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ব ল আেলািচত ফারমাস ব াংক জািলয়ািতর মাধ েম ায় ৫০০ কািট টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ। এর
মেধ  এক পিরবােরর পেটই  গেছ  ৩০০ কািট  টাকার বিশ।  এ  পিরবারিট  হে  ব াংেকর সােবক

ভাবশালী পিরচালক ও অিডট কিমিটর সােবক চয়ারম ান মাহববুলু হক িচশতী ওরেফ বাবলু িচশতী।

তার ী রাজী িচশতী, ছেল রােশ ল হক িচশতী ও কেলজপড়ুয়া মেয় িরিম িচশতীর নােম এসব টাকা
হািতেয় নয়া হেয়েছ। বাংলােদশ ব াংক ও নীিত দমন কিমশেনর ( দক) আলাদা িট তদ  িতেবদেন
এসব তথ  উেঠ এেসেছ।

এিদেক বাংলােদশ ব াংক থেক ফারমাস ব াংেকর ওপর তির তদ  িতেবদনিট দেক পাঠােনা হেয়েছ।
এর সূ  ধের দক আরও িবশদ অ স ান কেরেছ। তােদর অ স ােন ব াংেকর সােবক পিরচালক বাবলু
িচশতীর অিব া  সব  জািলয়ািতর ঘটনা  উেঠ  আেস।  দক এখন িচশতী  পিরবােরর  সব  স েদর
অ স ান  কেরেছ।

িতেবদন িট িবে ষণ কের দখা যায়, ফারমাস ব াংেক বলেত গেল কােনা ধরেনর ব াংিকং িনয়মাচার

  িমজান মািলক ও দেলায়ার
েসন
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মানা হয়িন। বাবলু িচশতীর মৗিখক িনেদেশ ব াংক কমকতারা শত শত কািট টাকার লনেদন কেরেছন।
ব াংক থেক নগদ টাকা দয়ার ে  কােনা চক বা কােনা িলিখত নয়ারও েয়াজন বাধ কেরনিন।

এসব ছাড়াই িচশতীর মৗিখক িনেদেশ ব াংক থেক টাকা দয়া হেয়েছ। তেব এসব টাকার বিশরভাগই
গেছ িচশতীর পিরবােরর সদ  ও তােদর াথসংি  ব ি  ও িত ােনর িহসােব। পের এসব অথ

িচশতী িনেজর ক ায় িনেয়েছন।

চিলত িনয়েম ব াংক থেক টাকা তলুেত হেল চক বা পেম ট িদেত গেল িলিখত আেদশ িদেত হয়। এ
ছাড়া টাকা তালার কােনা েযাগ নই। িক  ফারমাস ব াংেক িচশতীর বলায় এসব িকছইু লােগিন।

এ  িবষেয়  ক ীয়  ব াংেকর  সােবক  গভনর  সােলহউি ন  আহেমদ  বেলন,  ব াংক  পিরচািলত  হয়
কাগজপে র িভি েত। একিট ব াংেক শাসেনর কতটু  ঘাটিত থাকেল এমন জািলয়ািত ঘটেত পাের, তা
ভেব দখার িবষয়। এসব ঘটনার সে  যসব ব ি  বা ব াংকার জিড়ত তারা যতই ভাবশালী হাক না
কন, তােদর িব ে  কেঠার ব ব া িনেত হেব। তা না হেল ব াংিকং ব ব ায় আ ার িচর ধরেব।

িতেবদন িটেত আরও দখা গেছ, এসব অথ তেুল নয়ার ে  িচশতী অিভনব কৗশল িনেয়েছন।
ভুয়া ব ি  ও িত ােনর নােম িবিভ  িহসাব খেুল ঋণ দয়া হেয়েছ। ঋেণর অথ একািধক িহসােব নগদ বা
প-অডার আকাের ানা র কের পের নগদ তুেল নয়া হেয়েছ। িচশতী পিরবােরর সদ েদর িহসােবও

নগদ জমা ও তালা হেয়েছ।

এ ি য়ার সে  ব াংেকর শীষ পযায় থেক শাখা ব ব াপকরা জিড়ত বেল তদে  মাণ পাওয়া গেছ।
এর মেধ  লশান শাখা থেক ১৩০ কািট, বকশীগ  শাখা থেক ১৪০ কািট ও অ া  শাখা থেক ৪২
কািট টাকা তালা হেয়েছ।

