরশাল অ েলর সহকারী দাির  িবেমাচন কমকতা ঝণা রাণী ম ল ১৬ লাখ ৪ হাজার ৬৫২ টাকা 
আ সাৎ করায় তােক চাকির থেক সামিয়ক বরখা  করা হয়। িক  পের তার কাছ থেক টাকা ফরত না িনেয়ই চাকিরেত 

নবহাল করা হয়। এ ছাড়া লনার কািলয়ার মাঠ কমকতা িনতীশ মার সরদার ও িজেত  নাথ রায়সহ কেয়কজন অথ আ াসাৎ 
করেলও তােদর িব ে  কােনা শাি লক ব া নওয়া হয়িন। 
িনয়ম ল ন কের পেদা িত: ২০১৭ সােল ব াপনা কিম র সভা ছাড়াই ও কিম র সদ েদর না জািনেয় ১২তম েডর ২০ 
কম েক পেদা িত দওয়া হয়। সংি  নিথ পযােলাচনা কের তদ  কিম  দখেত পায়, ম ণালেয়র িনেদশনা স ণ উেপ া কের 
২০ কমকতােক পেদা িত দওয়া হেয়েছ।  
অদ তার কারেণ খলািপ ঋণ ি : শীষ কমকতার অদ তার কারেণ িপিডিবএেলর মাঠ পযােয় ঋণ িবতরেণ নানা সংকট দখা 
িদেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথবছের ল মা া অজেনও থ হেয়েছ িপিডিবএফ। ভার া  ব াপনা পিরচালেকর অদ তা ও 
অেযা তার কারেণ ঋণ িবতরণ আেগর বছর েলার লনায় কেমেছ। ৫২ কা  টাকা খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড়েছ। ভার া  
এমিডর দািয়  পালেনর ই বছের মাট ১২৩ কা  ৮৯ লাখ টাকা বেড়েছ খলািপ ঋেণর পিরমাণ। এ সমেয় সং ার ি র হারও 
িন খী বেল িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ।  
এ ছাড়া তদ  কিম র িতেবদেন একজন জ  কমকতা আেনায়া ামানেক 'বছর িবভাগীয় মামলায় িলেয় চাকিরজীবেনর 
শষ িদেন উে লকভােব চাকির থেক বরখা , অৈনিতকভােব সৗরশি  কে র একশ' কম েক ি িভি ক ঋণ আদায়কারী 

ও সহকারী ঋণ আদায়কারী িহেসেব িনেয়াগ, উ পেদর কমকতার ন িতর তদে  িন পেদর কমকতােক িনেয়াগ, িনয়ম-নীিত ল ন 
কের মন সরকারেক চালক পেদ িনেয়াগ, াইভার স মা ার ভািগনা মা. আশরােফর কা েজ কা ািন এি লন বাংলােদশ 
িলিমেটডেক কাজ ছাড়াই ৪৬ লাখ ৩৭ হাজার ৯৪০ টাকা অি ম দওয়াসহ নানা অিনয়ম উেঠ এেসেছ। 
 
 
 


