
 / ১৭ সে র ২০১৯ 

বাংলােদশ াংেকর অদ তা ও অবেহলায় অথ ির 

িনজ  িতেবদক, ঢাকা 
১৭ সে র ২০১৯, ১২:৩৮, আপেডট: ১৭ সে র ২০১৯, ১৩:০৭ 

 

- বেদিশক ার িরজাভ ির 
-িবে  ক ীয় াংেকর ইিতহােস সবেচেয় বড় িরর ঘটনা 
-শাি  পায়িন কউ, হয়িন অথ উ ারও 

ক ীয় াংেক রি ত বেদিশক ার ম ত বা িরজাভ িরর  ত কের রেখিছল বাংলােদশ াংক িনেজই। 
িনরাপ া ব া িছল অরি ত, সংি  কমকতারা িছেলন দািয় হীন। আর ড়া  সবনাশ ঘটােনা হয় ইফট সাভােরর সে  ানীয় 
নটওয়াক েড় িদেয়। এর ছয় মােসর মে ই গাপন সংেকত বা পাসওয়াড জেন িনেয় ির হয় ৮ কা  ১০ লাখ ১ হাজার ৬২৩ 



মািকন ডলার (বাংলােদিশ ায় ৮১০ কা  টাকা)। বাংলােদশ াংেকর িরজাভ থেক অথ ির হয় ায় সােড় িতন বছর আেগ, 
২০১৬ সােলর ৪ ফ য়াির রােত। বাংলােদশ াংক এক িদন পের িরর ত  জানেত পারেলও তা গাপন রােখ আরও ২৪ িদন। 
আর িবষয়  অথম ীেক বাংলােদশ াংক আ ািনকভােব জানায় ৩৩তম িদেন।  িবষয়  জানাজািন হেল বাংলােদশ াংেকর 
সােবক গভনর মাহা দ ফরাসউি েনর ন ে  একই বছেরর ১৫ মাচ িতন সদে র এক  তদ  কিম  গঠন কের সরকার। একই 
িদন বাংলােদশ াংক মিতিঝল থানায় মামলা কের এবং পেরর িদন মামলা হ া র করা হয় িলেশর অপরাধ তদ  িবভাগ বা 
িসআইিডর কােছ।  

ফরাসউি ন কিম  কাজ  কের ২০ মাচ থেক এবং ততম সমেয়র মে , একই বছেরর ৩০ ম তদ  িতেবদন তৎকালীন 
অথম ী আ ল মাল আব ল িহেতর কােছ পশ কের। িক  আজ পয  সরকার ফরাসউি ন কিম র সই িতেবদন কাশ 
কেরিন। এমনিক অ স ান শষ কের অিভেযাগপ ও দয়িন িসআইিড। এ কারেণ দেশর মা ষ আজও জানেত পােরিন তােদর 
ক ািজত অথ ির যাওয়ার নপে র মা ষ েলা কারা। বাংলােদেশর কউ িরজাভ িরর সে  ত  বা পেরা ভােব জিড়ত িছল 
িক না, িকংবা কারও দািয় হীনতা বা অবেহলায় ির হেয়েছ িক না, তাও জানা যায়িন। এমনিক কারও কােনা শাি ও হয়িন। 
সবাই আেছন বহাল তিবয়েত। কউ কউ পেদা িতও পেয়েছন। ঘটনার ায় িতন বছর পের, চলিত বছেরর ৩১ জা য়াির ২০ ি  
ও িত ানেক দায়ী কের রাে র িনউইয়ক সাউদান িডি  কােট মামলা কের বাংলােদশ াংক। এই মামলা িনউইয়েক 
চলেব িক না, স িন ি  এখেনা হয়িন। অ িদেক, িফিলপাইন এ িনেয় িবেশষ িসেনট কিম র নািন হেয়েছ, মামলাও করা 
হেয়েছ। একজন াংক কমকতােক দীঘেময়ািদ কারাদ  দওয়া হয়। িক  যােদর অথ ির গল, সই বাংলােদশ মান কােনা 

ব াই নয়িন। আবার ির যাওয়া অথও উ ার করেত পােরিন। ভিব েত অথ উ ার হেব—এমন স াবনার কথাও এখন আর 
কউ বলেছন না।  

