
কার গ
aিমেতাষ পা

সমবায় aিধদ
িবলাসবহুল ি
গািড়। ম ণা
হে  আেরক
িনেয়। আর 
 
eসব সে
পেদ পদায়ন
িবষেয় তদার
চাiেল eক 
 
aিধদ েরর 
সে  িনেয় য
eক শীষ র্ কম
নীলফামারী-
aিধদ েরর 
 
বিরশাল ক-3
সােবক িনব
জানান eকাি
 
জানা েগেছ, 
াiেভটকার

কুিম ায় ব
িজপিট aিতি
aিফেসর সব
 
করেছন aিত

গািড়েত ে
পাল 

ধদ েরর গািড় ব
িজপ। আবার যার

ণালেয়র শীষ র্ কম র্ক
ক েজলায়। ি গ
eসব গািড়র চাল

 সমবায় aিধদ
ন হoয়া আ ল ম
রিকর দািয়তব্ পাল
েজলার গািড় আে

কম র্কত র্া-কম র্চারী
যান। িবেশষ কের
ম র্কত র্া। িতিন গত
প গড় যান oi
পাবনা-22-116

37 নমব্র গািড়িট 
ক o মহাপিরচা

িধক কম র্কত র্া। a

সােবক সমবায় 
রিট বহার করেত
বহােরর কথা থাক
ির  িনব েকর ন
বার বহােরর ক

িতির  িনব ক আ

েক চেড় 

বহাের িনয়মকানুে
ার গািড় পাoয়ার 
র্কত র্ােদর খুিশ কর
গত মেণo বহ
লক o জব্ালািনর 

েরর িনব ক o 
মিজেদর সে  eক
লনকারী aিধদ ের
েরক েজলায় িদেত

রীরা জানান, শীষ র্ 
র শু -শিনবার 
ত 37 eি ল নােট
i কম র্কত র্া। শীষ র্ 
2 নমব্েরর গািড়িট

বিরশােলর েজল
ালক আ ল মিজ
aথচ বিরশােলর 

aিধদ েরর িনব
তন। পাশাপািশ র
কেলo বহার ক
নােম বরা  থাকে
কথা থাকেলo েসট

আহসান কবীর। e

নুেনর বালাi েনi
কথা, িতিন গািড়
রেত িগেয় aিধদ
বহার হে  aিধদ

য় িনব র্াহ করেছ

মহাপিরচালেকর 
কািধকবার েযাগাে
েরর uপিনব ক নূ
েত পােরন।  

র্দু-eকজন কম র্ক
মেণর ঘটনা েবি

েটার-রাজশাহী ম
র্eক কম র্কত র্ার ী

িট বহােরর জ

লা সমবায় কম র্কত
জেদর মা বহার 
েজলা সমবায় কম

ক o মহাপিরচা
রংপুর ঘ-22-11

করেছন যেশার েজ
েলo েসটা বত র্মা
টা eকাi বহার

e সে  আহসান

 
i। িযিন গািড় পাo
িড়i পাে ন না। শ
দ েরর গািড়o ম

েরর গািড়। e র
ছ aিধদ র।  

পদ েথেক গত 3
েযাগ কেরo তার
নূর েমাহা দ মামু

কত র্া েয েকােনা ছু
িশ ঘেট। গত 32
মেণ যান। গত ঈ
ী eকিট ম ণালে
 েদoয়া হেয়েছ

ত র্ার জ  বরা  থ
করেছন বেল সম
ম র্কত র্ার েকােনা গ

চালক আ ল মিজ
9৯ নমব্েরর িজপ

জলা সমবায় কম র্ক
ােন ম ণালেয় িদ
র  

ন কবীর বেলন, 

22-6-1

oয়ার ািধকারভু
শীষ র্ কম র্কত র্ার মা
ণালেয় িদেয় রা
রকম নানা aিনয়

31 েম জন শাস
র েকােনা ম  প
মুন বেলন, সব িব

ছুিটেতi িবিভ  
2 eি ল আ ীয়-
ঈদুল আজহার আ
লেয়র িসিনয়র aয্া
।  

থাকার কথা থাকে
মবায় aিধদ েরর
গািড় েনi। 

জেদর নােম eকিট
পিটo বহার কর
র্কত র্া ম র েহােস

িদেয় রাখা হেয়েছ

গািড়িট a েদর 
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ভু  নন, িতিনo 
মা o ী বহার ক
াখা হে । eক েজ
য়ম চলেছ সমবায়

