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পালী ব াংেকর ময়ািদ ক  ঋেণর িবপরীেত ১৬২ কািট টাকা আ সাত্ েচ ার অিভেযােগ ব াংেকর
সােবক ব ব াপনা পিরচালক (এমিড),  উপব ব াপনা  পিরচালকসহ (িডএমিড)  সাত কমকতা  ও িতন
ব বসায়ীর িব ে  মামলা কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। রিববার দেকর সহকারী পিরচালক এস
এম রােশ র রজা বাদী হেয় দেকর ঢাকা সমি ত জলা কাযালয়-১ এ মামলািট দােয়র কেরন।

মামলার আসািমরা হেলন— পালী ব াংেকর সােবক এমিড এম ফিরদ উি ন, সােবক িডএমিড কাজী মা.
নয়ামত উ াহ, পালী সদন করেপােরট শাখার সােবক শাখা ধান মা. িসরাজ উি ন, একই শাখার

সােবক ি ি পাল অিফসার মা.  কামাল  উি ন,  ব াংেকর িশ ঋণ  িবভােগর সােবক িডিজএম সয়দ
আবলু মন র, একই িবভােগর এিজএম মেনার ন দাস, িশ ঋণ িবভােগর সােবক ি ি পাল অিফসার
(বতমােন ানীয় কাযালেয়র এিজএম) আবু নােছর মা. িরয়াজলু হক, এইচ আর ি িনং িমেলর এমিড
মা. হািববরু রহমান, চয়ারম ান শািহন রহমান ও পিরচালক মা. মা র রহমান।

মামলার  এজাহাের  বলা  হেয়েছ,  আসািমরা  পর র  যাগসাজেশ  তারণা  ও  জািলয়ািতর  মাধ েম
রলওেয়র ১১৭ শতাংশ জিম ব কী দিলেলর মাধ েম পালী ব াংেক ব ক রেখেছন। এর মাধ েম তারা

ব াংেকর ময়ািদ ক  ঋেণর িবপরীেত ব ক রেখ মাট ১৬১ কািট ৯১ লাখ ৬৫ হাজার ২৪৫ টাকা
আ সােতর চ া কেরেছন।

 

  ইে ফাক িরেপাট

print | পালী ব াংেকর সােবক এমিডসহ ১০ জেনর িব েদ  দেকর মামলা... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/77975/ পালী- ...

1 of 1 8/6/2019 10:43 AM


