ভূয়া আইিড কাড র্ ও জাল জ� িনব�ন সনদ ৈতির �িতেরােধ নারায়ণগ� সদর িনব র্াহী অিফসার কতৃক
র্ �া�মান
আদালত পিরচালনা
ভূয়া আইিড কাড র্, জাল জ� িনব�ন সনদ ৈতরী �িতেরােধ অ� েরাজ বৃহ�িতবার দুপুেরর পর নারায়ণগ� েজলাধীন সদর উপেজলা
িনব র্াহী অিফসার ও িনব র্াহী �ািজে�ট, নারায়ণগ� সদর এনােয়ত নগর ইউিনয়েন �া�মান আদালত কায র্�ম পিরচালনা কেরন।
এনােয়তনগর ইউিনয়েনর ২নং ওয়াড র্ শাসনগাঁও এলাকার িবিসক িশ� নগরীর এফ রহমান �াজায় িবসিম�াহ কি�উটার, মাদার
কি�উটার, ইনসাফ কি�উটার নামক েদাকান ত�ািশ চািলেয় ভূয়া জাতীয় পিরচয় প�, জাল জ� িনব�ন সনদ ৈতরী, িশ�া
েবােড র্র নকল সনদ ৈতিরর আলামত পাওয়া যায়। আলামত িহসােব ৪িট িসিপইউ, ১িট মিনটর, িসিড, িবিভ� সনদ ৈতিরর জ�
��তকৃত �া� সনেদর হাড র্ ও সফট কিপ সহ অেনক ভুয়া ও নকল সনদ-এর কাগজ প� জ� করা হয়। মাদারীপুেরর েরজাউল
কিরম(৩০), িপতা-মৃত আঃ হাই, বতর্মান বাস�ান-খানপুর, নারায়ণগ� (জয়নাল কিমশনােরর বািড়র সামেন) ও কুিম�ার আঃ
মা�ান (৩২), িপতা-আঃ কিরম, বতর্মান বাস�ান- শাসনগাঁও, ফতু�া, নারায়ণগ�েক ভূয়া আইিড কাড র্, জাল জ� িনব�ন সনদ ৈতরী
করার অপরাধ করায় জ�-মৃতুয্ িনব�ন আইন-২০০৪ এর ২১(২) ধারা েমাতােবক উভয়েক ০৭(সাত) িদেনর িবনা�ম কারাদ� ও
৫,০০০/=(পাঁচ হাজার) টাকা জিরমানা করা হয়, জিরমানা অনাদােয় ১৫িদেনর কারাদ� �দান করা হয়। এেদর সহেযাগী শািকল,
িপতা- ইউসুফ খিলফা, বতর্মান বাস�ান- খানপুর সদ র্ার পাড়া, নারায়ণগ� ও অিজত রাজবংশী, িপতা- মৃত অনাথ রাজবংশী, বতর্মান
বাস�ান- কাশীপুর ম�পাড়া উভয়েক ৩,০০০/=(িতন হাজার) টাকা কের জিরমানা করা হয় । অপরাধ দমন ও �িতেরােধ
জন�িতিনিধ িহেসেব এনােয়তনগর ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ার�ান েমাঃ হািববুর রহমান অ�ণী ভূিমকা পালন করায় ইউএনও �ার
�শংসা কেরন। �ার বেলন, িবিভ� অপরাধ দমন ও �িতেরােধ �ানীয় জন�িতিনিধ ও সেচতন েলাকেদর এিগেয় আসেত হেব।
�শাসন আপনােদর সািব র্ক সহেযাগীতা করেব। এসব অপরাধীেদর কারেণ বা� িববাহ িনমু র্ল করা স�ব হে� না।

ভূয়া আইিড কাড র্, জাল জ� িনব�ন সনদ ৈতরী করার আসামীেদর আইেনর আওতায় আনার কােজ ভূিমকা রাখায় এনােয়তনগর
ইউিপ েচয়ার�ান েমাঃ হািববুর রহমানসহ ইউিপ সিচব আবদুল মােলক মজুমদার, ইউিপ সদ� েমাঃ কামরুল হাসান, হাজী েমাঃ
আ�ার েহােসন, েরািজনা আ�ার, তাছিলমা েবগম, ইউিপ কম র্চারী েমাঃ হুমায়ূন কিবর, েমাঃ আফসার উি�ন অপু, �াম পুিলশ েমাঃ
জামাল উি�ন, েমাঃ নজরুল ইসলাম ও েমাঃ রােসল েক ধ�বাদ জানান। আপনােদর সহেযাগীতার এ দৃ�া� অ�া�
জন�িতিনিধেদর অপরাধ দমন ও আইেনর শাসন �িত�ায় কায র্কর ভূিমকা রাখায় উৎসািহত করেব।
সংবাদাতা- ৈসয়দ েমাঃ শাহেনওয়াজ

