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এনসিসি ব্যাংক এমসির ৮ ককযটি টযকয জব্দ 

দুদককর অনুিন্ধযন চলকে 

 

ন্যযশনযল কেসিট অযযন্ড কমযি স (এনসিসি) ব্যাংককর এমসি কমযিকলহ উদ্দীন আহকমকদর ব্যাংকক রযখয আট ককযটি টযকয জব্দ করয 

হকেকে। গত বৃহস্পসতবযর ঢযকয মহযনগর সিসনের কস্পশযল জজ কক এম ইমরুল কযকেশ জকব্দর আকদশ কদন। টযকয উকতযলন, স্থযনযন্তর 

বকন্ধ ওই সদনই িাংসিষ্ট ব্যাংকগুকলযকক আকদকশর খবর জযসনকে সদকেকে দুনীসত দমন কসমশন (দুদক)। আজ করযববযর িাংসিষ্ট 

ব্যাংকগুকলযকত আদযলকতর আকদকশর কসি িযঠিকে কদওেয হকব।  

 

জযনয কগকে, কমযিকলহ উদ্দীকনর সবরুকে ব্যাংককর একযসিক সহিযকব অস্বযভযসবক অর্ স জময, কলনকদকনর অনুিন্ধযকনর িযশযিযসশ অববি 

িম্পদ অজসকনর অসভক যগও অনুিন্ধযন করয হকে। প্রযর্সমক অনুিন্ধযকন তযর নযকম-কবনযম স্থযবর-অস্থযবর সবপুল িসরমযণ িম্পকদর 

তথ্য িযওেয কগকে।  

 

নযম প্রকযকশ অসনচ্ছুক দুদককর একজন উচ্চিদস্থ কম সকতসয িমকযলকক  বকলন, একযসিক ব্যাংকক শীর্ স িকদ কর্কক সবপুল িসরমযণ 

টযকযর মযসলক হওেয অস্বযভযসবক। ওই টযকযর উৎি কী, তয অনুিন্ধযন করয হকে। দুনীসতর প্রমযণ িযওেয কগকল তযর সবরুকে আইসন 

ব্বস্থয গ্রহণ করয হকব।  

 

সূত্র জযনযে, এনসিসিিহ িাঁচটি ব্যাংক ও দুটি আসর্ সক প্রসতষ্ঠযকন কমযিকলহ উদ্দীন ও তযর স্ত্রী লুনয শযরসমকনর নযকম ১৩টি অযযকযউকে 

বতসমযকন জময রকেকে কমযট ৮ ককযটি ৫৫ লযখ ৯৪ হযজযর ৩২৫ টযকয। কমযিকলহ উদ্দীকনর সবরুকে ওইিব সহিযকব অস্বযভযসবক বয 

িকেহজনক কলনকদন, মযসন লন্ডযসরাং ও অববি িম্পদ অজসকনর একটি অসভক যগ অনুিন্ধযন করকে দুদক। এই ি সযকে উকতযলন, 

স্থযনযন্তর, হস্তযন্তর ককর ওই টযকয কবহযত করযর কচষ্টয করয হসেল বকল তথ্য কিকেকে দুদক।  

 

ওই টযকয  যকত কবহযত নয হে তয সনসিত করকত দুদককর অনুিন্ধযন কম সকতসয মযমুনুর রশীদ কচৌধুরী ওই ১৩টি অযযকযউে জকব্দর 

আকবদন জযনযন ঢযকয মহযনগর সিসনের কস্পশযল জজ আদযলকত। বৃহস্পসতবযর ওই আকবদকনর শুনযসন কশকর্ পুকরয টযকয জকব্দর 

আকদশ কদওেয হে।  

 

দুদক কম সকতসয সূকত্র জযনয কগকে, কমযিকলহ উদ্দীন এনসিসি ব্যাংককর আকগ ককেকটি ব্যাংককর শীর্ স িকদ কর্কক ক্ষমতযর অিব্বহযর, 

দুনীসত, কর ফাঁসকর মযধ্যকম সবপুল িসরমযণ অকর্ সর মযসলক হকেকেন,  য তযর ববি আকের িকে অিেসতপূণ স। তযর সবরুকে দুদক ও 

মযসন লন্ডযসরাং আইন লঙ্ঘকনর অসভক যগ আনয হকেকে।  

 



সূত্র জযনযে, ককন্দ্রীে ব্যাংককর বযাংলযকদশ সফন্যযস েযল ইকেসলকজ  ইউসনকটর (সবএফআইইউ) তদকন্ত সবসভন্ন ব্যাংককর সহিযকব 

কমযিকলহ উদ্দীকনর নযকম ৩৫ ককযটি টযকযর প্রমযণ িযওেয  যে,  য অস্বযভযসবক। ওই ৩৫ ককযটি টযকযর সহিযব খসতকে কদখযর অনুকরযি 

জযসনকে সবএফআইইউ কর্কক দুদকক একটি তদন্ত প্রসতকবদন িযঠযকনয হকেসেল গত কম মযকি। িকর কসমশন তদন্ত প্রসতকবদনটি 

অনুিন্ধযকনর সিেযন্ত কনে।  

 

দুদককর অনুিন্ধযকন এই ি সযকে িাঁচ ব্যাংক ও দুটি আসর্ সক প্রসতষ্ঠযকনর ১৩টি সহিযকব নগদ জময র্যকয ৮ ককযটি ৫৫ লযখ ৯৪ হযজযর 

৩২৫ টযকযর তথ্য িযওেয  যে।  

 

এর মকধ্য এনসিসি ব্যাংককর চযরটি সহিযব  মুনয ব্যাংককর দুটি সহিযব, প্রযইম ব্যাংককর একটি সহিযব, সিটি ব্যাংককর সতনটি সহিযব, 

সপ্রসমেযর ব্যাংককর একটি সহিযব ও সরলযকে  ফযইন্যয  ও ইেযরন্যযশনযল সলসজাং অযযন্ড ফযইন্যযস েযল িযসভ সকিকি রযখয হকেকে ওই 

টযকয।  

 

সবএফআইইউ কর্কক দুদকক িযঠযকনয প্রসতকবদকন বলয হে, িাঁচটি ব্যাংক, দুটি আসর্ সক প্রসতষ্ঠযন ও স্টক এক্সকচঞ্জভুক্ত চযরটি করযকযকরজ 

হযউি কর্কক ওই ৩৫ ককযটি টযকযর সহিযব সমকলকে। বলয হে, ঢযকযর মসতসিকলর এনসিসি ব্যাংক ভবন শযখযে এমসির সহিযকব প্রসত 

মযকি কবতন বযবদ জময হে ৫ লযখ ৯৯ হযজযর ৮৪০ টযকয। একই শযখযে তযর নযকম আকরকটি সহিযব রকেকে। সবসভন্ন িমকে এই 

সহিযকব িাঁচ হযজযর িলযর জময হে। আট হযজযর িলযর জময হে চলসত বেকরর ৩১ জযনুেযসর।  

 

কমযিকলহ উদ্দীন ২০১৫ িযল ি সন্ত  মুনয ব্যাংকক সিএমসি সহকিকব কম সরত সেকলন। ২০১৫ িযকলর ৯ সিকিম্বর সতসন এনসিসি ব্যাংকক 

অসতসরক্ত ব্বস্থযিনয িসরচযলক সহকিকব ক যগ কদন। ২০১৭ িযকলর আগকস্ট তযকক এমসির দযসেত্ব কদওেয হে।  

 


