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েবসরকাির খােতর iসলামী বয্াংেকর eিটeম েমিশন েকনার েkেt ভয়াবহ জািলয়ািতর ঘটনা ঘেটেছ।
utপাদনকারী pিত ােনর িসলপয্াড নকল কের বয্াংেকর কােছ তথয্ সরবরাহ কেরেছ eকিট েকাmািন।
ধু  তা-i  নয়,  ঐ  utপাদনকারী  pিত ােনর  বাংলােদিশ  eজnpধােনর  sাkরo  নকল  কেরেছ

েকাmািনিট। e িনেয় বয্াংেকর aভয্nের েতালপাড় চলেছ।
জানা েগেছ, iসলামী বয্াংক তােদর eিটeম o আনুষি ক যntপািত েকনার জনয্ দরপt আhান কের। eেত
েমাট 440িট eিটeম েমিশন, 190িট কয্াশ িরসাikার েমিশন, 200িট কয্াশ িডেপািজট েমিশন, 830িট
iuিপeস,  5000  পেয়n  aব  েসল  েমিশন  েকনার  psাব  করা  হয়।  কাডর্ স  aয্াn  েপেমn  সিলuশন
িলিমেটড নােমর eকিট েকাmািন eিটeম েমিশন o aনয্ানয্ যntপািত সরবরােহর জনয্ দরপt জমা েদয়।
দরপেtর  শতর্  aনুযায়ী  দরপেt  aংশgহণকারী  েকাmািনেক  utপাদনকারী  pিত ােনর  সনদপt  জমা
েদoয়ার কথা। েস aনযুায়ী কাডর্ স aয্াn েপেমn সিলuশন েকাmািন িলিমেটড চীেনর utপাদনকারী
pিত ান  েগায়ংজু  িকংেটলার  েটকেনালিজ  েকা.  িল.-eর  বাংলােদিশ  eেজেnর  pতয্য়নপt  জমা  েদয়।
aনুসnােন েদখা যায়, িকংেটলােরর বাংলােদিশ eেজn িসিডeস িসেsম aয্াn সিলuশন িল.-eর পয্াড
বয্বহার কের কাডর্ স aয্াn েপেমn সিলuশন িলিমেটড েয pতয্য়নপt জমা িদেয়েছ তা ভুয়া। িসিডeেসর
বয্বsাপনা পিরচালক েমা. মােজদলু iসলােমর sাkরিটo eেkেt নকল করা হেয়েছ। iসলামী বয্াংেক েয
sাkেরর মাধয্েম  pতয্য়নপt জমা েদoয়া হেয়েছ, েসিটসহ মােজদলু iসলােমর sাkর  pকৃত sাkর  ei
pিতেবদেকর  হােত  সংরিkত  আেছ।  ধু  তা-i  নয়,  বতর্ মােন  িকংেটলােরর  পিরেবশক  িহেসেব  িসিডeস
কাজ কের না। e দািয়t eখন পালন করেছ sয্ােটিজক enারpাiজ pা. িল.।
জানা েগেছ, কাডর্ স  aয্াn  েপেমn  িল. দরপেt aংশgহণ  কেরেছ eমনিট জানেত  েপের চীনা  েকাmািন
িকংসেটলার iসলামী বয্াংেকর সংি  কমর্কতর্ ার কােছ িচিঠ িলেখেছন। বয্াংেকর িসিনয়র ভাiস েpিসেডn
iি িনয়ার  েমা.  মেয়জuিdন  o  eিkিকuিটভ  ভাiস  েpিসেডn  iি িনয়ার  আbুল  ফেয়জ  েমা.
কামালuিdেনর কােছ েলখা ঐ িচিঠেত ধু sয্ােটিজক enারpাiজ pা. িল.েক বাংলােদেশ তােদর eকমাt
eেজn  বেলেছ  িকংেটলার।  e  িবষেয়  ঐ  দiু  কমর্কতর্ ার  কােছ  জানেত  চাoয়া  হেল  তারা  িচিঠর  িবষয়িট
sীকার  কের  তা  সংি  িবভােগ  পািঠেয়  েদoয়া  হেয়েছ  বেল  জানান।  িকংেটলােরর  পিরচালক  (েসলস)
িনেকর  সে  চীেন  e  িবষেয়  েফােন  েযাগােযাগ  করা  হেল  িতিনo  িবষয়িট  sীকার  কেরন।  িতিন  বেলন,
‘আমরা  জানেত  েপেরিছ,  দরপেt  আমােদর  েকাmািনর  নাম  বয্বহার  কেরেছ  কাডর্ স  aয্াn  েপেমn
সিলuশন  িল.।  eিট  তারা  aনয্ায়ভােব  কেরেছ।’  িতিন  বেলন,  ‘iসলামী  বয্াংেকর  কােছ  েলখা  িচিঠেত
আমরা কাডর্ স aয্াn েপেমn সিলuশেনর িব েd বয্বsা েনoয়ার আhান জািনেয়িছ।’
eিদেক  িবষয়িট  িনেয়  কাডর্ স  aয্াn  েপেমn  িল.-eর  েশয়ারেহাlার  যেশাদা  জীবন  েদবনােথর  সে
েযাগােযাগ করা হেল িতিন িবষয়িট asীকার কেরন। িতিন বেলন, িকংেটলােরর sানীয় eেজn আমােদর
pতয্য়নপt িদেয়েছ। uেlখয্, যেশাদ জীবন েদবনাথ e ধরেনর aপর eকিট েকাmািন েটকেনািমিডয়ার
বয্বsাপনা পিরচ ◌ালক। কাডর্ স aয্াn েপেমn সিলuশেন তার 30 শতাংশ েশয়ার রেয়েছ।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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