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যুkরাে র  েফডােরল  িরজাভর্  বয্াংক  েথেক
বাংলােদশ বয্াংেকর িরজােভর্ র aথর্ চুিরর ঘটনায়
জিড়ত  িফিলপাiেনর  ছয়  কমর্কতর্ ার  িবচারকাজ
eখনo ঝুেল আেছ। oi ছয় কমর্কতর্ ার িব েd
িফিলপাiেনর  aথর্  পাচারিবেরাধী  কতৃর্ পk
aিভেযাগ দােয়র  করেলo তারা  eখনo  ধরা-
েছাঁয়ার  বাiের  রেয়েছন।  বাংলােদিশ  রা দতূেক
udৃত কের িফিলপাiিন সংবাদমাধয্ম িফিলপাiন
sার e কথা জািনেয়েছ।

সাiবার হয্ােকর মাধয্েম পৃিথবীর সবেচেয় বড়
aথর্ চুিরর ঘটনায় িফিলপাiেনর িরজাল বয্াংেকর
(আরিসিবিস) সােবক বয্বsাপক মায়া েদ iেতর
কারাদ  হেয়েছ।  তেব  aনয্েদর  eখেনা  েখাঁজ
েনi। 2016 সােলর 5 েফbয়াির িসেsম হয্াক
কের েফডােরল িরজাভর্  বয্াংক aব িনu iয়েকর্
রিkত  বাংলােদশ  বয্াংেকর  িহসাব  েথেক  10

েকািট 10 লাখ ডলার চুির হয়। eর মেধয্ 2 েকািট ডলার চেল যায় ল া o 8 েকািট
10 লাখ ডলার চেল যায় িফিলপাiেন। eরi মেধয্ মাt 14 দশিমক 54 িমিলয়ন বা eক
েকািট 45 লাখ ডলার েফরত েপেয়েছ বাংলােদশ।

হয্াক হoয়া aথর্ িফিলপাiেনর আরিসিবিস বয্াংেকর জিুপটার িsট শাখার 4িট aয্াকাuেn
sানাnর করা হয়। েসখান েথেক oi aথর্ িফিলিপেনা েপেসােত পাnেরর পর দিুট কয্ািসেনােত
চেল যায়। e ঘটনায় দায়ী কের গত 10 জানয়ুাির িরজাল কমািশর্য়াল বয্াংিকং করেপােরশেনর
(আরিসিবিস) সােবক শাখা বয্বsাপক মায়া সােnাস েদ iেতােক কারাদ  েদয় েদশিটর
আদালত। বাংলােদশ বয্াংেকর িরজাভর্  চুিরসহ aথর্ পাচােরর আট দফা aিভেযােগ তােক দ
েদoয়া হয়। তেব e িরজাভর্  চুিরর ঘটনায় েদ iেতা ছাড়াo আরিসিবিসর আেরা ছয়
কমর্কতর্ ার িব েd 2016 সােলi aিভেযাগ দােয়র করা হেয়েছ।

িতন বছেরর মাথায় েদ iেতার িব েd রায় পাoয়া েগেলo aপর কমর্কতর্ ােদর িবচার
কাযর্kম eখনo  হয়িন। e বয্াপাের বাংলােদেশর রা দতূ আসাদ আলম িসয়াম িফিলপাiন
sারেক জানান, আরিসিবিস’র কমর্কতর্ ােদর িব েd িফিলপাiেনর aথর্পাচারিবেরাধী পিরষেদর
দােয়রকৃত  (eeমeলিস)  aিভেযাগ  খিতেয়  েদখার  দািয়েt  রেয়েছ  আiনসংkাn  দpর
(িডoেজ)। িতিন আেরা জানান, িডoেজ e pিkয়া dত েশষ করেব বেলi তারা আশা
কেরন।

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

আরিসিবিস  কমর্কতর্ ােদর  িব েd  িনu  iয়েকর্ মামলা  দােয়র  িনেয়  বাংলােদশ  সরকােরর
পিরকlনার বয্াপাের িসয়ােমর কােছ জানেত চাoয়া হয়। জবােব িসয়াম বেলন, ‘আমরা সব
পথ েখালা েরেখিছ।’

2016 সােলর 18 নেভmর িফিলপাiেনর আiনিবষয়ক দpের (িডoেজ) কেয়কজন আরিসিবিস
কমর্কতর্ ার িব েd aিভেযাগ দােয়র কেরন। তারা হেলন- সােবক আরিসিবিস েকাষাধয্k
রাuল িভkর তান, খুচরা বয্াংিকং সংkাn জাতীয় িবপণন পিরচালক iসমাiল েরেয়স, খুচরা
বয্াংিকং সংkাn আ িলক িbিজেt কািপনা,  সরাসির িবপণন পিরচালক িপেনদা,  জিুপটার
িবজেনস েসnােরর কাsমার সািভর্ স pধান েরামুয়ােlদা আগারােদা o জিুপটার িবজেনস
েসnােরর িসিনয়র কাsমার িরেলশn aিফসার aয্াে লা থ টেরস।

আরিসিবিসর  আiিন  বয্বsা  o  িনয়ntণিবষয়ক  pধান  মািরয়া  িসিসিলয়ােক  udৃত  কের
িফিলপাiন sার জানায়, ‘েসৗজনয্েবাধ o সmােনর কথা িচnা কের’ 2016 সােলর eিpেল
পদতয্াগ কেরেছন তান। aথর্ পাচােরর ঘটনায় জিড়ত থাকার aিভেযাগ pমািণত হoয়ার পর
টেরসেক আরিসিবিস কতৃর্ পk বরখাs কেরেছ বেল জানা েগেছ। eিদেক েদ iেতার আiনজীবী
িদিমিto kেsািদo জািনেয়েছন, তারা রায়িট পুনিবর্েবচনার আেবদন জানােবন। েদ iেতােক
খালাস েদoয়া হেব বেল িতিন আশা pকাশ কেরেছন।

print | eখেনা ধরা-েছাঁয়ার বাiের িফিলপাiেনর ছয় কমর্কতর্ া | pথম পাতা http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/19635/eখেনা-ধ...

2 of 2 1/15/2019, 10:50 AM


