
aবেশেষ সর
আফজাল। ে
আহŸ◌ান জ
u  টাকা েফ
বেলন, সরক
aিনয়ম o দু
e  aিডটর

িসিভল aিডট
িডিপিপ, বরা
িবষযিট িনেয়
পয র্ােয় খবর 
পিরণত হয়

িতিনিধ দল
েবগিতক েদে
মারফত েফর
আগারগাঁo, 

সােবক িবচার
িহেসেব কম র্র
িলিখেয় আ ী
িভ  েজলার 
িবিভ  েবসর

গত জুন মাে
েফরত আনার
আিথ র্ক মত
আফজাল। ি
েশষ হেব। 

ঢাকা, ে

ধরা ে

রকাির িবেশষ িনর
েসানালী াংক প
জানান িতিন। e 
ফরত েদয়া হয়। 
কােরর িবেশষ িনরী
দুন িত পরী ার জ
র েজনােরল aব ব

ট িবভােগর e িন
রা  o য়, কয্াশ
য় iফা মহাপিরচা
িনেল েদখা যায় 

। 

ল ধম র্ িতম ী েশ
দেখ গত 34 aে
রত েদন। েচেকর
ঢাকা-2318 e স

ার িবভাগীয় কম র্ক
র্রত। তার িবরুে
ীয়-সব্জনেক িনে
বািস া েদিখেয়
রকারী াংেক টাক

েস িত ানিটর েব
ার জ  মহাপিরচ
তা াস করা হয়
িনয়িমত চাকির েশ

েরাববার, 14 নেভ

েখেয় 43 

রী ায় ধরা েখেয়
পাবিলক সািভ র্স ক
িনেয় ধম র্ ম ণাল
eকিদেনi eেত

রী া দল না eেল
জ  সরকার eকিট
বাংলােদশ কায র্াল

িনরী া দল মসিজ
শবিহ, েলজার বুক
ালেকর দৃি  আক
েসখােন e টাকা

শখ েমা. আ াহ
াবর মহাপিরচাল
র টাকা চালান নং
সরকাির েকাষাগা

কত র্া সামীম েমা. 
 াপক দুন িত

েয়াগ পরী ায় পা
য় চাকির েদয়াসহ 
কা eফিডআর ক

েবাড র্ সভায় রু  
চালকেক চাপ েদয়
। 311৯ সাল েথ
েশেষ 3 দফায় চুি

ভমব্র 312৯, 29

েকািট টা

 

য় ায় 43 েকািট 
কিমশন শাখায় u
লেয় েতালপাড় শু
তা টাকা েফরত েদ
ল e aথ র্ কখেনাi
িট িবেশষ িনরী
লয় েথেক e িনরী

জদিভি ক িশশু o
ক o েরকড র্প  য
কষ র্ণ করা হেল তা
া ে রণ করা হযি

হসহ মহািহসাব 
লক সামীম েমা. আ
ং িট-42 তািরখ 4
াের জমা েদয়া হয়

আফজাল িবগত 
ত, সব্জন ীিত o a
াস করােনা, জাল

াপক দুন িতর 
কের কিমশন খাoয়

াংক িহেসেব প
য়া হেল মহাপিরচ
থেক iসলািমক ফ
ি িভি ক িনেয়াগ

 কািত র্ক 2537, 

াকা েফরত

িট টাকা েফরত িদে
u  টাকা জমা িদ
শুরু হেয়েছ। জান
দয়ার ঘটনায় িব
i পাoয়া েযেতা 
া দল ে রণ কের
ী া দল ে রণ ক

o গণিশ া কে
যাচাi কের 42,৯
তার প  েথেক বল
যিন। ফেল িবষয়িট

িনরী ক o িনয়
আফজাল eকিদেন
42 aে াবর, েসা
য়। 

eক দশেকর েব
aথ র্ আ সােতর 
ল সনদপে  চাকির

aিভেযাগ uেঠ ত
য়া eবং াপক ি

পিরিচত ফাম র্াস র্ 
চালক u  টাকা 
ফাuে শেনর মহা
গ পান িতিন। আ

 
16 রিবuল আu

ত িদেলন

েলন iসলািমক ফ
িদেয় তার িবরুে  
না েগেছ, গত 34

য় কাশ কেরন
না। স িত iস
রন। ধম র্ িবষয়ক
করা হয়। 

র ৯/8/2৯ েথেক
৯৯,26,331/ টাক
লা হয় e টাকা 7
িট iসলািমক ফাu

য় েকর কায র্ালেয় 
েনi u  42,৯৯
ানালী াংক িল:

বিশ সময় ধের iস
aিভেযাগ রেয়েছ
ির েদয়া, েকাটা ন
তার িবরুে । e
িনেয়াগ বািণেজয্র

াংেক eফিডআর
েফরত আনেত 

হাপিরচালক িহেসে
আগামী 42 িডেসমব্

uয়াল 2552 িহজ

ন iফা িডি

ফাuে শেনর মহ
আনীত aিভেযাগ

4 aে াবর েচক ন
ন সরকােরর িবেশ
সলািমক ফাuে শ
ক ম ণালেয়র aনু

ক 9/9/2৯ পয র্
কার eকিট বড় ধ
75 েজলায় ে রণ
uে শেন আেলাচ

িবষয়িট aবিহত
,26,331/ টাকা 
, পাবিলক সািভ র্স

সলািমক ফাuে শ
ছ। রােতর েবলায়
না থাকায় িনেজর
 ছাড়াo iফা েবা
র aিভেযাগ রেয়

র কের রাখা সােড়
থ র্ হন। eর পর

সেব কম র্রত রেয়েছ
মব্র তার চুি িভি

জরী 

িজ 

হাপিরচালক সামীম
গ তয্াহােররo 
নং 2571819 ম
শষ িনরী া দল
শেনর িবিভ  আি
নুেরােধ ক ে াল

 সমেয় কে র
ধরেনর ঘাপলা পান
ণ করা হেয়েছ। ে
চনার েক িব েত

ত কেরন। aব া 
েচক নং 25718
র্স কিমশন শাখা,

শেনর মহাপিরচল
য় িনেজর রুেম খ
র ভািতজা o ভাি
বােড র্র aনুেমাদন 
য়েছ তার িবরুে

ড় 3৯ েকািট টাক
র তার শাসিনক
েছন সামীম েমা. 
ক িনেয়ােগর েময়

ীম েমা. 

মারফত 
। তারা 
িথ র্ক 
লার 

র 
ান। 
েজলা 
ত 

819 
 

লক 
খাতায় 
ি েক 
ছাড়াi 
। 

কা 
ক o 
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