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মিনর e ার াiেজর েরাকন uি ন বািকেত সার েনয়ার কথা aসব্ীকার করেলo েমসাস র্ হািলম সরকার e ার াiেজর শিহদুর 
রহমান শহীদ জানান, যার যার কােছ বািক িছল তারা সবাi টাকা েদয়া শুরু কেরেছন। আমার কােছ 46 লাখ টাকা নয়, আরo কম 
পােব। িহসােব ভুল আেছ। 

সূ  জানায়, ে ারিকপার েমাজাে ল হেকর িহসােবর খাতা িনেয় েগেছন টা াiেল িবeিডিসর যু  পিরচালক েমা. শিহদু াহ েশখ। 
oi খাতােতi মধুপুর সার গুদােমর সার িবতরেণর িব ািরত uে খ রেয়েছ। 3৯ eি ল টা াiল েথেক মধুপুর eেস যু  পিরচালক 
েশখ শিহদু াহ ানীয় িডলারেদর সে  ƣবঠক কেরন। িতিন 3125 সােল িকেশারগে র ƣভরেব যু  পিরচালেকর দািয়তব্ পালেনর 
সময়o 98 হাজার ব া সার গােয়ব হেয় যায়। 

oi ঘটনায় মামলার বাদী িহেসেব তােক eখনo আদালেত েযেত হে । কথা হয় যু  পিরচালক (সার) েমা. শিহদু াহ েশেখর সে । 
িতিন বেলন, গুদােমর সার গণনার পর জানা যােব গুদােম সার কম আেছ িকনা। তেব ে ারিকপােরর িহসােবর খাতাটা আিম েনiিন। 

খাতাটা ে ারিকপার েমাজাে ল হেকর েছেলর কােছ আেছ। িতিন বেলন, ƣভরেবর ঘটনা িছল আ সাৎ। oটার সে  eর পাথ র্কয্ 
আেছ। ‘aিনয়ম েতা িকছু হেয়েছi’- uে খ কের িতিন বেলন, e িনেয় ানীয় eমিপ o কৃিষম ীর সে  কথা হেয়েছ। গুদাম খুেল 
িহসাব েনয়ার পর সব েখালাসা হেব। 

মৃত েমাজাে ল হেকর েছেল েমা. েসােহল জানান, eিট eকিট সরকাির িত ান। আমার বাবা সরকাির চাকিরজীবী। তােদর গুদােমর 
িহসােবর খাতাটাo েতা সরকাির। খাতািট আমােদর পিরবােরর কারo কােছi েনi। খাতাটা েতা aিফেসi থাকার কথা। মধুপুর 
িবeিডিসর সহকারী পিরচালক (সার) েমা. মাহবুবুর রহমান জানান, গুদােমর সব িকছুর দািয়তব্ ে ারিকপার েমা ােমল হেকর। যিদ 
গুদােম সার কম থােক বা গােয়ব হেয় যায়, েসটা তার দািয়তব্। 
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