ফরাসউি ন কিম র ল িতেবদন ২৭ ার। তদ  কিম র অ  সদ  িছেলন অ াপক মাহা দ কায়েকাবাদ এবং সদ সিচব 
িহেসেব কাজ কেরন তৎকালীন াংক ও আিথক িত ান িবভােগর সিচব গ ল চ দ দাস। তদ  িতেবদেন ঘটনার িববরণ ও 
িবে ষণ, এ িনেয় িবতক এবং দায়দািয়  িনধারণ ছাড়াও বশ িক  পািরশ করা হয়। এ িনেয় গত ায় সােড় িতন বছের িবিভ  
সমেয় কিম র িতেবদন িনেয় নানা মহেল আেলাচনা হেয়েছ। িতেবদন কােশর দািবও উেঠিছল। িক  িতেবদন  কাশ করা 
হয়িন বেল কিম র পযেব ণ আমেল আনা হয়িন, পািরশও মানা হয়িন। অথচ আ ল মাল আব ল িহত তদ  িতেবদন হােত 
পেয় জ ির িক  পদে প িনেত উে াগী হেয়িছেলন। ২০১৬ সােলর ১ ন সােবক অথম ী এ িনেয় সরকােরর িবিভ  পযােয় এক  

িচ  িলেখিছেলন। অথ ম ণালয় ে  জানা গেছ, িচ েত িতিন বেলিছেলন, ‘ িতেবদন  অেনক িবষেয়র ওপের ম  কেরেছ 
এবং স িবষয়  সবেচেয় যটা ণ, সটা হেলা বাংলােদশ াংেকর লনেদন িসিকউির  িনেয় িচ াভাবনা বা পদে প বই 
বল। স জ  আমার মেন হেলা য িক  িক  িবষেয় অিত স র িক  িক  পদে প নওয়া েয়াজন। িবেশষ কের বাংলােদেশর 

িবিভ  িত ােনর যসব কমচারী স ে  ব  আেছ, ত েদর িব ে  অ তপে  তদ   কের সামিয়ক কােনা ব া হণ করা 
বাধ হয় বই েয়াজনীয়। স জ  তদ  িতেবদন র কিপ মাননীয় ধানম ীেক দান করা ছাড়াও বাংলােদশ াংেকর 

গভনরেক দান করার আ  ব া িনেত হেব।’  

িচ  লখা ছাড়াও সােবক অথম ী িরজাভ ির এবং তদ  িতেবদন িবষেয় জাতীয় সংসেদ ৩০০ িবিধেত একই 
বছেরর ১২ বা ১৪ ন এক  িব িতও িদেত চেয়িছেলন। শষ পয  তাও করা হয়িন।  

তদ  কিম র ধান মাহা দ ফরাসউি ন সামি ক িবষেয় গতকাল সামবার থম আেলােক বেলন, সত তা যাচাইেয়র জ  
সরকার তদ  কিম  িনেয়াগ িদেয়েছ। কিম  সরকােরর কােছ িতেবদন জমা িদেয়েছ। তরাং এ িবষেয় আ ািনক ব  
কবল সরকারই িদেত পাের।  

যভােব ঘটনা ঘেট: িব াপী াংক েলা িনেজেদর মে  লনেদন করেত সাসাই  ফর ওয়া ওয়াইড ই ার াংক িফ াি য়াল 
টিলকিমউিনেকশন বা ইফট বহার কের। িবেশষ ধরেনর বাতা রেণর মা েম এই লনেদন করা হয়। বাংলােদশ াংেক 
ইফট বাতার মা েম অথ হ া েরর জ  মতা া  কমকতা আটজন। বাংলােদশ াংেকর অ াকাউ স অ া  বােজ ং 

িবভােগর (এিবিড) আওতাধীন এক  কে  (যােক াক–অিফস বলা হয়) এই বাতা লনেদন চেল। এ  িবেশষ এক  সংরি ত 
জায়গা, এখেনা কেঠার িনরাপ া থাকার কথা।  তদ  িতেবদেন ২০১৬ সােলর ৪ ফ য়াির রােতর ঘটনার িববরণ দওয়া হেয়েছ। 
বাতা রেণর মতা া  আটজেনর একজন হেলন সহকারী পিরচালক শখ িরয়াজউি ন। ওই রাত সায়া সাতটায় িতিন ইফট 



