
/ ১৬ জুলাই, ২০১৯ 

১৩ ককাটি টাকার ঋণ ১৯ ককাটিতেও ক াধ হয়নি 

আরও পাওিা দানি ৩৩ ককাটি * প্রনেকার কেতয় দুদক ও র যাি কাাল য়ালতয় নে  

কোহুর আহমদ 

১৩ ককাটি টাকা ঋণ নিতয় ১৯ ককাটি টাকা পনরত াধ করা হতয়তে। নকন্তু োরপরও ঋতণর টাকা ক াধ হতে িা। ঋণদাো প্রনেষ্ঠাি 

আরও দানি করতে ৩৩ ককাটি টাকা। আনথ য়ক প্রনেষ্ঠাতির এমি ঋণ নিরাতযযর অনিতালাগ ভূনরভূনর। েতি এিার ঋণগ্রহীোর অনিতালাগ 

মামলা পাল য়ন্ত গনিতয়তে। 

ঋণসংক্রান্ত যটিলোয় নিিদমাি দুই প্রনেষ্ঠাি হতে িদ য়াি ইউনিিানস য়টি পনরোলিাকারী আইনিএটি ট্রাস্ট (িেয়মাতি এিইউনি ট্রাস্ট) 

এিং ব্যাংকিনহভূ য়ে আনথ য়ক প্রনেষ্ঠাি নিনিক্স িাইন্যান্স অযান্ড ইিতিস্টতমন্টস নলনমতটড। 

উিয় প্রনেষ্ঠাি এখি মুতখামুনখ অিস্থাতি। দু’পক্ষই নিতযতদর দানিতে অটল। দ্বন্দ্ব নিরসতি উিয় পতক্ষর মতে একানধক সমত াো 

নিঠক হতলও ো সিল হয়নি। ইনেমতে নিষয়টির মীমাংসা কেতয় একানধক আতিদি িাংলাতদ  ব্যাংক োনিতয় দুদক ও র যাি 

কাাল য়ালতয়ও কপৗতঁেতে। 

িন্ধকী সম্পদ নিনক্রর অনিতালাগ : মামলার এযাহার ও দুদক কেয়ারম্যাতির কাতে যমা কদয়া নলনখে অনিতালাতগ িলা হতয়তে, ২০০৮ 

সাতল নিনিক্স িাইন্যান্স অযান্ড ইিতিস্টতমন্টস নলনমতটতডর সতে আইনিএটি ট্রাতস্টর একটি নদ্বপক্ষীয় চুনি সম্পানদে হয়। চুনি 

অনুালায়ী নিনিক্স োতদর মানলকািাধীি ৪টি িানণনযযক কলার ট্রাতস্টর কাতে নিনক্র করতি। 

ালার দাম ধরা হয় ১৮ ককাটি টাকা। এযন্য ট্রাতস্টর িাতম উচ্চ সুতদ ১৩ ককাটি টাকা ঋণ কদয় নিনিক্স। ঋণদাো ও সম্পনি নিতক্রো 

একই প্রনেষ্ঠাি হওয়ার সুনিধা কাতয লাগায় নিনিক্স। িনযরনিহীিিাতি োরা একনদক নদতয় ঋতণর িাতম টাকা োি কতর, অন্য নদক 

নদতয় কলার নিনক্রর িাতম টাকা নিনরতয় কিয়। 

এমিনক সম্পনি িন্ধক থাকার েথ্য কগাপি কতর ট্রাতস্টর িাতম নেিটি কলার করনযনি কতর কদয়া হয়। একপাল য়াতয় যািা ালায়, নিনিতক্সর 

নিনক্র করা সম্পনি একটি কিসরকানর ব্যাংতক িন্ধক রতয়তে। টটিা যািার পর নিনিতক্সর কাতে নকনিয়ে োওয়া হয়। নকন্তু নিনিক্স 

ককাতিা যুনিযুি যিাি িা নদতয় টালিাহিার পথ কিতে কিয়। 

নিনিক্স দানি কতর নিক্রীে সম্পনি সম্পূণ য় নিষ্কণ্টক। ব্যাংতক দায়িদ্ধ থাকার নিষয়টি োতদর যািা কিই। উিয় পতক্ষর নে  োলাোনলর 

একপাল য়াতয় সংনিষ্ট ব্যাংতকর আতরকটি নে  হাতে পায় আইনিএটি ট্রাস্ট। ালাতে নিনিতক্সর যানলয়ানের নিষয়টি নদিালতকর মতো 

