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হলমাক ঋণ কেল ািরর অ তম হাতা সানালী ব াংেকর সােবক ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) মায়নু
কিবর িবেদেশ িবলাসী জীবনযাপন করেছন। িনয়ম ভেঙ হলমাক পেক অ ত ৪ হাজার কািট টাকা ঋণ
পাইেয় দয়ার ঘটনা ফাসঁ হেল দক মামলা কের।

এ মামলা থেক বাঁচেত িতিন িবেদেশ পািলেয় যান। থেম মালেয়িশয়ায় আ েগাপন কেরন। সখান
থেক যাতায়াত  কেরন কানাডায়।

মালেয়িশয়া  ও  কানাডা-  ’ দেশই  থােকন  িনজ  াসােদাপম  বািড়েত,  চলাচল  কেরন  িবলাসব ল
গািড়েত।  দশ  িটেতই  িতিন  স দও  গেড়েছন।  সই  স দ  দখােশানার  জ  আলাদা  লাকও
রেখেছন। তার ই মেয় পড়ােশানা করেছ কানাডায়। খবর সংি  সেূ র।

সূ  জানায়, মায়নু কিবেরর িব ে  দেকর দােয়র করা ৩৭ মামলায় ওয়াের ট আেছ। দেশ এেলই
ফতার হেবন এই আশ ায় িতিন িবেদেশই িনরাপদ মেন করেছন। তেব তােক দেশ িফিরেয় আনার

জ  নানা মাধ েম চ া চলেছ।

  িমজান মািলক
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এ িবষেয় সহায়তা চেয় দেকর প  থেক বাংলােদশ ব াংেকর ফাই াি য়াল ইে টিলেজ  ইউিনেট
(িবএফআইইউ) িচিঠ দয়া হে  বেল জানা গেছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল দক সিচব মহু দ িদেলায়ার বখত যগুা রেক বেলন, পলাতক আসািমেদর
ফতােরর জ  সবা ক চ া থােক। সানালী ব াংেকর সােবক এই এমিডর িবষেয় বেলন, িতিন কান

দেশ আেছন, তা আমরা িনি ত হেত পারেল িফিরেয় আনার জ  উেদ াগ িনেত পারব।

হলমাক মামলায় দেকর পে  িনেয়ািজত িপিপ মীর আহেমদ আলী সালাম যগুা রেক বেলন, মায়নু
কিবরসহ ব াংেকর ৮-১০ কমকতা এখনও ফতার হয়িন। েনিছ মায়নু কিবর দেশর বাইের চেল
গেছন।  তােক িফিরেয়  আনার ব াপাের িসিকউশন িক করেছ  জানেত চাইেল  িতিন  বেলন,  পররা

ম ণালেয়র মাধ েম ওয়াের ট তািমল করা যেত পাের।

এিদেক এগম ট েপর সদ  িহেসেব রেয়েছ বাংলােদেশর নাম। মালেয়িশয়া ও কানাডাও এ েপর
সদ । ফেল আ জািতক িনয়ম অ যায়ী ই দেশই বাংলােদশ আিথক গােয় া ইউিনট (িবএফআইইউ)
থেক িচিঠ িদেয় তার স েদর ব াপাের তথ  চাইেত পাের বেল মেন করেছন দািয় শীল এক কমকতা।

তেব মামলার তদ কারী সং া দক থেক এ ব াপাের তথ  চাইেত হেব িবএফআইউর কােছ। দেকর
িচিঠ পেলই এফআইইউ থেক এ ব াপাের উেদ াগ নয়া হেব বেল জানান এক কমকতা।

তেব এই ি য়ায় পাওয়া তথ  আদালেত ব বহার হেব িকনা তা  তথ  পাওয়ার ওপর িনভর করেছ।
ি প ীয় সমেঝাতা ারেকর (এমওইউ) মাধ েম এসব তথ  আনা স ব। স েলা আদালেতও ব বহার
করা যােব। ইিতমেধ  িবএফআইইউ থেক মালেয়িশয়া ও কানাডার সে  এমওইউ করা হেয়েছ।

জানা  যায়,  হলমাক  েপর ঋণ  জািলয়ািতর ঘটনায় দক এখন পয  ৩৭িট মামলা  কেরেছ।  এসব
মামলায় হলমাক েপর চয়ারম ান জসিমন ইসলাম, এমিড তানিভর মাহমদু, সানালী ব াংেকর সােবক
এমিড মায়নু কিবরেক আসািম  করা হয়। এছাড়া ব াংেকর আরও ২০ কমকতাসহ তানভীেরর কেয়ক
আ ীয়েকও এ মামলায় আসািম করা হয়।

বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ িরেপােট দখা যায়, সরকাির খােতর সানালী ব াংক ও তােদর গ ারাি টেত
দেশর ২৬িট ব াংক থেক ায় ৪ হাজার কািট টাকা আ সাৎ কেরেছ হলমাক প। এ কােজ হলমাক
পেক ত  ও পেরা ভােব সহায়তা কেরন ব াংকিটর সােবক এমিড মায়নু কিবর।

অ স ান ও ব াংেকর সংি  সূ েলা জানায়, ঋেণর িবপরীেত হলমাক েপর কাছ থেক মায়নু কিবর
কমপে  ১০ পােস ট কিমশন িনেয়েছন। ঘটনার পরই ওই টাকা িতিন মালেয়িশয়া ও কানাডায় পাচার
কেরন।

এসব অেথ িতিন মালেয়িশয়ায় সেক ডেহােমর মািলক হেয়েছন বেল জানা  গেছ। মালেয়িশয়া ছাড়াও
কানাডায় বািড়, গািড়সহ নানা স দ গেড়েছন। হলমাক প ছাড়াও িতিন িবিভ  াহেকর ঋেণর নােম
বআইিনভােব অেনক অথ হািতেয় নন।

পশাদার বািণিজ ক ব াংকার না হেয়ও ধু ভাব খািটেয় দেশর শীষ ানীয় বািণিজ ক ব াংক সানালী
ব াংেকর  এমিড  হন  মায়নু  কিবর।  িতিন  িছেলন  সরকাির  িত ান  ইনেভ েম ট  কেপােরশন  অব
বাংলােদেশর (আইিসিব) এমিড।  থেকই তার িনেয়াগ িনেয় নানা ধরেনর অিনয়েমর অিভেযাগ িছল।
কারণ এর আেগ িতিন বড় কােনা ব াংেকর এমিড বা িডএমিড পেদও িছেলন না।

২০১০ সােলর ২০ ম থেক ২০১২ সােলর ম পয  িতিন সানালী ব াংেকর এমিড পেদ িছেলন। হলমাক
কেল ািরর ঘটনািট ঘেটেছ ওই সমেয়ই। তার ময়াদ শষ হওয়ার আেগই হলমাক ঋণ কেল ািরর

ঘটনা জানাজািন হেল পষদ ভেঙ দয়ার জ  বাংলােদশ ব াংক অথ ম ণালয়েক িচিঠ দয়। তেব এরই
মেধ  তার ময়াদ শষ হেয় যায়।

অিভেযােগর িবষেয় দেকর অ স ান  হেল িতিন ২০১২ সােলর সে ের একবার দেক হািজর
হেয়িছেলন। দক কেঠার অব ােন আেছ টর পেয়ই িতিন দশ ছােড়ন।

হলমাক কেল ািরর ঘটনায় তানিভর ও জসিমন ইসলােমর পরই ব াংকার িহেসেব নীিতর দায় মাথায়
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িনেয় িতিন দেক স দ িববরণী দয়া বা মামলার আেগই দশত াগ কেরন বেল সূ িট জানায়।

ক ীয় ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, ব াংেকর শীষ িনবাহী সৎ ও দ  হেল
কােনা ব াংেকই বড় ধরেনর জািলয়ািতর ঘটনা ঘটেত পাের না। কননা ব াংক থেক টাকা কাথায় যাে ,
কন যাে  তা িবে ষণ করেলই জািলয়ািতর ঘটনা ধরা পেড় যােব। হলমােকর ঘটনািট তার াতসােরই

হেয়েছ। এেত িতিন বড় অপরাধ কেরেছন। এর কেঠার শাি  হওয়া উিচত। একিট ঘটনার শাি  হেল নতনু
কের এ ধরেনর ঘটনা ঘটােনার কউ সাহস পােব না।

িতিন আরও বেলন, আমরা েনিছ ব াংেকর টাকা মের অেনক ব াংকার পািলেয় িবেদেশ িগেয় িবলাসী
জীবনযাপন  করেছন।  তারা  সখােন  বািড়-গািড়  করার  পাশাপািশ  ব বসাও  করেছন।  এ েলা  আইিন

ি য়ার মাধ েম সব ফরত আনা স ব। তেব দরকার রাজৈনিতক সিদ া।

সানালী ব াংেকর সূ  জানায়, মায়নু কিবর দািয়ে  থাকার সময় ব াংক থেক ায়ই রাত ৮-৯টার িদেক
বর হেতন। হােত থাকত একিট বড় ি ফেকস। এেত নগদ টাকা থাকত বেল তার ব ি গত কমকতা ও

