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iuিনভািস র্িটেত দু-eকিট দল িশ ণ েনেব বেল িতিন জানেত েপেরেছন। সব aিভেযাগ িতিন aসব্ীকার কেরন। যা আেছ দুদেকর 
জ  করা েমiেল: eিদেক দুদেকর জ  করা েমiেল েদখা েগেছ, চলিত বছেরর 39 জুন সকাল 6টা 42 িমিনেট ড. েসখ আলতাফুর 
রহমান সব্া য্ aিধদ েরর িচিকৎসা িশ া o সব্া য্ জনশি  u য়ন শাখার লাiন িডের র a াপক ডা. নাজমুল iসলামেক েমiল 
কেরন। েমiেলর িবষয় িছল, 'aফার েলটার টু কনডা  ফর েহলথ েফশনালস iন মালেয়িশয়া।' সাiবারজায়া iuিনভািস র্িট কেলজ 
েমিডেকল সােয়ে র (িসiuিসeমeস) পে  ড. েসখ আলতাফুর রহমান e েমiেল লাiন িডের রেক িশ েণর aফার েলটার 
পাঠান। িনেজেক িতিন থাi াে র থমসট iuিনভািস র্িটর ফয্াকাি  েমমব্ার eবং eiচeসe/eলeলeiচoeস, থাi া -মালেয়িশয়া-
বাংলােদশ-েনপাল-কেমব্ািডয়ার েসে টাির েজনােরল িহেসেব পিরচয় েদন। সব্া য্ aিধদ েরর ত মেত, মালেয়িশয়ার মাশা 
iuিনভািস র্িটেত েবিসক েমিডেকল সােয়ে র oপর িশ েণর জ  31 জনেক পাঠােনা হয়। aিধদ েরর কাগজপে  িশ েণর জ  
েযাগােযােগর মা ম িহেসেব oi iuিনভািস র্িটর ফয্াকাি  aব েমিডিসেনর িডন রবী  জাগােস র নাম o iেমiল েদoয়া হয়। 31 
জেনর িশ েণর জ  মালায়ান াংিকং বারহাড র্ াংেকর িসiuিসeমeস নােমর 6235-5731-5266 নমব্র aয্াকাuে  81 লাখ 
42 হাজার 583 টাকা পাঠােনা হয়।  
 
দুদেকর তদ  কম র্কত র্ারা মাশা iuিনভািস র্িটর ফয্াকাি  aব েমিডিসেনর িডন রবী  জাগােস র সে  চলিত মােসর 28 তািরখ 
িবষয়িটর সতয্তা জানেত েমiেল েযাগােযাগ কেরন। পরিদন িফরিত েমiেল িতিন oi িশ ণ কম র্সূিচর সে  মাশা iuিনভািস র্িটর 
স ৃ তা aসব্ীকার কেরন। দুদেকর জ  করা েমiেল েদখা েগেছ, মাশা iuিনভািস র্িটর সে  িসiuিসeমeস নােম eকিট 
iuিনভািস র্িটর স ৃ তা েদিখেয় িশ েণর জ  েয াবনা পাঠােনা হয়, েসখােন oi িত ােনর েযাগােযাগকারী িহেসেব 
সব্া য্ম ীর eিপeেসর ভাi ড. েসখ েমাহা দ আলতাফুর রহমােনর নাম েদoয়া হেয়েছ। e িবষেয় জানেত থাi াে  aব ানকারী 
ড. েসখ েমাহা দ আলতাফুর রহমানেক েফান করা হেল সমকালেক বেলন, থাi াে  কতগুেলা ে া াম হেয়েছ, তা তার জানা 
েনi। তেব তােক থমসট iuিনভািস র্িটর ে াবাল ািডেজর ে া ােমর সমনব্য়েকর দািয়তব্ েদoয়া হেয়িছল। থাi াে  আসা 
িশ ণাথ েদর িতিন েদখভাল কেরেছন। e ছাড়া মালেয়িশয়ার ে া ােমর জ  তােক িরেসাস র্ পারসন িহেসেব েনoয়া হয়। e জ  