স্পষ্ট হতয় ালায়। 

কারণ, ট্রাতস্টর কাতে সম্পনি নিনক্রর এক িের আতগ ২০০৭ সাতলর ৯ আগস্ট এক পতের মােতম নিনিক্স িাইন্যান্সতক িন্ধক সম্পতকয় 

অিনহে পে কদয় ব্যাংক। নকন্তু নিষয়টি যািার আতগই নিনিক্স িাইন্যান্সতক সুদসহ ঋতণর ১৫ ককাটি ২৩ লাখ টাকা পনরত াধ করা 

হতয় ালায়। 

িতল িি ধরতির ক্ষনের মুতখ পতি আইনিএটি ট্রাস্ট। একনদতক সুদসহ নিপুল অংতকর টাকা পনরত াধ করা হতয় কগতে, অন্যনদতক 

ব্যাংতক িন্ধক থাকায় সম্পতদর নিষ্কণ্টক মানলকািাও পাওয়া ালাতে িা। আইনিএটি ট্রাতস্টর আমোলা দুতটাই ালাওয়ার উপক্রম। 

অতিকটা মনরয়া হতয় িন্ধকী কলার নিনক্রর যিাি কেতয় নিনিক্স িাইন্যান্স কর্তয়পক্ষতক দািায় দিায় নে  কদয় আইনিএটি ট্রাস্ট। 

সমত াোর মােতম নিষয়টি মীমাংসার উতযাগ নিতে অনুতরাধ করা হয়। নকন্তু ককাতিা নকছুতেই সািা কদয়নি নিনিক্স। উতটা ঋতণর 

সুদসহ কনথে পাওিার অংক োরা িানিতয়ই েতল। ট্রাস্টতক টাকা পনরত াতধর যন্য িািা হুমনকও কদয়া হয়। 

িাংলাতদ  ব্যাংতক নে  : একপাল য়াতয় টটিার নি দ নিিরণ নদতয় নিষয়টি নলনখেিাতি িাংলাতদ  ব্যাংতকর উচ্চপাল য়ায়তক যািাতিা 

হয়। ২০১৬ সাতলর ৪ নডতসম্বর আইনিএটি ট্রাস্ট িাংলাতদ  ব্যাংতকর কযিাতরল ম্যাতিযারতক কলখা এক নে তে যািায়, নিনিক্স 

িাইন্যান্স ২০০৮ সাতলর ১০ জুলাই ৪টি কলার নিনক্রর যন্য আইনিএটি ট্রাতস্টর সতে চুনি কতর। 

একই োনরতখ োরা ট্রাতস্টর অনুকূতল ১৩ ককাটি টাকা ঋণও মঞ্জুর কতর। একই নদতি সম্পনি নিনক্রর চুনি ও দ্রুেেম সমতয় ঋণ 

মঞ্জুতরর প্রনক্রয়া কদখতলই কিা া ালায়, ত্রুটিপূণ য় সম্পনি দ্রুে নিনক্রর যন্য েনিটনি ঋণ অনুতমাদি করা হতয়তে। 

দুদক কেয়ারম্যাতির কাতে কদয়া অপর এক অনিতালাতগ িলা হয়, একনদতক যানলয়ানের মােতম সম্পদ নিনক্র অন্যনদতক ট্রাস্টতক িঁতদ 

কিতল ককৗ তল ঋতণর নেি গুণ টাকা আদাতয়র ককৗ ল নিনিতক্সর। দুিীনের মােতম আনথ য়কিাতি লািিাি হওয়ার উতেতে োরা দ্রুে 

ঋণ কদয়ার িাতম ত্রুটিপূণ য় সম্পনি ট্রাতস্টর কাতে নিনক্র কতর। 



এ নিষতয় ালথাালথ নকনিয়ে োওয়া হতল নিনিতক্সর পক্ষ কথতক ককাতিা সদুির কদয়া হয়নি। উতটা িারিার োরা ঋতণর টাকা 

পনরত াতধর োগাদা কদয়। এমিনক কিআইনিিাতি িািা উনসলায় দণ্ড সুদ, িতকয়া সুদ এিং েক্রবৃনদ্ধ সুদসহ আরও িািা নিয়তমর 

মারপ্যাঁতে কিতল ঋতণর অংকতক পাহািসম িািায়। 

সি য়ত ষ, োরা ট্রাতস্টর কাতে ৫৫ ককাটি টাকা পাওিা দানি কতর। অথে িাংলাতদ  ব্যাংতকর সার্কয়লার অনুালায়ী, ১৩ ককাটি টাকা ঋতণর 

