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pশাসেন  দনুর্ীিতgsেদর  সnান  করেত  িগেয়  eখন  েকঁেচা  খুঁড়েত  সাপ  েবিরেয়  আসেছ।  দনুর্ীিতসহ
রাজৈনিতক  সুপািরেশ  চাকির  পাoয়া  েথেক   কের  পদ-পদিব  বািগেয়  েনoয়ার  তথয্-pমাণ  পাoয়া
যােc।
pধানমntী  েশখ  হািসনার  েঘাষণা  aনযুায়ী   হoয়া  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােনর  ধারাবািহকতায়
pশাসেনo  িd  aিভযান  পিরচালনার  িসdাn  েনয়  জনpশাসন  মntণালয়।  মntণালেয়র  pিতমntী  েমা.
ফরহাদ েহােসন o সিচব েমা. ফেয়জ আহেমদ েযৗথভােব দনুর্ীিতgs কমর্কতর্ ােদর িচ?ি◌hত করার কাজ

 কেরন, যা aবয্াহত রেয়েছ। eরi মেধয্ aিভেযােগর পিরেpিkেত িকছু সংsাo aনুসnান  কের।
aনুসnানকােজ  সংি  সূt  জানায়,  iিতমেধয্  anত  eকজন  সিচেবর  দনুর্ীিতর  সুs  pমাণ  িমেলেছ।
পপুর  বািলশকাে র  তদn  করেত  িগেয়  ঐ  সিচেবর  নাম  eখন  সামেন  eেসেছ।  eকিট  tপূণর্

মntণালেয়র সিচব নাম pকাশ না করার শেতর্  গতকাল iেtফাকেক বেলন, ঐ সিচব eখেনা বহাল তিবয়েত
আেছন। তার িনেজর uপিsিতেত ঘেট যাoয়া eকিট ঘটনার uেlখ কের িতিন বেলন, eখন চুিkিভিtক
       িনেয়ািজত  ঐ  সিচব  eকিট  pিত ােনর  দািয়েt  থাকার  সমেয়  তার  ঊ র্তন  eক  কমর্কতর্ ার
িবেদশযাtার  pাkােল  2  হাজার  ডলার  িদেয়িছেলন  তার  সামেনi।  চুিkিভিtক  িনেয়ািজত  ঐ  সিচব
বেলিছেলন, ‘সয্ার, েদেশর বাiের যােcন। aেনক খরচ-খরচা আেছ, eটা সামানয্ িকছু; eকটু সে  কের
িনেয় যান।’ সিচবালেয় ei আেলাচনা eখন েবশ চাuড়।
aনয্িদেক মিুnগ  েজলা o ঢাকায় কমর্রত 24তম বয্ােচর দiু কমর্কতর্ ার নাম uেঠ eেসেছ চাকির পাoয়া
েথেক  কের tপূণর্ পদ-পদিব বািগেয় েনoয়ার েkেt। টাকার ছড়াছিড় আর রাজৈনিতক তদিবেরর
সুs  pমাণ রেয়েছ তােদর িব েd।
2003 সােল িপeসিস েচয়ারময্ােনর কােছ eকিট সমােলািচত ভবেনর তািলকায় eবং 21 আগs েgেনড
হামলার eকজন আসািমর (তtকালীন ঢাকার eমিপ) িলিখত সুপািরশ রেয়েছ আেলাচয্ দiু কমর্কতর্ ার মেধয্
eকজেনর  পেk।  তািলকায়  aবশয্  দiু  জেনর  নাম  রেয়েছ।  ei  দiু  জন  কমর্কতর্ ার  মেধয্  eকজন
দিkণা লীয় eকিট েজলার যুবদল েনতার ভাi। eরা দiু জনi eকিট aখয্াত েবসরকাির িব িবদয্ালয়
েথেক eকi সে  sাতক িডিg লাভ কেরন। ঐ িব িবদয্ালেয়র নােম সনদ িবিkর aিভেযাগ রেয়েছ। eসব
কমর্কতর্ া ঢাকার সহকারী কিমশনার ভূিম েথেক  কের tপূণর্ সব পেদ চাকির কেরেছন। eকজন
ঢাকার eিডিস হেত েদনদরবার করার pিkয়ায় চাকির পাoয়ার িবষয়িট জানাজািন হoয়ায় েসিট সmব
হয়িন। eখন eকিট pিত ােন চাকিররত আেছন।
সূt েলা  িনি ত  করেছ,  মাঠ  পযর্ােয়o  eরকম  েবশিকছু  কমর্কতর্ ার  নাম  পাoয়া  যােc।  আদিশর্কভােব
েযমন তারা সরকােরর িবেরাধী েতমিন আিথর্কভােবo সততার ঊে র্ নয়। িকn তারা eখন আoয়ামী
লীেগর pিত eতটাi pীত ভাব েদখােcন েয, আoয়ামী লীগ িবভাজন কের রাখাসহ নানা কায়দায় িনজ
sাথর্ হািসল কের চেলেছন। eসব কমর্কতর্ ার নাম o পািরবািরক aবsান িনেয় তদn চলেছ।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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