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• িবএফআইইউর িবেশষ অ স ান 
• এমিড ও ীর নােম অেথর লনেদন 
• আেয়র উৎস খিতেয় দখেত িচ  
• অপসারেণ ব া িনেত ি য়া  

বসরকাির াশনাল িডট অ া  কমাস (এনিসিস) াংেকর ব াপনা পিরচালক (এমিড) মাসেলহ উি ন আহেমেদর াংক 
িহসােব ায় ৩৫ কা  টাকা পেয়েছ বাংলােদশ াংক। াংেকর ঋণ হীতার টাকা ছাড়াও পরামশক ও আিথক িত ান এবং 
শয়ারবাজার থেকও ত র িহসােব টাকা জমা হেয়েছ। 

বাংলােদশ িফ াি য়াল ইে িলেজ  ইউিনেটর (িবএফআইইউ) িবেশষ অ স ােন এ ত  বিরেয় এেসেছ। লত িবিভ  াংক, 
আিথক িত ান ও াকােরজ হাউেস এমিডর িনেজর ও ীর নােম এই অেথর লনেদন হেয়েছ। ৫  াংেক থাকা মাসেলহ 
উি েনর িহসাব জ  কেরেছ িবএফআইইউ। াংক েলা হেলা এনিসিস, য না, াইম, িস  ও ি িময়ার। একই সে  িরলােয়  
ফাই া  ও ই ার াশনাল িলিজংেয়র িহসাবও জ  কেরেছ সং া । িবেশষ অ স ান িতেবদেন িবএফআইইউ বেলেছ, 

াংেকর শীষ পযােয় থাকা অব ায় িতিন মতার অপ বহার, ন িত ও কর ফ িকর মা েম িব ল পিরমাণ অৈবধ অেথর মািলক 
হেয়েছন। মাসেলহ উি ন আহেমেদর আেয়র উৎস ও স েদর িবষেয় খিতেয় দখেত জাতীয় রাজ  বাড ও ন িত দমন কিমশেন 
( দক) িচ  দওয়া হেয়েছ। ত েক অপসারেণর জ  েয়াজনীয় ব া িনেত ি য়া  কেরেছ বাংলােদশ াংক। আইনগতভােব 
অথ পাচার ও স ােস অথায়েনর িবষয়  খিতেয় দেখ িবএফআইইউ। বাংলােদশ াংেকর কমকতারাই পিরচালনা কেরন 
িবএফআইইউ। জানেত চাইেল িবএফআইইউর ধান আ  হনা মাহা. রাজী হাসান গতকাল রাববার রােত থম আেলােক বেলন, 
নগদ লনেদেনর ত  পযােলাচনা করেত িগেয় ত র িহসােব িক  গরিমল মেন হেয়েছ। আরও িবশদ তদে র জ  ত র িহসাব েলা 
জ  করা হেয়েছ। আইন অ যায়ী, পরবত  পদে প িনেত িবিভ  সং ায় পাঠােনা হে । মাসেলহ উি ন আহেমদ ২০১৫ সাল পয  
য না াংেক উপ ব াপনা পিরচালক (িডএমিড) িহেসেব কমরত িছেলন। ২০১৫ সােলর ৯ িডেস র িতিন এনিসিস াংেক 
অিতির  ব াপনা পিরচালক (এএমিড) িহেসেব যাগ দন। ২০১৭ সােলর আগে  িতিন এনিসিস াংেকর এমিডর দািয়  নন। 
মাসেলহ উি ন আহেমদ গতকাল রােত এসব অিভেযােগর িবষেয় থম আেলােক বেলন, ‘৩০ বছেরর চাকিরজীবেন আিম অেনক 
দিশ-িবেদিশ াংেক িছলাম। িবিভ  িব িব ালেয় িশ কতা কেরিছ। একটা জিম িবি  কেরিছ ৪ কা  টাকায়। আমার ীও 

চাকিরজীবী। আমার াংক িহসােব কােনা অৈবধ অথ জমা হয়িন। সব টাকার িহসাব আিম িদেত পারব।’ ত র দািব, ‘আিম যন 
কারও আে ােশর িশকার না হই।’ 

কান াংেক কত টাকা: িবএফআইইউর তদ  অ যায়ী, ৫ াংক, ২ আিথক িত ান ও ৪  াকােরজ হাউেস ায় ৩৫ কা  
টাকা জমা হেয়েছ। এর মে  এনিসিস াংক ভবন শাখায় ত র িহসােব িত মােসর বতন বাবদ জমা হয় ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৮৪০ 
টাকা। তেব ওই শাখােতই িতিন এক  বেদিশক ার িহসাব খােলন, যােত িবিভ  সমেয় জমা হয় ৫ হাজার ডলার। আর গত ৩১ 
জা য়াির জমা হয় ৮ হাজার ডলার। ২০১৫ সােলর শেষ এনিসিস াংেক যাগদান করেলও ত র য না াংেকর িহসােব িনয়িমত 
টাকা জমা হেয়েছ। য না াংেক িনেজর নােম এক  ও ী না শারিমেনর সে  যৗথ এক  িহসাব রেয়েছ। এেত জমা হেয়েছ 
যথা েম ৬ কা  ও সােড় ৩ কা  টাকা। এভােব য না াংেকর িহসােব সােড় ৯ কা  টাকা জমা হেয়েছ। এর মে  য না ও 
এনিসিস াংেকর াহক ওেয় ান ইি িনয়ািরং একাই িদেয়েছ ৪ কা  টাকা। এই টাকা জমা হেয়েছ ২০১৮ সােলর ৫,১২, ১৫ ও 
২৫ এি ল। িদ িস  াংেক মাসেলহ উি ন আহেমদ, ত র ী না শারিমন ও ত েদর যৗথ িমেল িতন  িহসাব রেয়েছ। এসব 
িহসােব িবিভ  সমেয় জমা হেয়েছ সােড় ৬ কা  টাকা। াইম াংেকর ইসলািম াংিকং শাখায় ত র নােম থাকা িহসােব জমা 



