
আপেডট : ২৪ জা য়াির, ২০১৯ ০১:৪২
যমনুা ব াংেকর এমিড

ি ম কােটর আেদশও অ া , তলব হাইেকােট

যমুনা  ব াংেকর ব ব াপনা  পিরচালক (এমিড) শিফ ল আলমেক তলব কেরেছন হাইেকাট। তারঁ িব ে
ি ম কােটর আিপল িবভাগ ও হাইেকাট িবভােগর িনেদশ অমা  কের চলার অিভেযাগ উেঠেছ। শিফ ল

আলেমর ঔ ত  হাইেকােটর নজের আনা হয় এবং তারঁ িব ে  আদালত অবমাননার আেবদন করা হয়।
তাই আগামী ২৯ জা য়াির তােঁক সশরীের উপি ত হেয় আদালেতর আেদশ িতপালন না করার ব াখ া
িদেত িনেদশ দওয়া হেয়েছ।

িবচারপিত মাম ন রহমান ও িবচারপিত আিশষ র ন দােসর হাইেকাট ব  ম লবার এ আেদশ দন।
আদালেত আেবদেনর  পে  নািন কেরন ব াির ার এ িব এম আলতাফ হােসন, ত ব ানািজ ও এ আর
এম কাম ামান কাকন।

আদালেতর আেদেশর পর ব াির ার এ িব এম আলতাফ হােসন জানান, ব াংেকর সব িনয়ম অ সরণ কের
আেবদন করা হেলও টাকা িদে  না যমুনা ব াংক। এরপর াহক হাইেকােট মামলা করেল আদালত টাকা
দওয়ার িনেদশ দন। িক  আদালেতর এই আেদেশর পর তারা (যমুনা ব াংক) আিপল িবভােগ আেবদন

কের। আিপল িবভাগ তােদর আেবদন খািরজ কের দন। দেশর সেবা  আদালেতর এই রােয়র পরও তারা
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টাকা  িদে  না। এটা  দেশর সেবা  আদালেতর িত বৃ া িুল  দখােনার শািমল। তাই তােদর িব ে
হাইেকােট আদালত অবমাননার মামলা করা হেয়েছ।

ঘটনার িববরণী থেক জানা যায়, তােলবুন নরূ নােমর একজন ব বসায়ী ২০০৫ সােলর ৫ মাচ যমুনা ব াংেক
৫১ লাখ টাকার একিট এফিডআর (িফ ড িডেপািজট রট) অ াকাউ ট কেরন। পের তােলবুন নরূ ব াংক
কতৃপ েক জানান, তারঁ ব াবসািয়ক ব ু এ আই এম হাসা ল মুিজব ওই অ াকাউে টর টাকা পােবন। যমুনা
ব াংক তােলবুন নেূরর া েরর সত তা শনা  কের ২০১১ সােল। এরপর এফিডআেরর টাকা উে ালেনর
জ  হাসা ল মুিজব আেবদন জানােলও যমুনা ব াংক কতৃপ  কােনা সাড়া দয়িন। একই বছেরর ৩ জলুাই
হাসা ল  মুিজব বাংলােদশ ব াংেক আেবদন  কেরও  িতকার  না  পেয়  ২০১৬  সােল  টাকা  উে ালেনর
িনেদশনা চেয় হাইেকােট আেবদন কেরন। নািনর পর ২০১৭ সােলর ১২ ফ য়াির এক আেদেশ ৩০
িদেনর মেধ  টাকা িদেত যমুনা ব াংকেক িনেদশ দন হাইেকাট। এরপর এ আেদেশর িব ে  নীিত দমন
কিমশন ও যমুনা ব াংক আিপল করেলও তা খািরজ হেয় যায়। এর পরও টাকা না দওয়ায় বাংলােদশ ব াংক
ও যমুনা ব াংকসহ সংি েদর িব ে  আদালত অবমাননার মামলা করা হয়। এ মামলায় যমুনা ব াংেকর
এমিডেক তলব করেলন হাইেকাট।

ব াংক খােত বড় অে র ঋণ িবতরেণ জািলয়ািতেতও উেঠ এেসেছ যমুনা  ব াংেকর নাম। ব াংিকং খােত
আেলািচত কেয়কিট বড় ধরেনর ঋণ জািলয়ািতর মেধ  রেয়েছ িবসিম াহ েপর ঋণ কেল াির। িবসিম াহ

প য পাচঁিট ব াংেক জািলয়ািত কেরেছ তার মেধ  উে খেযাগ  যমুনা ব াংক। তারা এক হাজার ২০০
কািট টাকা আ সাৎ কের অথ িবেদেশ পাচার কেরেছ। এর মেধ  যমুনা ব াংক থেক িনেয়েছ ১৫৪ কািট

টাকা। এসব অিনয়ম-অব ব াপনার মেধ ই শিফ ল আলম যমুনা ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড)
িহেসেব পুনিনেয়াগ পেয়েছন। দিশ ব াংেকর ধান িনবাহীেদর মেধ  অ াভািবক অে র বতনধারীেদর
মেধ ও তারঁ নাম রেয়েছ। বছের িতিন এক কািট ২১ লাখ ৫০ হাজার টাকারও বিশ বতন-ভাতা পান বেল
জানা যায়। িতিন ২০১৩ সােলর ২৯ জা য়াির থেক এ দািয়  পালন কের আসেছন। যমুনা ব াংেক যাগ
দওয়ার আেগ িতিন ইউিসিবএেলর অিতির  এমিড িছেলন।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী 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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