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েবড়া প্রিতিনিধ: সােবক স্বরাষ্ট্র প্রিতমন্ত্রী অ্যাডেভােকট
শামসুল হক টুকু এমিপর েছাট ভাই ও েবড়া েপৗরসভার েময়র আলহাজ েমা.
আবদুল বােতনেক সামিয়ক বরখাস্ত করা হেয়েছ। দুর্নীিত দমন কিমশেনর
(দুদক) এক মামলায় আদলেত েদওয়া অিভেযাগপত্ের নাম থাকায় তাঁর
িবরুদ্েধ এ ব্যবস্থা েনওয়া হয়।
আজ েরাববার (২৬ জুন) স্থানীয় সরকার িবভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
জাির কেরেছ।
েপৗরসভা আইেনর ৩১-এর ১ ধারা অনুযায়ী েপৗরসভার েময়র বা
কাউন্িসলেরর িবরুদ্েধ করা মামলায় আদালেত েদওয়া অিভেযাগপত্ের নাম
থাকেল তাঁেক সামিয়ক বরখাস্ত করার িবধান রেয়েছ। েবড়া েপৗরসভার
েময়েরর িবরুদ্েধ এই ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা েনওয়া হেয়েছ।
এ ব্যাপাের েবড়া েপৗরসভার েময়র আলহাজ আব্দুল বােতন সাংবািদকেদর
বেলন, ‘িবষয়িট আিম শুেনিছ। তেব বিহষ্কােরর েকােনা িচিঠ এখেনা আিম
পাইিন।’
েময়র আেরা বেলন, আওয়ামী লীেগর সংস্কারপন্থী েনতা ও সােবক তথ্য
প্রিতমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইিয়দ আমার িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র কের
প্রশাসেনর িবিভন্ন পর্যােয় েদন-দরবার কের এ বিহষ্কার কিরেয়েছন।
আিম জনগেণর েভােট িনর্বািচত জনপ্রিতিনিধ। িচিঠ পাওয়ার আমরা আইিন
লড়াই করব। সংস্কারবাদীর সব ষড়যন্ত্র েশষ কের জনগেণর িবজয় হেব।

আবদুল বােতেনর অিভেযােগর জবােব সােবক তথ্য প্রিতমন্ত্রী অধ্যাপক
আবু সাইিয়দ বেলন, ‘উিন েছাট মানুষ। ওনার িবরুদ্েধ আিম েকন
ষড়যন্ত্র করেত যাব। তাঁর িবরুদ্েধ দুদক মামলা কেরেছ েসই মামলা
অনুযায়ী স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা িনেয়েছ। এেত আিম েকন
জড়াব?’
ক্ষমতার অপব্যবহার মাধ্যেম প্রায় িতন েকািট সরকাির অর্থ আত্মসাত
ও
দুর্নীিতর
অিভেযাগ
প্রাথিমকভােব
প্রমািণত
হওয়ায়
সােবক
স্বরাষ্ট্র প্রিতমন্ত্রী অ্যাডেভােকট শামসুল হক টুকু এমিপর েছাট
ভাই ও েবড়া উপেজলা আওয়ামী লীগ সভাপিত আলহাজ আব্দুল বােতনসহ ২২
জেনর িবরুদ্েধ গত ২৩ মার্চ পৃথক চারিট মামলায় অিভেযাগপত্র েদয়
দুদক।
পাবনার
অিতিরক্ত
মুখ্য
িবচািরক
হািকম
েমা.
েরজাউল
কিরম
অিভেযাগপত্র গ্রহণ কের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহেণর িনর্েদশ েদন।
গত বছেরর ২৭ আগস্ট এবং ৩১ আগস্ট দুদক, পাবনার উপসহকারী পিরচালক
জালাল উদ্িদন বাদী হেয় িতনিট মামলা কেরন। িবষয়িট েজলার সর্বত্র
ব্যাপক চাঞ্চল্েযর সৃষ্িট কের।
মামলায় অন্য অিভযুক্তরা হেলন, েবড়া েপৗরসভার প্রেকৗশলী খন্দকার
িফেরাজুল আলম, সােবক সিচব বর্তমান পঞ্চগড় েপৗরসভার সিচব েমা.
রািশদুর রহমান, কাউন্িসলর হািববুর রহমান হিব, আবু দাউদ েশখ,
জয়নাল আেবিদন, শামসুল হক খান, এনামুল হক শািমম, আব্দুর রাজ্জাক
সরদার, ইসলাম উদ্িদন, আব্দুস সামাদ মহলদার, শিহদ আলী, নার্িগস
আক্তার, েমাছা. জািকয়া খাতুন এবং হােটর ইজারাদার মাহবুব েহােসন
বাবলু, চাটেমাহেরর উপেজলা প্রেকৗশলী েগালাম সরওয়ার, পািন উন্নয়ন
েবার্েডর ফিরদপুর েজলার িনর্বাহী প্রেকৗশলী েমা. শিহদুল ইসলাম,
পাবনার সােবক িজিপ অ্যাডেভােকট শাহাবুদ্িদন সবুজ, েবড়া পাউেবার
তৎকালীন
উপিবভাগীয়
প্রেকৗশলী
েমা.
আিনসুর
রহমান,
সহকারী
প্রেকৗশলী আ. আিজজ খান ও সােবক উপিবভাগীয় প্রেকৗশলী েমা. রাজু
আহেমদ।

