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িবআইডাি উ এর অথ আ সাৎ: মামলাও শষ হয় না উ ার হয় না টাকাও 

িনজ  িতেবদক     
 
 

 
জনতা াংেকর িহসাব থেক ায় ১৯ কা  টাকা আ সােতর অিভেযােগ আটক হেয়িছেলন বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন 
ক পে র (িবআইডাি উ এ) এক িহসাবর ণ কমকতা। ৯ বছর আেগ করা মামলায় াংেকর ১৮ কমকতােকও আসািম কেরিছল 
ন িত দমন কিমশন ( দক)। জািলয়ািতর মা েম অথ আ সােতর অিভেযাগ মািণত হেল আইন অ যায়ী ১০ বছর থেক 

যাব ীবন কারাদ  হেত পাের। এরই মে  ায় আট বছর কারাগাের কা েয়েছন ধান আসািম। আর সময়মেতা টাকা উ ার কের 
াংেক রাখা স ব হেল বীমা তহিবেল ৯ বছের দ বাবদ যাগ হেতা ায় ই কা  টাকা, যা থেক বি ত হেলন 

িবআইডাি উ এর কমচারীরা। 
সই মামলা এখেনা িন ি  হয়িন, টাকাও উ ার হয়িন। অিভেযাগ মাথায় িনেয় এরই মে  মারা গেছন াংেকর এক কমকতা। 

চাকিরজীবন শষ কেরেছন ১৪ জন, তেব মামলার তািরেখ তািরেখ নিথপ  িনেয় আদালেত হািজরা দওয়া থেক ত েদর রহাই 
মেলিন এখেনা। 

ঢাকায় জনতা াংেকর রানা প ন শাখায় িবআইডাি উ এর প বীমাসং া  িহসাব  পিরচালনা করেতন সং ার সহকারী 
িহসাব কমকতা আ স সালাম খান। ২০১০ সােলর নেভ ের ত র িব ে  মিতিঝল থানায় মামলা কের সং া । এরপর দক তদ  
কের িতেবদেন উে খ কের, ২০০৭ থেক ২০১০ সােলর মে  সং া র কমকতা-কমচারীেদর প বীমা তহিবেলর ১৮ কা  ৮৯ 
লাখ টাকা আ সাৎ কেরন আ স সালাম। ৬৫২  চক জাল কের, য়া প-অডার তির কের, এসএস কােড জাল সই কের িতিন 
ওই অথ আ সাৎ কেরন। দেকর 
অিধকতর তদ  িতেবদেনর প চ া েড়ই মামলার এক ন র আসািম আ স সালােমর জািলয়ািতর ত , আলামত ও িববরণ 
আেছ। 
২০১৭ সােলর মােচ অিধকতর তদ  িতেবদন দািখল করা হয় ঢাকা মহানগর িবেশষ জজ আদালেত (নং ১০)। তােত অিভ  ১৯ 
আসািমর মে  ১৮ জনই াংক কমকতা। ত েদর িব ে  অিভেযাগ, যাচাই-বাছাই না কের, অথবা অসৎ উে ে  মতার 
অপ বহার কের আ স সালাম খানেক ত রা অথ আ সােত সহেযািগতা কেরন। 

িতেবদেন আসািমর তািলকায় ১৮ ন ের আেছ কিবর আহমেদর নাম। অিভ  াংক কমকতােদর য িতনজন এখেনা অবসের 
যানিন, ত েদর একজন িতিন। ায় চার বছর ধের সংঘ ত আ সােতর একটা সমেয় প চ মােসর জ  িতিন জনতা াংেকর ওই 
শাখায় সেক  অিফসার িহেসেব কমরত িছেলন। পািসং অিফসার িহেসেব কেয়ক  ভাউচাের ত র সই িছল। জনতা াংক ধান 
কাযালেয়র তদে  ত েক অিভেযাগ থেক অ াহিত দওয়া হেয়েছ। দেক ি গত নািনেত ত র া া সে াষজনক বেল ম  
করা হেয়েছ। এমনিক অিধকতর তদে র পর দেকর চাজিশেটও বলা হেয়েছ, কিবর আহেমদ ‘িনয়মা যায়ী ন ওয়াক িহেসেব 
ি তীয় া রকারী িহেসেব ভাউচাের া র কেরেছন।’ এর পরও মামলা থেক ত র অ াহিত মেলিন। দক বলেছ, আদালেত 
চাজিশট হীত হওয়ায় ড়া  িস া  নওয়ার এখিতয়ার আদালেতরই। আবার আদালত থেক বলা হেয়েছ, দকই চাজিশট থেক 
ত র নাম বাদ িদেত পারত।  
২০১৭ সােলর জা য়াির মােস দক চয়ার ােনর উপি িতেত ি গত নািনেত হািজর হেয় িনেজর অব ান া া কেরিছেলন 
কিবর। সিদেনর নািনর িববরণীেত উে খ করা হয়, ‘ত র উপ ািপত ব  কিমশেনর িনকট সে াষজনক মেম তীয়মান হয়। 



িক  এই মামলায় দািখল ত চাজিশট িব  আদালত ক ক হীত হওয়ায় কিমশন আসািমেক কােনা ধরেনর িতকার িদেত স ম 
নয়।’ 

ি গত নািনর পযেব ণ আ ািনকভােব দক থেক আদালেত জানােনা হয়িন। বরং অিধকতর তদ  িতেবদেন ত র নাম 
রেখ দওয়া হেয়েছ। ফেল কােনা িতকার পানিন কিবর আহেমদ। আদালেত ের ের া  কিবর আহেমদ কােলর ক েক 