িসে ম থেক বর হওয়ার (লগআউট) আেগ চিলত িনয়ম মেন ১৮  বাতার মা েম ফডােরল িরজাভ াংক অব িনউইয়কেক 
(িনউইয়ক ফড) ৩১ কা  ৯৭ লাখ ১ হাজার ২০০ মািকন ডলার ানা র করার িনেদশনা পাঠান। লত, াবাজাের িবিনেয়াগ 
করার জ  এই অথ িনউইয়ক ফড থেক ানা েরর বাতা দওয়া হয়। বাতা পা েয় রাত ৮টা ৩ িমিনেট িতিন অিফস ত াগ 
কেরন।  ওই িদন িছল হ িতবার। শখ িরয়াজউি ন অিফস ছেড় চেল যাওয়ার পের ত রই বহার করা নাম (ইউজার আইিড) 
ও গাপন সংেকত (পাসওয়াড) থেক রাত ৮টা ৩৬ িমিনট থেক ভাররাত ৩টা ৫৯ িমিনট পয  সমেয় িনউইয়ক ফডেক ৩৫  
বাতা পা েয় ৯৫ কা  ১০ লাখ ৬ হাজার ৮৮৬ ডলার ানা েরর আেদশ যায়। এর মে  িমেশল াি সেকা জ, জিস 
ি ে াফার এম ােগাস, আলে ড সাে াস- ভরগারা, এনিরেকা টওেডারা ভাসকেয়জ এবং রালফ ক াে া িপকািচর নােম 
িফিলপাইেনর িরজাল কমািশয়াল াংিকং করেপােরশেন (আরিসিবিস) খালা াংক িহসােব ৮ কা  ১০ লাখ ১ হাজার ৬২৩ 
ডলার এবং ল ার শািলখা ফাউে শেনর নােম আরও ২ কা  ডলার ানা েরর আেদশ দওয়া হয়। ইংেরিজ ‘ফাউে শন’ 
বানােন ‘ও’ অ র  িছল না। এই ল বানােনর কারেণ শািলখা ফাউে শেনর নােম পাঠােনা অথ ানা র হওয়ার আেগই আটেক 
যায়, যা পের ফরত আেস। িক  িফিলপাইেন পাঠােনা চার  িহসােব অথ ানা র হেয় যায়। িফিলপাইেন রালফ ক াে া িপকািচর 
িহসােবও অথ ানা র হয়িন। অথাৎ ৩৫  বাতার মে  শষ পয  চার  কাযকর হয়, এক  বানান েলর কারেণ ফরত আেস, 
আর বািক ৩০  বাতার ে  িনউইয়ক ফডােরল িরজাভ াংেকর সে হ হেল তা ানা র না কের বাংলােদশেক িফরিত বাতা 
পাঠায়। যিদও এই িফরিত বাতা বাংলােদশ জানেত পাের ই িদন পের। কারণ, হ িতবার রােত কউ িছেলন না, বার কউ 

 দনিন, শিনবার বাংলােদশ াংক ঘটনা  জানেত পাের। িফিলপাইেনর াংক িহসাব থেক অব  ওই অথ সিরেয় ফলা হয় 
৯ ফ য়াির।  িবে র ক ীয় াংেকর ইিতহােস এটাই এখন পয  সবেচেয় বড় িরর উদাহরণ। িরজােভর অথ িরর সে  
জিড়তরা িদন ণ িনধারণ কেরেছ ব চমৎকার কের। ২০১৬ সােলর ৫ ও ৬ ফ য়াির (  ও শিনবার) িছল বাংলােদেশ সা ািহক 

, ৬ ও ৭ ফ য়াির িনউইয়েক সা ািহক , আর ৬,৭ ও ৮ ফ য়াির িফিলপাইেনর সা ািহক ও চীনা নববেষর । এ ত  
উে খ কের তদ  কিম  বেলেছ, ‘ল া এই র েযােগ য অথ ির করা যােব, বাংলােদশ াংেকর কারও এত ি  আেছ বেল 
তা মেন হয় না। তেব বাংলােদশ াংেকর িঢেলঢালা কােজর ধরন অপরাধীেদর কােজর িবধা কের িদেয়েছ।’  

