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iসলািমক  ফাuেnশেন  (iফা) গত  10  বছের  pায়  900  েকািট  টাকা  ‘নয়ছয়’ করা  হেয়েছ।  eর  মেধয্
সরকােরর সরাসির kিত হেয়েছ 372 েকািট 69 লাখ 64 হাজার 537 টাকা eবং িবিধবিহভূর্ তভােব খরচ
করা হেয়েছ 518 েকািট 60 লাখ 69 হাজার 798 টাকা। pিত ানিটর 134 খােত eসব aিনয়ম করা
হেয়েছ।
িসিভল aিডট aিধদফতেরর িবেশষ িনরীkা দেলর 2009-2018 aথর্বছেরর pাথিমক aনুসnােন uেঠ
eেসেছ eমন চা লয্কর তথয্। চলিত বছেরর 9 জলুাi েথেক 8 আগs পযর্n ei িনরীkা চেল।
pিত ানিটর বতর্ মান মহাপিরচালক (িডিজ) সামীম েমাহাmদ আফজােলর েময়াদকােল (pায় 10 বছর)
eসব  aিনয়েমর  ঘটনা  ঘেট।  iফার  কােছ  eসব  aিনয়েমর  জবাব  েচেয়েছ  িনরীkা  দল।  খবর  সংি
সূেtর।
সূt  জানায়,  গত  10  বছের  িবিধবিহভূর্ ত  িনেয়াগ  o  পেদাnিত,  pকেlর  aবয্িয়ত  aথর্  েফরত  না  িদেয়
িবদয্মান  আiন  ল ন,  েকনাকাটায়  aিনয়ম,  aনেুমাদন  ছাড়া  েপনশন  ফােn  টাকা  sানাnরসহ  iফার
িবিভn কাযর্kেম নানা aপকেমর্র aিভেযাগ oেঠ।
যা  iিতমেধয্  িবিভn  গণমাধয্েম  pকািশত  হয়।  eমন  পিরিsিতেত  iফার  যাবতীয়  আয়-বয্েয়র  িহসাব
পযর্ােলাচনা করেত চলিত বছেরর 8 জলুাi পাঁচ সদেসয্র eকিট িবেশষ িনরীkা দল গঠন কের িসিভল
aিডট aিধদফতর।

  uবায়দlুাহ বাদল
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আরo জানা েগেছ, িবেশষ aিডট িটেমর aনুসnােন iফার িবিভn aিনয়ম o দনুর্ীিতর তথয্-uপাt uেঠ
eেসেছ- eমন িবষয়িট আঁচ করেত েপের সmpিত তিড়ঘিড় কের কেয়ক দফায় মসিজদিভিtক গণিশkা
pকেlর aবয্িয়ত 74 েকািট টাকা সরকাির েকাষাগাের েফরত েদয়া হেয়েছ।
e pসে  জানেত চাiেল pকl পিরচালক ফা ক আহেmদ যুগাnরেক বেলন, িতিন দ-ুিতন মাস হল pকেl
েযাগ  িদেয়েছন।  আেগর  কমর্কতর্ ারা  কী  কারেণ  aবয্িয়ত  aথর্  রা ীয়  েকাষাগাের  েফরত  েদনিন  তা
েবাধগময্ নয়। তেব িতিন e বয্াপাের সেচতন। িনয়ম েমেন আরo টাকা জমা েদয়ার pিkয়া চলেছ।
2009 সাল েথেক iফার িডিজর দািয়t পালন কের আসেছন িবচার িবভােগর কমর্কতর্ া সামীম েমাহাmদ
আফজাল। e সমেয় দiু দফা তােক চুিkেত িনেয়াগ েদয়া হয়। uিlিখত aিনয়েমর িবষেয় মnবয্ িনেত
ম লবার o বধুবার iফার িডিজর সে  েযাগােযােগর েচ া করা হয়। eর মেধয্ ম লবার েবলা সােড় 11টা
েথেক িবকাল সােড় 3টা পযর্n iফার pধান কাযর্ালেয় সশরীের uপিsত েথেকo তােক পাoয়া যায়িন। তার
দফতর েথেক বলা হয় িতিন (িডিজ) খুব সকােল eেসিছেলন। কখন আসেবন তা জানা েনi। e
রপর eকi িদন সnয্ায় সামীম েমাহাmদ আফজােলর েমাবাiল েফােন eকািধকবার কল েদয়া হেলo িতিন
েফান  ধেরনিন।  eমনিক  eকi  নmের  pিতেবদেকর  পিরচয়  uেlখ  কের  কথা  বলেত  েচেয়  eসeমeস
