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াফ িরেপাটার ॥ কতৃপে র িবনা অ মিতেত ব ি গত িভিজিটং  কােড জাতীয় সংসেদর লােগা ব বহার এবং
সংসদ ভবেন েবেশর পাস ফরত না দয়ায় িসিট ব াংেকর সােবক কমকতা মিনরা লতানার (পিপ) িব ে
সাধারণ ডােয়ির (িজিড) করা হেয়েছ। অিভবাসন ও উ য়ন িবষয়ক সংসদীয় ককােশর চয়ারম ান ও নওগাঁ-৬
আসেনর সংসদ সদ  ইসরািফল আলেমর িনেদেশ  তার ব ি গত সহকারী  আিশক মি ক গত ১৫ সে র
শেরবাংলা নগর থানায় সাধারণ  ডােয়ির (িজিড)  কেরন, যার ন র-৯৪২। একজন জাতীয় অধ াপেকর ছেলর
রফােরে  চলিত বছেরর এি েলর িদেক মিনরা লতানা ককাশ চয়ারম ােনর দফতের কাজ  কেরন। তেব

মাসখােনক পেরই তােক অিফেস আসেত মানা কের দয়া হয়।

সাভাের কািট টাকা মূেল র জালেনাটসহ আটক ৩

সংবাদাতা, সাভার, ২৫ সে র ॥ আ িলয়ায় এক কািট টাকার মলূ মােনর জালেনাটসহ িতন ব ি েক আটক
কেরেছ র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব-৪) এর একিট িটম।

বধুবার পুের সাভােরর আ িলয়ার টিুরয়ার এলাকার আমতলা মহ া থেক জাল টাকাসহ তােদরেক আটক কের
র াব-৪ এর াইম ি েভনশন কা ািন-২।

আটক িতন জাল টাকা ব বসায়ী হেলন- সেক ার, নািহদ ও িরপন। এ িবষেয় র াব-৪ এর কা ািন কমা ডার
মজর িশবলী মা ফা জানান, জাল টাকা কনার ফাঁদ পেত তা সেজ টিুরয়ার আমতলা এলাকায় অিভযান

চালােনা হয়। এ সময় ১ হাজার টাকা নােটর এক কািট মলূ মােনর জালেনাটসহ ওই িতন ব বসায়ীেক আটক করা
হয়।
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