েযাগােযাগকারী িহেসেব তার নাম েদoয়া হেয়েছ। তেব মালেয়িশয়ায় িশ েণর টাকা থাi াে  তার চাকির করা িত ােন েকন 
েগেছ, eর েকােনা সদু র িতিন িদেত পােরনিন।e িবষেয় জানেত সব্া য্ম ীর eিপeস ড. েসখ আিরফুর রহমানেক েফান করা হেল 
িতিন সমকালেক বেলন, থাi াে  ভাiেয়র চাকির করা িত ানেক েয িশ েণর জ  িনব র্াচন করা হেয়েছ, তা িতিন পের 
েজেনেছন। েসi iuিনভািস র্িট তােক েযাগােযাগকারী িনেয়াগ করেল েসটা তােদর াপার। e ে ে  তার িকছুi করার েনi। তাছাড়া 
ei িবষয়িটর সে  িতিন জিড়তi নন।থাi াে র পাiথাi নoয়ািমন হাসপাতােলর েফশনাল ে িনং aয্া  ােনজেম  (িপিটeম) 
নােম eকিট িত ােনর eকi aয্াকাuে  দুিট িশ েণর জ  টাকা পাঠােনা হয়। 'শট র্ টাম র্ ে িনং aন িডফাের  ি িনকয্াল 
ে শািলিট iআরিসিপ, িরuমাটেলািজ, iমারেজি  েপেশ  ােনজেম ' শীষ র্ক ei িশ ণ কম র্সূিচেত 52 জনেক পাঠােনা হয়। 
তােদর জ  িপিটeম নােমর ei িত ােনর মালেয়িশয়া eসিডeন.িবeiচিড eeম াংেকর 99921379991743 নমব্র 
aয্াকাuে  2 েকািট 4৯ লাখ 51 হাজার টাকা পাঠােনা হয়। eকi িত ােনর eকi াংক aয্াকাuে  আরo 7 েকািট 3৯ লাখ 
টাকা পাঠােনা হয়। eখােন 'শট র্ টাম র্ ে িনং aন িডফাের  েনজেম  aয্া  পাবিলক েহলথ ে শািলিট' শীষ র্ক oi িশ ণ 
কম র্সূিচেত 296 জনেক পাঠােনা হয়।  
 
দুদেকর জ  করা েমiেল আরo েদখা েগেছ, ডা. আেনায়ার জােবদ নােম eক ি  চলিত বছেরর 6 েম দুপুর 23টা 25 িমিনেট 
সব্া য্ aিধদ েরর িচিকৎসা িশ া o সব্া য্ জনশি  u য়ন শাখার কি uটার aপােরটর লােয়ল হাসানেক eকিট েমiল পাঠান। oi 
েমiেল সংযুি  িহেসেব থাi াে র িপয়াথাi নoয়ািমন হাসপাতাল, মালেয়িশয়ার িজিড ে শািলিট eবং iে ােনিশয়ার eআiিট 
েনটoয়াক র্ নােম িতনিট িত ােনর জ  িশ ণ সং া  াবনা পাঠােনা হয়। পরিদন 7 েম েবলা 22টা 4 িমিনেট ডা. আেনায়ার 
জােবেদর পাঠােনা েমiলিট লােয়ল হাসান িচিকৎসা িশ া o সব্া য্ জনশি  u য়ন শাখার েডপুিট ে া াম ােনজার (ফেরন ে িনং) 
ডা. েমা ফা কামাল পাশার েমiেল ফেরায়াড র্ কেরন। সব্া য্ aিধদ েরর eকািধক সূ  জানায়, িপিটeম নােমর েয িত ােনর 
aয্াকাuে  টাকা পাঠােনা হেয়েছ, েসিট পাiথাi নoয়ািমন হাসপাতােলর েকােনা িত ান নয়। েসিটর মািলক বাংলােদিশ সরফরাজ 
েনoয়াজ িজuস। তার পে  বাংলােদেশ ডা. আেনায়ার জােবদ বসািট েদখােশানা কেরন। e স েক র্ জানেত থাi াে  
aব ানকারী িজuসেক কেয়ক দফা েফান করা হেলo িতিন িরিসভ কেরনিন। ডা. আেনায়ার জােবদেক েফান করা হেল িতিন েকােনা 
ব  িদেত রািজ হনিন। 'শট র্ টাম র্ ে িনং aন িডফাের  ােনজেম  aয্া  পাবিলক েহলথ ে শািলিট' শীষ র্ক িশ েণর জ  49 
জনেক পাঠােনা হয় iে ােনিশয়ার eআiিট েনটoয়াক র্ নােমর িত ােন। e জ  iে ােনিশয়ার oিসিবিস eনআieসিপ াংেকর 
িপিট eআiিটর 76291111184৯ নমব্র aয্াকাuে  2 েকািট 3৯ লাখ 31 হাজার টাকা পাঠােনা হয়। দুদেকর aনুস ােন েদখা 
েগেছ, iে ােনিশয়ায় eআiিট েনটoয়াক র্ নােম েকােনা িশ া িত ােনর aি তব্ েনi। oi িত ােনর শুধু eকিট েফসবুক েপজ 
আেছ। িত ানিটর িডের র িহেসেব িবজয়া  সুেহিধর নাম uে খ করা হেয়েছ। eেত তার েয iেমiল আiিড বহার করা হেয়েছ, 
েসিটo সিঠক নয়। 'e েপাজার িভিজট aন েরালস aয্া  েরসপনিসিবিলিটস aব েমিডেকল েফশনালস' শীষ র্ক aপর eকিট 



