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াফ  িরেপাটার  ॥  অৈবধ  স দ  অজন  ও  অথ  পাচােরর  অিভেযােগর  িবষেয়  িজ াসাবােদর  জ  ফিরদপুর
মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর সােবক পিরচালক আবুল কালাম আজাদসহ া  অিধদফতেরর ১২ কমকতা-

কমচারীেক তলব কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। আগামী ২৪ থেক ২৬ নেব র পয  সমেয়র মেধ  তােদর
স নবািগচার ধান কাযালেয় হািজর হেত বলা হেয়েছ। দেকর উপ-পিরচালক মাঃ সামছুল আলম িবষয়িট

িনি ত কেরেছন। জানা গেছ, তদলবকৃতরা তােদর িনেজর ও পিরবােরর সদ েদর জাতীয় পিরচয়প , পাসেপাট,
জ িনব ন সনদ ও আয়কর িরটােনর অ িলিপ িনেয় হািজর হেত হেব।

যােদর তলব করা হেয়েছ তারা হেলন, টা াইল মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর সিচব সাঈফুল ইসলাম, ি য়ার
২৫০ শয ািবিশ  জনােরল হাসপাতােলর ারিকপার সাফােয়ত হােসন ফেয়জ, া  অিধদফতেরর গািড়চালক
শাহজাহান, রাজশাহীর িসিভল সাজন অিফেসর িহসাবর ক ও ভার া  ধান সহকারী আেনায়ার হােসন। এছাড়া
ঢাকার শহীদ সাহরাওয়াদী মিডক াল কেলেজর িসিনয়র ার কমকতা রিফ ল ইসলাম, িড় াম জনােরল
হাসপাতােলর িহসাবর ক আ ুল মিজদ, সাত ীরা মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর ল াব সহকারী ত মার
দাস,  খুলনা  মিডক াল  কেলেজর  িহসাবর ক  মাফতুন  আহেমদ  রাজা,  া  অিধদফতেরর  ইিপআইেয়র
িহসাবর ণ কমকতা মুিজবুল হক মু ী, অিফস সহকারী তাফােয়ল আহেমদ ও অিফস সহকারী কাম ল ইসলাম।
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