
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

দেকর মামলা লিতফ িসি কী কারাগাের
কাশ : ২১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব ড়ার  জলা  জজ
আদালেত  দেকর
মামলায়  হািজরা  িদেত
এেস  জািমন  নাম রু
হওয়ায় কারাগাের গেলন
সােবক  ব  ও  পাটম ী
আ লু  লিতফ  িসি কী।
আদমদীিঘ  উপেজলায়
অৈবধভােব  সরকাির জিম
িবি  কের সরকােরর িত
করা  সং া  দেকর
মামলায়  আদালত  এ
আেদশ  দয়।  গতকাল
বহৃ িতবার  ব ড়ার

জলা জজ ও িসিনয়র িবেশষ জজ আদালেতর িবচারক নেরশ চ  সরকার এ িনেদশ দন।

দেকর  আইনজীবী  আবলু  কালাম  আজাদ  বেলন,  এ  মামলায়  লিতফ  িসি কীর  িব ে  ফতাির
পেরায়ানা িছল। গতকাল জািমন িনেত গেল আদালত তা নাম রু কের। এর আেগ গত ১৮ ফ য়াির এ
মামলায় লিতফ িসি কীসহ জেনর িব ে  অিভেযাগপ  দািখল করা হয়। অপর আসািম হেলন জিমর

তা জাহানারা  রিশদ। িতিন জািমেন আেছন। মামলার অিভেযাগপ  দািখল কেরন দেকর সহকারী
পিরচালক ও মামলার তদ  কমকতা আিম ল ইসলাম। ব ড়া দেকর আইনজীবী িপিপ আবলু কালাম
আজাদ জানান, আদমদীিঘ উপেজলার দািরয়াপুর এলাকায় িবেজিসর একিট য়েক সহ ই একর ৩৮
শতক জিম মতার অপব বহার ও নীিতর আ য় িনেয় ত কালীন পাটম ী লিতফ িসি কী িবনা ট ডাের
তার  পূবপিরিচত  ব ড়ার  জাহানারা  রিশদেক  িলজ  দন।  িলজ  দানকােল  বাজার  মলূ  সরকাির
অ ােসসেম ট অ যায়ী ৬৪ লাখ ৬৩ হাজার ৭৯৫ টাকা হেলও িতিন ৪০ লাখ ৬৯ হাজার টাকায় িলজপ
িলেখ দন। এেত সরকােরর রাজ  িত হেয়েছ ২৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

দেকর ব ড়া  শাখার এিড আিম ল ইসলাম ২০১৭ সােলর ১০ অে াবর আদমদীিঘ  থানায় মামলা
কেরন।  চলিত  বছেরর  ১৮  ফ য়াির  িতিন  চাজিশট  দািখল  কেরন।  তেব  আসািমপে র  আইনজীবী
হলালরু রহমান বেলন, লিতফ িসি কী সরকাির সব িনেদশনা মেনই জিম িবি র পািরশ কেরেছন।

আইনগত সব ধাপও িতিন মেন চেলেছন।

  াফ িরেপাটার, ব ড়া
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