পাঠােনা হেলo েকােনা utর েদনিন।
e ছাড়া বুধবার িবকােল তার েমাবাiল েফােন েফর eকািধকবার কল করা হেলo িতিন ধেরনিন। eরপর
সnয্ায় eকi নmের আেগর িদেনর মেতা pিতেবদেকর পিরচয় িদেয় িবেশষ িনরীkার বয্াপাের মnবয্ েচেয়
eসeমeস করা হয়। রাত 10টায় e pিতেবদন েলখা পযর্n িতিন eসeমeেসর জবাব েদনিন।
তেব সংি  eকািধক সূt জানায়, aিনয়েমর aিভেযাগ oঠার পর েথেক সাংবািদকেদর eিড়েয় চলেছন
iফার িডিজ। e বয্াপাের িডিজর িনকট আtীয় বেল পিরিচত eবং তার (িডিজ) দফতেরর কমর্চারী মিুনম
িসকদার বুধবার িবকাল 5টার িদেক েটিলেফােন যুগাnরেক বেলন, uিন েকােনা সাংবািদেকর সে  কথা
বেলন না।
তেব iফার আয়-বয্েয়র oপর পিরচািলত সরকােরর িবেশষ িনরীkার বয্াপাের কথা বেলেছন iফার সিচব
কাজী নু ল iসলাম। ম লবার িতিন যুগাnরেক বেলন, aিডট aিধদফতেরর 5 সদেসয্র eকিট িবেশষ
িটম গত 10 বছেরর িনেয়াগসহ নানা aিনয়ম o আয়-বয্েয়র িহসাব aনসুnান করেছ।
তারা iিতমেধয্ 134িট েkেt aিনয়ম o দনুর্ীিতর িবষয় িচিhত কের েসi িবষেয় iফার জবাব েচেয়েছন।
pাথিমকভােব pায় হাজার েকািট টাকা aিনয়েমর কথা বলা হেয়েছ। আমােদর জবাব পাoয়ার পর তারা
pিতেবদন চূড়াn করেবন। েসখােন ei aিনয়ম o দনুর্ীিতর a  কমেবিশ হেত পাের। আমরা eসব িবষেয়
কাজ করিছ।
সরকােরর  সংি  সূt  জানায়,  চলমান  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােনর  aনসুnােন  সেnহভাজন
দনুর্ীিতবাজেদর তািলকায় iফার িডিজ সামীম েমাহাmদ আফজােলর নাম eেসেছ। েগােয়nা সংsা েলার
pাথিমক তদেn তার নােম-েবনােম aেঢল সmেদর তথয্ পাoয়া যায়।
eরপর তার বয্াংক িহসাব তলব কের বাংলােদশ বয্াংক। সামীম েমাহাmদ আফজাল িপতা : মতৃ আবদরু
রিশদ,  মাতা  :  মতৃ  আেমনা  খাতুন,  জাতীয়  পিরচয়পt  নং  :  1957269504278  4531,  জnতািরখ
31/12/1957, পাসেপাটর্  নং : িবিজ 0009760-eর বয্াংক িহসাব eবং aয্াকাun েখালার তািরখ েথেক
বতর্ মান সময় পযর্n িবsািরত িববরণ েচেয় সব কিট তফিসিল বয্াংক o বািণিজয্ক pিত ােন িচিঠ পাঠায়
বাংলােদশ বয্াংক।
সােবক  িবচার  িবভাগীয়  কমর্কতর্ া  সামীম  েমাহাmদ  আফজাল  11  বছর  iসলািমক  ফাuেnশন
মহাপিরচালক িহেসেব কমর্রত। গত জেুন kমতার aপবয্বহােরর aিভেযােগ ধমর্ মntণালয় িডিজেক কারণ
দশর্ােনার েনািটশ িদেল তার aিনয়েমর িবষয় আেলাচনায় আেস।
oi েশাকজ েনািটেশ aিনয়েমর aিভেযােগর pস  uেlখ কের তার চুিkিভিtক িনেয়াগ বািতেল ঊ র্তন
কতৃর্ পkেক aনেুরাধ জানােনা হয়। পের aবশয্ iফা েবাডর্  িকছুটা নমনীয় হয় eবং িডিজর িকছু kমতা
কিমেয় তার চুিkর েময়াদ পযর্n দািয়t aবয্াহত রাখার বয্াপাের িসdাn েনয়।

iফার িডিজ সামীম আফজােলর 10 বছের ‘নয়ছয়’ 900 েকািট টাকা https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/241118/iফার-ড...

