
মািনল ডািরং ॥ িসনহার িব ে  দেকর মামলা
কািশত: ১১ - জলুাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার ॥ ভুয়া ঋণপ  তিরর মাধ েম ফারমাস ব াংক থেক ৪ কািট টাকা আ সাত, পাচার করা ও
পাচােরর চ ার দােয় সােবক ধান িবচারপিত ের  মার িসনহাসহ (এসেক িসনহা) ১১ জেনর িব ে  মামলা
কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। আইন অ যায়ী  মামলার আসািমরা দেশর বাইের থাকেলও দেশ এেন
িবচােরর চ া করেব দক। বধুবার সং ািটর সিচব মহুা দ িদেলায়ার বখত তার িনজ কাযালেয় সাংবািদকেদর এ
তথ  িনি ত কেরন।

বধুবার দক পিরচালক সয়দ ইকবাল হােসন বাদী হেয় এ মামলা দােয়র কেরন। এর মাধ েম এই থমবােরর
মেতা কান সােবক ধান িবচারপিতর িব ে  নীিতর অিভেযােগ মামলা দােয়র করা হেয়েছ বেল সংি  সূে
জানা গেছ। দ-িবিধর ৪০৯, ৪২০, ১০৯ ও ১৯৪৭ সােলর নীিত িতেরাধ আইেনর ৫ (২) ধারা ও মািনল ডািরং

িতেরাধ আইন, ২০১২-এর ৪ (২), (৩) ধারায় মামলা করা হয়। মামলায় ফারমাস ব াংেকর (বতমােন প া ব াংক)
লশান শাখা ও ধান কাযালয়েক ঘটনা ল বলা হয়। ২০১৬ সােলর নেব র থেক ২০১৮ সােলর সে র পয

ঘটনার সময় দখােনা হেয়েছ।

এসেক  িসনহা ছাড়া  মামলার বািক  আসািমরা  হেলন ফারমাস ব াংেকর (বতমােন প া ব াংক)  সােবক  এমিড
এেকএম শামীম, সােবক এসইিভিপ গাজী সালাহউি ন, ফা  ভাইস িসেড ট পন মার রায়, িসিনয়র ভাইস

িসেড ট মাঃ িজয়াউি ন আহেমদ, ফা  ভাইস িসেড ট সািফউি ন আসকারী, ভাইস িসেড ট মাঃ লৎুফুল
হক, টা াইেলর বািস া মাঃ শাহজাহান, একই এলাকার িনর ন চ  সাহা, রণিজৎ চ  সাহা ও তার ী সা ী রায়।
এর আেগ গতবছেরর অে াবের ফারমাস ব াংেকর িট  এ াকাউ ট  থেক  চার  কািট  টাকা ঋণ নয়ার ে
জািলয়ািতর মাণ  পাওয়া  গেছ বেল  সাংবািদকেদর জািনেয়িছেলন দক চয়ারম ান ইকবাল  মাহমুদ। কিথত
ব বসায়ী শাহজাহান ও িনর ন ফারমাস ব াংেকর লশান শাখা থেক চার কািট টাকা ঋণ পেয়িছেলন। সই টাকা
রণিজৎ চ  সাহার হাত ঘেুর িবচারপিত িসনহার বািড় িবি র টাকা িহেসেব দিখেয় তার ব াংক িহসােব ঢেুকেছ বেল
অিভেযাগ পাওয়ার পর তদে  নােম দক।