িশ েণর জ  ৯ জনেক লংকায় পাঠােনা হয় কনকুয্েয়  সিলuশন নােমর িত ােনর মা েম। e জ  িত ানিটর লংকার 
াশনাল েডেভলপেম  াংেকর 212731111546 নমব্র aয্াকাuে  41 লাখ 71 হাজার টাকা পাঠােনা হয়। কনকুয্েয়  

সিলuশেনর oেয়বসাiট ে েট দুদক কম র্কত র্ারা েদখেত েপেয়েছন, িত ানিটর সে  িশ ার েকােনা স ক র্ েনi। eিট eকিট 
ড া  সরবরাহকারী িত ান। দুদক েথেক িত ােনর oেয়বসাiেট থাকা েমiেল েযাগােযাগ করা হেলo েকােনা u র আেসিন। 

দুদক কম র্কত র্ারা ধারণা করেছন, কনকুয্েয়  সিলuশন নােম eকিট ভুয়া িত ান েদিখেয় aিভযু রা পর েরর েযাগসাজেশ পুেরা 
টাকা েলাপাট কেরেছন। সব্া য্ aিধদ েরর িশ ণ কম র্সূিচর সে  যু  aিভযু  কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর েমiল aয্াকাu  জ  কের তা 
পয র্ােলাচনা কের দুদক কম র্কত র্ারা িশ েণর জ  িবেদিশ িবিভ  িত ােনর নােম পাঠােনা েমiলগুেলা সব্া য্ aিধদ েরর 
aিফিসয়াল েমiল েথেক পাঠােনার েকােনা েরকড র্ খুেঁজ পানিন। ei কম র্সূিচর িডিপeম (ফেরন ে িনং) ডা. েমা ফা কামাল পাশা o 
ড. েসখ আলতাফুর রহমােনর মে  আদান- দান হoয়া েমiলগুেলা পয র্ােলাচনা কের দুদেকর কম র্কত র্ারা ধারণা করেছন, িবেদেশ 
িশ েণর জ  িত ানগুেলা ei আলতাফুর রহমানi িনধ র্ারণ কেরেছন। িবেদেশ িশ েণর নােম টাকা লুটপােটর ঘটনার সে o 

ei চ  জিড়ত।  
দুদেকর aিভেযােগ যা আেছ: গত 25 aে াবর সব্া য্ aিধদ েরর িচিকৎসক-কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর িবেদেশ িশ েণর নােম েকািট 
েকািট টাকা েলাপােটর ঘটনা তদে  মােঠ নােম দুদক। দুদেকর uপ-পিরচালক েমা. আলী আকবরেক দুন িতর ei aিভেযাগ তদে র 
দািয়তব্ েদoয়া হয়।  তদে র aংশ িহেসেব দুদক 25 aে াবর সব্া য্ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম 
আজােদর ব  হণ কের। পরিদন aিভযু  সব কম র্কত র্ার েমiল aয্াকাu  জ  করা হয়। গতকাল েরাববার েমিডেকল 
eডুেকশন aয্া  েহলথ ানপoয়ার েডেভলপেম  শাখার লাiন িডের র a াপক ডা. নাজমুল iসলাম, ে া াম ােনজার ডা. েমা. 
নািছর uি ন, েডপুিট ে া াম ােনজার ডা. শামীম আল মামুন o ডা. েমা ফা কামাল পাশার ব  েনoয়া হয়। আজ েসামবার 
eকi শাখার কি uটার aপােরটর (আuট েসািস র্ং) সুভাষ চ  দাশ, aিফস সহকারী েমা. আলমগীর. aিতির  মহাপিরচালেকর 
দ েরর কি uটার aপােরটর-কাম সাঁট মু া িরক লােয়ল হাসােনর ব  েনoয়া হেব। আগামী বুধবার আবারo সব্া য্ aিধদ েরর 
মহাপিরচালেকর ব  েনoয়া হেব। 
 
