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নয় বছেরo েশষ হয়িন েবিসক েকেল ািরর তদ  
নয় বছর সময় িনেয় aনুস ান o তদ  চািলেয়o রা ায়  েবিসক াংেকর সােড় িতন হাজার েকািট টাকা ঋণ েকেল ািরর 67 
মামলার েকােনািটেত aিভেযাগপ  দািখল করেত পােরিন দুন িত দমন কিমশন (দুদক)। 311৯ েথেক 3123 সাল পয র্  সমেয় oi 
াংেকর েচয়ার ান িছেলন জাতীয় পািট র্র সােবক eমিপ আবদুল হাi বা । আর তখনi াংকিটর িদলকুশা, গুলশান o শাি নগর 

শাখা েথেক িনয়মবিহভূ র্তভােব কেয়ক হাজার েকািট টাকা uে ালন o আ সােতর ঘটনা ঘেট। ঋণপ  যাচাi না কের জামানত ছাড়া 
জাল দিলেল ভুয়া ি  o িত ানেক ঋণ েদয়াসহ িনয়ম না েমেন ?ঋণ aনুেমাদেনর aিভেযাগ oেঠ তখনকার পিরচালনা পষ র্েদর 
িবরুে । e িবষেয় 3121 সােল aনুস ান শুরু কের দুদক। ায় চার বছর aনুস ান েশেষ 3126 সােল রাজধানীর িতনিট থানায় 
267 জনেক আসািম কের 67িট মামলা কের কিমশন। েসসব মামলার আসািমর তািলকায় 37 জন াংক কম র্কত র্া থাকেলo বা  বা 
পিরচালনা পষ র্েদর কাuেক েসখােন না রাখায়  oেঠ েস সময়। eরপর িবিভ  মহেলর সমােলাচনা eবং u  আদালেতর 
পয র্েব েণর িভি েত 3127 সােলর িডেসমব্র েথেক 3128 সােলর মে  পাঁচ দফা বা েক িজ াসাবাদ কের দুদক। 3127 সােলর 5 
িডেসমব্র থম িজ াসাবাদ শুরুর আেগ সংবািদকেদর ে র জবােব বা  শুধু বেলিছেলন, 'িনেজেক েদাষী মেন কির না।' আর oi 
িদনi িজ াসাবাদ েশেষ সাংবািদকেদর ে র জবােব িতিন বেলন, 'েয aিভেযাগগুেলা িনেয় দুদক তদে র মে  আমােক 
িজ াসাবাদ কেরেছ, েসগুেলার u র েদয়া হেয়েছ। েয়াজেন আিম দুদকেক আরo সহেযািগতা করব। েযটুকু আমার পে  স ব, 
তা িদেয় েদয়া হেয়েছ।' বা েক িজ াসাবােদর কেয়ক িদন আেগ েবিসক াংেকর সােবক 21 পিরচালকেকo িজ াসাবাদ কের 
দুদক। তারা সবাi বা র েনতৃেতব্ াংকিটর পিরচালনা পষ র্েদর সদ  িছেলন। eরপর েকেট যায় আরo ায় আড়াi বছর। েবিসক 
াংেকর ঋণ েকেল াির মামলার eক আসািম জািমেনর জ  হাi েকােট র্ যান। eত বছেরo মামলাগুেলার তদ  েশষ না হoয়ায় 21 

