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েমা া নজরুল বেলন, “ িত ানিট ‘ াংক’ শ  বহার কের সিমিতর কায র্ ম পিরচালনা কেরেছ, যা েক ীয় াংেকর 
নীিতিবেরাধী। তাজুল iসলাম িনেজ কানাডার ি ন কাড র্ধারী eবং তাঁর েছেল ফারহাদুল iসলাম ছািবব্র o িরয়াজুল iসলাম িরজভী 
3122 সাল েথেক কানাডায় ায়ীভােব বসবাস করেছন। তাজুল তাঁেদর কােছi শতেকািট টাকা কানাডায় পাচার কেরেছন।’ 

িসআiিডর কম র্কত র্ারা জানান, গত 21 জুলাi বংশাল থানায় 27 লাখ টাকা আ সাৎ eবং হতয্ার হুমিকর aিভেযােগ েচয়ার ান 
তাজুল iসলাম, শাখা িনয় ক o ব াপক লাকী খাতুন, শাখা ব াপক দব্ীন েমাহা দ, নবাবপুর শাখা ব াপক iকবাল েহােসন 
eবং uপেদ া নুরু বীর িবরুে  মামলা কেরন সুিফয়া আ ার নােমর eক াহক। e মামলায় গত 22 জুলাi মিতিঝল েথেক 
তাজুলেক ে ার কের আদালেতর িনেদ র্েশ দুi িদেনর িরমাে  েনয় িসআiিড। a  মামলাগুেলােত তাজুেলর িতন েছেল, ী 
আফেরাজা পারভীন, শাখা ব াপক জািকর েহােসন েচৗধুরীসহ সংি  ি েদর আসািম করা হেয়েছ। টাকা আ সাৎ o পাচােরর 
িবিভ  সূ  েবর করা হে  বেল জানান তদ কারীরা। 

 