বাংলােদশ ব াংক ও দেকর িতেবদেন ায় একই ধরেনর তথ  িদেয় বলা হয়, ব াংেকর রাজধানীর
লশান শাখার ব ব াপক িজয়া উি ন আহেমদ ও জামালপুর জলার বকশীগ  শাখার ব ব াপক মা র

রহমান খােনর সহায়তায় িচশতী পিরবােরর িবিভ  িহসােব ১৬০ কািট টাকা জমা হেয়েছ। এ েলা বাবলু
িচশতী,  তার  ী  রাজী  িচশতী,  ছেল  রােশ ল  হক িচশতী  ও  মেয়  িরিম  িচশতীর িনজ  ও  তােদর

াথসংি  িত ােনর  নােম  িবিভ  িহসাব  থেক  জমা  হয়।  এ েলার  সবই  হেয়েছ  অৈবধভােব
সে হজনক লনেদেনর মাধ েম। যা মািন ল ডািরং িতেরাধ আইেন শাি েযাগ  অপরাধ বেল ম ব  করা
হেয়েছ।

িতেবদন িটেত আরও বলা হয়, বাবলু িচশতী, তার পিরবােরর সদ  ও তােদর াথসংি  িত ােনর
িহসােব ব াংেকর লশান শাখা থেক ২০১৩ সােলর ১৮ নেভ র থেক ২০১৮ সােলর ৩১ জা য়াির পয
১৩০ কািট ৩৮ লাখ টাকা জমা হেয়েছ। একই সে  ওই সমেয় ১২১ কািট টাকা তালা হেয়েছ।

ওই সমেয় শাখার ব ব াপক িহেসেব কমরত িছেলন িজয়া উি ন আহেমদ এবং দেলায়ার হাসাইন। মািন
ল ডািরং আইন অ যায়ী এসব লনেদেনর ঘটনায় ব াংেকর ধান কাযালেয় এবং সখান থেক বাংলােদশ
ব াংেক ক াশ ানেজকশন িরেপাট (িসিটআর) করার কথা। ১০ লাখ টাকার বিশ নগদ লনেদন হেলই এ
িরেপাট করেত হয়। ই ব ব াপকই এিট কেরনিন।

িতেবদেন বলা হয়, ব াংেকর জামালপুেরর বকশীগ  শাখার াহক বকশীগ  জটু ি নাস। এর এমিড
বাবলু িচশতীর ছেল রােশ ল হক িচশতী, চয়ারম ান তার ী রাজী িচশতী এবং িনবাহী পিরচালক বাবলু
িচশতী িনেজ। এ কা ািনর চলিত িহসােব ২০১৩ সােলর ১৮ নেভ র থেক ২০১৮ সােলর ৩০ জা য়াির
পয  মাট ১৩৮ কািট ৮৩ লাখ টাকা জমা হয় এবং তালা হয় ১৩৮ কািট ৭৩ লাখ টাকা। বকশীগ
শাখায় িহসাব খালা হেলও লনেদন স  হেয়েছ লশান শাখায়। কেয়কিট ছাট অে র লনেদন ছাড়া
সমদুয় অথ নগেদ জমা করা ও তালা হয়।

এ িবষেয় দেকর মহাপিরচালক মা.  মঈ ল ইসলাম বেলন,  ব াংেকর টাকা হািতেয় নয়ার এ  এক
অিভনব কৗশল। অেনক ঘটনাই  ব াংিকং  খােত এভােব ঘটেছ।  দখার িবষয় হে ,  যসব ব ি  বা

িত ােনর মাধ েম অৈবধ প ায় এসব টাকা লয়ািরং বা ানা র করা হয় সসব ব ি  বা িত ােনর
অি  আেছ িক না,  যিদ  থােক তাহেল  অ স ান  বা  তদে  তারাও  আসািম  হেব।  আর যিদ  তারা
পিরি িতর িশকার হন তেব রাজ সা ী হেবন।
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িতিন আরও বেলন, যসব িহসােব িচশতীর এসব অৈবধ লনেদন হেয়েছ স েলা তার িনেজর বা তার
িনজ  লাকজেনর িক না? যিদ হেয় থােক তাহেল তারা িচশতীর সহেযাগী িহেসেব িচি ত হেবন। িক
যিদ িহসাব েলা ভুয়াও হেয় থােক তাহেল এ িহসাব খলুেত যসব ছিব ও ভাটার আইিডর েয়াজন হয়
স েলা কােদর। এ দায়দািয়  ব াংকারেদর িনেত হেব। ব াংকারেদর সংি তার ওপর িনভর করেব তারা

