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পপরু পারমাণিবক pকl

g iেtফাক িরেপাটর্

asাভািবক বয্য় o দনুর্ীিতর িবিভn aিভেযােগ িনমর্াণাধীন পপুর পারমাণিবক িবদযু্t pকেlর pকl
পিরচালক েশৗকত আকবরসহ 33 pেকৗশলীেক িজjাসাবােদর জনয্ তলব কেরেছ দনুর্ীিত দমন কিমশন
(দদুক)। গতকাল রিববার দদুেকর pধান কাযর্ালয় েথেক তােদর কােছ e তলিব েনািটশ পাঠােনা হেয়েছ।
দদুেকর  uপপিরচালক  েমা.  নািসর  uিdন  sাkিরত  ঐ  েনািটেশ  তােদর  আগামী  6,  7,  11,  12  o  13
নেভmর িজjাসাবােদর জনয্ দদুেক হািজর হেত বলা হেয়েছ।
6  নেভmর  যােদর  তলব  করা  হেয়েছ  তারা  হেলন  গণপূতর্  িবভােগর  িনবর্াহী  pেকৗশলী  মাসুদলু  আলম,
পাবনা  গণপূতর্  িবভােগর  uপিবভাগীয়  pেকৗশলী  েমা.  তােরক,  তাহাjদু  েহােসন,  েমা.  েমাsফা  কামাল,
uপসহকারী pেকৗশলী েমা. কামা jামান, েমা. আবু সাঈদ o েমা. ফজেল হক। আর 7 নেভmর যােদর
তলব করা হেয়েছ তারা হেলন রাজশাহী গণপূতর্  সােকর্ েলর তttাবধায়ক pেকৗশলী e েক eম িজlুর রহমান,
পাবনা গণপূতর্  িবভােগর uপিবভাগীয় pেকৗশলী আহেমদ সাjাদ খান, পাবনা গণপূতর্  িবভােগর সহকারী
pেকৗশলী আিমনুল iসলাম, পাবনা গণপূতর্  িবভােগর uপসহকারী pেকৗশল েমা. শিফkল iসলাম, সুমন
kমার নnী, েমা. শাহীন uিdন o েমা. জািহদলু কিরম।
eছাড়া  রাজশাহী  গণপূতর্  a েলর  aিতিরk  pধান  pেকৗশলী  েমা.  নিজবুর  রহমান,  সােবক  aিতিরk
pধান  pেকৗশলী  েমা.  শিফkর  রহমান,  পাবনা  গণপূতর্  সােকর্ েলর  তttাবধায়ক  pেকৗশলী  েদবাশীষ  চnd
সাহা, সহকারী pেকৗশলী রািকবলু iসলাম, েমা. রoশন আলী, রাজশাহী সােকর্ েলর uপসহকারী pেকৗশলী
েমা. আহসানলু হক o েখারেশদা iয়াছিরবােক আগামী 11 নেভmর হািজর হেত বলা হেয়েছ।
aপরিদেক 12 নেভmর যােদর তলব করা হেয়েছ তারা হেলন রাজশাহী গণপূতর্  a েলর িনবর্াহী pেকৗশলী
আশরাফুল iসলাম, সােবক িনবর্াহী pেকৗশলী েমা. নু ল iসলাম, uপসহকারী pেকৗশলী েমা. আলমগীর
েহােসন,  শাহনাজ  আkার,  পাবনা  গণপূতর্  িবভােগর  uপসহকারী  pেকৗশলী  েমা.  শিফujামান  o  েমা.
রoশন  আলী  eবং  রাজশাহী  গণপূতর্  a েলর  সােবক  সহকারী  pেকৗশলী  মকেলছুর  রহমান।  আর  13
নেভmর যােদর তলব করা হেয়েছ তারা হেলন পপুর পারমাণিবক িবদযু্t pকেlর pকl পিরচালক েমা.
েশৗকত আকবর, uপpকl পিরচালক েমা. হািসনুর রহমান, uপসহকারী pেকৗশলী েমা. মাহববু রহমান,
েমা. েমেহদী হাসান eবং পাবনা গণপূতর্  িবভােগর েমা. রিফkjামান।
দদুক  সূt  জানায়,  গত  17  aেkাবর  পপুর  পারমাণিবক  িবদযু্t  pকেl  দনুর্ীিতর  িবিভn  aিভেযােগর
িবষেয় কিমশন িতন সদেসয্র eকিট aনসুnান িটম গঠন কের। দদুক কমর্কতর্ া নািসর uিdনেক pধান
কের  গঠন  করা  aনসুnান  িটেমর  aপর  দiু  সদসয্  হেলন  দদুেকর  সহকারী  পিরচালক  েমা.  আিতkর
রহমান  o  uপসহকারী  পিরচালক  েমাহাmদ  শাহজাহান  িমরাজ।  পপুর  pকেlর  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর
বসবােসর জনয্ িনমর্াণাধীন িgনিসিট আবাসন pকেlর 20 o 16 তলা ভবেনর আসবাব o pেয়াজনীয়
মালামাল  েকনা  o  ভবেন  uেtালেনর  কােজ  asাভািবক  বয্য়সহ  নানা  ধরেনর  দনুর্ীিতর  aিভেযােগর
aনুসnােন দদুক িটম তােদর িজjাসাবাদ করেব বেল দদুক সূt জািনেয়েছ।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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