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স্বাস্থ্য অধিদফতভরর সেই আবজাল: সদভে-ধবভদভে হাজার স াটি 

টা ার েম্পদ! 

 ানাডা ও অভেধলয়ায় বাধি, লন্ডন ও মালভয়ধেয়ায় চার ব্াাংভ  অর্ থ * আবজাল ও তার স্ত্রী এবাং পাচার অর্ থ 

ধফধরভয় আনার উভযাগ 

 

আবজাল সহাভেন ও তার স্ত্রী রুধবনা খানম। ফাইল ছধব 

স্বাস্থ্য অধিদফতভরর তৃতীয় সেধির সেই আভলাধচত  ম থ তথা আবজাল সহাভেন ও তার স্ত্রী রুধবনা খানভমর দুনীধতর অর্ থ শুধু সদভেই নয়, সদভের 

বাইভরও পাচার  রা হভয়ভছ। দুনীধতর মাধ্যভম অধজথত অন্তত এ  হাজার স াটি টা ার েম্পদ রভয়ভছ তাভদর নাভম-সবনাভম। 

 ানাডা ও অভেধলয়ায় রভয়ভছ এ াধি  বাধি ও ব্বো। লন্ডন ও মালভয়ধেয়ায় চারটি ব্াাংভ  তাভদর ধবপুল অর্ থ রভয়ভছ। লন্ডভন রুধবনা খানভমর 

নাভমই চারটি ধহোভব  ভয়  স াটি টা ার সলনভদন হভয়ভছ। আর মালভয়ধেয়ায় দু’জভনর (আবজাল ও রুধবনা) ব্াাং  ধহোভবও  ভয়  স াটি 

টা া সলনভদন হভয়ভছ। 

দুনীধত দমন  ধমেভনর (দুদ ) তদভন্ত সবধরভয় এভেভছ এেব তথ্য। েবার সচাখ ফাঁধ  ধদভয়  ানাডায় পাধলভয় যাওয়া আবজাল ও তার স্ত্রীভ  

এবাং তাভদর পাচারকৃত অর্ থ ধফধরভয় আনার উভযাগ ধনভয়ভছ দুদ । এরই অাংে ধহভেভব দুদ  সর্ভ  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালভয়র মাধ্যভম ওই চার সদভে 

এমএলএআর (ধমচ্যযয়াল ধলগ্যাল অযাধেস্ট্যান্স) পাঠাভনা হভয়ভছ। 

জাধতোংভের দুনীধতধবভরািী চ্যধির আওতায় বাাংলাভদে র্া ায় ধবভদভে পাচার হওয়া অর্ থ সফরত আনভত এমএলএআর পাঠাভনা হয়। 

এধদভ , আবজাভলর ধবরুভে দুদভ র অনুেন্ধান শুরুর পর তাভ  তলব  ভর ধজজ্ঞাোবাদ  ভরধছল দুদভ র টিম। চলধত বছভরর ৬ জানুয়াধর 

আবজাল দম্পধতর সদেতযাভগ ধনভেিাজ্ঞাও জাধর হয়। ১০ জানুয়াধর আবজালভ  দুদভ  সডভ  ধদনের ধজজ্ঞাোবাদ  রা হয়। ধজজ্ঞাোবাভদর 

েময় তার  াভছ অববি েম্পদ অজথভনর ধবেভয় জানভত চাওয়া হয়। ধতধন স াভনা প্রভেরই উত্তর ধদভত পাভরনধন। 

ধতধন এ পয থাভয় দুদ   ম থ তথাভদর ‘ম্যাভনজ’  রার সচষ্টা  ভরন। তাভত  াজ না হভল ধতধন এ জন  ম থ তথার পা জধিভয় িভর বভলন ধতধন 

এ া দুনীধত  ভরনধন। এর সপছভন আরও অভনভ ই রভয়ভছ। 

ওইধদন দুদ   ম থ তথারা আবজাভলর  াভছ পােভপাট থ, এনআইধড  াড থ ও দুনীধতোংক্রান্ত ধ ছু ডকুভমন্টে চান। ধতধন সেগুভলা সদভবন বভল েময় 

ধনভয় দুদ  সর্ভ  সবধরভয় আভেন। এরই মভধ্য দুদভ র আভবদভন ২২ জানুয়াধর আবজাল দম্পধতর েব েম্পদ সক্রা  ও ব্াাং  ধহোভব সলনভদন 

অবরুভের (ধিজ) জভের আভদে সদন আদালত। 

ধ ন্তু ওই আভদে জাধরর আভগ ও পভর ধতধন ের াধর-সবের াধর ধবধেন্ন ব্াাংভ র ২১টি োখা সর্ভ  অন্তত ১০০ স াটি টা া তুভল সফভলন বভল 

