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বাংলােদশ ব াংেকর তদ  িতেবদন

িপয়ন থেক চার হাজার কািট টাকার মািলক!
সাধারণ মা ষেক ঠিকেয় হািতেয় নওয়া হেয়েছ এসব টাকা অৈবধ ঋণদান সিমিতর

িব ে  তদে  নেমেছ দক
কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িছেলন জলা শাসক অিফেসর িপয়ন। এখন িতিন চার হাজার কািট টাকার মািলক। ভঁুইেফাড়ঁ িরেয়ল
এে ট ও ঋণদান সিমিত খেুল এসব টাকা কািমেয়েছন িতিন। সাধারণ মা ষেক ি ণ মনুাফার লাভ
দিখেয় টাকা হািতেয়েছন িতিন। ঋণ দওয়ার কথা বেল িনেজ ও িনেজর পিরবােরর সদ েদর নােমও

িকেনেছন  জিম।  এ  ঘটনা  বােগরহােটর।  বােগরহাট  িডিস  ( জলা  শাসক)  অিফেসর  সােবক  িপয়ন
(এমএলএসএস) আব ল মা ান তালকুদােরর িব ে  এসব অিভেযাগ এেসেছ। অিভেযােগর সত তাও
পেয়েছ বাংলােদশ ব াংেকর তদ  দল। বাংলােদশ ব াংেকর এক তদ  িতেবেদন এসব তথ  উেঠ

এেসেছ। নীিত দমন কিশনও আ লু মা ােনর িবিভ  িত ােনর িব ে  তদে  নামেছ বেল জানা গেছ।
বাংলােদশ ব াংেকর তদ  িতেবদেন দখা গেছ, িনউ ব রা িরেয়ল এে ট নােম কা ািন খােলন
আ লু মা ান। িতিন ায় ই হাজার াহকেক ঠিকেয় অথ সং হ            কেরেছন। তার িত ান উ
মনুাফার েলাভন  দখােতা।  একইসে  ধমভী  মা ষেক আকৃ  করেত  ইসলািম  শিরয়া  মাতােবক
পিরচািলত ব াংিকংেয়র মেতা লভ াংশ দওয়ারও াব িদত। জানা গেছ, চার বছের অথ ি ণ হেব বেল
সাধারণ মা েষর কাছ থেক টাকা সং হ করা হেয়েছ। আর এ লােভ পেড় ব াংক থেক টাকা তেুলও তার

িত ােন রােখন অেনেক। এছাড়া আব ল মা ােনর মািলকানাধীন িনউ ব রা স য় ও ঋণদান সমবায়
সিমিত  নােমর  আেরক িত ােনর  িব ে ও  একই  ধরেনর অিভেযাগ  রেয়েছ।  অিভেযােগর সত তাও
পেয়েছন বাংলােদশ ব াংেকর কমকতারা। এরই পিরে ি েত এ ইিটসহ মা ােনর মািলকানাধীন অ া
িত ােনও নতনু  কের তদে র িস া  িনেয়েছ  বাংলােদশ ব াংক।  বাংলােদশ ব াংেকর িফ াি য়াল

ইি টি িট অ া ড কা মার সািভেসস িবভােগর উেদ ােগ িশগিগরই এ তদ   হেব।

বাংলােদশ ব াংেকর মখুপা  ও িনবাহী পিরচালক িসরাজুল ইসলাম বেলন,  িবষয় েলা িনেয় আমােদর
খুলনা  অিফস  তদ  কেরেছ।  এরপরই  িত ানিটর  অৈবধ  কায েমর  িবষেয়  ানীয়  আইন-শৃ লা
র াকারী  বািহনীেক অবগত করা হেয়েছ।  এছাড়া বাংলােদশ ব াংক ওই িত ােনর িবষেয় জনগণেক
সতক কের িব ি  িদেয়েছ।  আব ল মা ান  তালকুদােরর িত ান েলার িবষেয়  এখন আরও গভীর
অ স ান চলেছ।

জানা  গেছ,  বােগরহাট জলা শাসক কাযালেয়র নজারত শাখার সােবক উেমদার (এমএলএসএস)
আব ল মা ান তালকুদার দীঘ  ২৬ বছর চতুথ  িণর কমচারী  িছেলন। ২০১০ সােল িতিন  ায়
অবসের যান। এরপর থেকই তার এ ব বসার মাধ েম িতিন কািটপিত বেন যান।

 

  ইে ফাক িরেপাট

print | িপয়ন থেক চার হাজার কািট টাকার মািলক! | শষ পাতা http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/22611/িপয়ন- থেক-চার...

1 of 2 1/25/2019 9:38 AM



ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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