আসািম হেব িক না।

িতেবদেন বলা হয়, ফারমাস ব াংেকর লশান শাখায় মাহববুলু হক িচশতী, তার ী রাজী িচশতী, মেয়
িরিম িচশতী ও িচশতী প ােকিজং ই ডাি েজর নােম ১৪িট িহসাব রেয়েছ। এর মেধ  ২০১৩ সােলর ১১
এি ল াইম ব াংেকর লশান শাখার াহক শাফকাত মিতেনর স য়ী িহসাব থেক বাবলু িচশতীর নােম
৫০ লাখ টাকার প-অডার করা হয়। পের এ অথ ফারমাস ব াংেকর লশান শাখায় িচশতীর িহসােব জমা
হয়। তদ  কিমিটর কােছ এ টাকা স েক কােনা যৗি ক ব াখ া িদেত পােরনিন বাবলু িচশতী।

২০১৩ সােলর ১৮ িডেস র ফারমােসর ধান কাযালয় থেক জামালপুর জলার বকশীগ  শাখা  ও
ময়মনিসংেহর হালয়ুাঘাট শাখার ইে টিরয়র ডেকােরশন কােজর আংিশক িবল বাবদ ১০ লাখ কের ২০
লাখ  টাকা  িরিম  এ টার াইেজর  িহসােব  প-অডার  করেত  লশান  শাখােক িনেদশ  দয়া  হয়।  ওই
প-অডার িরিম এ টার াইেজর িহসােব জমা হয়। একই িদেন ওই টাকা িচশতীর িহসােব ানা র করা

হয়। িরিম এ টার াইজ িচশতী পিরবােরর একিট িত ান।

একই বছেরর ১২ িডেস র িচশতীর বকশীগ  শাখার িহসােব ৬ কািট ৮২ লাখ টাকা জমা কের আবার
তুেল নয়া হয়। বাবলু িচশতীর এ িহসােব িবিভ  সময় িবপুল অথ নগদ জমা হয়। িক  অেথর উৎেসর
উে খ নই। এসব লনেদন হেয়েছ নগদ ও প-অডােরর মাধ েম। িবধােভাগীেদর আড়াল করার জ ই
এ ধরেনর লনেদন হেয়েছ বেল দেকর িতেবদেন ম ব  করা হেয়েছ।

ফারমােসর লশান শাখার ঋণ হীতা সাইফ পাওয়ারেটেকর িহসাব থেক ২০১৩ সােলর ১৮ িডেস র
বাবলু িচশতীর নােম ২ কািট টাকার চক ই  করা হয়। যা িচশতীর িহসােব ২০১৪ সােলর ৮ জা য়াির
জমা হয়। কন এ অেথর লনেদন তার কােনা ব াখ া পাওয়া যায়িন। তেব সাইফ পাওয়ারেটক ফারমাস
ব াংেকর ঋণ হীতা।

বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদেন বলা হয়, সাইফ পাওয়ারেটেকর নােম ঋণ দােন বড় ধরেনর অিনয়ম
হেয়েছ।  ওই  সমেয়  ফারমাস  ব াংেকর  িনবাহী  কিমিটর  ধান  বাবলু  িচশতী  একক  মতা  বেল

াথিমকভােব আড়াই কািট টাকা ঋণ ম রু কেরন। পের িচশতীর মৗিখক িনেদেশ ঋণ িবধা ৪ কািট
টাকায় উ ীত করা হয়।

িহসাবিটেত ২ কািট টাকা জমা হওয়ার পর ২০১৪ সােলর ৯ জা য়াির ১ কািট ৮০ লাখ টাকা নগদ
তালা হয়। একই িদন ১ কািট ৭৫ লাখ টাকা নগদ জমার মাধ েম িলয়াকত আলী খান মু েলর নােম
প-অডার  করা  হয়।  লনেদন  শষ  কের  িহসাবিট  ২০ জা য়াির  ব  করা  হয়।  এর  আেগ  সাইফ

