
কী মধু া  েকৗশল অিধদফতের!

কী মধু আেছ া  েকৗশল অিধদফতের! য কারেণ সং ার অিতির  ধান েকৗশলীর চলিত দািয়ে
থাকা  ত াবধায়ক েকৗশলী  নজ ল ইসলাম চিু িভি ক িনেয়াগ  পেত মিরয়া  হেয়  উেঠেছন। আগামী
বছেরর ২৫ জা য়াির তার চাকিরর ময়াদ শষ হে । অথচ িতিন এখন থেকই তৎপর চাকিরর ময়াদ
বাড়ােত। অিধদফতেরর কমকতা-কমচারীেদর অিভেযাগ, িতিন িনেয়াগ পেল পুেরা অিধদফতরেকই লেুটপুেট
খােবন। 

অিভেযাগ আেছ, নজ ল ইসলাম তার ৩১ বছেরর চাকির জীবেনর ২৯ বছরই কািটেয়েছন া  েকৗশল
অিধদফতেরর ধান দফতের। এই েযােগ িতিন হেয় উেঠেছন ওই দফতেরর িনয় ক। তার ইশারায় অেনক
িকছইু হয়। িতিন িসি ডেকট কের সবিকছু িনেজর কবজায় রেখেছন। নজ ল ইসলাম অিধদফতেরর দরপ
মূল ায়ন কিমিটর সভাপিত হওয়ায় ায় েত ক উ য়নমূলক কােজই কিমশন বািণজ  কের থােকন। িম ার
ফাইভ পােস ট িহেসেব অিধদফতেরর সবার কােছ পিরিচত িতিন। গত কেয়ক বছের িতিন িপিপআর ল ন
কের িনিদ  কেয়কিট িত ানেক চার হাজার কািট টাকার কাজ পাইেয় িদেয়েছন। এর মাধ েম িতিন শত
কািট টাকা  হািতেয়  িনেয়েছন বেলও অিভেযাগ  উেঠেছ। সংি  সূ  জানায়,  নজ ল ইসলাম মূল ায়ন

কিমিটর সভাপিত হওয়ার কারেণ তার অপছে র িঠকাদাির িত ানেক নানা ছল-চাতরুীেত বাছাইেয় বাদ
িদেয়  িনেজর  পছে র  িত ানেক কাজ  পাইেয়  দন  কিমশেনর  িবিনমেয়।  া  অিধদফতের  নজ ল
িসি ডেকেটর কথা সবার মুেখ মুেখ। িতিন িনিদ  িঠকাদাির িত ান ঢালী কনস াকশন, কিট এিমস ( জিভ),
মাইশা কনস াকশন, পা ার এ টার াইজ, এমএস এ টার াইজ, কিবর ডাস,  ণ ণ ডাস, অিনক

িডং করেপারেশন, ঢাকা ওেপন িুডও এবং খাজা িবলিকস রা ী নােম িত ানেক িনেয় িসি ডেকেটর
মাধ েম কাজ করান।  গত ই বছের িতিন  এসব িত ােনর  েত কিটেক ছয় থেক ১০িট পয  কাজ
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িনজ  িতেবদক
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িদেয়েছন।  এসব িত ােনর  িব ে  িন মােনর  কােজর অিভেযাগ  উঠেলও  িতিন  কখেনা  সটা  আমেল
ননিন। নজ ল ইসলােমর িব ে  অিভেযাগ, িতিন িবএনিপ-জামায়ােতর িবধােভাগী কমকতা। তার বািড়

যেশাের। িতিন এখন িনেজেক আওয়ামী  লীেগর বড় সমথক পিরচয় িদেয় নীিত অিনয়ম কের যাে ন।
নীিত ও অিনয়েমর মাধ েম ইিতমেধ  িতিন রাজধানী ঢাকার লশান,  বনানী  এলাকায় একািধক বািড়র

মািলক। একই ভােব সাভার ও আ িলয়ায় িবপুল পিরমাণ জিমর মািলক হেয়েছন। অিভেযাগ আেছ, দেশর
বাইের মালেয়িশয়ােতও তার বািড় এবং িবিনেয়াগ রেয়েছ। এ রকম একজন কমকতােক চিু িভি ক িনেয়াগ
না িদেত ইেতামেধ  ধানম ী বরাবের আেবদনও কেরেছন দফতেরর কমকতা-কমচারীরা। তারা বলেছন,
দফতের  অ ত  আরও  আট জন  কমকতা  রেয়েছন  যারা  দ  ও  যাগ ।  যারা  নজ ল  ইসলােমর  জ
কাণঠাসা।
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