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সূ মেত, েসা াল iসলামী াংক মিতিঝল করেপােরট শাখায় িবআiডি uিটe িমক কম র্চারী ক াণ তহিবেলর িহসাব েথেক 
সাধারণ কম র্চারীেদর না জািনেয় কেয়ক দফায় 23 লাখ ৯8 হাজার টাকা uে ালন করা হয়। a িদেক eকi াংেকর eকi শাখায় 
িবআiডি uিটe িমক কম র্চারী iuিনয়েনর িহসাব েথেক uে ালন করা হয় 22 লাখ 72 হাজার টাকা। িমক কম র্চারী ক াণ 
তহিবেলর টাকা আ সােতর ঘটনায় িবআiডি uিটe তদ  কিমিট গঠন কেরেছ। তেব িমক কম র্চারী iuিনয়েনর টাকা আ সােতর 
ঘটনায় aদৃ  কারেণ েকােনা ব াi েনoয়া হয়িন। তদে  কিমিটর িতেবদেনর পিরে ি েত নাজমুলেক চাকির েথেক সামিয়ক 
বরখা  কেরেছ কতৃর্প ।  
 
eসব িবষেয় িসিবe সভাপিত আবুল েহােসন, সাধারণ স াদক রিফকুল iসলাম o সহসভাপিত আকতার েহােসন eকািধকবার 
তােদর িবরুে  oঠা সব aিভেযাগ aসব্ীকার কেরন। সমকােলর কােছ তারা দািব কেরন, িসিবe o িবআiডি uিটeেত তােদর 
িতপ  িবিভ  সময় eসব িভি হীন aিভেযাগ কের তােদর নােজহাল করেছ; যারা িনেজরাi aিনয়ম-দুন িতর aিভেযােগ বদিল 

aথবা চাকিরচুয্ত হেয়েছ। আর দুদকসহ েকােনা তদে i তােদর িবরুে  aিভেযােগর সতয্তা েমেলিন।  
 
কায র্করী সভাপিত সােরায়ার সমকালেক বেলেছন, মা  আড়াi বছর হয় সং ার ধান কায র্ালেয় কম র্রত আেছন িতিন। ei 
সময়কােল সভাপিত o সাধারণ স াদকেক িডিঙেয় কীভােব aিনয়ম o দুন িতর মা েম eত িবপুল পিরমাণ aথ র্স দ aজর্ন 
করেলন িতিন? িবিভ  ঘােটর েটাল েথেক বখরা আদায় o িনেয়াগ-বদিলবািণেজয্ িল  থাকা িকংবা ঢাকায় তার eক শতাংশ জায়গা-
জিম o স দ আেছ- eমন েকােনা aিভেযাগ েকu মাণ করেত পারেল তার সব দায়দািয়তব্i িতিন মাথা েপেত েনেবন। 
িবআiডি uিটe ভবেনর eকিট ক  িনেজর দখেল রাখার aিভেযাগেকo 'িভি হীন' দািব কের িতিন বেলন, oi কে র aেধ র্েকর 
েবিশ জায়গায় ফাiল o aনা  কাগজপ  েরেখ েগাডাuন িহেসেব বহার করা হে । বািক জায়গায় eকিট মা  েচয়ার েপেত 
েকবল িতিন নন, a  aেনেকi বেস কাজ কেরন, aেনেক নামাজo পেড়ন। eটােক কীভােব দখল বলা যায়?  
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