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জনক  ড  ॥ ধানম ীেক কটিূ  করাসহ নানা অিনয়েমর অিভেযােগ নায়াখালীর সানাইমিুড় পৗরসভার ময়র
মাতােহর হােসনেক সামিয়কভােব বরখা  কেরেছ ানীয় সরকার ম াণালয়। খবর িবিডিনউেজর।

নায়াখালীর  জলা  শাসক ত য় দাস রিববার  ম ণালেয়র  এ  সং া  াপন  হােত পাওয়ার  কথা  িনি ত
কেরেছন।

গত বহৃ িতবার (২২ আগ ) ানীয় সররকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র উপসিচব আব র রউফ িময়া
া িরত াপেন মাঃ মাতােহর হােসেনর িব ে  চারিট অিভেযােগর কথা উে খ করা হয়।

অিভেযাগ েলা হেলা- ধানম ী শখ হািসনা স েক িবিভ  সমেয় অেশাভনীয়, অশালীন ম ব  ও কটিূ  করা,
সরকার দ  রালােরর গােয় ানীয় সরকার িবষয়ক াগান েলা সবদা দৃ মান রাখার ে  অনীহা, পৗরসভার
গািড় িনেয় অিধকাংশ সময় ঢাকায় অব ান করায় জনগণ সবা াি র ে  হয়রািন ও ভাগাি র িশকার হওয়া
এবং আইেনর তায়া া না কের অিনয়ম ও িনেয়াগ বািণেজ র মাধ েম িবিভ  পেদ লাক িনেয়াগ দয়া।

এসব  অিভেযাগ  তদে  মাণ  হওয়ায় ানীয় সরকার  ( পৗরসভা)  আইেন  মাতােহর হােসনেক সামিয়কভােব
বরখা  করা হয় বেল াপেন উে খ করা হেয়েছ।

এ ব াপাের মাতােহর হােসন বেলন, তােক সামিয়কভােব বরখা  কের ম ণালয় থেক াপন জািরর কথা
েনেছন, তেব াপনিট এখনও িতিন হােত পানিন।

তার িব ে  আনা সব অিভেযাগ িভি হীন দািব কের িতিন বেলন, আমােক রাজৈনিতকভােব হয়রািনর উে েশ
এসব অিভেযাগ আনা হেয়েছ।
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