
এবার অথ পাচােরর তথ  খঁুজেছ বাংলােদশ ব াংক
এনিসিস ব াংক এমিড মাসেলহ উি েনর নীিত

াশনাল  িডট অ া ড কমাস  ব াংেকর  (এনিসিস)  ব ব াপনা  পিরচালক মাসেলহ  উি ন  আহেমেদর
িব ে  অৈবধ লনেদেনর সে  এবার  িবেদেশ অথ পাচােরর তথ  খঁুজেছ বাংলােদশ ব াংক। ইিতমেধ
িবএফআইইউ িবিভ  ব াংক ও শয়ারবাজাের অৈবধভােব অিজত ৩৫ কািট টাকার খাজঁ পেয়েছ। নীিতর
মাধ েম  অিজত  স দ িতিন  িবেদেশ  পাচার  কেরেছন  িকনা  সিট  খিতেয়  দখেত  বাংলােদশ  ব াংেকর
বাংলােদশ িফ াি য়াল ইে টিলেজ  ইউিনট-িবএফআইইউ ও াশনাল বাড  অব রিভিনউ  এনিবআর
কতৃপ  যৗথভােব কাজ  কেরেছ। এিদেক গতকাল এনিসিস ব াংেকর বাড িমিটংেয়  িবষয়িট িনেয়
আেলাচনা হেয়েছ। আেলাচনায় একািধক বাড সদ  মাসেলহ উি নেক অপসারণ করার পে  থাকেলও
শীষ একিট প  তােক অপসারণ করেত চাে  না বেল জানা গেছ। বােডর একািধক সদে র সে  কথা
বেল  িবষয়িট  জানা  গেছ।  জানা  গেছ,  মাসেলহ  উি ন  আহেমদ  ২০১৫  সাল  পয  যমুনা  ব াংেক
উপব ব াপনা  পিরচালক (িডএমিড) িহেসেব কমরত িছেলন।  ২০১৫ সােলর  ৯ িডেস র িতিন  এনিসিস
ব াংেক অিতির  ব ব াপনা পিরচালক (এএমিড) িহেসেব যাগ দন। ২০১৭ সােলর আগে  িতিন এনিসিস
ব াংেকর এমিডর দািয়  নন। এমিড হওয়ার পেরই তার ব াংক অ াকাউে ট অৈবধ স য় বাড়েত থােক।
তেব যমুনা  ব াংেক থাকা  অব ায় িবিভ ভােব কর ফািঁক িদেয় তার অৈবধ স দ অজেনর মাণ পাওয়া
গেছ। বাংলােদশ িফ াি য়াল  ইে টিলেজ  ইউিনেটর  (িবএফআইইউ) তদে  বিরেয়  আেস মাসেলহ

উি ন ঘুষ নীিত ও কর ফািঁকর মাধ েম অৈবধ স দ অজন কেরেছন। িবিভ  ব াংক, আিথক িত ান ও
শয়ারবাজাের কেয়কিট াকােরজ হাউেস মাসেলহ  উি ন  ও তার ী  লনুা  শারিমেনর নােম একািধক

অ াকাউে ট অৈবধ লনেদন হেয়েছ। এসব লনেদন এনিসিস,  যমুনা, াইম, িসিট ও ি িময়ার ব াংক ও
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িরলােয়  ফাই া  এবং ই টার াশনাল িলিজংেয়র অ াকাউে টর মাধ েম করা হেয়েছ। অৈবধ লনেদেনর
মাণ পাওয়ায় বাংলােদশ ব াংক সংি  িহসাব েলা জ  কেরেছ। িবএফআইইউর অ স ােন বলা হেয়েছ,

ব াংেকর শীষ পযােয় থাকা অব ায় িতিন মতার অপব বহার, নীিত ও কর ফািঁকর মাধ েম িবপুল পিরমাণ
অৈবধ  অেথর  মািলক হেয়েছন। এসব নীিতর তদ  করেত নীিত  দমন কিমশেন  িচিঠ িদেয়  পদে প
নওয়ার অ েরাধ করা হেয়েছ। িবিভ ভােব নীিতর মাধ েম অিজত অেথর উৎস িনেয় নীিত দমন কিমশন
দক ও এনিবআর কাজ  কেরেছ। বাংলােদশ ব াংেকর িবএফআইইউ িবভাগ তার  িট অ াকাউে ট

