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শাওন-েম্রাটেহ ১২ জপ্টনর তথ্য তলব 

শামীম-খাপ্টলপ্টের ব্াাংক হহোব স্থহিত 

শামীপ্টমর হহোপ্টব ৩০০ সকাটি টাকা খাপ্টলপ্টের ১০০ সকাটির সবহশ * শামীপ্টমর স্ত্রী মা-বাবার হহোবও স্থহিত হপ্টব 

 

শামীম-খাপ্টলে। ফাইল ছহব 

হরমাপ্টে থাকা যুবলীি সনতা হজ সক শামীম ও খাপ্টলে মাহমুে ভ ূঁইয়ার ব্াাংক হহোব স্থহিত (অবরুদ্ধ) কপ্টরপ্টছ বাাংলাপ্টেশ ব্াাংক। এর 

মপ্টে শামীপ্টমর হহোপ্টব ৩০০ সকাটি টাকা আপ্টছ বপ্টল প্রাথহমকভাপ্টব জানা সিপ্টছ। 

এছাড়া োংেে েেস্য নুরুন্নবী স ৌধুরী শাওন, ইেমাইল স ৌধুরী েম্রাটেহ ১২ জপ্টনর ব্াাংক হহোব তলব করা হপ্টয়প্টছ। বাহিহজিক 

ব্াাংকগুপ্টলাপ্টক সরাববার সেয়া পৃথক দুই হ ঠির জবাব সোমবাপ্টরর মপ্টে হেপ্টত বলা হয়। সোমবার জবাব পাওয়ার পরই সকন্দ্রীয় 

ব্াাংক তাপ্টের ব্াাংক হহোব স্থহিত কপ্টর।  

জানপ্টত  াইপ্টল বাাংলাপ্টেশ হফন্যাহিয়াল ইপ্টেহলপ্টজি ইউহনট (হবএফআইইউ) প্রধান আবু সহনা সমাহা. রাজী হাোন যুিান্তরপ্টক বপ্টলন, 

যাপ্টের হবরুপ্টদ্ধ মামলা হপ্টয়প্টছ, তাপ্টের হহোব স্থহিত করা হপ্টয়প্টছ। বাহকপ্টের হহোপ্টবর তথ্য  াওয়া হপ্টয়প্টছ। 

সূত্র জানায়, সরাববার েকাপ্টল হজ সক শামীপ্টমর হহোব সথপ্টক টাকা উপ্টতালপ্টনর জন্য বড় অপ্টের কপ্টয়কটি স ক ব্াাংপ্টক জমা পপ্টড়। 

এরপর ব্াাংকগুপ্টলা সথপ্টক বাাংলাপ্টেশ ব্াাংপ্টক সযািাপ্টযাি কপ্টর পরামশ শ  াওয়া হয়। বাাংলাপ্টেশ ব্াাংক ওই হেন দুপুপ্টরর মপ্টেই 

হনপ্টে শশনা জাহর কপ্টর। 

বাাংলাপ্টেশ ব্াাংপ্টকর হনপ্টে শশনায় বলা হয়, হজ সক শামীম, স্ত্রী ও মা-বাবার নাপ্টম থাকা েব ব্াাংক হহোব অবরুদ্ধ করপ্টত হপ্টব। এ 

োংক্রান্ত েব তথ্য একহেপ্টনর মপ্টে বাাংলাপ্টেশ ব্াাংকপ্টক জানাপ্টত বলা হয়। 

ব্াাংক হহোব তলপ্টবর তাহলকায় ১২ জপ্টনর মপ্টে োংেে েেস্য নুরুন্নবী স ৌধুরী শাওন, ফাজানা স ৌধুরী, যুবলীপ্টির ঢাকা মহানির 

