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সায়া  ৩  কািট  টাকার  অৈবধ  স দ  অজেনর  অিভেযােগ
ফতার  কারা  অিধদ েরর  উপ-মহাপিরদশক  (িডআইিজ

ি জ )  বজলরু  রশীদেক  কারাগাের  পাঠােনা  হেয়েছ।  ঘষু
লনেদেনর  অিভেযােগ  িজ াসাবােদর  জ  নীিত  দমন

কিমশেন ( দক) তলেবর পর গতকাল রিববার তােক ফতার
দখােনা হয়।

দেকর সিচব মহুা দ িদেলায়ার বখত জািনেয়েছন,  অৈবধ
স েদর অথ থেক রাজধানীর িসে রীেত ৩ কািট ৮ লাখ
টাকা িদেয় একিট াট কনা আেছ বজলরু রশীেদর নােম।

িবকােল ঢাকা মহানগর জজ আদালেত হািজর কের মামলার তদ  শষ না হওয়ার পয  বজলরু রশীদেক
কারাগাের রাখার আেবদন কেরন মামলার তদ  কমকতা দেকর উপপিরচালক নািসর উি ন। অ িদেক
জািমেনর আেবদন কেরন বজলেুরর আইনজীবী। িবচারক আল মামনু জািমেনর আেবদন নাকচ কের কারা
কমকতা বজলরুেক কারাগাের পাঠােনার আেদশ দন।

এর আেগ গতকাল বজলেুরর িব ে  কিমশেনর সি িলত ঢাকা জলা কাযালয়-১ এ দেকর উপপিরচালক
সালাহউি ন বাদী হেয় অসাধু উপােয় অথ উপাজেনর অিভেযােগ দক         মামলা কেরন। এজাহাের
বলা  হয়,  ঢাকার  িসে রী  রােড পায়ণ  হাউিজংেয়র  িনলয় কে র ২  হাজার ৯৮১  বগফটু
আয়তেনর একিট অ াপাটেম ট কেনন বজলরু রশীদ। এর দাম িহেসেব পিরেশাধ করা ৩ কািট ৮ লাখ
টাকার কােনা বধ উ স িতিন দশন করেত পােরনিন। এমনিক অ াপাটেম ট য়সং া  কােনা তথ ও
তার আয়কর নিথেত দশন কেরনিন। ফেল এই পিরেশািধত ৩ কািট ৮ লাখ টাকা াতআেয়র উসর
সে  অস িতপূণ।

এজাহােরর তথ  অ যায়ী, ২০১৮ সােলর ২৪ এি ল অ াপাটেম ট কনার জ  পায়ণ হাউিজং এে েটর
সে  বজলরু  চিু  কেরিছেলন।  এরপর ২০১৮  সােলর  ৭  জুন  পয  ৫৪  হাজার  টাকা  ইউনাইেটড
কমািশয়াল ব াংেকর মাধ েম চেক পিরেশাধ কেরন।  বািক ৩ কািট ৭  লাখ ৪৬ হাজার টাকা নগেদ
পিরেশাধ কেরন। িতিন সাংবািদকেদর বেলন, ঘষু লনেদেনর অিভেযােগ তােক িজ াসাবাদ করা হয়।

পায়ণ হাউিজং থেক তার তথ  যাচাই কের াট কনার সত তা পাওয়া যায়। িক  াট কনার অেথর
উসর িবষেয় যথাযথ ব াখ া িতিন িদেত পােরনিন।

কারা  ক াডােরর ১৯৯৩ ব ােচর কমকতা বজলরু রশীদ এখন ঢাকায় কারা  সদর দ ের দািয়  পালন
করেছন। িডআইিজ িহেসেব সবেশষ রাজশাহীেত িছেলন।
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থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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