বাংলােদশ াংক যভােব জানল: িরর পেরর িদন িছল বার। তেব র িদন হেলও অ  সমেয়র জ  লনেদেনর াক–
অিফস খালা হয়। বার সকাল পৗেন নয়টায় সবার আেগ অিফেস আেসন অ াকাউ স অ া  বােজ ং িবভােগর (এিবিড)  
পিরচালক বােয়র িবন দা। এরপর আেসন  পিরচালক িমজা র রহমান ইঁয়া, সহকারী পিরচালক শখ িরয়াজউি ন এবং 
রিফক আহমদ ম মদার। পেরর িতনজন অিফস ত াগ কেরন র ১২টা ৩২ িমিনেট।  ইফট বাতা পাঠােনা হেল য়ংি য়ভােব 
তার এক  অ িলিপ বা কিপ ি  হেয় যায়। তেব এিবিডর মহা ব াপক (িজএম) বদ ল হক খান তদ  কিম েক জানান, এই 
চারজন অিফেস এেস বাতা লনেদেনর ি ার লেত পােরনিন। তেব ত রা কউই এ ত  ঊ তন কাউেক জানানিন। ত েদর দািব, 

ায়ই ি ার খারাপ হেয় থােক। তেব শষ কেব খারাপ হেয়িছল, তদ  কিম েক সই ত  কউ জানােত পােরনিন। ফেল, এই 
ব  তদ  কিম  হণ কেরিন। এ িনেয় তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ, ইফট বাতা পাঠােনার মতা া  আট কমকতা র 
িদেনও অিফেস আসেত পােরন। লত, বাংলােদশ াংেকর সব কমকতাই র িদেন বা িনয়িমত অিফেসর পের ই ঘ া 
অিতির  কাজ করেল ভাতা পান। ওই চার কমকতার কােছ বেদিশক া র ণােব েণর চেয় ই ঘ ার অিতির  ভাতাটা বিশ 

ণ হয় ওেঠ। কননা, িবক  প িতেত ( া য়াল) ইফট বাতা ি  করা যত, তেব তােত অেনক সময় লেগ যত। তদ  
িতেবদন অ যায়ী, িজএম বদ ল হক খান শিনবার অিফেস আেসন সকাল ১০টা ২৭ িমিনেট। এর ৪৭ িমিনট পের বােয়র দা 

ি ােরর সম ার কথা জানান। র সায়া ১২টায় িবক  ি ার চািলেয় দখা যায় য ইফট মা েম িনউইয়ক থেক ১৯৯  
বাতা এেসেছ। তেব াউজােরর মা েম ইফট িসে েম ঢাকা যাি ল না, ‘এরর মেসজ’ আসিছল। এ কারেণ বাতা পড়া যায়িন। 
এরপর িনউইয়ক ফেডর সে  টিলেফােন যাগােযাগ করার চ া করা হয়। তখন িনউইয়ক ফড ব  িছল। এরপের বলা ১টা ৩১ 
িমিনেট যেকােনা ধরেনর অথ ানা র ব  এবং ইিতমে  অথ পাঠােনা হেল তা ফরত আনার জ  ই- মইল ও ফ াে র মা েম 
িনউইয়ক ফেড বাতা পাঠােনা হয়। তখেনা ি ার িছল অচল। এ কারেণ বলা ২ টাকা ৫৪ িমিনেট ইফেটর কােছ জ ির সহায়তা 
চাওয়া হয়। এরপর তােদর পরামেশ ইফট সাভার থেক ানীয় নটওয়াক িবি  করেল ি ার সচল হয়। এ সময়ই থম িরজাভ 
থেক অথ িরর ঘটনা জানেত পাের বাংলােদশ াংক। বার সারা িদন ও সারা রাত অিত া  হেয় যাওয়ার পের শিনবার বলা 

সােড় িতনটায় িজএম বদ ল হক খান িরজােভর অথ িরর ত  থম জানান ড  গভনর (িডিজ–১) মা. আ ল কােসমেক। 
িতিন এরপর গভনর আিতউর রহমােনর সে  কথা বেলন। ড  গভনর আ ল কােসম এরপর বদ ল হক খানেক জানান য 
গভনর স ণ গাপনীয়তার সে  কাজ করার িনেদশ িদেয়েছন।  

