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অৈবধ স দ অজন

াফ িরেপাটার ॥  অৈবধ স দ অজেনর অিভেযাগ অ স ােনর ােথ সােবক ধান িবচারপিত ের  মার
িসনহার বড় ভাই নের  মার িসনহা সংি  নিথপ  নীিত দমন কিমশেন ( দক) সরবরাহ কেরেছন। রিববার
সকােল  িতিন  রাজধানীর  স নবািগচার  ধান  কাযালেয়  অ স ান  কমকতা  দক  পিরচালক  সয়দ  ইকবাল
হােসেনর দফতের হািজর হন। দেকর জনসংেযাগ কমকতা ণব মার ভ াচায জনক েক িবষয়িট  িনি ত

কেরেছন। ণব বেলন, নের  মার িসনহার নােম উ রায় ১০ তলা একিট ভবেনর িবষেয় অ স ােনর ােথ
সংি  নিথপ  চেয় তােক নািটস িদেয়িছেলন অ স ান কমকতা। সই নািটেসর ি েত িতিন তার আয়কর
িববরণসহ সংি  কাগজপ  জমা িদেয়েছন। নৗপিরবহন অিধদফতের সােবক কমকতা নের  মার িসনহা অবসর
জীবন-যাপন করেছন। এর আেগ গত বছেরর ৪ অে াবর তােক িজ াসাবাদ কের সয়দ ইকবােলর নতৃে  ই
সদে র দল। ছাট ভাই অন  মার িসনহার িব ে  যু রাে  অথ পাচােরর একিট অিভেযাগ অ স ােনর সূ  ধের
ওই সময় নের  মার িসনহােক িজ াসাবাদ করা হয়। উে খ , ২০১৭ সােলর অে াবেরর েত ছুিটেত যান
সােবক ধান িবচারপিত এস ক িসনহা। পের িবেদশ থেকই িতিন পদত াগপ  পািঠেয় দন। িতিন িবেদশ
যাওয়ার পর তার িব ে  নীিত, অথপাচার, আিথক অিনয়ম ও নিতক লনসহ িনিদ  ১১িট অিভেযাগ পাওয়ার
কথা ীমেকােটর প  থেক জানােনা হয়। দড় বছেরর বিশ সময় তদে র পর গত ১০ জুলাই ঋণ জািলয়ািত
কের ফারমাস ব াংেকর চার কািট টাকা আ সােতর অিভেযােগ এস ক িসনহাসহ ১১ জেনর িব ে  একিট মামলা
কের দক।
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