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দুদেকর িজ াসাবােদ িজ েক শামীম 

েনতােদর আশীব র্াদ না থাকেল eত দূর আসা েযত না 
যাযািদ িরেপাট র্ 
 
আয়কর নিথেত েদখােনা স েদর বাiের েকােনা aৈবধ স দ েনi বেল দািব কেরেছন কিথত যুবলীগ েনতা o িঠকাদার িজ েক 
শামীম। আয়কর নিথর বাiের স দ পাoয়া েগেল শাি  েপেত ত বেলo জািনেয়েছন িতিন। দুন িত দমন কিমশেনর (দুদক) 
িরমাে  িদব্তীয় িদেনর িজ াসাবােদ শামীম e দািব কেরন। 
 
েসামবার সকাল 21টা েথেক স য্া 7টা পয র্  শামীমেক িদব্তীয় িদেনর মেতা িজ াসাবাদ কেরন দুদেকর পিরচালক ƣসয়দ iকবাল 
েহােসন, uপপিরচালক জাহা ীর আলম, সালাuি ন আহেমদসহ aনুস ান দেলর সদ রা। েবলা িতনটায় িরমাে  িজ াসাবােদর 
জ  দুদেক আনা হয় ঢাকা মহানগর যুবলীগ দি েণর বিহ ত সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমুদ ভূiঁয়ােক। তােকo েবলা িতনটা 
েথেক স য্া ছয়টা পয র্  িজ াসাবাদ করা হয়। 
 
দুদেকর eকািধক সূ  জািনেয়েছ, িজ েক শামীমেক ধানত তার স েদর িবষেয় িজ াসাবাদ করেলo সংি  aেনক িবষয়o চেল 
আেস। শামীম কীভােব eত কাজ েপেয়েছন, কারা তােক সহায়তা কেরেছন, েসসবo জানেত চান দুদেকর কম র্কত র্ারা। গণপূেত র্র 
কম র্কত র্ােদর কােক কত শতাংশ কিমশন িদেয় কাজ েপেতন, তাo জানেত চাoয়া হয়। িক  u েরর ে ে  শামীম িছেলন aেনকটাi 
েকৗশলী। a া  সং ার িজ াসাবােদ সব ত  িদেয়েছন বেল দুদক কম র্কত র্ােদর কােছ জানান শামীম। তার কােছ নতুন েকােনা 
ত  েনi বেলo দািব কেরন িতিন। 
 
দুদক কম র্কত র্ােদর িজ াসাবােদ শামীেমর দািব, িতিন কাজ েপেয়েছন িনয়েমর মে  েথেকi। িনয়ম েভেঙ তােক কাজ িদেল আরo 
আেগi সমােলাচনার মুেখ পড়েত হেতা। রাজৈনিতক কারেণ aেনেকর সে  ভােলা েযাগােযাগ িছল বেল সব্ীকার কেরন শামীম। তেব 
কারo নাম বলেত চানিন। িতিন বেলেছন, aেনক েনতাi তার aিফেস িনয়িমত েযেতন। েয়াজেন তােদর সহায়তাo িনেয়েছন। 
রাজৈনিতক েনতােদর আশীব র্াদ না থাকেল eত দূর আসেত পারেতন না। 
 
eসব েনতা আশীব র্ােদর িবিনমেয় কত টাকা িনেতন, তা জানেত চাiেল শামীম মুখ েখােলনিন eখেনা। তেব দুদক চাiেছ e িবষেয় 
শামীেমর পির ার ব । সূ  বলেছ, eসব ত  েপেল a  aনুস ােনর কােজ লাগেব। িকছুটা  শামীম বেলেছন, েয়াজেনর 
সময় েনতারা বহার করেলo তার েয়াজেনর সময় েকui পােশ েনi। 'মধু খাoয়া' eসব েনতােক 'ন  মানুষ' বেলo শামীম 
আে প কাশ কেরন বেলo সূ  জািনেয়েছ। 
 
a িদেক খােলদ মাহমুদ ভূiঁয়ােক থম িদেনর িজ াসাবােদ তার কাছ েথেক াথিমক িকছু ত  েজেনেছ দুদেকর দলিট। দুদেকর 
হােত থাকা িকছু েয়াজনীয় ত -uপা  যাচাi কের িনেয়েছ। 
 
িজ েক শামীমেক গত 31 েসে মব্র রাজধানীর িনেকতেনর কায র্ালেয় aিভযান চািলেয় ে ার করা হয়। oi িদন তার কায র্ালয় েথেক 
2 েকািট 91 লাখ টাকা, 276 েকািট টাকার ায়ী আমানেতর (eফিডআর) কাগজপ , ৯ হাজার মািক র্ন ডলার, 863 িস াপুির ডলার, 
eকিট আে য়া  eবং মেদর েবাতল জ  করা হয়। 
 
ে ােরর পর শামীেমর িবরুে  a  o মাদক আiন eবং মাদক আiেন মামলা করা হয়। eসব মামলা তদ  করেছ পুিলশ oর্ যাব। 
 
3৯8 েকািট টাকার aৈবধ স দ aজর্েনর aিভেযােগ 32 aে াবর তার িবরুে  মামলা কের দুদক। েরাববার তােক িরমাে  eেন 



িজ াসাবাদ শুরু কের দুদক। 
 
শামীেমর িত ান িজ েক িব aয্া  েকা ািন াiেভট িলিমেটড বত র্মােন eককভােব গণপূেত র্র 24িট কে র িনম র্াণকাজ বা বায়ন 
করেছ। আবার েযৗথভােব আরo 53িট ক  বা বায়েনর সে  যু , যা সারা েদেশ চলমান aিধদ েরর েমাট কে র 39 শতাংশ। 
সব কিট কে র চুি মূ  5 হাজার 753 েকািট 31 লাখ টাকা, যার মে  2 হাজার 412 েকািট টাকা তুেল েনoয়া হেয়েছ। 
 
ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীেগর বিহ ত সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমুদ ভূiঁয়া ে ার হন গত 29 েসে মব্র কয্ািসেনািবেরাধী 
aিভযােনর থম িদেনi। iয়াংেমনস ফিকরাপুল ােবর কয্ািসেনা চালােতন িতিন। ে ােরর পর মাদক, a  o মািন ল ািরং 
আiেন িতনিট মামলা হেয়েছ তার িবরুে । 
 
32 aে াবর খােলেদর িবরুে  মামলা কের দুদক। eখন পয র্  তার সােড় পাঁচ েকািট টাকার aৈবধ স েদর ত  েপেয়েছ সং ািট। 
 
দুদক সূ  জািনেয়েছ, িজ াসাবাদ েশেষ িজ েক শামীমেক রাজধানীর রমনা থানা eবং খােলদেক শাহবাগ থানায় রাখা হেয়েছ। 
ম লবার সকাল 21টায় আবারo দুদেকর মুেখামুিখ হেবন তারা। 
 