তদ  কম র্কত র্ােক তলব কের হাiেকাট র্। গত বছেরর 41 েম তদ  কম র্কত র্ারা আদালেত uপি ত হেল ে াভ, u া o হতাশা কাশ 
কের িবচারপিত eম iনােয়তুর রিহম o িবচারপিত সিহদুল কিরেমর হাiেকাট র্ েব । eর আেগ 3128 সােলর 42 মাচ র্ দুদেকর ধান 
কায র্ালেয় 'দুন িতর িবরুে  সমিনব্ত য়াস' শীষ র্ক eক েসিমনাের িবষয়িট েতােলন সােবক ত াবধায়ক সরকােরর uপেদ া eম হািফজ 
uি ন খান। জবােব দুদক েচয়ার ান iকবাল মাহমুদ তখন বেলিছেলন, "মােঝ মােঝ আমার ক  হয় েয, শুধু েবিসক াংক েকন, 
eমন েকােনা াংক েনi েয জনগেণর aথ র্ তসরুপ কেরিন। চার হাজার েকািট টাকা েদখেলন শুধু েবিসক াংেক। 23 হাজার, 31 
হাজার েকািট টাকা েকাথায় েগল? পি কায় eকিট িরেপাট র্ eেসেছ, eক লাখ হাজার েকািট টাকা াংিকং িসে ম েথেক েকাথায় 
েগেছ? eখন েবিসক াংকেক িনেয়  করা হয়। 'বার বার বলিছ, িপ জ oেয়ট aয্া  িস, আমােদর সময় েদন। শুধু েবিসক াংক 
নয়, গত eক বছের েচ া কেরিছ সব াংক িনেয়। েবিসক াংেকর িবষেয় 67িট মামলা হেয়েছ। িক  eকিট মামলারo 
aিভেযাগপ  েদয়া হয়িন, েসটা আমােদর থ র্তা।' আবদুল হাi বা েক িজ াসাবােদর মে  েবিসক াংেকর ঋণ েকেল ািরর 
ঘটনায় 3128 সােলর 7 িডেসমব্র আেরকিট মামলা কের দুদক। রাজধানীর বংশাল থানায় দােয়র করা oi মামলায় আসািমেদর 
িবরুে  সাত েকািট 96 লাখ 43 হাজার ৯99 টাকা আ সােতর aিভেযাগ আনা হয়। 3121 সােলর 3৯ মাচ র্ েথেক 3127 সােলর 
24 aে াবেরর মে  ei aথ র্ আ সােতর ঘটনা ঘটেলo েসখােনo বা েক আসািম করা হয়িন। eিদেক গত 36 েফ য়াির দুদেকর 
ধান কায র্ালেয় দুন িত দমন কিমশেনর েকৗশলপ -312৯ িনেয় 'সুশীল সমােজর' িতিনিধেদর সে  মতিবিনময় সভার আেয়াজন 

করা হয়। দুদক েচয়ার ান iকবাল মাহমুদ েসিদন বেলন, 'েবিসক াংেকর 67িট মামলার তদ  েশষ পয র্ােয় রেয়েছ। আরo মামলা 
হেত পাের। াংকার, বসায়ী যারা আসািম তারাo ত মামলার চাজর্িশট চান। আমরা েচ া করিছ। াংেকর টাকাটা িক  
জনগেণর। জনগেণর টাকা াংেক িফের আসুক, eটা িক  জনগণ চায়।' েবিসক াংেকর oi সব ঋেণর মে  েদড় হাজার েকািট 
টাকা াংেক নগদ জমা হoয়ার ত o েস সময় িদেয়িছেলন িতিন। 'কিমশেনর মামলার কারেণ েদেশর াংিকং খােত চুির হoয়া 
কেয়ক হাজার েকািট টাকা u ার হেয়েছ। আমরা aপরাধীেদর েপছেন িনরবি ভােব আiিন aিভযান a াহত রাখব। কাuেকi 
ছাড় েদব না,' বেলিছেলন দুদক েচয়ার ান। eরপর গত 24 েম রা পিত েমা. আবদুল হািমেদর কােছ সং ার বািষ র্ক িতেবদন িদেয় 
ব ভবন েথেক েবিরেয় আসার পর সাংবািদকেদর মুেখামুিখ হন iকবাল মাহমুদ। েবিসক াংেকর দুন িতর তদ  েশষ না হoয়ার 
িবষেয় সাংবািদকরা  করেল িতিন বেলন, 'ei কথাটা গত দুi বছর ধের শুেন আসিছ। েবিসক াংক, েবিসক াংক- আর াংক 
েনi বাংলােদেশ? 'টাকা েকাথায় েগল, তা যিদ আিম েকােট র্ না বলেত পাির তাহেল েতা েকােনা েকসi না। আমােদর uে  হেলা, 
ei টাকা েকাথায় েগল, তা মাণ করা।' াংকগুেলােক আiন েমেন চলার আহব্ান জািনেয় িতিন বেলন, 'আiন-কানুন মানা হেল 
দুদক কখেনা হ ে প করেব না।' েবিসক াংেকর ঋণ েকেল ািরর ঘটনায় দুদেকর করা 67 মামলার 21 জন তদ  কম র্কত র্ার েকu 
e িবষেয় কথা বলেত রািজ হনিন। eসব মামলা তদে র তদারক কম র্কত র্া দুদেকর পিরচালক ƣসয়দ iকবাল েহােসন বেলন, 'েবশ 
িকছু মামলার তদ  কাজ েশষ পয র্ােয়। আমরা a া  মামলার তদ  কাজo eিগেয় িনেয়িছ। eখন তদে র খুিঁটনািট িবষয়গুেলা 
নতুন কের েদখা হে । আশা করিছ, ততম সমেয়র মে  তদ  িতেবদন কিমশেন জমা েদয়া স ব হেব।' 