নিপরীতে এক টাকাও পনরত াধ িা করতল ট্রাতস্টর সতি য়াচ্চ দায় ৩৯ ককাটি টাকার কিন  হওয়ার সুতালাগ কিই। কসখাতি নিনিক্স ৫৫ 

ককাটি টাকার দানি তুতলতে। 

নিনিতক্সর যিাি : িাংলাতদ  ব্যাংতক আইনিএটি ট্রাতস্টর অনিতালাগ খণ্ডি কতর দিাওয়ানর যিাি কদয় নিনিক্স িাইন্যান্স। ২০১৬ 

সাতলর ২২ নডতসম্বর এক নে তে োরা িলতে, আইনিএটি ট্রাস্টতক োরা কলার ককিার যন্য ককাতিা ঋণ কদয়নি। 

ট্রাতস্টর আতিদতির পনরতপ্রনক্ষতে িদ য়াি ইন্টারন্যা িাল কমনডতকল কতলয িাতমর একটি প্রনেষ্ঠাি স্থাপতির যন্য ১৩ ককাটি টাকা ঋণ 

কদয়া হয়। আর ট্রাতস্টর কাতে নিক্রীে সম্পনি ব্যাংতক দায়িদ্ধ থাকার নিষয়টি স ক িয়। 

ঋতণর টাকা ালথাসমতয় পনরত াধ িা করায় ঋণ পুিঃেিনসল ও পুিনি য়ন্যাস করায় আতরানপে সুদসহ সমুদয় পাওিা অনুতমানদে 

ঋতণর তুলিায় অতিক কিন  হতয় কগতে। এ নিষতয় ট্রাতস্টর কেয়ারম্যাতির সতে একানধক সমত াো নিঠক করা হতল োরা সুদসহ ঋণ 

পনরত াতধর প্রনেশ্রুনে নদতয়ও িরতখলাপ কতর। োরা পাওিা পনরত াধ িা কতর অস্বািানিক আেরতণ নলপ্ত। 

এনদতক সমত াোর সি প্রনক্রয়া ব্যথ য় হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয় আইনিএটি ট্রাস্ট। প্রোরণার মােতম সম্পনি নিনক্র ও কেক 

যানলয়ানের অনিতালাতগ গে িের মুখ্য মহািগর হানকতমর আদালতে দাতয়রকৃে মামলায় আসানম নিনিক্স িাইন্যাতন্সর কেয়ারম্যাি ও 

ব্যিস্থাপিা পনরোলক। 

মামলা আমতল নিতয় নিনিতক্সর ব্যিস্থাপিা পনরোলক এসএম ইতন্তখাি আলতমর নিরুতদ্ধ কগ্রিোনর পাতরায়ািা যানর কতরি আদালে। 

টটিার নিষতয় যািতে োইতল নিনিক্স িাইন্যাতন্সর ব্যিস্থাপিা পনরোলক এসএম ইতন্তখাি আলম কসামিার যুগান্তরতক িতলি, দুদক 

িা র যাি ককি োরা কালখাতি ইতে অনিতালাগ করুক। সুদ-আসলসহ ঋতণর সমুদয় পাওিা োতদর নদতেই হতি। 

কারণ, আমরা  ি আইিগে নিনির ওপর দঁনিতয় আনে। আইনিএটি ট্রাতস্টর মামলা প্রসতে নেনি িতলি, োতদর মামলাটি সাযাতিা। 

োরপরও কসটি আইিগেিাতিই কমাকাতিলা করা হতে। 

এ প্রসতে ট্রাতস্টর কেয়ারম্যাি অোপক আবু ইউসুি কমা. আিদুল্লাহ যুগান্তরতক িতলি, ঋতণর িঁতদ কিতল অনিিি উপাতয় নিনিক্স 

িাইন্যান্স আমাতদর কাে কথতক নিপুল অংতকর টাকা হানেতয় কিয়ার েৎপরোয় নলপ্ত রতয়তে। োরা একনদতক সেয কগাপি কতর 

যানলয়ানের মােতম ব্যাংতকর কাতে িন্ধক থাকা সম্পদ আমাতদর কাতে নিনক্র কতরতে। 

অন্যনদতক িনযরনিহীিিাতি ২৭ পাতস য়ন্ট পাল য়ন্ত ঋতণর সুদ ধাাল য় কতর নিরাট অংতকর দায়-কদিার নহসাি খািা কতরতে। আমরা 

ন্যায়নিোতরর আ ায় সরকাতরর উচ্চপাল য়ায়তক নিষয়টি অিনহে কতরনে। োতদর নিরুতদ্ধ আদালতেও মামলা করা হতয়তে। 

  

 