িবেদশ থেক অথ আসার মাণ পেয়েছ। এনিসিস ব াংক ভবন শাখায় এমিড িহেসেব িত মােসর বতন
বাবদ জমা হয় ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৮৪০ টাকা। একই শাখায় তার বেদিশক মু ার িহসাব (এফিস অ াকাউ ট)
রেয়েছ, যখােন িবিভ  সমেয় ৫ হাজার ডলার জমা হেয়েছ। সবেশষ গত ৩১ জা য়াির জমা হয় ৮ হাজার
ডলার। কারা এবং কন এই অথ িদেয়েছ তার কােনা উৎস দখােত পােরনিন এমিড। ধ ুিবেদশ থেক অথ
এেসেছ নািক িবেদেশ িতিন অথ পািঠেয়েছন এখন সিট খিতেয় দখা  কেরেছ িবএফআইইউ, দক ও
এনিবআর। জানা গেছ, ২০১৫ সােল এনিসিস ব াংেক অিতির  এমিড িহেসেব যমুনা ব াংক থেক এনিসিস
ব াংেক যাগদান  করার  পেরও যমুনা  ব াংেক িনেজর ও ী  লনুা  শারিমেনর  সে  যৗথ একিট িহসােব
লনেদন কেরেছন। যখােন িবিভ  সময় একািধক ব ি  টাকা  জমা  িদেয়েছন। এসব টাকা  আবার িতিন
শয়াবাজােরও িনেয়েছন। এসব অ াকাউে ট িকেসর টাকা জমা বা উে ালন কেরেছন তার কােনা উৎস িতিন
দখােত পােরনিন। এই অ াকাউে ট মাট ৯ কািট টাকা জমা হেয়েছ। এই অ াকাউে ট ৯ কািট টাকার চার
কািট টাকা জমা কেরেছ এনিসিস ব াংেকর ঋণ হীতা ওেয় ান ইি িনয়ািরং। এই চার কািট টাকা জিম

িবি র অথ িহেসেব িনেয়েছন। তেব িত ানিটর কােছ জিম িবি  কেরেছন ৫১ লাখ টাকায় এবং হণ
কেরেছন চার কািট টাকা। যা পুেরাপুির অৈবধ। শয়ারবাজাের চারিট অ াকাউ ট রেয়েছ তার নােম। এ েলা
হেলা- িসিট াকােরজ, এনিসিস ব াংক িসিকউিরিটজ, িসএসএমএল িসিকউিরিটজ ও ই-িসিকউিরিটজ। এসব
অ াকাউে ট তার িবিনেয়াগ রেয়েছ ২ কািট ২৬ লাখ টাকা। এ ছাড়া িসিট ব াংেক মাসেলহ উি ন আহেমদ,
তার ী লনুা শারিমেনর আলাদা ও যৗথ িমেল িতনিট িহসােব সােড় ৬ কািট টাকা রেয়েছ। াইম ব াংেকর
ইসলামী ব াংিকং শাখায় তার নােম থাকা িহসােব জমা হেয়েছ ৪ কািট ৩৩ লাখ টাকা। ি িময়ার ব াংেক
থাকা িহসােব জমা হেয়েছ ২ কািট ৮ লাখ টাকা। এসব অেথর বধ কােনা উৎস তার নই। এত টাকা
িনেজর অ াকাউে ট থাকার পেরও আয়কর িববরণীেত িতিন িলেখেছন তার কােছ  মা  ই কািট টাকা  
রেয়েছ। স ণূ িমথ া তথ  িদেয় কর ফািঁক িদেয়েছন এনিসিস ব াংেকর এমিড। এনিবআের দািখল করা
িববরণীেত বেলেছন,  তার কােছ সব িমেল ২  কািট ৬৭ লাখ টাকা জমা আেছ। িবষয়িট জানেত চাইেল
িবএফআইইউ ধান আবু হনা মা. রািজ হাসান বেলন, আমরা াথিমক তদ  কের দক ও এনিবআরেক
িচিঠ িদেয়িছ। বাংলােদশ ব াংক তার িব ে  আইনগত পদে প নেব। আমরা অৈবধ িহসােবর সব তথ
খিতেয় দখিছ। অথ পাচার িবষয়িট দক ও এনিবআেরর সে  তদ  করা হেব।
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