সন ম ণালেয়র িব
পাoয়া যায়িন। ত
িবষয় তার জানা 

ান মেণ যান। 
-সব্জন িনেয় রাঙা
আেগর িদন পুেরা 
য্ািস য্া  েসে

েলo েসটা েদoয়
র কম র্কত র্ারাi েদ

িট াiেভটকার ব
রেতন। কুিম া-2
সন। েনায়াখালী ঘ
ছ। ক বাজার ঘ-

র পাশাপািশ িতিন

বহার করেছন 
করেছন aিধদ ে
েজলার গািড় বহ
য় aিধদ েরর গাি

িবেশষ ভার া  ক
তেব aিধদ েরর 
েনi। মহাপিরচাল

তখন আ ীয়-সব্
ামািটর সােজেক 
পিরবার িনেয় 
টাির। তােক সম

য়া হেয়েছ বগুড়ায়
দেখ eেসেছন বে

বরা  িছল। িতিন
22-1218 নমব্র গ
ঘ-221173 নমব্র
-221162 নমব্র িজ

নo বহার কেরন

েরর 
হার 
িড় 

কম র্কত র্া 
গািড়র 
ালক 

সব্জন 
যান 

মবায় 

য়। eটা 
েল 

িন েসi 
গািড়িট 
র 
িজপিট 

ন।  



 
ফিরদপুর ঘ-22-1163 িজপিট যু  িনব ক রুহুল আিমন o uপিনব ক মৃণাল কাি  িবশব্ােসর aিফেস যাতায়ােতর জ  বরা  েদoয়া 
হেলo েসটা ম ণালেয় েদoয়া হেয়েছ। আর যু  িনব ক a ন কুমার সরকার o uপ-িনব ক নূর েমাহা দ মামুেনর জ  বরা  
করা ঢাকা েমে া ঘ-26-2757 নমব্র িজপিট বহার কেরন ঢাকার যু  িনব ক রুহুল আিমন। e সে  রুহুল আিমন সমকালেক 
বেলন, গািড়িট িতিন eকা বহার কেরন না। aিফেসর আরo েলাক বহার কেরন। তেব তার নােমi গািড়িট বরা । আর বরাে র 
কাজিট েদেখন uপিনব ক নূর েমাহা দ মামুন। িতিন e াপাের ভােলা বলেত পারেবন। নূর েমাহা দ বেলন, িতিন র ণােব েণর 
িবষয়িট েদেখন। বরা  েদoয়ার দািয়তব্ তার নয়। eটা মহাপিরচালক o আেরকজন েদেখন। 
 
সহকারী িনব ক েগালাম িকবিরয়া o uপ-িনব ক কাজী েমজবাহ uি ন আহেমেদর যাতায়ােতর জ  বরা  করা িসেলট ঘ-22-
1381 নমব্র িজপিট ম ণালেয় িদেয় রাখা হেয়েছ। আর uপিনব ক েমাহা দ হািফজুল হায়দার েচৗধুরী o সহকারী িনব ক শিরফ 
uল iসলােমর যাতায়ােতর জ  বরা  েদoয়া গািড়িটর েকােনা হিদসi েনi।  
 
আেরক কম র্কত র্া বেলন, সােবক aিতির  িনব ক েমািমনুল হক তালুকদার aবসরকালীন ছুিটেত যাoয়ার পরo দীঘ র্িদন aিধদ েরর 
গািড় বহার কেরেছন। aিধদ েরর ভাবশালী কম র্কত র্া হoয়ার কারেণ তােক ei সুিবধা েদoয়া হেয়েছ। eমনিক aবসের যাoয়ার 
পরo তার আচরণ িছল িতিন েযন aিধদ েররi কম র্কত র্া। বত র্মােনo িতিন ায় িনয়িমতi aিধদ ের যাতায়াত কেরন। e সে  
েমািমনুল হক তালুকদার বেলন, aবসের যাoয়ার পর েকন আমােক গািড় েদেব। aবসরকালীন ছুিটেত যাoয়ার পর িকছু িদন িবিভ  
সব্া র েদoয়ার জ  aিধদ ের মােঝমে  িগেয়েছন। eখন আর েতমন যান না।  
 
নাম কােশ aিন ক aিধদ েরর eক কম র্কত র্া জানান, িনয়ম aনুযায়ী গািড়গুেলােত িভআiিপ হন র্ সংেযাজেনর েকােনা সুেযাগ 
েনi। িক  কেয়কিট মাiে াবাস ছাড়া িতিট গািড়েতi িভআiিপ হন র্ লাগােনা হেয়েছ। কম র্কত র্ারা িনেজর মেতা কের eসব 
সংেযাজন কেরেছন, যােত রা া িদেয় চলার সময় িভআiিপ মুেড তারা চলােফরা করেত পােরন।  
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