কমচারীেদর অেনেক জািনেয়েছন।

ওইসব টাকা পের িতিন ডলার কের নানা ি য়ায় িবেদেশ পাচার কেরন বেল সংি রা জানান। সই
টাকার বড় অংশ থেম গেছ মালেয়িশয়ায়। আর িকছু অংশ গেছ কানাডায়। ওইসব অথ িবিভ ভােব
িবিনেয়াগ কের আরও স েদর মািলক হন িতিন।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, হলমাক েপর এমিড তানিভর ও চয়ারম ান জসিমন ও সানালী ব াংেকর
সােবক এমিড মায়নু কিবেরর িব ে  ৩৭িট মামলার িবচার চলেছ ঢাকার িবেশষ জজ আদালেত। অথ
আ সাৎ ও মািন ল ডািরংেয়র অিভেযােগ এসব মামলা হয়। ২০১৬ সােল িবচার কাজ  হেলও নানা

িতব কতার কারেণ এখনও িবচার শষ হয়িন।

সূ  জানায়,  ১০ পােস ট কিমশন িনেয়  ৪ হাজার কািট  টাকার মেধ  ২  হাজার ৭০০ কািট টাকাই
জািলয়ািতর মাধ েম সানালী ব াংক থেক বর কের দয়ার ব ব া  কেরন মায়নু  কিবর। কিমশেনর
টাকাই িতিন দেশর বাইের পাচার কেরন। এছাড়া দেশও বনােম িবিভ ভােব টাকা িবিনেয়াগ কেরন।

মায়নু কিবেরর িব ে  হলমাক ঋণ জািলয়ািত মামলার িবচােরর িবষেয় দেকর িপিপ মীর আহেমদ
আলী সালাম যগুা রেক বেলন, ায় ২ হাজার ৭০০ কািট টাকা আ সাৎ ও পাচােরর অিভেযােগ িবচার
চলেছ। মামলায় হলমােকর এমিড তানিভর ও চয়ারম ান জসিমন ইসলামসহ বশ কেয়কজন আসািম
জেল রেয়েছ। মায়নু কিবর পলাতক থাকায় তােক পলাতক দিখেয় গেজট কাশ করা হেয়েছ। িতিন

আ সমপণ না করেল তার অ পি িতেতই মামলার িবচার িন ি  হেব।

িপিপ বেলন, মায়নু কিবরসহ যসব আসািম িবচােরর মেুখামিুখ হে ন না, তারা িনেজরাই অপরাধ ীকার
কের িনে ন। কােজই আদালেত আ সমপেণর পর িনেজেক িনেদাষ মােণর েয়াজন মেন করেছন না।

এিদেক মায়নু  কিবর ও তার ী  আেয়শা আ ার রীতার অৈবধ স দ িনেয় দক থেক পৃথকভােব
অ স ান   করা  হয়  ২০১৬  সােলই।  অ স ােনর  জ  দেকর  উপপিরচালক  সয়দ  আহেমদ
রােসলেক িনেয়াগ দয়া হয়।

অ স ান  হেল  মায়নু  কিবেরর স েদর িহসাব চেয়  নািটশ কের দক। নািটশ জািরর পর
পলাতক মায়নু কিবর এক ব ি র মাধ েম স েদর িববরণী দািখল কেরন বেল জানা গেছ।

স দ িববরণী সেূ  জানা যায়, মায়নু কিবর ও তার ী আেয়শা আ ার রীতার নােম ২ কািট ১৫ লাখ
টাকার স দ দখােনা হেয়েছ। এর মেধ  মায়নু কিবেরর নােম ১ কািট ৭ লাখ ৫৬ হাজার টাকা ও তার
ীর নােম ১ কািট ৭ লাখ ৭১ হাজার টাকার স েদর তথ  কাশ করা হয়।

দক সেূ  জানা গেছ, মায়নু কিবর ও তার ীর অৈবধ স েদর িবষেয় অ স ান শেষ অ স ানকারী
কমকতা ২০১৮ সােলর নেভ ের কিমশেন একিট িতেবদন দািখল কেরন। এেত বলা হয়, তােদর আয়কর
নিথ পযােলাচনা কের দখা গেছ, ঘািষত স দ িববরণীর সে  ১ লাখ ২৪ হাজার ২৭৮ টাকার স েদর
পাথক  বা তারতম  আেছ।
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