যভােব  ত হয়: ফরাসউি ন কিম র তদ  িতেবদেন ইফট বাতার মা েম অথ হ া েরর ি য়ার িব ািরত বণনা 
িদেয় বলা হেয়েছ, কােনা িবপি  ছাড়াই ১৯৯৫ সাল থেক অথ লনেদেনর বাতা পাঠােনা হেয় আসেছ। এরপরই বাংলােদশ 



াংেকর এক িস াে  িনি  িনরাপ া অরি ত হেয় পেড়। এরপরই ঘেট িরজােভর অথ িরর ঘটনা। আর সই িস া  হে  
যেকােনা ধরেনর আ াংক লনেদন িনেদশনা তাৎ িণকভােব স  হওয়ার য়ংি য় ব ার নাম িরেয়ল টাইম স 
সেটলেম  বা আর িজএস। ইফেটর সে  এই আর িজএস সংেযাগ দওয়া হয়। বাংলােদশ াংক ে  জানা গেছ, তখন বড় 

অ ান কের এ ব ার উে াধন করা হেয়িছল। আর সম ার  হয় এরপর থেকই। তদ  িতেবদন অ যায়ী, ২০১৫ সােলর 
মােচ ইফট বহারকারী াংক েলার সংগঠন ইফট ইউজাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর সভাপিত আিনস এ খান 

ইফেটর সে  আর িজএস সং ি র াব দন। ইফেটর প  থেকও এক ই- মইেল এ াপাের ‘ওকালিত’ করা হয়। এরপর 
গভনর আিতউর রহমােনর সভাপিতে  অ ি ত িনবাহী কিম র সভায় এবং পরবত  সমেয় পিরচালনা পষেদর সভায় ইফেটর 
সে  িবিব-আর িজএস সং ি র াব অ েমাদন দওয়া হয় এবং তা কাযকর করা হয়। এ িবষেয় তদ  কিম র ম  হে  এ 

ি য়ায় ইফটেক বাংলােদশ াংেকর ায় প চ হাজার কি উটার ও েত সংেযাগ নওয়া িতন  াংেকর (িমউ য়াল া , 
াক ও িস  াংক এনএ) সব কি উটােরর সে  সং  কের এক  িবপ নক লাকাল এিরয়া নটওয়াক (এলএএন) তির 

করা হয়। আর আ েযর কথা য ক  ণয়ন, পিরক না কিমশেন এর অ েমাদন এবং বাংলােদশ াংেকর িনবাহী কিম েত 
অথ বরাে র সময়, এমনিক পিরচালনা পষেদর অ েমাদেনর সময় কারও মেন এ  জােগিন য এ সং ি  কতখািন েয়াজনীয়, 
কী এর ি গত যৗি কতা এবং এর ফেল ইফেটর মা েম অথ ানা েরর িনি  িনরাপ া অরি ত হেয় পড়েব িক 
না।  ইফট ইউজাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর তৎকালীন সভাপিত আিনস এ খান এ িনেয় থম আেলার কােছ দািব কেরন, 
‘৮০ র মেতা দেশ এমন ব া চা  আেছ। আর এর মা েম িব াসেযা ভােব লনেদন ব া হেব বেল এ েযাগ চেয়িছলাম। 
বাংলােদশ াংক েত িতন  াংকেক এ েযাগ িদেয়িছল।’  

ইফট িনেয়ও সে হ: ফরাসউি ন কিম  ইফেটর কাযকলাপ িনেয়ও সে হ কাশ কেরেছ। তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ, 
ইফেটর িবেশষ  িতিনিধ িম. রি  ও িম. অথেরশ আর িজএেসর সে  ইফেটর সংেযাগ ঘটান একা  িনেজর মেতা কের। 

