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েথেক সামিয়ক বরখা  কের িবভাগীয় মামলা দােয়েরর িস া  হেয়েছ। e ছাড়া েয 21 কম র্কত র্ার িবরুে  
িবভাগীয় মামলার িস া  হেয়েছ তারা হেলন- পাবনার ত াবধায়ক েকৗশলী েদবাশীষ চ  সাহা, রাজশাহী 
গণপূত র্ সােক র্েলর uপ-সহকারী েকৗশলী খ কার েমা. আহসানুল হক, েখারেশদা iয়াছিরবা, পাবনা গণপূেত র্র 
uপ-সহকারী েকৗশলী সুমন কুমার ন ী, রাজশাহী গণপূত র্ েজােনর aিতির  ধান েকৗশলী নিজবর রহমান, 
uপ-সহকারী েকৗশলী আলমগীর েহােসন, েমাসা. শাহনাজ আ ার, িনব র্াহী েকৗশলী তানিজলা শারিমন, 
আশরাফুল iসলাম o uপ-সহকারী েকৗশলী েমা. শিফu ামান। তদে  েদাষীসা  হoয়া কম র্কত র্ােদর মে  
aবসের েগেছন রাজশাহী গণপূত র্ েজােনর aিতির  ধান েকৗশলী শিফকুর রহমান। aবসরকালীন ছুিটেত 
আেছন রাজশাহী গণপূত র্ েজােনর সহকারী েকৗশলী মকেলছুর রহমান, িনব র্াহী েকৗশলী নুরুল iসলাম eবং 
গণপূত র্ aিধদ েরর ধান েকৗশলী েমাহা দ রিফকুল iসলাম। a িদেক পাবনা গণপূত র্ সােক র্েলর সহকারী 
েকৗশলী (িসিভল) রিকবুল iসলামেক aিভেযাগ েথেক a াহিত েদoয়া হেয়েছ। িতিন 3129 সােলর 31 

েসে মব্র পাবনা গণপূত র্ সােক র্েল েযাগ েদন। oi িদন িছল তার থম কম র্িদবস। িপডি uিডর েরট িসিডuল eবং 
aয্ানালাiিসস স েক র্ তার  ধারণা িছল না। eর পরo রীিত aনুযায়ী িতিন থম কম র্িদবেস সব্া র 
কেরেছন। তার িবষয়িট সহানুভূিতর দৃি েত েদখা েযেত পাের বেল কিমিট সুপািরশ কেরেছ। aতয্  নবীন 
কম র্কত র্া িবেবচনায় তােক aিভেযাগ েথেক a াহিত েদoয়া হেয়েছ। 

 