মামলা স েক  স নবািগচায় দেকর ধান কাযালেয় সং ািটর সিচব মহুা দ িদেলায়ার বখত সাংবািদকেদর
বেলন, সােবক ধান িবচারপিত এসেক িসনহা বতমােন িবেদেশ অব ান করেছন। িতিন ভয়ুা ঋণপ  সৃি র মাধ েম
অথ  পাচােরর  চ া  ও  আ সাত  কেরেছন।  আসািমরা  পর র  যাগসাজশ  করেলও  ধান  আসািম  িসনহার
এ াকাউে ট একিট প অডােরর মাধ েম টাকা রাখা হয়। এ অেথর মূল উৎস গাপন রাখার অপরােধ কিমশন এ
মামলা দােয়র কেরেছ। ধান িবচারপিতর িব ে  এই থমবােরর মেতা কান মামলা করেলা দক। িকেসর
িভি েত এ মামলা দােয়র করা হেলা সাংবািদকেদর এমন ে র জবােব িতিন বেলন, দক একিট াধীন িত ান।
যার িব ে ই দক অিভেযাগ পাে  তার িব ে ই াধীনভােবই তদ  কেরেছ ও েয়াজেন মামলা করেছ। অথ
পাচার বা পাচার চ া কেরেছন আসািমরা এমন অিভেযােগর তদ  সােপে  ব ব া নয়া হে ।

অপরাধ মাণ হেল িক শাি  হেত পাের এ সে  িতিন বেলন, আইন অ যায়ী তার যা সাজা াপ  তাই হেব।
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মামলার আেগ িসনহার কান সা াতকার নয়া হেয়েছ িক না এ ে র জবােব সিচব বেলন, মামলার তদ কারী
কমকতাই তা সিঠকভােব বলেত পারেবন। তেব িবেদেশ অব ান নয়ায় তার িব ে  আইনী যা ব ব া নয়া হেব।
তােক দেশ এেন িজ াসাবাদ করার েযাগ আেছ িকনা, এমন ে র জবােব িতিন বেলন, আমােদর দেশর আইেন
সব ব ব া রেয়েছ। অ েদর ে  য ব ব া নয়া হেয়েছ, তার ে ও সই ব ব া নয়া হেব। এছাড়া দক
িবেদেশ অব ানরত অেনেকর িব ে ই মামলা দােয়র কেরেছ। সবার ে  যা হেব তার ে ও তাই করা হেব।
সিচব বেলন, মলূত টাকার উৎস গাপন রাখা হয় যা আইেন অপরাধ। অথপাচার ও পাচােরর চ ার কারেণ তার
িব ে  মামলা দােয়র করা হেয়েছ।

মামলার এজাহাের বলা হয়, আসািমরা পর র যাগসাজেশ মতার অপব বহারপবূক অপরাধজিনত িব াস ভ
কের ফারমাস ব াংক লশান শাখার িনকট থেক অ াভািবক ততার সে  ভয়ুা ঋণ সৃি  কের িসনহা একই িদেন
ব ি গত এ াকাউে ট প অডােরর মাধ েম ানা র কেরন। পের এ এ াকাউ ট থেক নগদ, চক বা প অডােরর
মাধ েম অ  িহেসেব ানা র হ া র ও পা েরর মাধ েম আ সাত কের িনেজর ভাগদখল ও এর অৈবধ কিৃত
উৎস অব ান গাপেনর মাধ েম পাচার বা পাচােরর েচ ায় সংঘব ভােব স ৃ  থেক দক আইন অ যায়ী যা
শাি েযাগ  অপরাধ কেরেছন।

এজাহাের বলা হয়, মামলার ৮ ও ৯ নং আসািম যথা েম মাঃ শাজাহান ও িনর ন চ  সাহা, ২০১৬ সােলর ৬
নেব র ফারমাস ব াংেক ২িট চলিত িহসাব খােলন। এর িবপরীেত ২ কািট টাকা কের মাট ৪ কািট টাকা বািড়র
িবপরীেত  ব াংক  ঋেণর  আেবদন  কেরন।  দক  তদে  দখা  যায়  এিট  সােবক  িবচারপিত  এস ক  িসনহার
মািলকানাধীন বািড়। এছাড়া ঋেণর িবপরীেত সাভােরর ৩২ শতাংশ জিমর কথা উে খ করা হয়। যা িসনহার পিরিচত
লাকজেনর। এ আেবদনিট কান কার যাচাই-বাছাই না কেরই ও কান কার ব াংক নীিতমালা িবে ষণ না কেরই
ধু হেকর আেবদেনর ওপর কেয়ক ঘ ার মেধ ই আসািমরা ঋণ াব ত কের তােত তারা া র কেরন।

