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আলমেক গত aে াবের ে ফতার কের পুিলশ। 
 
াংকার- াহক েযাগসাজেশ জনতা াংক েথেক হাজার হাজার েকািট টাকা িনেয় েগেছ কেয়কিট প। েদেশর আেলািচত 

ঋণেখলািপ িহেসেব িবেবিচত eননেট , ি েস , িবসিম াহ, রানকা েসােহল েপর 39িট িত ান রেয়েছ শীষ র্ ঋণেখলািপর 
তািলকায়। eসব িত ােনর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ 21 হাজার 297 েকািট টাকা। eর মে  eননেটে র 29িট িত ােনর েখলািপ 
ঋণ পাঁচ হাজার 393 েকািট টাকা। iuনুস বাদল নােম eক aখয্াত বসায়ী ei েপর মািলক। সংসেদ কািশত েখলািপর 
তািলকার দুi নমব্ের থাকা eননেট  েপর গয্ালাি  েসােয়টােস র্র েখলািপ ঋণ ৯95 েকািট টাকা। পয র্ায় েম সু ভ কে ািজট 
িনেটর 721 েকািট, সু ভ ি িনংেয়র 693 েকািট, িসমরান কে ািজেটর 675 েকািট, সু ভ েরাটর ি িনংেয়র 576 েকািট, জয্াকাড র্ 
িনট েটে র 541 েকািট টাকা। তািলকায় আরo আেছ ei েপর eমeiচ েগাে ন জুট, লািমসা ি িনং, শবেমেহর ি িনং, সু ভ 
েমলা  ি িনং, গয্াট িনট েট , েজoয়াiিব িনট েট , জারা িনট েট , ি জার কে ািজট, আলিভ িনট েট , শাiিনং িনট েট , 
িসিম িনট েট  o eম নূর েসােয়টাস র্। 
 
ভুয়া রফতািনসহ নানা uপােয় জনতা াংক েথেক টাকা েবর কের েনoয়ায় াংক খােত আেলািচত ি েস  েপর পাঁচ িত ােনর 
েখলািপ ঋণ িতন হাজার 263 েকািট টাকা, যার চারিটi শীষ র্ 61 িত ােনর মে  রেয়েছ। eর মে  িতন নমব্ের থাকা িরেম  
ফুটo ােরর েখলািপ ঋণ ৯87 েকািট টাকা। পয র্ায় েম রূপালী কে ািজট েলদােরর 8৯9 েকািট, ি েস  েলদােরর 887 েকািট, 
েল েকার 54৯ েকািট eবং ি েস  টয্ানািরেজর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ 274 েকািট টাকা। aথ র্ পাচাের শুল্  েগােয় ার মামলায় 
ি েস  েপর েচয়ার ান eমe কােদর eখন েজেল। তার ভাi o বাংলা িসেনমা েযাজনা িত ান জাজ মাি িমিডয়ার কণ র্ধার 
eমe আিজজ েদশ েথেক পািলেয়েছন। 
 
জনতা াংেক ঋণ aিনয়েম জিড়ত েখলািপ িত ান রানকা েসােহল কে ািজট েট টাiল রেয়েছ তািলকার 35 নমব্ের। িত ানিটর 
55৯ েকািট টাকা eখন েখলািপ। eকi মািলেকর আেরক িত ান রানকা েডিনেমর েখলািপ 333 েকািট টাকা। eসব ঋেণর টাকা 
িবেদেশ পাচােরর aিভেযাগ রেয়েছ। আর জনতাসহ কেয়কিট াংক েথেক aথ র্ িনেয় েদশ তয্াগ করা িবসিম াহ েপর 
মািলকানাধীন আলফা কে ািজট টাoেয়লস রেয়েছ তািলকার 27 নমব্ের। িত ানিটর কােছ াংেকর পাoনা 634 েকািট টাকা। 
eকi েপর িবসিম াহর সাহািরশ কে ািজট িনেটর েখলািপ 425 েকািট o িবসিম াহ টাoেয়লেসর 355 েকািট টাকা।  
 
শীষ র্ েখলািপর পাঁচ নমব্ের রেয়েছ eিব াংেকর আেলািচত াহক মািহন e ার াiজ। িত ানিটর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ 936 
েকািট টাকা। আিশকুর রহমান ল র নােমর eক ি র মািলকানাধীন e িত ান ঋেণর টাকা পানামা o লাiেবিরয়ায় পাচােরর 
aিভেযাগ েক ীয় াংক তদ  করেছ। েদেশর eক সময়কার েসরা ত যুি  আমদািনকারক o পিরেবশক িত ান কি uটার 
েসাস র্ রেয়েছ তািলকার 23 নমব্ের। িত ানিটর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ 686 েকািট টাকা। েসানালী াংেকর াহক 
হলমােক র্র া  ি িনং রেয়েছ 25 নমব্ের। িত ানিটর েখলািপ ঋণ রেয়েছ 637 েকািট টাকা। e ছাড়া হলমাক র্ ফয্াশেনর েখলািপ 
452 েকািট টাকাসহ কেয়কিট িত ান রেয়েছ তািলকায়। 
 
েবিসক াংেকর ঋণেখলািপ aেনক িত ান রেয়েছ e তািলকায়। eর মে  ƣসয়দ মাহবুবুল গিন o ƣসয়দ হািসবুল গিন গািলেবর 
মািলকানাধীন চার িত ােনর নাম uেঠ eেসেছ শীষ র্ েখলািপর তািলকায়। িত ানগুেলার মে - eমাের  aেয়েলর 232 েকািট, 
eমাের  aেটা ি কেসর 96 েকািট, eমাের  ে শালাiজড েকা  ে ােরজ 94 েকািট o ƣসয়দ ে ডাস র্ 7৯ েকািট টাকার 
ঋণেখলািপ। েবিসক াংেকর াহক oয়ািহদুর রহমােনর িতন িত ান রেয়েছ তািলকায়। eর মে  মা েটে র েখলািপ 222 েকািট, 
িনu aেটা িডফাiন 213 েকািট o িফয়াজ e ার াiজ ৯5 েকািট টাকার ঋণেখলািপ। নানা aিনয়েমর কারেণ ফারমাস র্ াংেকর 
পিরচালক পদ হারােনা বাবুল িচশতীর ভাi মােজদুল হক িচশতীর মািলকানার  oেয়ল েটে র েখলািপ 23৯ েকািট টাকা। জাতীয় 
পািট র্র েক ীয় েনতা মুরেশদ মুরাদ i াহীেমর মািলকানাধীন ি াল ি লস aয্া  িশপে িকংেয়র েখলািপ ঋণ 216 েকািট টাকা। e 
ছাড়াo েবিসক াংেক aিনয়েমর সে  স ৃ  েড া িসে মস, াপ েপপার েবাড র্ িমলস, ে ািফuশনস েট টাiল, কনিফেড  সু, 
e আর eস e ার াiজ, আরেক ফুড, েটকেনা িডজাiন aয্া  েডেভলপেম সহ িবিভ  িত ান রেয়েছ তািলকায়। eসব 
িত ােনর েবিশরভাগ ঋণ aনুেমাদন হেয়েছ ভুয়া কাগজপে র িবপরীেত। 