ত রা ন ন এই ি য়া চালােনার িনেদশাবিলও বাংলােদশ াংেকর কারও কােছ হ া র কেরনিন। এমনিক সং ি র াথিমক 
পযােয় কািরগির অ িবধা দখা িদেল িভিপএন (ভা য়াল াইেভট নটওয়াক) সংেযাগকােল ইফেটর ভাইরাস িতেরাধক 
(অ াি ভাইরাস) অকাযকর করেত না পের শষ পয  তা েরাটাই েলাৎপাটন কের দন। এ ছাড়া ইফট সাভার সব ণ অন বা 
খালা রাখার জ  হাডওয় ার িসিকউির  মিডউল বা এইচএসএম কাড কখেনা সরােনা যােব না বেলও িনেদশ িদেয় গেছন। এই 

এইচএসএম কাড ইফট সাভারেক সারা ণ চা  বা লাইভ রাখার ে  বড় িমকা রােখ। কাড  িব  করা থাকেল 
কােনা েমই ৪ ফ য়াির বাতা পা েয় িরজােভর অথ ির করা স ব হেতা না। এ িনেয় তদ  কিম র ম  হে , ‘এসব তর 

িবষেয় বাংলােদশ াংেকর গভনর ও অ  সংি েদর দািয় ানহীনতা ও িনিল তা সিত ই িব য়কর।’ আবার ২০১৫ সােলর 
নেভ র মােস আর িজএস িনেয় কাজ করেত আেসন ইফট িতিনিধ এম িনলাভা ান। তদ  িতেবদেন এ িনেয় বলা হেয়েছ,  
থেকই িনলাভা ানেক সে েহর চােখ দখা হয়, ত েক কাজ করেত িদেত অেনেকই আ হী িছেলন না। িতিন িতন িদনই কাজ 

কেরেছন  পিরচালক বােয়র িবন দা এবং উপপিরচালক সােলহীন আব াহর আইিড ও পাসওয়াড বহার কের। তদ  
কিম  মেন কের, একা একা কাজ করার সময় িনলাভা ান আইিড ও পাসওয়াড খ , কিপ অথবা ছিব েল রাখেত পােরন। এ 
িনেয় থম আেলার প  থেক ইফেটর কােছ ম  চেয় ই- মইেল যাগােযাগ করা হয়। তদ  কিম র িতেবদন কাশ করা 
হেয়েছ িক না পা া  কের িফরিত ই– মইল পাঠােনা হয় সং া র প  থেক। কাশ করা হয়িন জানােনার পর ইফেটর কাছ 
থেক আর উ র আেসিন।  

কার কতটা দায়: বাংলােদশ াংেকর কােনা কমকতা ত ভােব িরজাভ িরর সে  জিড়ত িছেলন—এমন কােনা ত  বা 
মাণ তদ  কিম  েঁজ পায়িন। তেব বেদিশক ার িরজাভ ব াপনা, িনয় ণকাঠােমা ছাড়া ত ি  বহাের তাড়া েড়া, 
াক-অিফেস গান শানা, জ িদেনর অ ান আেয়াজন, আ া দওয়া, ফস েক চ া ং, কি উটাের গম খলা ইত ািদেত 

জনসাধারেণর স দ সংর েণ গািফলিত, খামেখয়ািল ও অদ তার ছাপ । িরজাভ িরর সে  জিড়ত সাইবার অপরাধী বা 
হ াকাররা এ রকম এক অব ার মে ই ইফেটর সে  আর িজএস সং  করায় একধরেনর িতকর সফটওয় ার বা 

ালওয় ার ( ািলিসয়াস সফটওয় ার) িকেয় পাসওয়াড ির করা সহজ হেয়েছ। লত, বাংলােদশ াংেকর বেদিশক ার 
ম ত ব াপনার বড় ধরেনর বলতার েযাগ িনেয়েছ সাইবার অপরাধীরা। িভ  এক  দেশ অথ িরর উে ে  এক  

ালওয় ার তির করা হয়। এর মা েম ইফেট লনেদেনর বাতা পাঠােনার মতা া  কমকতা শখ িরয়াজউি ন এবং মই ল 
ইসলােমর ব ত নাম বা ইউজার আইিড এবং গাপন সংেকত বা পাসওয়াড জেন যায়। ইফেটর সে  আর িজএস সং  

াপন (২০১৫ সােলর আগ -অে াবর) সমেয় ালওয় ার ঢাকােনার ব া করা হয়। তদ  কিম র সে হ, এ কারেণই হয়েতা 
ইফট কমকতারা আর িজএস সংেযাগ াপেনর ি য়া বাংলােদশ াংেকর কারও কােছ িঝেয় দনিন। ২০১৫ সােলর 

