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িরজাভর্  চুিরর দােয় িরজাল কমািশর্য়াল বয্াংিকং কেপর্ােরশেনর (আরিসিবিস) িব েd যুkরাে র
আদালেত মামলা করেত যােc বাংলােদশ বয্াংক। iিতমেধয্ চার সদেসয্র eকিট pিতিনিধ দল
যুkরাে  যাoয়ার সব psিত সmn কেরেছ।

আজ দেলর সদসয্রা ঢাকা তয্াগ করেবন। তারা 28 জানুয়াির েথেক 1 েফbয়াির পযর্n
েসখােন aবsান করেবন। বাংলােদশ বয্াংেকর eকািধক িব s সূt িবষয়িট িনি ত কেরেছ।
শিনবার িনবর্াহী পিরচালক o মুখপাt েমা. িসরাজলু iসলাম যুগাnরেক বেলন, হয্াঁ, pিতিনিধ
দল েরাববার (আজ) যুkরাে র uেdেশ ঢাকা তয্াগ করেব।

জানা েগেছ,  আরিসিবিসর িব েd মামলার েkেt সব ধরেনর সহায়তা েদেব যুkরাে র
েফডােরল িরজাভর্  বয্াংক aব িনuiয়কর্ । তেব যুkরাে  pচিলত রীিত aনুযায়ী, e ধরেনর
ঘটনার পর িতন বছেরর মেধয্ মামলা না করেল তার t কেম যায়।

আর e লেkয্ আগামী 3 েফbয়ািরর মেধয্ মামলা করেত চায় বাংলােদশ বয্াংক। মামলার
জনয্ আজ রােত বাংলােদশ ফাiনয্ািnয়াল iনেটিলেজn iuিনেটর uপেদ া েদবpসাদ েদবনাথ,
aয্াকাunস aয্াn বােজিটং িবভােগর সােবক িডিজeম বতর্ মােন মহাবয্বsাপক েমা. জােকর
েহােসন eবং িবeফআiiuর যুg পিরচালক েমাহাmদ আবদরু রব যুkরাে র uেdেশ ঢাকা

  যুগাnর িরেপাটর্
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2018 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব,
aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

ছাড়েবন। আর বতর্ মােন লnেন aবsানরত বাংলােদশ বয্াংেকর আiনজীবী আজমাললু েহােসন
িকuিস েসখান েথেক যুkরাে  যােবন।

জানা েগেছ, বাংলােদশ বয্াংেকর পেk মামলািট করেব যুkরাে  িনেয়াগ েদয়া দiু ল’ ফামর্।
মামলার পর pেয়াজনীয় সহায়তার জনয্ বাংলােদেশর pিতিনিধ দেলর সে  িনuiয়কর্  েফেডর
pিতিনিধ দল িফিলপাiেন যােব।

2016 সােলর 4 েফbয়াির যুkরাে র েফডােরল িরজাভর্  বয্াংক aব িনuiয়েকর্  রিkত
বাংলােদশ বয্াংেকর aয্াকাun েথেক ভুয়া েপেমn aডর্ ােরর িবপরীেত 10 েকািট 10 লাখ
ডলার চুির হয়। eর মেধয্ লংকায় যাoয়া দiু েকািট ডলার িবতরণ হoয়ার আেগi েফরত
পায় বাংলােদশ।

আর িফিলপাiেন যাoয়া আট েকািট 10 লাখ ডলােরর মেধয্ েদশিটর আদালেতর িনেদর্ েশ pায়
েদড়  েকািট  ডলার  েফরত  আেস।  eর  পর  েথেক  পুেরা  aথর্  েফরত  পাoয়ার  দািব
েজারােলাভােব pিতি ত হেয়েছ। eখন বািক ছয় েকািট 60 লাখ ডলার েফরত পাoয়ার জনয্
মামলা করা হেc।

eসব aেথর্র মেধয্ 14 িমিলয়ন ডলার ছাড়া বািক aেথর্র েখাঁজ পাoয়া েগেছ। যার বড়
aংশi েদশিটর আদালেতর িনেদর্ েশ ি জ হেয় আেছ। বাংলােদশ বয্াংেকর িরজাভর্  চুিরর ঘটনায়
আরিসিবিসর সােবক শাখা বয্বsাপক মায়া সােnাস েদ iেতােক সmpিত 32 েথেক 56 বছেরর
কারাদ  o 10 েকািট 90 লাখ ডলার জিরমানার আেদশ িদেয়েছন িফিলপাiেনর আদালত।
ei সাজার মধয্ িদেয় aথর্ পাচােরর ঘটনায় মায়া আiনগতভােব েদাষী সাবয্s হেয়েছন।

eর আেগo িফিলপাiেনর িবিভn আদালেত আরিসিবিসর িব েd মামলা দােয়েরর িবষয়িট uেঠ
eেসেছ। যুkরাে র েকndীয় েগােয়nা সংsা eফিবআiেয়র eক তদেn uেঠ আেস, হয্ািকংেয়র
মাধয্েম বাংলােদশ বয্াংেকর িরজােভর্ র aথর্ চুিরর ঘটনা ঘেটেছ। চুিরর সে  বাংলােদশ বয্াংেকর
কারo েয সmৃkতা েনi, েসিটo পির ার হয়। eসব কারেণ আরিসিবিসর িব েd মামলা
কের aথর্ েফরত পাoয়া সহজ হেব বেল মেন করেছন সংি রা।
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