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বা সহ তৎকালীন পষ র্দ সদ েদর a ভুর্  কের তদ  o আদালেত চাজর্িশট েপেশর জ  দুদেকর িত িনেদ র্শ 
িদেয়িছেলন। তদ  েশষ না হoয়ায় রাে র সেব র্া  আদালেতর oi আেদশ বা বায়ন করা স ব হয়িন।  
জািলয়ািত কের েবিসক াংেকর সােড় চার হাজার েকািট টাকা আ সােতর তদ  িতেবদন বাংলােদশ াংক 
েথেক দুদেক পাঠােনা হয় 3124 সােল। পের aিভেযাগিট aনুস ান কের 3 হাজার 47 েকািট 76 লাখ ৯5 হাজার 
452 টাকা আ সােতর aিভেযােগ দুদক 67িট মামলা কের 3126 সােলর 32-34 েসে মব্র। 67 মামলায় 
াংেকর সােবক eমিড কাজী ফখরুল iসলামসহ েমাট 231 জনেক আসািম করা হয়। বািক 3 হাজার 574 েকািট 

45 লাখ 6 হাজার 76৯ টাকা আ সােতর aনুস ান কের আর েকােনা মামলা করা হয়িন। oi সােড় চার হাজার 
েকািট টাকা আ সােতর ঘটনার সময় দুi েময়ােদ েশখ আবদুল হাi বা  েচয়ার ােনর দািয়েতব্ থাকেলo তােক 
েকােনা মামলায় আসািম করা হয়িন। শুধু তাi নয়, oi সময়কার পষ র্দ সদ েদর কারo নাম আসািমর তািলকায় 
েনi। oi 67 মামলার িবপরীেত 3 হাজার 47 েকািট 76 লাখ ৯5 হাজার 452 টাকা ঋণ াব িছল 
জািলয়ািতপূণ র্। aয্াকাu  েখালার আেগi টাকা হােত েপেয়েছন লু নকারীরা, যা িছল নিজরিবহীন।  
 
াংকিটর oi সমেয়র পষ র্েদর 24 জন সদে র মে  সােবক েচয়ার ান বা েক িজ াসাবাদ করা হয় 3128 

সােলর 5 o 6 িডেসমব্র। eর আেগ পষ র্েদর a  সদ েদর িজ াসাবাদ করা হয়। তারা হেলন- সােবক ডাক, 
তার o েটিলেযাগােযাগ ম ণালেয়র সিচব াম সু র িসকদার, সােবক বািণজয্ সিচব (সােবক পষ র্দ সদ ) 
শুভাশীষ েবাস, ধানম ীর কায র্ালেয়র মহাপিরচালক িনলুফার আহেমদ, aথ র্ ম ণালেয়র াংক o আিথ র্ক 
িত ান িবভােগর aিতির  সিচব কামরু াহার আহেমদ, েফসর ড. কাজী আখতার েহােসন, ফখরুল iসলাম, 

সাখাoয়াত েহােসন, জাহা ীর আক  েসিলম, eেকeম কামরুল iসলাম, েমা. আেনায়ারুল iসলাম 
(eফিসeমe), আিনস আহেমদ eবং eেকeম েরজাuর রহমান। সংি  eকিট সূ  জানায়, oi সময়কার 
পষ র্েদর aেনেকi েবিসক াংেকর তদে  পেরা ভােব িতব কতা ƣতির করেছন। লুেট েনoয়া টাকার িবপরীেত 
িতিট ঋণ াব aনুেমাদন কেরিছল oi সমেয়র পষ র্দ। ei দায় তারা eড়ােত পােরন না। চাজর্িশেট তােদর 

নাম a ভুর্  কেরi আদালেত চাজর্িশট েদoয়ার িনেদ র্শ িদেয়িছেলন সুি ম েকাট র্।  
 
দুদক সূ  জানায়, েবিসক াংেকর oi জািলয়ািতপূণ র্ ঋেণ বাংলােদশ াংেকর ে িডট iনফরেমশন বুয্েরার 
(িসআiিব) ছাড়প  েনoয়া হয়িন। জামানেতর মূ  যাচাi করা হয়িন। ঋণ হীতার বসািয়ক aিভ তা o 
ঋেণর টাকা েফরত েদoয়ার স মতা মূ ায়ন করা হয়িন। aিধকাংশ ঋণ হীতার েকােনা ধরেনর বসা িছল 
না। কারo  বসার aি তব্ পাoয়া েগেলo াংক েথেক েনoয়া 61, 91, 2শ' েকািট টাকার ঋণ েফরত 
েদoয়ার স মতা তােদর িছল না। াংেকর গুলশান শাখা েথেক ঋণ াবগুেলােত oiসব ত  uে খ করা 
হেলo পষ র্দ সভায় aনুেমাদন েদoয়া হেয়িছল। তদ -সংি  eক দুদক কম র্কত র্া জানান, মতার aপ বহার 
কের িটপূণ র্ ঋণ াব aনুেমাদন িদেয় সােড় চার হাজার েকািট টাকা আ সােতর দায় পষ র্দ সদ েদরo িনেত 
হেব। েকu আiেনর ঊেধব্র্ নন। জানা েগেছ, সুি ম েকােট র্র আিপল িবভাগ েথেক দুদেকর কােছ পাঠােনা eক 
আেদেশ েবিসক াংেকর সােবক েচয়ার ান বা সহ oi সময়কার পষ র্দ সদ েদর a ভুর্  কের তদ  স  
কের চাজর্িশট েপেশর কথা বলা হেয়িছল। সেব র্া  আদালেতর oi িনেদ র্শনা eখন পয র্  িনেদ র্শনা হেয়i আেছ। 
জানা েগেছ, 311৯ েথেক 3125 সােলর মাঝামািঝ পয র্  দুi েময়ােদ ছয় বছর েবিসেকর পষ র্দ েচয়ার ান িছেলন 
বা । বাংলােদশ াংেকর তদ  িতেবদেন বলা হয়, 3119 সােলর িডেসমব্র পয র্  াংেকর িবতরণকৃত ঋণ 
িছল 3 হাজার 811 েকািট টাকা। পের 3124 সােলর মাচ র্ পয র্  দাঁড়ায় ৯ হাজার 484 েকািট টাকায়। oi চার 
বছর িতন মােস াংক েথেক েমাট 7 হাজার 784 েকািট টাকা ঋণ দান করা হয়। eর মে  সােড় 5 হাজার 
েকািট টাকাi িনয়ম ভ  কের েদoয়া হেয়েছ। 