মাঝামািঝ সমেয় বাংলােদশ াংক িব াংেকর অথায়েন পিরচািলত এক  কে র আওতায় ত ি  িবষেয় একজন 



িবেশষ  িহেসেব ওয়া  ইনফরেম কস সাইবার িসিকউির র (ডি উআইিসএস) রােকস আ ানােক ই বছেরর জ  িনেয়াগ 
দওয়া হেয়িছল। িরজাভ িরর পের জ ির তািগেদ দেশ এেস রােকস আ ানা ২০১৬ সােলর ২৮ ফ য়াির থেক কাজ  কেরন। 

িতিন থম ইফট ব ায় ালওয় ােরর অি  েঁজ পান। এরপরই িবে র অ তম সরা সাইবার িনরাপ ািবষয়ক িত ান 
ফায়ারআই ানিডয়া েক অ স ান কােজ িনেয়াগ দওয়া হয়। বাংলােদশ াংেকর এই িস াে র শংসা কেরেছ তদ  কিম । 
ফায়ারআই অ স ান কের বেলেছ, থম সাইবার ালওয় ার আ মণ স বত  হেয়িছল ২০১৫ সােলর ২৫ মাচ। আর এই 

ালওয় ার েকেছ ইফট-আর েজএস সংেযােগর মা েমই। তদ  কিম  িতেবদেন বেলেছ, বার অথ িরর িবষয়  ধরেত 
পারেল িনউইয়ক ফেড ত বাতা পা েয় অথ ানা র ঠকান স ব হেতা। একইভােব িফিলপাইেনর িরজাল াংকেকও অথ 
পিরেশাধ ব  করা যত। এমনিক সরকারেক জানােনা হেল সরকাির পযােয় িফিলপাইন সরকােরর কােছ িবষয়  ত উ াপন কের 
অথ হ া র ঠকােনা স ব িছল। অথাৎ িরজাভ িরর ত  গাপন না করেল পিরি িত বরং িভ  হেত পারত। স ত, পরবত  
সমেয় দখা গেছ, িফিলপাইেনর িরজাল াংক থেক অথ সিরেয় ফলা হয় ৯ ফ য়াির। অথচ বাংলােদশ াংক অথ ির যাওয়া 
িবষেয় িনি ত হেয়িছল ৬ ফ য়াির। তরাং ওই িদনই অথ িরর িবষয়  কাশ করা হেল িরজাল াংক থেক অথ সরােনা 
ঠকােনা যত বেল মেন করা হয়।  

িনউইয়ক ফড ও িরজাল াংেকর িমকা:  ৪ ফ য়াির রােত অথ হ া েরর জ  বাংলােদশ াংক থেক ৩৫  বাতা পাঠােনা 
হেয়িছল িনউইয়ক ফডেক। এর মে  ৩০  বাতায় অথ পিরেশাধ িনেয় সে হ হেল িনউইয়ক ফড অথ ানা র না কের বাংলােদশ 

াংেকর কােছ বাতা পাঠায়। সাধারণত বড় অে র অথ ানা র হয় বড় কােনা িত ােনর অ েল, আর ি র নােম পাঠােনা 
হয় অ  অে র অথ। পাঠােনা ৩৫  বাতার মে  ৩৪  িছল ি র নােম। বাংলােদশ থেক কােনা জবাব আসার আেগই 
িনউইয়ক ফড পচ  বাতা তািমল কের অথ পা েয় দয়। ফরাসউি ন কিম  মেন কের, সে হ হওয়ার পেরও অথ ানা র করার 
দায়দািয়  িনউইয়ক ফেডর ওপেরও বতায়। াংক খােত ন িত িবষেয় অ স ানী িতেবদন িনেয় কাজ কের িনউইয়কিভি ক 