এরপর সই ঋণ াব িনয়ম না মেন হােত হােতই ব াংেকর ধান কাযালেয় িনেয় যান। ধান কাযালেয়র িডট
কমকতারা কান কার যাচাই-বাছাই না কেরই ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক িনেজ কান কার যাচাই-বাছাই
করেত বা  িনেদশনা না  িদেয়ই সরাসির িতিন ঋণ াব অ েমাদন দন। এরপর ঋণ ম রু হওয়ার পরিদনই
আেবদনকারীেদর িবপরীেত ঋণ ম েুরর প অডার ২ কািট কের মাট ৪ কািট টাকা সােবক ধান িবচারপিত
িসনহার নােম চক ই  করা হয়। যা এরপর িদনই ীমেকাট সানালী ব াংেকর িসনহার পােসানাল এ াকাউে ট প
অডার মূেল জমা হয়। এ টাকা িতিন িবিভ  সময় িবিভ  ব ি েক ক াশ চক বা প অডার িদেয় এ টাকা উে ালন
কেরন। এর মেধ  শাহজালাল ব াংক উ রা শাখায় তার আপন ভাইেয়র এ াকাউে ট ২৮ নেব র ২০১৬ তািরেখ এক
কািট ৪৯ লাখ ৬ হাজার টাকা ও ৭৪ লাখ ৫৩ হাজার টাকা ানা র কেরন। পের এ টাকা আবার িবিভ  সময়

উে ালন কেরন। এজাহাের বলা হয়, আসািম রণিজৎ চ  সাহা এ ঋণ অ েমাদন পেত ব াংেক উপি ত থেক ঋণ
পেত ভাব িব ার কেরন। এছাড়া আসািম রণিজৎ ও শাজাহান ছাটকােলর ব ।ু তােদর জন অত  গিরব ও 

তােদর কান তারা  কখেনাই কান কার ব বসা বািণজ  কেরনিন ও তােদর কান ব বসা নই বেল দেকর
িজ াসাবােদ তারা  ীকার কেরন। এছাড়া িসনহা তােদর ভলু  বুিঝেয় কাগজপে  া র কিরেয় নয়ার ব ব া
কেরন। উে খ , ভুয়া ঋেণর মাধ েম উে ািলত অথ এখন পয  ব াংেক পিরেশাধ কেরনিন। যা  দক আইেন
শাি েযাগ  অপরাধ। এজাহাের মামলার তদ কােল অ  কােরা সংি তা পাওয়া গেল তােদর অ ভু  করা হেব
বলা হয়।

উে খ  ২০১৭ সােলর ২ অে াবর ছুিটেত যান তৎকালীন সােবক ধান িবচারপিত এসেক িসনহা। পের িবেদশ
থেক পদত াগপ  পািঠেয় দন বেল ওই সময় সরকােরর প  থেক জানােনা হয়।
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ছুিটেত থাকা ধান িবচারপিত  ের  মার িসনহা’র অে িলয়া যা ার পরিদনই তার িব ে  নিতক লন,
অথপাচারসহ  ১১িট  িনিদ  অিভেযাগ  আেন  ীমেকাট।  ২০১৭  মােলর  ১৪  অে াবর  তৎকালীন  রিজ ার
জনােরল সয়দ আিম ল ইসলাম া িরত এক িববিৃতেত এ তথ  জানােনা হয়। আনীত অিভেযাগ েলার মেধ

আিথক অিনয়মসহ নীিতর কথাও বলা হেয়েছ। ঐ িদনই পদত াগকারী ধান িবচারপিত িসনহার িব ে  নীিতর
অিভেযােগর িভি  রেয়েছ বেল মেন কেরন এ াটিন জনােরল মাহবেুব আলম।

