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আওয়ামী  লীেগর নাম ভািঙেয় তারণা  ও জািলয়ািতর আ য় িনেয় নরিসংদীর আতাউর ওরেফ ইেডন
আতাউর ১০ বছের দশ-িবেদেশ নােম- বনােম জিমজমা, িমল-ফ া িরসহ অ ত ৫০০ কািট টাকার স দ
গেড় তেুলেছন বেল অিভেযাগ রেয়েছ। রাজ  ফািঁক দওয়াসহ নানা তারণায় জিড়ত আতাউেরর এসব
অিনয়েমর  িচ  বিরেয়  আসেছ  িতিন  ার  হওয়ার  পর।  ইিতমেধ ই  মুখও  খলুেত   কেরেছ
ভু েভাগীরা। 

জািলয়ািতসহ নানা অপকেমর খবর বিরেয় আসার পর িবতিকত আতাউেরর িব ে  সাংগঠিনক ব ব া িনেত
যাে  জলা আওয়ামী লীগ। দেলর িবতিকত নতােদর ব ি গত দায় দল নেব না বেল জািনেয় িদেয়েছন
জলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত ও সদর আসেনর সংসদ সদ  মাহা দ নজ ল ইসলাম।

এিদেক ব াংেকর দােয়র করা  জািলয়ািত ও তারণা  মামলায়  আতাউরেক জলেগেট িজ াসাবাদ করার
অ মিত  িদেয়েছন  আদালত।  গতকাল  রিববার  পুের  িসিনয়র  জিুডিশয়াল  ম ািজে ট  শারিমন  আ ার
িপংিকর আদালেত এ আেদশ দন।

এর আেগ গত বৃহ িতবার রােত ঢাকার মািলবাগ থেক আতাউরেক ার কের পুিলেশর অপরাধ তদ
িবভাগ (িসআইিড)। পের বার িবেকেল িসিনয়র জিুডিশয়াল ম ািজে ট মাই উি ন কািদেরর আদালেত
পািঠেয় সাত িদেনর িরমাে ডর আেবদন জানান মামলার তদ কারী  কমকতা। সিদন আদালেতর িবচারক
রিববার িরমা ড নািনর িদন ধায কের তােঁক কারাগাের পাঠােনার িনেদশ দন। এরই পিরে ি েত গতকাল
আতাউরেক আদালেত তালা হেল িবচারক িরমা ড আেবদন নাম রু কের জলেগেট িতন িদন চার ঘ া কের
িজ াসাবােদর অ মিত দন।

মা া  ি িনং  িমল দখেলর অিভেযােগ ২০১৭ সােলর ৩০ সে র ব াংেকর ঋেণর িবপরীেত দায়ব
িশ িত ানিটর  অৈবধ  দখলদার  ইেডন  আতাউর রহমানসহ  ছয়জেনর  িব ে  মামলা  কের  িমলিটর
ঋণদাতা  িত ান  সানালী  ব াংক। ব াংেকর ই ডাি য়াল িডট িবভােগর িসিনয়র ি ি পাল অিফসার
মাহা দ বলাল হােসন বাদী হেয় দােয়র করা মামলায় দখলদার উে েদর দািব জানান। থেম মামলািট

পুিলশ তদ  করেলও ভাবশালী  মহেলর নানা  তদিবের তা  বাধা  হয়। এরই পিরে ি েত মামলািট
িসআইিডেত ানা র করা হয়। দীঘ তদ  শেষ িসআইিড গত বৃহ িতবার আতাউরেক ার কের।

িবিভ  সূে  জানা যায়, নরিসংদী শহেরর হািজপুর এলাকার িন  মধ িব  পিরবােরর ছেল আতাউর রহমান
২০ বছর আেগ অৈবধপেথ ইেডন পািড় জমান। সখােন এক নারীেক িবেয় কেরন। পের িতিন ইেডন
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর সে  যু  হন। এরই ধারাবািহকতায় ২০০৩ সােলর িদেক নরিসংদী শহেরর
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পি ম  কা াপাড়ায়  ছয়  তলািবিশ  ইেডন  িভলা  ভবন  িনমাণ  কের  থেম  ানীয়েদর  নজের  আেসন
আতাউর। এরপর িতিন মতাসীন দেলর পিরচয় ব বহার কের মািলকানা িনেয় িবেরাধ থাকা ভজাল জিম
খঁুেজ বড়ান। কেয়ক বছেরর ব বধােন নরিসংদী বাজােরর গি পি  মােড় অে র জিম দখল কের পাচঁ
তলািবিশ  ইেডন াজা গেড় তােলন। ভাব খািটেয় ২০১৬ সােল শহেরর বাগহাটা এলাকার শতেকািট
টাকা মূেল র মা া ি িনং িমল থেম ভাড়া িনেয় পের স াসী বািহনী িদেয় জার কের দখল কের নন।
এভােব িতিন পা বতী আমজাদ ভঁুইয়া ও মিতন মা ার িনমাণাধীন ম ানেচ ার কে ািজট নামক একিট
কারখানা অৈবধভােব দখল করেত মািলকেদর মিক-ধমিক িদে ন বেল অিভেযাগ উেঠেছ।

অিভেযাগ রেয়েছ, ইেডন আতাউর িবএনিপর পদধারী কেয়কজন বতমান ও সােবক নতােক সে  িনেয়
শহেরর খালপাড় এলাকায় হািববু াহ িময়ার ১২ শতাংশ জিম দখল কেরন। বাগহাটা এলাকার ঢাকা-িসেলট
মহাসড়েকর পা বতী  আহেমদ হােসেনর  ২০ শতাংশ  জিম  জারপূবক দখল  কেরন।  সদর উপেজলার
পাচঁেদানায়  মািলকানা  িনেয়  িবেরাধ  থাকা  ৬৯ শতাংশ জিম দখল কেরন। সদর উপেজলার মেহরপাড়া
ইউিনয়েনর কা াইেল িহ  স দােয়র ১০০ িবঘা জিম দখল করেত মািলকেদর মিক িদে ন। ইিতমেধ
২০ িবঘা জিম জারপূবক দখল কের িনেয়েছন। এ ছাড়া িবিভ  জায়গায় নােম- বনােম তারঁ ব  স ি
রেয়েছ।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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