বলেলন, ‘ি ি পাল অিফসার থেক িসিনয়র ি ি পাল অিফসার হেয়িছলাম, ৯ বছর ধের স পেদই পেড় রেয়িছ। আমার সে র 
অেনেকই িজএম, িডএমিড হেয়েছন। কােনা দাষ না কেরও কিরয়াের িপিছেয় পড়লাম।’ 
এখন অবসেরর িদন নেছন কিবর, আর খ জ রাখেছন মামলার পরবত  তািরেখর। কতবার আদালেত গেছন স ক সং া জানােত 
পােরনিন। তেব ৯ বছের গেড় িত মােস এক থেক ইবার আদালেত হািজর িছেলন, সই িহসােব অ ত ৭০ িদন গেছন রান 
ঢাকার আদালত া েণ। আইনজীবীর িফ, আ ষি ক খরচ িমিলেয় ১৮ জন াংক কমকতার েত েকর পেকট থেক িতন থেক 
চার লাখ টাকা কের বিরেয় গেছ। আর কমঘ া, মানিসক চােপর িহসাব কেরনিন কিবর। ত র , ‘চাকির, ি গত জীবেনর এ 

িত ক রণ করেব?’  
মামলা চলাকােলই অবসের িগেয়িছেলন জনতা াংেকর রানা প ন শাখার অ ািস া  এি িকউ ভ অিফসার জমেশর আলী। 
ই বছর রােগ েগ গত বছেরর অে াবের িতিন মারা যান। মাবাইল ফােন ত র ছাট মেয় বেলন, ‘বাবার থিলেত ক া ার 

হেয়িছল। ই বছর ভয়াবহ অ  িছেলন। শেষর িদেক ডায়ািলিসস িনেত হেতা বােডেম। অেনক খরচ, বাবা টাকার অভােবর মে ই 
মারা গেছন।’ িতিন জানান, মামলা িন ি  না হওয়ায় পনশেনর টাকা দয়িন াংক। িচিকৎসার জ  অেনক ঋণ হেয়েছ ত েদর। 
পনশন পেল সই ঋণ শাধ হেব এই আশায় আেছ পিরবার। 

মামলার সা ী ৪৯ জন। ২৭ জেনর সা  হেয়েছ, বািকেদর শষ হেব মামলার পরবত  পেব। 
মামলা আর কত িদন চলেত পাের স িবষেয়  কােনা জবাব নই আইনজীবীেদর। তেব ত রাও মেন কেরন, মামলা িন ি  না 
হওয়ায় ত অপরাধীর সাজা যমন িবলি ত হে , তমিন িনেদাষ য রা ত েদরও ভাগাি  হে । খায়া যাওয়া অথও উ ার হে  
না।  

ি ম কােট দেকর পে  মামলা পিরচালনাকারী আইনজীবী রশীদ আলম খান জানান, য়া ড েম  বািনেয় রাে র অথ 
আ সােতর অপরােধ দ িবিধর ৪৬৭ ধারায় সেবা  শাি র িবধান রাখা হেয়েছ যাব ীবন আর সবিন  ১০ বছেরর কারাদ , সে  
জিরমানা। এই শাি র পিরমাণ অপরােধর িতর ওপর িনভর করেব। তারণার দােয় সাত বছর কারাদ সহ জিরমানার িবধান 
রেয়েছ। এ ছাড়া য়া কাগজপ  বানােনার অপরােধ ৪৬৭ ধারার ায় শাি র িবধান আেছ দ িবিধর ৪৭১ ধারায়। 

াংক কমকতােদর আইনজীবী বারহান উি ন আহেমদ বেলন, মামলার ল অিভ  িবআইডাি উ এর সহকারী িহসাব কমকতা। 
ই মামলায়ই িতিন ল আসািম। এই কারেণও হয়েতা সময় লাগেছ। আসািম না আসা, আেরা নানা কারণ থাকেত পাের। িতিন 

বেলন, ‘ াংেকর সবাই তা আর দাষী নয়, কেয়কজন তা জােনই না, অথচ সবাই সাফার করেছ।’ 
ধান আসািম আ স সালােমর পে  মামলা লড়েছন অ াডেভােকট মােজ র রহমান মা ন। ত র মেত, তদ  ি য়ায় েলর 

কারেণই বিশ সময় লাগেছ। এত বড় ঘটনায় িবআইডাি উ এর মা  একজেনর ওপর দায় চািপেয় ত অপরাধীেদর আড়াল করার 
চ া হে  বেল ত র অিভেযাগ। 
দেকর পে  এই মামলা পিরচালনাকারী আইনজীবী মাশাররফ হােসন কাজল কােলর ক েক বেলন, িবআইডাি উ এর ায় ২০ 
কা  টাকা আ সােতর ঘটনায়  মামলা হেয়েছ। মািনল ািরং আইেন দােয়র হওয়া মামলা েত সা হণ শষ হেয়েছ। এখন 
ি তক উপ াপেনর জ  িদন ধায রেয়েছ। আেরক  মামলা হেয়েছ য়া ড েম  বািনেয় রাে র অথ আ সােতর অিভেযােগ। এ 

মামলা র সা হণ চলেছ। এ  ত স  হেব বেল আশা কাশ কেরন িতিন। 
িবচার স  হেত এত দির হওয়ার কারণ জানেত চাইেল কাজল বেলন, এই মামলা েলা বশ ণ। এ ছাড়া এ মামলা একবার 
অিভেযাগপ  জমা দওয়ার পর আদালত নরায় তদে র িনেদশ িদেল, স  স  কের অিভেযাগপ  দািখল করেত বশ সময় 
লেগেছ। 

 


