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নজরদািরেত ৫০ জন: আিড় পেত নীিতর
তথ  পাে  দক
অ স ান ও তদে র েয়াজেন গাপেন তথ  নয়া হে  অেনেকর * সে হভাজনেদর
গিতিবিধ নজরদাির ও কেথাপকথন রকড করা হে  * পলাতক আসািমর অব ান শনাে

যুি  ব বহার - দক সিচব
কাশ : ১০ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঘষু ও নীিতেত জিড়ত সরকাির কমকতােদর ব াপাের গাপেন অ স ান, তােদর গিতিবিধ ও অব ান
শনাে  মাবাইল  ািকং   কেরেছ  দক।  তারা  ঘষু  লনেদন  বা  নীিত  সং া  কী  ধরেনর
আলাপচািরতা করেছন, তা জানেত নীিত দমন কিমশন ( দক) সতকতার সে  এ কায ম পিরচালনা
করেছ।

এছাড়া অথ পাচার, ঘষু লনেদন, কিমশন িদেয় ট ডার হািতেয় নয়া, অৈবধ স দ অজনসহ িনিদ
নীিতর অিভেযােগ বসরকাির পযােয়র অেনকেকও নজরদাির করা হে । এরই মেধ  অ ত ৫০ জেনর

তথ  দেকর ভা াের সংর ণ করা হেয়েছ। খবর সংি  সেূ র।

এ  বছর  ফ য়ািরেত  রা  ম ণালয়  থেক  মাবাইল  ািকংেয়র  অ মিত  পায়  ক।  এরপর
আ ািনকভােব  সে হভাজনেদর  িবষেয়  কায ম   কের।  সে হভাজন  নীিতবােজর  গিতিবিধ
অ সরণ, তােদর কেথাপকথন রকড, চলােফরা ও পলাতক আসািমর অব ান শনাে  দক এ িবধা

  িমজান মািলক
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ব বহার কের আসেছ। এেত দেকর অ স ান ও তদে  বড় ধরেনর সহায়তা িমলেছ বেলও জানান
সংি  কমকতারা।

দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু যগুা রেক বেলন, আমরা সতকতার সে  এ সং া  িকছু কাজ করিছ।
আমােদর গােয় া িটম নানা মাধ ম থেক তথ  সং হ করেছ। দেকর হটলাইন-১০৬ থেকও পূণ
তথ  িমলেছ।  অকারেণ কউ যন হয়রািন না  হন,  সিদেকও আমােদর নজর আেছ। িটমেক সভােব
িনেদশনা দয়া হেয়েছ।

জানা গেছ, ািকংেয়র িবষয়িট দক চয়ারম ােনর হােত রেয়েছ। এর যৗি কতা উে খ কের একজন
কমকতা বেলন, কারও কথা বলার াধীনতা যন খব না হয়, সটা কিমশন িনি ত করেত চায়। তেব
যােদর িবষেয় নীিতর অিভেযাগ আেছ, পযায় েম তােদর সবাইেক এর আওতায় আনা হেব।

দক সিচব িদেলায়ার বখত বেলন, যােদর ািকং করা দরকার, আমােদর আইিট িটম তােদর ািকং
করেছ। এর মাধ েম অিভযু েদর নীিতর মাণ িনেয় ফতার করাও সহজ হে । দেকর স মতা
আরও বাড়ােত একিট িডিজটাল ল াব াপেনর কাজও  হেয়েছ বেল জানান িতিন।

দক চায় সং ািটর কায ম মািকন যু রাে র গােয় া  সং া- ফডােরল বু েরা  অব ইনেভি েগশন
(এফিবআই) ও ভারেতর স াল বু েরা অব ইনেভি েগশেনর (িসিবআই) আদেল পিরচালনা করেত।

দেকর একজন মহাপিরচালক এ ধারণা িদেয় যগুা রেক বেলন, এ পিরক নার অংশ িহেসেব আমােদর
একিট  উ পযােয়র িটম একজন মহাপিরচালেকর নতেৃ  িসিবআইেয়  িশ েণ  অংশ িনেত যাে ন।
এরপর আেরকিট িটমেক পাঠােনা হেব এফিবআইেয়র িনংেয়।

জানা গেছ, াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স টােরর (এনিটএমিস) সহায়তায় দক পুেরা কাজিট
পিরচালনা করেছ। এজ  একিট িবেশষ সফটওয় ার ব বহার করা হে , যা অ  সং ার হােতও রেয়েছ।

দেক এ কােজর দািয়ে  রেয়েছ  িবেশষভােব  দ  একিট  িটম।  দেকর গােয় া  ইউিনেটর ধান
পিরচালক মীর জয় ল আেবদীন িশবলীর ত াবধােন মাবাইল ািকংসহ গােয় া নজরদাির পিরচািলত
হে  বেল জানা গেছ।