2 of 4 11/7/2019, 10:25 AM



মহািহসাব িনরীkেকর কাযর্ালয় সূt জানায়, iফা িডিজর aিনয়েমর িবষয় সামেন আসার পরi গত জলুাi
মােস িবেশষ িনরীkা কাযর্kেম হাত েদয়া হয়।
aিডট aিধদফতেরর uপ-পিরচালক eসeম িনয়ামলু পারেভেজর েনতৃেt ei িটেমর aনয্ সদসয্রা হেলন :
aিডট aয্াn aয্াকাun aিফসার েমা. রিফkল iসলাম, েমা. শিফkল iসলাম, aিডটর েমা. মিফজলু
iসলাম eবং েমা. iমাম েহােসন।
ei aিডট িটম eক মােসর িনরীkায় iফার িবিভn pকlসহ বয্েয়র aেনক খােতi aিনয়ম ধরা পেড়।
186 পৃ ার pাথিমক িনরীkা pিতেবদেন 134িট খােত aিনয়েমর িচt eেসেছ।
েয সব খােত aিনয়ম : িবেশষ িনরীkা pিতেবদেন বলা হয়, সরকােরর সরাসির আিথর্ক kিত হেয়েছ
eমন খাত েলার  মেধয্  uেlখয্েযাগয্ হল : আিথর্ক  বছেরর েশষিদেন pকেlর aবয্িয়ত aথর্ sানাnেরর
uেdেশয্ 64 েজলায় aথর্ ছাড় করা হয় 31 েকািট 99 লাখ 15 হাজার 220 টাকা; যা aিনয়ম। আিথর্ক
বছর েশেষ pকেlর aবয্িয়ত aথর্ সরকাির েকাষাগাের না েদয়ায় kিত 17 েকািট 93 লাখ 36 হাজার
573 টাকা।
গণিশkা েকেndর জনয্ পাঠয্বi মুdেণ pকৃত মেূলয্র েচেয় 20 েকািট 98 লাখ 16 হাজার 487 টাকা eবং
েকারআনলু কািরম মdুেণ সরাসির kয় পdিতেত aিতিরk মেূলয্ কাযর্ােদশ েদয়ায় 12 েকািট 35 লাখ 81
হাজার 417 টাকা kিত হেয়েছ। কাযর্ােদেশর পিরমােণর েচেয় কম েকারআন শিরফ েনয়ায় kিত হেয়েছ 3
েকািট 32 লাখ 82 হাজার 600 টাকা। েবাগদািদয়া কায়দায় kিত eক েকািট টাকা। িজoিবর বরােdর
aবয্িয়ত  টাকা  জমা  না  েদয়ায়  22  েকািট  9  লাখ  27  হাজার  509  টাকা  o  িসিপিটiuর  oেয়বসাiেট
িবjাপন ছাড়াi িবjাপন pিত ানেক 16 েকািট 30 লাখ 100 টাকা েদয়া হয়।
aবয্িয়ত পু ীভূত টাকা সরকাির েকাষাগাের জমা না েদয়ায় kিত 99 েকািট eক লাখ 6 হাজার 744
টাকা। pকেlর aবয্িয়ত টাকা iফার sায়ী ফােn আমানত করায় সরকােরর kিত 46 েকািট 33 লাখ 7
হাজার 563 টাকা, িবিধবিহভূর্ ত 47 জনেক pথম ে িণর পেদ িনেয়াগ েদয়ায় kিত 13 েকািট 17 লাখ 99
হাজার 360 টাকা। eকiভােব আরo 167 জন কমর্চারী িনেয়াগ েদয়ায় kিত pায় 8 েকািট টাকা।
ৈদিনকিভিtক কমর্চারীেদর রাজs পেদ েsলিভিtক িনেয়াগ েদয়ায় 3 েকািট 83 লাখ 50 হাজার 998
টাকার kিত হেয়েছ eবং দা ল আরকাম মাdাসার িশkক িনেয়াগ না িদেয় বরােdর টাকা েরেখ েদয়ায়
