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পােটর শািড়র নােম জািলয়ািত
পােটর নােম তার শািড় দওয়া হয় িভআইিপেদর

কাশ : ০৭ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পােটর তা  িদেয়  তির শািড়র বশ চারণা  হেয়েছ।  ধানম ী  থেক  কের ি কারসহ িবিভ
ম ণালেয়র ম ী এবং িতম ীেদর ঘটা কের এসব শািড় উপহারও দওয়া হেয়েছ। িক  শষ পয  দখা
গল এসব শািড় তির করা হেয়েছ জামদািনর তা িদেয়। ঘটনা এখােন থেম থােকিন। এসব শািড়
তিরর দািয়ে  িছেলন জুট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন স টােরর ( জিডিপিস) পিরচালক সীমা  বাস

অধরা। এবার টনক নড়ল সংি েদর। ম ণালেয়র প  থেক গঠন করা হেলা তদ  কিমিট। আর এ
কিমিট বর করল পােটর শািড়র কৃত রহ । পিরণিতেত বরখা  হেলন সীমা বাস অধরা।

সংি রা জািনেয়েছন, পােটর তা িদেয় শািড় তিরর চ া অেনক আেগ থেকই িছল। িক  জিডিপর
িকছু উ সাহী কমকতা সীমা বােসর নতৃে  তিড়ঘিড় কের এই শািড় ধানম ীেক উপহার িদেত উদ ত
হন। স অ যায়ী নারায়ণগে র িবিসক িশ  নগরীেত রা ী আ ার জামদািন হাউজেক এসব শািড় তিরর
দািয়  দওয়া হয়। যথাসমেয় তারা  জামদািন তার শািড় জিডিপিসেক সরবরাহ কের। রাি  আ ার
জামদািন  হাউেজর মািলক মা.  আ ার হােসন এ  িবষেয়  বেলন,  সীমা  বাস  আমােদর কাছ  থেক

মেূল  তার শািড় িকেন জিডিপিসেত তা িতন থেক চার ণ দােম িবি  কের। এসব শািড় িদেয়
িভআইিপেদর সে  তারণা করা কেরেছন। িকছু িকছু ে  এসব শািড়র িবলও আমােদর পিরেশাধ করা
হয়িন।

এিদেক, জিডিপিসর পিরচালক সীমা বাস ভুয়া সািটিফেকেটর মাধ েম চাকির িনেয়েছন বেল ব  ও পাট
ম ণালয় জানেত পেরেছ। জিডিপিসেত িতিন য িবিবএ সািটিফেকট জমা িদেয়েছন তা হে  দা ল
এহসান িব িবদ ালেয়র। এ িব িবদ ালয়েক ২০০৬ সােল অৈবধ ঘাষণা কেরিছল হাইেকাট। জানা গেছ,
শািড় জািলয়ািতেত চাকির থেক বরখা  হবার পর সীমা বাস চাকির ফরত পাবার জ  নানা জায়গায়
তদিবর করেছন। এ ধরেনর একিট আেবদেনর পিরে ি েত সীমা বাসেক আজ ব  ও পাট ম ণালেয়

নািনেত ডাকা হেয়েছ সীমা বাসেক।
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