সােবক ধান িবচারপিতর িবদােয়র যা াকােল তার বাসভবেনর সামেন িতিন য ব ব  িদেয়েছন তােত দশবাসী
িব া  হেয়েছন। দশবাসীর এই িব াি  দূর করেত পাঁচ  িবচারপিতর আজেকর দয়া িববিৃতর েয়াজন িছল।
একইসে  ভার া  ধান িবচারপিত মাঃ আ লু ওয়াহহাব িময়া িবচািরক কাজ পিরচালনা, ব  গঠনসহ সকল
দািয়  িতিন সাংিবধািনকভােব পালন করেত পারেবন। ীমেকােটর ঐ িববিৃতেত বলা হয়, এসব অিভেযাগ ধান
িবচারপিতেক জািনেয় আপীল িবভােগর অ া  িবচারপিত তার কােছ ব াখ া দািব কেরন। িক  িতিন সে াষজনক
ব াখ া িদেত পােরনিন। এ কারেণ বািক িবচারপিতরা তার সে  কাজ করেত অ ীকিৃত জানান। এ সময় িসনহা
পদত াগ করেবন বেলও তােদর জািনেয়িছেলন। ওই িববৃিতেত বলা হয়, ধান িবচারপিতর পদিট একিট িত ান।
সই পেদর ও িবচার িবভােগর মযাদা রাখার ােথ ইেতাপূেব ীমেকােটর তরফ থেক কান কার ব ব  বা

িববিৃত দান করা হয়িন। িক  উ তূ পিরি িতর পিরে ি েত িনেদশ েম িববিৃত দান করা হেলা।

এর আেগ অে িলয়ার উে েশ রওনা হওয়ার সময় িনজ বাসভবেনর সামেন সাংবািদকেদর ধান িবচারপিত জানান,
আিম অ  না, আিম ভাল আিছ, আিম পািলেয়ও যাি  না। আিম আবার িফের আসব। আমােক ছুিটেত যেত বাধ
করা হয়িন। আিম িনেজ থেকই ছুিট িনেয়িছ। িতিন বেলন, আিম একটু িব ত, আিম িব ত। আিম িবচার িবভােগর
অিভভাবক। আিম চাই না, িবচার িবভাগ কলিুষত হাক। িবচার িবভােগর ােথ আিম সামিয়কভােব যাি । কারও

িত  আমার কান  িবরাগ  নই। িবচার  িবভাগ াধীন  থা ক,  এটাই  আিম  চাই।এর পিরে ি েত  পেরর িদন
ীমেকাট একিট িববিৃত িব ি  আকাের িববিৃত দয়।

ধান িবচারপিত দািয় হেণর পর এেকর পর এক িবতিকত িস া  হণ কেরন। একা েরর মানবতািবেরাধী
অপরাধীেদর িবচােরর বাধা সৃি র লে  পরুাতন হাইেকাট চ র থেক াইবু নাল সরােনার জ  একািধকবার আইন
ম ণালেয় িচিঠ দান , ীমেকােটর বাৎসিরক ছুিট কমােনার িস া , আদালেতর সময় এিগেয় আনা, ীমেকাট
চ ের ভা য াপন, িবচারপিত িনেয়ােগ পছ  মেতা লাক না দয়ায় বাধা সৃি েলা অ তম। এেত আইনজীবীেদর
মেধ  ােভর সৃি  হয়। এ ছাড়া আপীল িবভােগর অবসর া  িবচারপিত মাঃ জয় ল আেবদীেনর নীিত দমন
কিমশেন ( দক) তদে  করা যােব না এমন িচিঠ দান, ধান িবচারপিতর আয়কর িরটান ও ব াংক এ াকাউে ট
অ াভািবক লনেদনসহ নানা িবষেয় জনক সহ অ া  িমিডয়ােত কাশ পায়। এরপর সবেশষ সংিবধােনর ষাড়শ
সংেশাধনী বািতেলর রায় ব ব ু ও জাতীয় সংসদ িনেয় িতিন য পযেব ক িদেয়েছন, তােত দেশর রাজনীিতিবদ
থেক  কের আইনজীবী িবচারপিতগণও ােভ ফেট পেড়ন। এক পযােয় ধান িবচারপিত অ  হওয়ায়

রা পিতর িনকট এক মােসর ছুিটর আেবদন কেরন। ১৩ অে াবর অে িলয়া যাবার া ােল িতিন য িববৃিত দন তা
িনেয় িবতেকও সৃি  হয়। পের সই িববিৃতেক ক  ীমেকাট ব াখ া দান কের।

