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দনুর্ীিতর aিভেযােগ মামলা

      
ঝুেল থাকা নিথর সংখয্া সােড় িতন হাজার ছািড়েয়েছ

েমসাসর্  েসানালী  েসাডা  ফয্াkির  2000  সােলর  27 জনু  েথেক  2003  সােলর  22 েসেpmর  পযর্n  কাঁচামাল
আমদািনর পর মসূক kয় েরিজsাের eিn কেরিন। পের সাবান uৎপাদন েশেষ েফর মসূক পিরেশাধ না কের

পণয্ খালােসর মাধয্েম 14 েকািট 26 লাখ 99 হাজার 327 টাকা আtসাৎকের। ei pিত ােনর stািধকারী
নরু uিdন eবং কাsমস ekসাiজ o ভয্াট, েতজগাঁo সােকর্ েলর তtকালীন সুপািরনেটনেডn িসরাজলু হক o
আবুল খােয়রসহ 9 কমর্কতর্ া পরsর েযাগসাজেশ ei টাকা আtসাৎকেরন। িবষয়িট িনেয় তৎকালীন দনুর্ীিত
দমন বুয্েরার টাsেফাসর্-4-eর পিরদশর্ক েমানােয়ম েহােসন 2004 সােলর 11 জলুাi েতজগাঁo থানায় মামলা
কেরন।

eরপর গত 15 বছর ei মামলার তদn ঝুেল আেছ। আগামী 20 aেkাবর তদn pিতেবদন দািখেলর িদন ধাযর্

আেছ। eর আেগ তদn pিতেবদন দািখেলর জনয্ anত 50িট ধাযর্ তািরখ পার হেলo তদেnর agগিত সmেকর্

তদn কমর্কতর্ া আদালতেক িকছু জানানিন। বতর্ মােন  দনুর্ীিত দমন কিমশন (দদুক) মামলািট তদn করেছ।
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2014 সােলর 23 িডেসmর রাজধানীর িমরপুর থানায় েশরপুেরর sণর্ বয্বসায়ী সুমন কমর্কার, তাঁর সহেযাগী
রািফuল কিরম o পালী বয্াংক েশরপুর শাখার বয্বsাপেকর িব েd ‘আরeসিট eমিবieল েজিভ’ নামক
eকিট কmািনর pিতিনিধ ছািদkর রহমান 79 লাখ 53 হাজার টাকা আtসােতর aিভেযােগ মামলা কেরন।
oi সময় ei pকৃিতর মামলা দদুেকর িশিডuলভুk থাকায় মামলািট তদn করেছ দদুক।

মামলায়  বলা  হেয়েছ,  সড়ক  o  জনপথ  িবভাগ  েথেক  বাদীর  pিত ানেক  কেয়কিট  েচক  েদoয়া  হয়।  সুমন

কমর্কার বাদীর পিরিচত হoয়ায় েচক েলা তাঁেক েদoয়া হয় টাকা uেtালেনর জনয্। কেয়কিট েচেকর টাকা

uেtালন  কের  বাদীেক  েদন  সুমন  কমর্কার।  িকn  িতনিট  েচেক  জািলয়ািতর  আ য়  িনেয়  সুমন  কমর্কােরর

সহেযাগী  রািফuল  কিরমেক  িদেয়  টাকা  uেtালন  করা  হয়।  ei  জািলয়ািতেত  সহেযািগতা  কেরন  েশরপুর

পালী বয্াংেকর তtকালীন বয্বsাপক। মামলায় বয্বsাপেকর নাম uেlখ করা হয়িন।

গত সােড় চার বছেরo মামলািটর তদn েশষ করেত পােরিন দদুক। মামলািটর তদn pিতেবদন দািখেলর জনয্

আগামী 20 aেkাবর িদন ধাযর্ রেয়েছ। oi সমেয়র মেধয্ তদn েশষ হেব িক না তা িনি ত নয়। কারণ

বছেরর পর বছর তািরেখর পর তািরখ পড়েছ।

2015 সােল েবিসক বয্াংেকর হাজার হাজার েকািট টাকা আtসােতর aিভেযােগ 56িট মামলা  হয়। গত চার

বছের eসব মামলার তদn েশষ হয়িন। দদুক সূেt জানা েগেছ, eর মেধয্ eকিট মামলার তদn েশষ হoয়ার

পর দদুক চাজর্ িশট দািখেলর aনেুমাদন িদেয়েছ। িকn eখেনা আদালেত aিভেযাগপt দািখল করা হয়িন।

চ gােম  কাsম  হাuেসর  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  িব েd  aধর্শতািধক  মামলা  তদnাধীন।  e  ছাড়া  80িটর