েহিপ্টির েভাপহত ইেমাইল স ৌধুরী েম্রাট, প্রশান্ত কুমার হালোর, আফোর উদ্দীন মাস্টার, আপ্টয়শা আক্তার, শামীমা সুলতানা, সশখ 
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মাহামুে সজানাইে, সমা. জহুর আলম, এেএম আজমল সহাপ্টেন, ব্রজ সিাপাল েরকার ও শরফুল আওয়াপ্টলর নাম রপ্টয়প্টছ। এেএম 

সিালাম হকবহরয়া শামীম হনপ্টজর নাম োংপ্টিপ কপ্টর বলপ্টতন হজ সক শামীম। 

ঠিকাোহর প্রহতষ্ঠান হজ সক হবল্ডাপ্টে শর মাহলক হতহন। হজ সক শামীম হনপ্টজপ্টক যুবলীপ্টির সকন্দ্রীয় কহমটির েমবায়হবষয়ক েম্পােক 

বপ্টল পহর য় হেপ্টতন। শুক্রবার র িাব েেস্যরা হজ সক শামীপ্টমর ব্হক্তিত কায শালপ্টয় হানা হেপ্টয় তাপ্টক ও তার োত সেহরিীপ্টক 

সেফতার কপ্টরন। 

এরপর সেখান সথপ্টক ১ সকাটি ৮০ লাখ টাকা, ১৬৫ সকাটি টাকার স্থায়ী আমানপ্টতর (এফহিআর) কািজপত্র (তার মাপ্টয়র নাপ্টম ১৪০ 

সকাটি), ৯ হাজার ইউএে িলার, ৭৫২ হেঙ্গাপুহর িলার, একটি আপ্টেয়াস্ত্র এবাং মপ্টের সবাতল জব্দ কপ্টর। 

অস্ত্র ও মােক মামলায় হজ সক শামীম এখন ১০ হেপ্টনর হরমাপ্টে আপ্টছন। এর আপ্টি বুধবার অববধ অস্ত্র ও ইয়াবা রাখার অপরাপ্টধ 

খাপ্টলেপ্টক সেফতার কপ্টর র িাব। পরহেন তার হবরুপ্টদ্ধ অস্ত্র, মােক ও মাহন লোহরাং মামলা করা হয়। 

এর মপ্টে মােক ও অস্ত্র মামলায় োতহেপ্টনর হরমাে মঞ্জুর কপ্টরন আোলত। জানা সিপ্টছ, হজ সক শামীম ও তার ব্বো প্রহতষ্ঠান কর 

ফাঁহক হেপ্টে হক না, এর েন্ধাপ্টন সনপ্টমপ্টছ জাতীয় রাজস্ব সবাপ্টি শর (এনহবআর) সকন্দ্রীয় সিাপ্টয়ন্দা সেল (হেআইহে)। ইহতমপ্টে কর 

োপ্টকশল সথপ্টক আয়কর নহথ অহধকতর তেপ্টন্তর জন্য হেআইহেপ্টত তলব করা হপ্টয়প্টছ। 

এনহবআর োংহিষ্ট সূপ্টত্র জানা সিপ্টছ, েরকাপ্টরর উচ্চপয শাপ্টয়র হনপ্টে শশনা পাওয়ার পর হজ সক শামীপ্টমর কর ফাঁহকর অনুেন্ধান শুরু 

হপ্টয়প্টছ। আয়কর হরটাপ্টন শ স াহষত েম্পে হববরিীর েপ্টঙ্গ প্রকৃত েম্পপ্টের িরহমল রপ্টয়প্টছ বপ্টল ধারিা করা হপ্টে। 

এছাড়া তার লাইফস্টাইপ্টলর েপ্টঙ্গ প্রকৃত জীবনযাপপ্টন অেঙ্গহত রপ্টয়প্টছ। কর ফাঁহক হেপ্টতই হতহন ইোকৃতভাপ্টব হরটাপ্টন শ হমথ্যা তথ্য 

হেপ্টয়প্টছন। 

  

 