দুদেকর aিভেযােগ বলা হয়, েতয্কিট েদেশর িতিট িত ােন a াপক o কম র্চারীসহ সব িশ ণাথ র জ  সমপিরমাণ ে া াম 
েডেভলপেম  য় জন িত 5 হাজার ডলার ধরা হেয়েছ, যা বা বস ত নয়। aতীেত eকi ে া ােম গেড় জন িত েদড় েথেক দুi 
হাজার ডলার য় হেতা। িশ েণর নােম জন িত গেড় 3 হাজার ডলার aিতির  য় ধরা হেয়েছ। ei ি য়ায় 8 েথেক 9 
েকািট টাকা aিভযু  ি রা আ সাৎ কেরন। aিভেযােগ বলা হয়, িশ েণর জ  িনব র্ািচত েবিশরভাগ িত ানi মানস ত নয়। 
oiসব িত ােনর িনজসব্ াংক aয্াকাu  বহার না কের a  aয্াকাuে  টাকা পাঠােনা হেয়েছ। eসব aয্াকাu  েথেক 
aিতির  পাঠােনা টাকা হুি র মা েম েদেশ েফরত আনা হেয়েছ। ei হুি  চে র েহাতা ডা. জােবদ আল হাসান eবং সব্া য্ 
aিধদ েরর ে েনা াফার কাম কি uটার aপােরটর লােয়ল হাসান। ei দু'জনেক সরাসির সহায়তা কেরেছন ে া ােমর েডপুিট 
ে া াম ােনজার ডা. শামীম আল মামুন o ডা. েমা ফা কামাল পাশা। থাi াে  টাকা পাঠােনার aিভেযাগ কের বলা হয়, 
থাi াে র ল aব ে াবাল ািডজ, থমসট iuিনভািস র্িট নােম eকিট িত ােনর মা েম মালেয়িশয়ায় aনুি ত  িশ েণর টাকা 
পাঠােনা হেয়েছ, যা স ণ র্ িনয়মবিহভূ র্ত। oi িত ােন বাংলােদিশ eসeম আলতাব েহােসন নােম eক ি  ে া ামিট পিরচালনা 
করেছন। ei আলতাব েহােসন সব্া য্ম ী জািহদ মােলেকর eিপeস ড. আিরফুর রহমান েসেখর ভাi। e ছাড়া থাi াে র িপয়াথাi 
নoয়ািমন হাসপাতাল নােম eকিট িত ােনর সে  aৈবধভােব িপিটeম নােম eকিট িত ােনর নাম বহার করা হেয়েছ। িপিটeম 
নােমর oi িত ােনর মািলক বাংলােদিশ সরফরাজ েনoয়াজ িজuস নােম eক ি । সব্া য্ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. 
আবুল কালাম আজােদর স িতেতi eসব দুন িতর ঘটনা ঘেটেছ বেল aিভেযাগ করা হয়। e িবষেয় গতকাল ডা. আবুল কালাম 
আজাদ সমকালেক বেলন, দুদক e িবষেয় তদ  করেছ। তােদর তদে i কৃত ঘটনা েবিরেয় আসেব। aিনয়েমর সে  েকu যু  
থাকেল তার আiন aনুযায়ী শাি  হেব। দুদেকর তদ  কম র্কত র্া uপ-পিরচালক আলী আকবর জানান, পুেরা িবষয়িট তারা তদ  কের 
েদখেছন। কেয়কজেনর ব  েনoয়া হেয়েছ। aিভযু  ি েদর জ  করা েমiেল দুন িতর েবশিকছু গুরুতব্পূণ র্ আলামত িমেলেছ। 
েসগুেলা যাচাi-বাছাi করা হে । eিট েশষ হেলi িবষয়িট িনেয় চূড়া ভােব কথা বলা যােব।  
 