এছাড়া দেকর আইিট ও সফটওয় ার িটমও যৗথভােব কাজ করেছ। এ িটেমর সদ রা সে হভাজন বা
দেকর  তািলকাভু  ব ি র গিতিবিধ  অ সরণসহ  তােদর নজরদাির  করেছ।  তােদর  সবিকছু  (কথা,

গিতিবিধ, অব ান ইত ািদ) ািকং কের সাভাের ধারণ করা হে ।

সূ  জানায়, একজন ব বসায়ী জনতা ব াংক থেক কেয়ক হাজার কািট টাকা বর কের িনেয়েছন। এ িনেয়
ব াপক সমােলাচনা হয়। ২০০৪ সােল ওই ব বসায়ী িবএনিপর তৎকালীন মহাসিচেবর হাত ধের ব বসায়
নােমন। তার বািড়ও ওই মহাসিচেবর এলাকায়।

ওই সময় হাওয়া ভবেনর সে ও তার ঘিন তা িছল। ওয়ান ইেলেভেনর সময় ফতারও হন। দেকর
এক কমকতা ওই ব বসায়ীর নাম উে খ না কের বেলন, তার গিতিবিধর ওপর নজরদাির ও তথ  সং েহর
কাজ চলেছ।

চ াম  কারাগাের কমরত  িছেলন,  এখন অ  একিট  িবভাগীয়  জলায়  জলার িহেসেব  কমরত  এক
কমকতার বশিকছু পূণ তথ  িমেলেছ বেল জানা গেছ। ওই কমকতার িব ে  গাপেন অৈবধ অথ,
ঘষু ও নীিতর অ স ান চালাে  দক।

একজন কমকতা জানান, ওই কারা কমকতার কেথাপকথন থেক জানা যায়, তার ঘের ঘেুষর ২৮ লাখ
টাকা রেয়েছ। তথ  পাওয়ার পর তােক ফতােররও পিরক না করা হয়।

িক  একই িদন আেরক কারা  কমকতা িসেলট কারা  কতৃপে র িডআইিজ পাথ  গাপল সাহােক ঘেুষর
টাকাসহ ফতার করেত যাওয়ার খবরিট আেগভােব জেন যাওয়ায় ওই জলার সতক হেয় পেড়ন।

সূ  জানায়, দেকর ভা াের এমন অেনক সরকাির কমকতা ও বসরকাির ব ি র তথ  রেয়েছ। যােদর
নজরদাির ও মাবাইল ািকং কের নীিতর তথ  সং হ করা হেয়েছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ তািলকায়  অ ত ৫০ জেনর নাম  রেয়েছ,  যােদর মেধ  কেয়কজন জন িতিনিধ,  ’জন ইউএনও,
একজন িবতিকত জলা শাসক, এক ডজন সাবেরিজ ার, সিচবালেয়র কেয়কজন কমচারীও রেয়েছন।
চাকির দয়ার নাম কের চাকির থীেদর ভুয়া িনেয়াগপ  িদেয় কািট কািট টাকা হািতেয় নয়া একািধক
চ ও রেয়েছ দেকর জােল।

দেকর নাম ব বহার কের এমনিক দেকর কিমশনার, মহাপিরচালক, পিরচালক ও উপপিরচালেকর নাম
ব বহার কের একািধক চ  িবিভ  িণেপশার মা ষেক ফাঁেদ ফলেছ।

ওই চে র হােত হয়রািনর িশকার একািধক ভু েভাগী  দেকর কােছ অিভেযাগ িদেল সই সূ  ধের
চ িটেক শনাে  কাজ  হেয়েছ। পিরচালক মীর জয় ল আেবদীন িশবলীর নতৃ াধীন িটম এরই মেধ
৭-৮ জেনর নাম ও ফান ন র সং হ কেরেছ। তােদর ধরেতও ািকং করা হে ।

এছাড়া দেকর মামলার পলাতক আসািমেদর মেধ  যারা জািমেন নই,  আবার দেশই আেছন- এমন
আসািমেদর ধরেতও ফান ন র সং েহর পর গিতিবিধ পযেব ণ কের ফতার করা হে ।

একজন পিরচালক বেলন, বড় বড় নীিতর ঘটনায় অ স ান পযােয়ই জিড়ত সে হভাজন অেনেকর
িবেদশ  গমেন  িনেষধা া  আেরাপ  করা  হয়।  সংি  ব ি র  িব ে  মামলার  পর  আমরা  আসািমর
দশত ােগ িনেষধা া চেয় পুিলেশর িবেশষ শাখা ও ইিমে শেন িচিঠ িদেয় থািক।

তােত আসািমর নাম, িঠকানা, পাসেপাট ন রসহ তািলকা দয়া হয়। িক  এরপরও অেনেক দশ থেক
চেল যায়। অেনক আসািম দেশ থাকেলও দক খুঁেজ পায় না। তােদর (পলাতক আসািম) অব ান শনা
করাসহ কােনা আসািম দশ ছাড়ার পিরক না করেছ িক না, আেগভােগ তা জানেত যিু র সহায়তা
নয়া হে ।
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