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বগুড়ায় শাশুিড়র শতেকািট টাকা আত্মসােতর মামলায় নন্দীগ্রাম উপেজলা
আওয়ামী লীেগর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও েজলা পিরষদ সদস্য
আেনায়ার েহােসন রানা ও তার স্ত্রী আিকলা সিরফা সুলতানােক
কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। রিববার (২৫ অক্েটাবর) দুপুের বগুড়ার িচফ
জুিডিশয়াল ম্যািজস্ট্েরট মুহাম্মদ রিবউল আউয়াল শুনািন েশেষ জািমন
আেবদন নামঞ্জুর কের এই আেদশ েদন। বাদী পক্েষর আইনজীবী েরজাউল
কিরম মন্টু এসব তথ্য জানান।

আদালেতর জুিডিশয়াল েপশকার আেনায়ার েহােসন ও এজাহার সূত্র জানায়,
বগুড়া শহেরর কাটনারপাড়া এলাকায় মরহুম েশখ সিরফ উদ্িদেনর স্ত্রী
েদলওয়ারা েবগম গত ১ অক্েটাবর রােত সদর থানায় জামাই রানা, েমেয়
সুলতানা ও িবিভন্ন প্রিতষ্ঠােনর িতন ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম,
হািফজার রহমান ও েতৗিহদুল ইসলােমর িবরুদ্েধ মামলা কেরন। গত ৫
অক্েটাবর মামলািট েরকর্ড করা হয়। মামলািট তদন্েতর দািয়ত্ব েনন
সদর থানার ওিস হুমায়ুন কিবর। গত ১১ অক্েটাবর রানা ও তার স্ত্রী
উচ্চ আদালেত জািমন প্রার্থনা কেরন। শুনািন েশেষ আদালত তােদর চার
সপ্তােহর মধ্েয সংশ্িলষ্ট েকার্েট হািজর হেত বেলন।

বগুড়া সদর থানায় এজাহার ও পুিলশ সুপােরর কােছ িলিখত অিভেযােগ
েদলওয়ারা েবগম উল্েলখ কেরন, তার মরহুম স্বামী েশখ সিরফ উদ্িদন
শহেরর কাটনাপাড়া এলাকায় সিরফ িবিড় ফ্যাক্টির প্রিতষ্ঠা কেরন।
১৯৮৬ সােল তার মৃত্যু হেল েদলওয়ারা েবগম শহেরর নওয়াববািড় এলাকায়
অবস্িথত বহুতল মার্েকট ‘েদলওয়ারা-সিরফ উদ্িদন সুপার মার্েকট’
িকেন েনন। এরপর িতিন সিরফ িসএনিজ িলিমেটড প্রিতষ্ঠা কেরন।
েদলওয়ারা েবগম এসব প্রিতষ্ঠােনর ব্যবস্থাপনা পিরচালক এবং তার
পাঁচ েমেয় পিরচালক িহেসেব দািয়ত্ব পালন করেছন। েদলওয়ারা েবগেমর
অপর চার েমেয় গত ২৪ েসপ্েটম্বর পুিলশ সুপােরর কােছ আেনায়ার
েহােসন রানার িবরুদ্েধ অর্থ আত্মসাৎ ও হুমিক প্রদােনর িলিখত
অিভেযাগ
দািখল
কেরন।
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প্রশাসেকর
কােছ
দুিট

আগ্েনয়াস্ত্র অৈবধভােব ব্যবহার ও েসসব িদেয় হুমিক েদওয়ার অিভেযাগ
করা হয়।

আেনায়ার েহােসন রানােক সুেযাগ সন্ধানী উল্েলখ কের অিভেযাগ করা
হয়, িতিন (রানা) েদলওয়ারা েবগেমর বড় জামাতা সাইফুল ইসলােমর
মািলকানাধীন স্থানীয় ‘ৈদিনক দুর্জয় বাংলা’ পত্িরকায় িবজ্ঞাপন
শাখার একজন কর্মী িছেলন। ২০০৬ সােল সাইফুল ইসলােমর মৃত্যুর পর
তার িবধবা স্ত্রী (েদলওয়ারা েবগেমর বড় েমেয়) আিকলা সিরফা
সুলতানার িদেক েচাখ পেড় রানার। িনেজর স্ত্রী ও সন্তান থাকার পরও
িতিন আিকলা সিরফা সুলতানােক পািলেয় িবেয় কেরন। পের সবার সঙ্েগ
ভােলা সম্পর্ক গেড় েতােলন।
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অসুস্থতার সুেযাগ িনেয় রানা এবং তার স্ত্রী আিকলা সিরফা সুলতানা
তার মািলকানাধীন সব প্রিতষ্ঠােনর েদখা-েশানার দািয়ত্ব েমৗিখকভােব
গ্রহণ কেরন। শহেরর কাটনারপাড়া এলাকায় একই বািড়েত থাকার কারেণ
রানা িবিভন্ন সময় নানা ধরেনর কাগজ-পত্ের তার স্বাক্ষরও গ্রহণ
কেরন। গত ২১ েসপ্েটম্বর বািড় েছেড় যাওয়ার পর িতিন জানেত পােরন
েয, এর আেগই রানা অন্য আসািমেদর সহেযািগতায় িবিভন্ন কাগজপত্র
সৃষ্িট কের ২০১৫ সােলর ১ জুলাই েথেক ব্যাংেক রাখা ৫০ েকািট টাকার
এফিডআর এবং অন্যান্য ব্যাংেক রাখা আরও ৫০ েকািট টাকাসহ েমাট ১০০
েকািট টাকা আত্মসাৎ কেরন।