সরকােরর kিত হেয়েছ pায় 45 েকািট টাকা।
িনরীkা  pিতেবদেন  uেlখ  করা  হয়,  িবিভn  খােত  িনয়মবিহভূর্ তভােব  518 েকািট টাকা  তছ প  করা
হেয়েছ। eসব খােতর মেধয্ uেlখেযাগয্ হল- বােজ বরােdo aিতিরk 137 েকািট 66 লাখ 20 হাজার
857 টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। মntণালেয়র aনুেমাদন ছাড়াi iফার েপনশন ফােn 141 েকািট 27
লাখ 78 হাজার 38 টাকা sানাnর করা হেয়েছ। aনয্ eকিট খােত sানাnর করা হেয়েছ pায় আড়াi
েকািট টাকা।
িডিপিপেত বরােdর েচেয় েজলা aিফস েলােত aিতিরk aথর্ ছাড় করা হেয়েছ 14 েকািট 96 লাখ 60
হাজার  টাকা।  িডিপিপর  aিতিরk  aথর্  বয্য়  করা  হেয়েছ  26  েকািট  14  লাখ  5  হাজার  টাকা।  আিথর্ক
kমতার aিতিরk েpেসর কাঁচামাল েকনা হেয়েছ 45 েকািট 13 লাখ 77 হাজার 186 টাকা, িবিধ ল ন
কের ৈদিনকিভিtক কমর্চারীেদর েবতন েদয়া হেয়েছ েদড় েকািট টাকা।
iফার িনজs িডিজটাল েpস থাকার পরo বাiেরর েpস েথেক pেয়াজনীয় পুsকািদ ছাপােনায় 36 েকািট
56  লাখ  91  হাজার  686  টাকা  পিরেশাধ  করা  হেয়েছ।  জি বাদিবেরাধী  pচারণার  aবয্িয়ত  aথর্
সরকাির  েকাষাগাের  জমা  েদয়া  হয়িন  eক  েকািট  37  লাখ  টাকা।  িসিড  ভয্ােটর  aবয্িয়ত  েদড়  েকািট
টাকাo  জমা  েদয়া  হয়িন।  বায়তুল  েমাকাররেমর  েদাকান  ভাড়ার  2  েকািট  61  লাখ  59  হাজার  টাকা
aনাদায়ী রেয়েছ।
aনুেমাদন ছাড়া 3 কমর্কতর্ ােক িনেয়াগ o পেদাnিত েদয়ায় পিরেশাধ করেত হেয়েছ eক েকািট 84 লাখ
টাকা।  েবােডর্ র  aনুেমাদন  ছাড়াi  িবিভn  খােত  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  পিরেশাধ  করা  হেয়েছ  pায়  13
েকািট টাকা।
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aিgম পিরেশাধ করা pায় েদড় েকািট টাকা সমnয় করা হয়িন। e ছাড়া kয়সীমার বাiের খরচ করা
হেয়েছ pায় আড়াi েকািট টাকা। pািধকারবিহভূর্ ত eকিট বয্াংেক রাখা হেয়েছ 29 েকািট 43 লাখ 16
হাজার 799 টাকা। িবিধবিহভূর্ তভােব eকিট pকেlর িফl সুপারভাiজারেদর েবতন-ভাতািদ েদয়া হেয়েছ
সােড়  11  েকািট  টাকা।  aনশুীলন  o  িয়ং  খাতা  মুdণ  বাবদ  aবয্িয়ত  pায়  6  েকািট  টাকা  সরকাির
েকাষাগাের জমা েদয়া হয়িন।
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