সূত্র জানায়। দুদভ র তদভন্ত ব্াাংভ  সলনভদন স্থ্ধগভতর পরও টা া প্রদাভন েহায়তা ারী  ভয় জন ব্াাং   ম থ তথার নাম সবধরভয় এভেভছ বভল 

জানা যায়। তাভদর ধবরুভে আলাদা অনুেন্ধান  রার  র্া োবভছ দুদ । 

বাাংলাভদে ব্াাংভ র ফাইন্যাধন্সয়াল ইভন্টধলভজন্স ইউধনভটর (ধবএফআইইউ) মহাব্বস্থ্াপ  বরাবর দুদ  সর্ভ  পাঠাভনা ধচঠিভত আবজাল, তার 

স্ত্রী ও ধন টাত্মীয়ভদর েব ব্াাং  ধহোভবর তথ্য চাওয়া ছািাও তারা সদভের বাইভর ধ  পধরমাি অর্ থ পাচার  ভরভছন সেই তথ্যও চাওয়া হভয়ভছ। 

সূত্র জানায়, দুদভ র অনুেন্ধান শুরুর পরপর ব্াাং  সর্ভ  টা া সতালার পর আবজাল  ভয়  স াটি টা ার ডলার  ভরন। বাধ  টা ার মভধ্য 

ধ ছু টা া খরচ  ভরন ধনভজভ  রক্ষায়। সদভের বাইভর যাওয়ার সুভযাগও খ ুঁজভত র্াভ ন।  ভয়  স াটি টা া ধতধন হুধন্ডর মাধ্যভম পাচার  ভরন 

বভল পভর অধেভযাগ পায় দুদ । এ অবস্থ্ায় ধতধন সগাপভন এ টি ধবভদধে এয়ারলাইভন্স স্ত্রীেহ সদে তযাগ  ভরন। 

https://www.jugantor.com/


এধদভ , ধনভেিাজ্ঞা র্া ার পরও আবজাল-রুধবনা ধ োভব সদে তযাগ  রভলন- সে ধবেভয় দুদভ র সগাভয়ন্দা ইউধনট অনুেন্ধান  ভর। তখন জানা 

যায়, আবজাল দম্পধত ধেঙ্গাপুর এয়ারলাইভন্সর এ টি ফ্লাইভট সদে ছাভিন। 

আবজাল দম্পধতেহ স্বাস্থ্য খাভতর দুনীধতর তদন্ত তদার   রভছন দুদভ র পধরচাল   াজী েধফকুল আলম। তার এ টিভম দু’জন উপপধরচাল , 

ধতনজন েহ ারী পধরচাল  ও ধতনজন উপেহ ারী পধরচাল  রভয়ভছন। 

তদন্তোংধিষ্ট এ   ম থ তথা যুগান্তরভ  বভলন, টিভমর পক্ষ সর্ভ  ধেঙ্গাপুর এয়ারলাইভন্সর ফ্লাইভট জানুয়াধর সর্ভ  জুন পয থন্ত যত যাত্রী ঢা া তযাগ 

 ভরভছন তাভদর নাভমর তাধল া ও পােভপাট থ নম্বর চাওয়া হভয়ভছ। তভব এখন পয থন্ত সেই তথ্য দুদভ র হাভত এভে সপ ুঁভছধন। আগামী েপ্তাভহ 

তাধল াটি পাওয়া যাভব বভল মভন  রভছন  ম থ তথারা। 

দুদ  সূত্র জানায়, দুদভ র তদভন্ত পাওয়া আবজাল দম্পধতর নাভম-সবনাভম র্া া েব স্থ্াবর-অস্থ্ার েম্পদ বাভজয়াপ্ত  রা হভে। এর আভগ তাভদর 

৩১৯ স াটি টা ার েম্পদ সক্রা   রা হভয়ধছল। ২৭ জুন  রা দুদভ র মামলায়ও ওই েম্পভদর তথ্য উভেখ  রা হভয়ভছ। দুদভ র তদভন্ত ৫ সর্ভ  

৬ে’ স াটি টা ার অববি েম্পভদর েন্ধান ধমভলভছ বভল সূত্রটি জানায়। উপ-পধরচাল  সত ধফকুল ইেলাম আবজাল দম্পধতর ধবরুভে অববি 

েম্পভদর তদন্ত  রভছন। 

আবজাভলর দুনীধতর তদভন্তর ধবেভয় জানভত চাইভল দুদ  েধচব মুহাম্মদ ধদভলায়ার বখত বভলন, আমাভদর টিম  াজ  রভছ। আো  রধছ 