পাওয়ারেটেকর নােম ব াংেকর পষদ ২০১৩ সােলর ২৩ নেভ র ১৫ কািট টাকা ঋণ অ েমাদন কের।

ওই িতেবদেন বলা হয়, বাবলু িচশতীর ত  সহেযািগতায় তার ছেল রােশ ল হক িচশতী অৈবধ
ভাব িব ার কের ব ি ােথ ব াংেকর সব িবষয় িনয় ণ করেতন। এেত পিরবােরর অ  সদ েদর সায়

িছল।  রােশ ল হক িচশতী  ও তার পিরবােরর সদ েদর নােম  ব াংেকর িবিভ  শাখায়  একই  নােম
একািধক িহসাব খেুল গাপেন টাকা জমা রাখেতন। তদে র সময় দক কমকতােদর কােছ অিজত অেথর
উৎস ও ানা র স েক সে াষজনক কােনা ব াখ া িদেত পােরিন িচশতী পিরবার।

ফারমাস ব াংেকর লশান শাখায় বাবলু িচশতীর ছেল রােশ ল হক িচশতীর নােম িট িহসাব খালা হয়
২০১৪ সােলর জা য়ািরেত। ২০ জা য়াির এ েলােত এফিডআর িছল ৫৫ লাখ টাকা। পের এ েলা নগদ
অেথ এবং প-অডােরর মাধ েম যমনুা ব াংক লশান শাখায় জমা করা হয়।

একই শাখা থেক বাবলু িচশতী ও তার পিরবােরর সদ েদর নােম ২০১৩ থেক ২০১৫ সাল পয  ১১িট
প-অডােরর মাধ েম ১ কািট ৩৪ লাখ ৮৫ হাজার টাকা জমা হয়। এ শাখায় বাবলু িচশতীর মািলকানাধীন

রােশদ এ টার াইেজর িহসােব ২০১৪ ও ২০১৫ সােল ১৭িট প-অডােরর মাধ েম ১ কািট ৮০ লাখ ৮৪
হাজার টাকা জমা হেয়েছ। এ েলা পের নগদ তুেল নয়া হয়।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

শয়ার কনায় অিনয়ম :  দেকর িতেবদন থেক জানা গেছ, বাবলু িচশতী এবং তার ছেল রােশ ল
হক  িচশতী  ব াংেকর  পিরচালক  শরীফ  চৗধরুী,  মারেশদ  মরুাদ  ই াহীম  এবং  শয়ারেহা ার  িম
আ ােরর কাছ থেক শয়ার য় কেরন। এেতও রেয়েছ তর অিনয়ম। ২০১৭ সােলর ৭ মাচ থেক
৩১ অে াবর পয  ১ কািট ৩০ লাখ শয়ার কেনন। এর মেধ  ১ কািট ২০ লাখ শয়ার বাবলু িচশতীর
নােম এবং ১০ লাখ শয়ার তার ছেল রােশ ল হক িচশতীর নােম।

চিলত িনয়ম অ যায়ী ব াংক পিরচালকরা ঋণ িনেয় িনজ ব াংেকর শয়ার িকনেত পােরন না। িক  এসব
শয়ার কনা হেয়েছ ফারমাস ব াংক থেক নয়া ঋেণর টাকায়। ব াংেক বড় অিনয়ম ধরা পড়ায় ২০১৭

সােলর ৪ জা য়াির  ক ীয়  ব াংক তােদর নতুন  ঋণ  িবতরেণর ওপর িনেষধা া  আেরাপ কের।  স
িনেষধা া  অমা  কের বাবলু  িচশতীর বনািম কা ািনর নােম ঋণ নয়া হয়।  ঋেণর অথ একািধক
িহসােব ানা েরর মাধ েম শয়ার কনার টাকা শাধ করা হয়।

বাবলু িচশতীর মেয় িরিম িচশতী একজন মিডেকল কেলেজপড়য়ুা ছা ী। তার নােম লশান শাখায় ২িট
ময়ািদ  আমানত,  ৩িট  মািসক স য় ি ম,  ২িট  ময়ািদ  স য়  ি ম  এবং  বকশীগ  জুট  ি নােসর

মািলকানা রেয়েছ। এ েলা অজেনর ে  তার বাবা বাবলু িচশতী িবিনেয়াগ কেরেছন মেম  তীয়মান
হয়।
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