িত ান ইনার িস  স। তারা গত ২৪ আগ  এক  িতেবদন কাশ কের বেলেছ, ইউএস ি ডম অব ইনফরেমশন অ া  
অ যায়ী বাংলােদশ াংেকর িরজাভ িরর দায়দািয়  ও িমকা জানেত িনউইয়ক ফডেক একািধকবার িচ  িলেখও স র 
পায়িন। কেয়ক লাইেনর এক  িতেবদন দওয়া হেলও সখােন কােনা ত  িছল না। অথ পিরেশাধ না করার বাতা বাংলােদেশর 
প  থেক িফিলপাইনেকও দওয়া হেয়িছল। তারপরও িরজাল াংক বা আরিসিবিস অথ ানা র কের মােটই দািয় শীল ও 
িনভর করার মেতা িত ান িহেসেব কাজ কেরিন। আর এর মা েম তারা এক  কল জনক নাটক পািয়ত কেরেছ বেল ম  
তদ  কিম র। কননা, ঘটনার মা  ছয় মাস আেগ াহেকর স ক পিরচয় ছাড়াই মা  ৫০০ মািকন ডলার জমা িদেয় চার  িহসাব 
খালা হেয়িছল। আর সখােনই ির করা অথ জমা কের পের েল নওয়া হয়।  

শষ কথা: ফরাসউি ন কিম র িতেবদন ‘িডপ ি েজ’ চেল গেছ অেনক আেগই। বাংলােদশ াংক এমনিক কােনা িবভাগীয় 
ব াও নয়িন। িলেশর মামলা আর িবভাগীয় ব া িভ  িবষয় িহেসেবই গ  করা হয়। কােনা িত ােন কােনা ধরেনর 

অ াভািবক ঘটনা ঘটেল এর দায়দািয়  িনধারণ কের িবভাগীয় ব া নওয়াই রীিত। আর কােনা অপরাধ লক কমকা  হেল 
স  অ স ান করা িলেশর দািয় । একিদেক িসআইিড এখেনা িতেবদন দয়িন, অ িদেক বাংলােদশ াংক অভ রীণ কােনা 

তদ  কিম  গঠন বা িবভাগীয় কােনা উে াগ নয়িন। চাকিরর িবধান িনেয় অসং  বইেয়র লখক সােবক অিতির  সিচব 
মাহা দ িফেরাজ িময়া এ িনেয় থম আেলােক বেলন, কােনা সরকাির, ায় শািসত বা আধা ায় শািসত িত ােনর কমচারী 

(বতমান আইেন সবাই কমচারী) যিদ ফৗজদাির অপরােধ অিভ  হন, তাহেল ই ধরেনর ব া নওয়ার িবধান আেছ। এক  
হেলা িবচািরক ব া, আেরক  হেলা অসদাচরেণর জ  িবভাগীয় ব া। িবচািরক ব ায় কউ অিভ  হেল ত েক িবভাগীয় 

ব াও িনেত হেব। তেব িনিদ  অিভেযাগ থাকেল িবচািরক ব া না হেলও িবভাগীয় ব া িনেত বাধা নই। িবভাগীয় ব া 
না নওয়া ছাড়াও ফরাসউি ন কিম র কােনা পারশও আমেল নওয়া হয়িন। এমনিক এখন পয  অথ উ ার করাও স ব হয়িন। 
সােবক গভনর মাহা দ ফরাসউি েনর ন ে  গ ত কিম েত িছেলন আরও ই সদ । এর বাইের িতন সদে র এক  
িবেশষ  দল কাজ কেরেছ কিম র পরামশক দল িহেসেব। রাে র জ  এত বড় এক  ঘটনার ে  কােনা ব া না নওয়া 
িকংবা িবচােরর বাইের থেক যাওয়া কােনাভােবই হণেযা  নয় বেল সংি  ি রা মেন কেরন।  

সােবক গভনর সােলহউি ন আহেমদ সামি ক িবষেয় গতকাল সামবার থম আেলােক বেলন, িরজােভর অথ কারও ি গত 
স ি  নয়। তাই এ ঘটনা গাপন করা ক হয়িন। যথাসমেয় িফিলপাইেনর ক ীয় াংেকর সে  যাগােযাগ করেল এত িদেন 
টাকাটা উ ার করা যত। িতিন আরও বেলন, এসব ঘটনায় ত শাসিনক ও আইিন পদে প নওয়া উিচত। সটা মান হেল 
অিনয়ম, জািলয়ািত কেম আসত। কােনা পদে প না নওয়ায় জািলয়ািত বাড়েছ। 


