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নীিত মােণ কা নেগা সাসেপ ড
ভিূম অিফেস আকি ক পিরদশন

কাশ : ০৪ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নীিত এবং অসদাচরেণর মাণ পাওয়ায় ঢাকার লালবাগ রাজ  সােকেলর কা নেগা এইচ এম মজবাহ
উি নেক সামিয়ক বরখা  করা  হেয়েছ। সরকাির কমচারী  (শৃ লা  ও  আিপল) িবিধমালা,  ২০১৮ এর
িবিধ-১২ অ যায়ী গতকাল কা নেগা এইচ এম মজবাহ উি নেক চাকির হেত সামিয়ক বরখা  করা হয়।
এছাড়া তার িব ে  িবিধ অ যায়ী িবভাগীয় ব ব া হেণর ি য়া িশগিগরই  হেব বেল জািনেয়েছ
ভূিম ম ণালয়।

ম ণালয়  সেূ  জানা  যায়,  গত ২৯ ম সকাল ১১টায় ভূিম  সিচব মা.  মা ছু ল  রহমান  পাটওয়ারী
আকি কভােব লালবাগ রাজ  সােকল ভূিম অিফস পিরদশন কেরন। এ সময় উ  অিফেসর কা নেগা
এইচ এম মজবাহ উি ন-এর ব ি গত মাবাইল ফােন জৈনক ‘ মটােডার আিরফ’ নােম সভ করা এক
ব ি র সে  ায় ২ িমিনেটর িকছু বিশ সমেয়র সে হজনক কেথাপকথেন অৈবধ লনেদন সং া

াথিমক তথ ািদ পাওয়া যায়। তা িণকভােব ‘ মটােডার আিরফ’ নামীয় ব ি র সে  উ  কা নেগার
মাবাইল হেত পুনরায় ফান কের যাচাই কের অৈবধ লনেদেনর িবষয়িট স েক িনি ত হওয়া যায়।

ভূিম সিচেবর সে  পিরদশন দেল আেরা িছেলন অিতির  সিচব (উ য়ন)  আব ল হক, ভূিম সিচেবর
একা  সিচব মা. দৗলতু ামান খানসহ সংি  রাজ  সােকেলর সহকারী কিমশনার (ভূিম)।

দ ,  ও জনবা ব ভূিম ব ব াপনা গড়ার ত েয় এবং ভূিম অিফেস নীিত িতেরােধর অংশ িহেসেব
ভূিমম ী সাইফু ামান চৗধরুীর িনেদেশ ভূিম  ম ণালেয়র কমকতাগণ িটন কের দেশর িবিভ  ভূিম
অিফস  পিরদশন  িকংবা  আকি ক পিরদশন   কেরেছন।  পিরদশন  শেষ  কমকতাবৃ েক িনয়িমত
পিরদশন িরেপাট ভিূম ম ণালেয় জমা িদেত হয়।
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