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মাদারীপুের কনে বল পেদ িনেয়ােগর জ  কািট টাকা ঘষু লনেদেনর অিভেযাগ উেঠেছ জলা পুিলেশর
শীষ  কমকতােদর  িব ে ।  তারা  চার  পুিলশ  সদে র  মাধ েম  ৯০  জেনর  কাছ  থেক ঘেুষর  টাকা
িনেয়েছন। এ ঘটনায় পুিলশ সদর দফতেরর তদ  কিমিট ৭২ লাখ টাকা উ ার কেরেছ। যা িজিড মেূল
মাদারীপুর সদর থানার ভে  রাখা আেছ। অিতির  িডআইিজ সােলহ মাহা দ তানভীেরর নতৃে  তদ
কিমিট  পুিলশ  কনে বল  িনেয়ােগ  ঘষু  নওয়ার াথিমক মাণ  পেয়েছ।  পের অিভযু  চার পুিলশ
সদ েক শাি মলূক বদিল করা হয়। এ ঘটনায় জলায় তালপাড় সিৃ  হেয়েছ।

জানা  গেছ,  ঘটনািট  গত ২৪ জুন  ঘটেলও িবষয়িট  ধামাচাপা  দওয়ার চ া  করা  হয়।  পের ানীয়
সাংবািদকেদর চােপ পুিলশ পার িবষয়িট ীকার কেরন। িবষয়িটর সত তা িনি ত কের গতকাল রিববার
পুিলশ সদর দফতেরর এআইিজ (িমিডয়া এ ড িপআর) মা. সােহল রানা বেলন, িনেয়ােগ অিনয়েম জিড়ত
পুিলশ সদ েদর াজ কের গম  এলাকায়  বদিল  করা  হেয়েছ।  এ  ব াপাের তদ  চলেছ।  এরপর
অিভযু েদর িব ে  আইনগত ব ব া নওয়া হেব।

পুিলশ সদর দ র সেূ  জানা যায়, গত ২২ জনু মাদারীপুর জলা থেক কনে বল িনেয়ােগর জ  ৫৪
জেনর শারীিরক পরী া  নওয়া হয়। সখান থেক উ ীণেদর ২৩ জুন সরকাির নািজমউি ন কেলেজ
িলিখত পরী া নওয়া হয়। পেরর িদন িবকাল ৫টার মেধ  ফলাফল দওয়ার কথা থাকেলও রাত ১০টার
িদেক ফলাফল জানােনা হয়। এই িনেয়াগ ি য়া িনেয় ঘষু লনেদেনর অিভেযাগ উঠেল ২৪ জনু পুিলশ
সদর  দফতর  থেক  অপরাধীেদর  ধরার  জ  িবেশষ  অিভযান  পিরচালনা  করা  হয়।  এই  অিভযােন
মাদারীপুেরর পুিলশ পার ত মার হালদােরর দহর ী পুিলশ সদ  ামান মনেক ঘেুষর নগদ
টাকাসহ আটক করা হয়। এছাড়া পুিলশ সদ  ও পুিলশ লাইনেসর   মস ম ােনজার জািহদ হােসন,
িটএসআই গালাম রহমান এবং পুিলশ হাসপাতােলর া  সহকারী িপয়াস বালার কাছ থেকও ঘেুষর
টাকা উ ার করা হয়। পের চারজনেকই অ  শাি মলূক বদিল করা হয়।

টাকাসহ িনেজর দহর ী আটেকর িবষেয় মাদারীপুেরর পুিলশ পার ত মার হালদার বেলন, ‘যার
যার অপরােধর দায়ভার তারই। কােনা ঊ তন কমকতা এর দায় বহন করেব না।’

‘ যই জিড়ত থা ক কেঠার শাি ’

এিদেক গতকাল পুিলশ সদর দফতেরর এক সংবাদ িব ি েত বলা হেয়েছ, পুিলেশর কনে বল পেদ
িনেয়াগ  চলেছ।  িনেয়াগ ি য়া   ও  ু  রাখেত েয়াজনীয়  সকল উেদ াগ  িনেয়েছ  পুিলশ সদর
দফতর।  িনেয়ােগ য কােনা কার নীিত রাধ করেত িজেরা টলােরে র কথা পুনব  করা হেয়েছ।

তারক ও দালাল চে র অপত পরতা স েক সাধারণ মা ষেক সেচতন করেত পুিলশ সদর দফতেরর
িনেদেশ সকল জলায় ব াপক চারণা কায ম চলমান রেয়েছ। কনে বল িনেয়ােগ কােনা কার আিথক
লনেদন বা অৈবধ প া অবল ন থেক িবরত থাকার জ  সকলেক অ েরাধ করা হেয়েছ। কােরা িব ে

অিভেযাগ মািণত হেল য কােনা পযােয় িনেয়াগ ি য়া বািতলসহ আইনগত ব ব া হণ করা হেব।

এছাড়া  ু  ও   িনেয়াগ  ি য়ায়  সহেযািগতা  িদেত  পুিলশ  সদর  দফতর  থেক  পুিলশ  পার

  িবেশষ িতিনিধ
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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।

|

পদমযাদার একজন কমকতার নতৃে  ই সদ  িবিশ  একিট িতিনিধ দল িতিট জলায় পাঠােনা
হেয়েছ। তা সে ও িবি  কেয়কিট অিনয়েমর অিভেযাগ পাওয়া গেছ, যার িতিট ে ই তা িণক
ব ব া  হণ  করা  হেয়েছ।  ইিতমেধ ই কেয়কজনেক ফতার কের আইেনর আওতায়  আনা  হেয়েছ।
কেয়কজন পুিলশ সদে র িব ে ও অিভেযাগ পাওয়া গেছ। তােদরেক তা িণক াজ কের গম
পাহািড় এলাকায় বদিল করা হেয়েছ। তদ  সােপে  তােদর িব ে  আইিন ব ব া  ি য়াধীন রেয়েছ।
কনে বল  পেদ  িনেয়ােগ  জলার  য  কােনা  পদমযাদার  পুিলশ  কমকতার  িব ে  কােনা  ধরেনর
অিভেযাগ পাওয়া গেল  ুতদে র মাধ েম উপযু  ব ব া  হণ করা হেব।
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