ধেগধগরই তদন্ত প্রধতভবদন  ধমেভন জমা হভব। ধতধন বভলন, আবজাল দম্পধত দুদভ র মামলার আোধম ধহভেভব এখন পলাত । তাভদর 

সেফতাভর সচষ্টা চলভছ। তারা সদভের বাইভর আভছন এমন তথ্যও রভয়ভছ। এ সক্ষভত্র তাভদর ধফধরভয় আনােহ পাচার  রা অর্ থ সফরত আনভত সচষ্টা 

অব্াহত রভয়ভছ। 

স  এ আবজাল : দুদভ র অনুেন্ধাভন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আবজাল সহাভেভনর বাধি ফধরদপুভর। ১৯৯২ োভল তৃতীয় ধবোভগ উচ্চ মাধ্যধম  পাে 

 রার পর আর পিাভোনা  রা হয়ধন তার। ১৯৯৫ োভল তৎ ালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সচ ধুরী  ামাল ইবভন ইউসুভফর সুপাধরভে স্বাস্থ্য অধিদফতভরর ৫টি 

সমধডভ ল  ভলজ স্থ্াপন প্র ভে অধফে েহ ারী পভদ অস্থ্ায়ীোভব সযাগ সদন ধতধন। 

২০০০ োভল প্র েটি রাজস্ব খাভত স্থ্ানান্তধরত হভল ধতধন ফধরদপুর সমধডভ ল  ভলভজ অধফে েহ ারী ধহভেভব সযাগ সদন। সেখান সর্ভ  কুধমো 

সমধডভ ল  ভলভজ  যাধেয়ার পভদ বদধল হন। পভর ধতধন সমাটা অাংভ র অভর্ থর ধবধনমভয় ঢা ায় বদধল হন। স্বাস্থ্য অধিদফতভরর সমধডভ ল 

এডুভ েন োখার ধহোবরক্ষি  ম থ তথা ধহভেভব ধতধন স্বাস্থ্য খাভতর বি এ টি ধেধন্ডভ ভটর েভঙ্গ হাত সমলান। 

আবজাল সহাভেভনর স্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদফতভরর ধেক্ষা ও স্বাস্থ্য জনেধি উন্নয়ন োখার সস্ট্ভনাোফার ধহভেভব ১৯৯৮ োভল কুধমো সমধডভ ল 

 ভলভজ সযাগ সদন। ধ ন্তু দুনীধতর  ারভি তার চা ধর চভল যায়। পভর রহমান সেড ইন্টারন্যােনাল নাভম এ টি প্রধতষ্ঠাভনর মাধল  োধজভয় স্বাস্থ্য 

অধিদফতভরর েভঙ্গ ব্বো  ভরন  ভরন আবজাল। ধবধেন্ন ের াধর সমধডভ ল  ভলভজ যন্ত্রপাধত েরবরাভহর  াজ সপভত ধতধন রুধবনা খানভমর 

নাভম ঠি াদাধর প্রধতষ্ঠাভনর সেড লাইভেন্স  ভরন। 

গত ১০ বছভর আবজাল স্বাস্থ্য অধিদফতর, ধবধেন্ন ের াধর সমধডভ ল  ভলজ হােপাতাল এবাং সটন্ডার আহ্বানোংক্রান্ত  ধমটির োংধিষ্টভদর 

সযাগোজভে এ  োভব েত েত স াটি টা ার  াজ হাধতভয় সনন। অন্য স াভনা ঠি াদাধর প্রধতষ্ঠান যাভত  াজ না পায় সেজন্য আবজাল ধনভজর 

স্ত্রী ছািাও তার োই ও শ্যালভ র নাভম সেড লাইভেন্স  ভর তাভদর েভব থাচ্চ দরদাতা সদধখভয় ধতধন এ েত্রোভব যন্ত্রপাধত েরবরাভহর  াজ 

বাধগভয় সনন। 

এোভব ধতধন  ভয় টি সমধডভ ল  ভলজ হােপাতাভল যন্ত্রপাধত েরবরাভহর নাভম েত স াটি টা া হাধতভয় সনন। এমনধ  অভন  হােপাতাভল 

যন্ত্রপাধত েরবরাহ না  ভরই ধতধন ধবল তুভল সনন। আবজাভলর মাধে  সবতন ধছল েব ধমধলভয় ৩০ হাজার টা ার মভতা। অর্চ ধতধন ‘হযাধরয়ার 

ব্র্যাভন্ডর’ গাধি ছািা চলভত পারভতন না। 

 