েবিশ aিভেযােগর aনুসnান চলেছ।

দনুর্ীিত  দমন  কিমশন  আiেন  তদেnর  সময়সীমা েবেঁধ  েদoয়া থাকেলo িনধর্ািরত সমেয়র  মেধয্  তদn  েশষ
হেয়েছ eমন নিজর খুব কম। ধু তদni নয়, দনুর্ীিতর aিভেযাগ পাoয়ার পর তা aনসুnােনর জনয্o সময়

িনধর্ারণ করা আেছ। িকn িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ aনুসnােনর কাজ েশষ হয় না।

দদুেকর aনসুnান বা তদেnর সময়সীমা েপিরেয় যাoয়া eমন নিথর সংখয্া সােড় িতন হাজার ছািড়েয় েগেছ
বেল  জানা  েগেছ।  eসব  িনেয়  দদুক  েচয়ারময্ােনর  aসেnাষ  রেয়েছ।  িনধর্ািরত  সমেয়র  মেধয্  তদn  বা

aনসুnান েশষ করেত না পারা কমর্কতর্ ােদর গািফলিত িক না, তা িনেয় p  uেঠেছ। দদুক সূেt জানা েগেছ,

িবষয়িট যাচাiেয়র িসdাn েনoয়া হেয়েছ। দদুক কমর্কতর্ ােদর েডেক দদুক েচয়ারময্ান iকবাল মাহমদু কেয়ক

দফা িমিটংo কেরেছন।

জানা েগেছ, চলিত বছেরর েত দদুক েচয়ারময্ান কমর্কতর্ ােদর েডেক 31 মােচর্ র মেধয্ ঝুেল থাকা তদn o
aনসুnােনর কাজ েশষ করার িনেদর্শ েদন। িকn oi সমেয়র মেধয্ তদnাধীন বা aনসুnানাধীন নিথর কাজ

েশষ হয়িন। েবশ কেয়কিট মামলা িনেয় হাiেকাটর্ o সmpিত u া pকাশ কেরেছন।
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দদুেকর eকজন কমর্কতর্ া নাম pকাশ না করার শেতর্  কােলর ক েক বেলন, ‘দদুেক েযসব aিভেযাগ আেস
েস েলার তথয্pমাণ সংgহ করা ক সাধয্। দনুর্ীিতর িবিভn কাগজপt সংgহ করা al সমেয়র মেধয্ সmব

নয়।  ফেল  আiেন  aনুসnান o  তদেnর  েয  সময়  েবেঁধ  েদoয়া হেয়েছ  তা কমর্কতর্ ােদর চােপর  মেধয্ েফেল

িদেc। তার পরo সবাi েচ া করেছন ঝুেল থাকা তদn o aনসুnােনর নিথ dত িন িt করেত।

দদুক  আiেন  aনসুnােনর  জনয্  গৃহীত  েযেকােনা  aিভেযােগর  aনসুnােনর  জনয্  িনধর্ািরত  রেয়েছ  15
কমর্িদবস। eরপর আেরা 15 িদন সময় পান aনসুnান কমর্কতর্ া। ei সমেয় কমর্কতর্ ারা aনুসnােনর agগিত

জািনেয়  eকিট  anবর্তর্ীকালীন  pিতেবদন  জমা  েদন।  eরপর  কিমশেনর  পk  েথেক  aনুসnােনর  িবষেয়

িনেদর্শনা িদেয় নিথিট আবার aনুসnান কমর্কতর্ ার কােছ পাঠােনা হয়। eর পর েথেক pিতেবদন জমা েদoয়ার

আর সুিনিদর্  েকােনা সময়সীমা েনi।

মামলা তদেnর েkেt দদুক কমর্কতর্ ারা সময় পান 120 কমর্িদবস। পের eিট আেরা 60 কমর্িদবস বাড়ােনার

সুেযাগ রেয়েছ। ei সমেয়র মেধয্ তদn কমর্কতর্ া তদn েশষ করেত না পারেল কিমশন নতুন eকজন তদn

কমর্কতর্ া িনেয়াগ েদেব, আiেন আেছ। নতুন কমর্কতর্ ােক 90 কমর্িদবেসর মেধয্ তদn েশষ করার িনেদর্শ েদoয়া

হয়।

জানা েগেছ, ঝুেল থাকা সােড় িতন হাজার নিথর মেধয্ আড়াi হাজার তদেnর আoতায় রেয়েছ। আর eক

হাজােরর  মেতা  নিথর  কাজ  pায়  েশষ।  দদুেকর  eকজন  কমর্কতর্ া  জানান,  দদুেক  জনবল  সংকট  রেয়েছ।
িশগিগরi জনবল িনেয়াগ েদoয়া হেব। িনেয়াগ সmn হেল ঝুেল থাকা নিথর কাজ dতগিতেত চলেব।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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