ছুিট ভাগরত ধান িবচারপিত িসনহা সেহাদয় গত ১৩ অে াবর ২০১৭ তািরেখ িবেদশ গমেনর সময় একিট িলিখত
িববিৃত উপি ত গনমাধ ম কমীেদর িনকট হ া র কেরন। উ  িলিখত িববিৃতিট ীমেকােটও দৃি েগাচর হেয়েছ।
উ  িলিখত িববৃিত িব াি মলূক। উ তূ পিরি িতেত ীমেকােটর ব ব  িন প।

িববিৃতেত বলা হেয়েছ, গত ৩০ সে র মহামা  রা পিত মাঃ আব ল হািমদ ধান িবচারপিত িসনহা মেহাদয়
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ব তীত আপীল িবভােগর অ  পাঁচ িবচারপিতেক ব ভবেন আম ণ জানান। িবচারপিত মাঃ ইমান আলী মেহাদয়
দেশর বাইের থাকায় ব ভবেনর ওই বঠেক উপি ত থাকেত পােরনিন। অপর চার জন, অথাৎ িবচারপিত আব ল

ওহহাব িমঞা, িবচারপিত সয়দ মাহমুদ হােসন, িবচারপিত হাসান ফেয়জ িসি কী এবং িবচারপিত িমজা হােসইন
হায়দার মহামা  রা পিতর সিহত সা াত কেরন। দীঘ আেলাচনায় এক পযােয় ধান িবচারপিত িসনহা মেহাদেয়র
িব ে  ১১িট িনিদ  অিভেযাগ সংবিলত দািলিলক তথ ািদ হ া র কেরন। ত েধ  িবেদেশ অথ পাচার, আিথক
অিনয়ম, নীিত, নিতক লনসহ আরও িনিদ  তর অিভেযাগ রেয়েছ।

ইেতামেধ  িবচারপিত মাঃ ইমান আলী ঢাকায় ফরার পর ১ অে াবর ২০১৭ সােল আপীল িবভােগর উি িখত ৫
জন িবচারপিত মেহাদয় এক বঠেক িমিলত হেয় উ  ১১িট অিভেযাগ (সংযু সহ) িবশদভােব পযােলাচনার পর এই
িস াে  উপনীত  হন য,  ঐ  সকল তর অিভেযাগসমূহ  িসনহােক  অবিহত করা  হেব। িতিন  যিত  ঐ  সকল
অিভেযােগর ব াপাের কান সে াষজনক জবাব বা স র িদেত ব থ হন তা হেল তার সে  িবচারালেয় বিসয়া
িবচারকায পিরচালনা করা স ব হইেব না। িক  দীঘ আেলাচনার পরও তাঁহার িনকট হইেত কান কার হণেযাগ
ব াখ া বা স র না পেয় আপীল িবভােগর পাঁচজন িবচারপিত তােক ভােব জািনেয় দন য, এমতাব ায়
এসব অিভেযােগর রাহা না হওয়া পয  তার সে  একই বে  বেস িবচার কাজ পিরচালনা করা তােদর পে  স ব
হেব না। এ পযােয় িসনহা ভােব বেলন য, িতিন পদত াগ করেবন। তেব এ ব াপাের পরিদন িতিন তার চড়ূা
িস া  জানােবন।

অতপর পরিদন ২ অে াবর িতিন উি িখত িবচারপিতেদর কান িকছু অবিহত না কের রা পিতর কােছ এক মােসর
ছুিটর দরখা  দন। রা পিতও তা অ েমাদন কেরন। এর পিরে ি েত রা পিত সংিবধােনর ৯৭ অ ে দ অ যায়ী,

ধান  িবচারপিতর  অ পি িতেত  আপীল  িবভােগর  জ তম  িবচারপিত  আব ল  ওয়াহহাব  িমঞােক  ধান
িবচারপিতর অ পি িতেত অ প কাযভার পালেনর দািয়  দান কেরন।
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