হেয়েছ ৪ কা  ৩৩ লাখ টাকা। ি িময়ার াংেক থাকা িহসােব জমা হেয়েছ ২ কা  ৮ লাখ টাকা। এ ছাড়া িরলােয়  ফাই াে  
ত র নােম রেয়েছ ৪ কা  টাকা ও ই ার াশনাল িলিজংেয় ২ কা  টাকার ময়ািদ আমানত। পাশাপািশ শয়ারবাজাের িবিনেয়াগ 
করেত িনেজর নােম ৪  াকােরজ হাউেস িহসাব েলেছন মাসেলহ উি ন আহেমদ। এসব িহসােব জমা রেয়েছ ২ কা  ২৬ লাখ 
টাকা। াকােরজ হাউস েলা হেলা িস  াকােরজ, এনিসিস াংেকর িসিকউির জ, িসএসএমএল িসিকউির জ ও ই-
িসিকউির জ। 

কারা িদল এত টাকা: তদে  উেঠ এেসেছ, য না াংেক থাকা মাসেলহ উি েনর াংক িহসােব িনয়িমত িভি েত টাকা জমা 
িদেয়েছ াহক িত ান ওেয় ান ইি িনয়ািরং। ২০১৮ সােলর এি ল মােসই চার দফায় ১ কা  কের ৪ কা  টাকা জমা কেরেছ 
ওেয় ান ইি িনয়ািরং। এ াহক িত ােনর কােছ য না ও এনিসিস াংেকর ঋণ রেয়েছ। 

আর সই টাকার মে  িরলােয়  ফাই াে  ৩ কা  টাকা ও ১ কা  টাকার ময়ািদ আমানত িহসাব খােলন মাসেলহ উি ন। 
আবার ই ার াশনাল িলিজংেয়ও ২ কা  টাকার আমানত িহসাব েলেছন িতিন। এর জাগানদাতা ওেয় ান ইি িনয়ািরং। 
ওেয় ান ইি িনয়ািরং স েক মাসেলহ উি ন আহেমদ বেলন, ‘চাকিরজীবেন কখেনাই এই িত ান আমার াহক িছল না। 
এনিসিস াংেক যাগদােনর আেগই তারা দ মও ফ িবধা িনেয় টাকা পিরেশাধ কের চেল যায়। তারা ঋেণর জ  এেলও িদইিন। 
তেব তােদর কােছ জিম িবি  কেরিছ। সই ৪ কা  টাকা  আিথক িত ােন জমা কেরিছ।’ তদ  িতেবদন অ যায়ী, গত বছর 
আ িলয়ায় ৫১ লাখ টাকায় এক  জিম িবি  কেরন িতিন। তেব তা িত ান ওেয় ান ইি িনয়ািরংেয়র কাছ থেক হণ কেরন 
৪ কা  টাকা। তদ  অ যায়ী, িস  াংেক থাকা িহসােব টাকা জমা কেরেছন এনিসিস াংেকরই একজন কমকতা। ২০১৮ সােলর 
৩ িডেস র িতিন ৪৫ লাখ টাকা জমা কেরন, পরিদনই সই টাকা উ েয় নন। পের ওই টাকা িদেয় স য়প  কনা হয়। এনিসিস 

াংেকর চয়ার ান ন নওয়াজ সিলম গতকাল রােত থম আেলােক বেলন, ‘ রাববার গভনেরর সে  এ িনেয় আমরা দখা 
কেরিছ। আমরা জািনেয়িছ, দাষী মাণ হেল আমরা ব া নব। তেব িনেদাষ কাউেক যন অপরাধী না বানােনা হয়।’ 

আয়কর িববরণীেত যা আেছ: মাসেলহ উি ন আহেমদ গত বছেরর ৩০ নিভি ক এনিবআের দািখল করা িববরণীেত বেলেছন, 
ত র কােছ সব িমেল ২ কা  ৬৭ লাখ টাকা জমা আেছ। এেত  এনিসিস াংেকর িহসাব জমা িদেয়েছন। উে খ কেরেছন, 
২০১৭-১৮ অথবছের ৮৮ লাখ টাকা আয় কেরেছন। আর অ  কােনা াংেক থাকা টাকা বা শয়ারবাজােরর আেয়র িহসাব দািখল 
কেরনিন। িবএফআইইউ বলেছ, আয়কর িববরণীেত িতিন অসত  ত  িদেয়েছন, যা অথ পাচার িতেরাধ আইন, ২০১২–এর ২ (শ) 
মাতােবক ‘কর সং া  অপরাধ’। বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর সােলহউি ন আহেমদ এ িনেয় থম আেলােক বেলন, 
াংেকর এমিডরা এখন িনয়মকা ন মেন চলেছন না। পষেদর পিরচালকেদর িনেদেশ চলেত হে  ত েদর। ত রা সাধারণ 

আমানতকারীেদর াথ দখেছন না। এ কারেণই এমন ঘটনা ঘটেছ। যটা েরা াংক খােতর জ  ঃখজনক। 


