পাবনায় ৪ ইউিপ েচয়ারম্যােনর
কলেরকর্ড ফাঁেসর অিভেযাগ
বার্তাকক্ষ : পাবনার আিমনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওিস)
িবরুদ্েধ উৎেকােচর িবিনমেয় চার ইউিপ েচয়ারম্যােনর েগাপন কলেরকর্ড
িলস্ট সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম ফাঁেসর অিভেযাগ উেঠেছ।

মামলা িকংবা আদালেতর িনর্েদশনা ছাড়াই স্থানীয় সংসদ সদস্য ও েপৗর
েময়েরর িনর্েদেশ ওিস এটা কেরেছন বেল িলিখত অিভেযাগ কেরেছন
ভুক্তেভাগীরা।

অবশ্য ওিস স্বীকার কেরন কল েরকর্ড িলস্েটর একটা িসিড িদেয়েছন।
তেব সংসদ সদস্েযর দািব, ব্যক্িতগত আক্েরাশ েথেক িবরুদ্েধ বলেছ
তারা।

ঘটনা তদন্েত মােঠ েনেমেছ েজলা পুিলশ।

গত ১৩ এপ্িরল েবড়া উপেজলার বাঁেধর হাট েথেক ২২৯ বস্তা ত্রােণর
চালসহ র্যােবর হােত আটক হন ঢালারচর ইউিপ েচয়ারম্যান েকারবান আলী
সরদার। কােলাবাজাের িবক্িরর জন্যই ওই চাল মজুত করা হেয়িছল বেল
র্যাব জানায়।

তেব েকারবান সরদারেক িনর্েদাষ দািব কের তার পক্েষ প্রকাশ্েয
অবস্থান েনন পাবনা-২ আসেনর সংসদ সদস্য আহেমদ িফেরাজ কবীর ও েবড়া
উপেজলা আওয়ামী লীগ সভাপিত ও েপৗর েময়র আব্দুল বােতন।

পরিদন আব্দুল বােতনেক দল েথেক অব্যাহিত েদয় েজলা আওয়ামী লীগ।

মামলা িকংবা আদালেতর আেদশ ছাড়াই ২৯ েম আিমনপুর থানার ওিস, চার
েচয়ারম্যােনর িতন মােসর কল েরকর্ড িলস্ট সংগ্রহ কের তা সংসদ
সদস্য ও েপৗর েময়রেক িদেল িবভ্রান্িত ছিড়েয় পেড় বেল অিভেযাগ
ভুক্তেভাগীেদর।

পাবনা জাতসািখনী ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম্যান েরজাউল হক বাবু বেলন,
এই কাজিট কের ওিস সােহব আমােদর ভাবমূর্িত ক্ষুণ্ন কেরেছন।

পাবনা মাসুমিদয়া ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম্যান িমেরাজ েহােসন বেলন,
প্রশাসন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কােছ অনুেরাধ, তদন্েতর মাধ্যেম
এর একিট সুষ্ঠ িবচার কের আমােদরেক জনগেণর েসবার করার সুেযাগ েদয়া
েহাক।
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িদেয়েছন সংসদ সদস্যেক।
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বেলেছন, েয আপিন আমােক একটু সহেযািগতা কেরন। একটা িসিড আেছ েসটা
আমােক একটু সংগ্রহ কের িদেয়ন। েতা আমরা িসিডটা এমিপেক িদেয়িছ।

তেব সংসদ সদস্েযর দািব, ব্যক্িতগত আক্েরাশ েথেক িবরুদ্েধ বলেছ
তারা।

পাবনা-২ আসেনর সংসদ সদস্য আহেমদ িফেরাজ কিবর বেলন, বড় দল,
েনতৃত্েবর দ্বন্দ্ব, প্রিতেযািগতা আেছই। েস ক্েষত্ের িকছু অসুস্থ
প্রিতেযািগতা ৈতির হয়। তার অংশ এটা।

এিদেক ঘটনা তদন্েত িতন সদস্েযর তদন্ত কিমিট কেরেছ েজলা পুিলশ।

পাবনার অিতিরক্ত পুিলশ সুপার েগৗতম কুমার িবশ্বাস বেলন, যারা
অিভেযাগ কেরেছন তােদর েডেক কথা বলব এবং যােদর িবষেয় অিভেযাগ
রেয়েছ তােদর িবষেয়ও তদন্ত করব।

ত্রাণ চুিরর অিভেযােগ দােয়র করা র্যােবর মামলায় অর্েথর িবিনমেয়
ঢালারচর ইউিপ েচয়ারম্যােনর পক্েষ তিড়ঘিড় কের ওিস তদন্ত প্রিতেবদন
িদেয়েছন বেলও অিভেযাগ কেরেছন েচয়ারম্যানরা।-সময় সংবাদ

