
/01-10-2019 

স োনোলী ব্োাংকের সেঁকে ঋকের নোকে ৩৭ সেোটি টোেো সলোপোট 

 

স োনোলী ব্োাংকের সেঁকে ঋকের  নোকে ১৮ সেোটি টোেো হোওয়ো হকয় সেকে। এই কিপুল পকরেোে অর্ থ যোকের নোকে সেয়ো হকয়কে তোরো কনক োঁজ। 

ব্োাংকের েে থেতথো ও েে থচোরীকের সযোে োজকে নোকে-সিনোকে এই ঋেগুকলো িোকটোয়োরো েরো হকয়কে। আকে  োইনকিোর্ থ কেল স্বকনর্ থর িোাংলোকেকের 

কেন্তু সিে কেছুকেন ধকর  োইনকিোর্ থও সনই।   

স োনোলী ব্োাংে সূকে িলো হকয়কে, স্বকনর্থর িোাংলোকেকের সেঁকে ঋে গ্রোেীে কিত্তহীনকের েোকরদ্র্যকিকেোচকন আর্ থ- োেোকজে উন্নয়কনর জন্য এই কিপুল 

পকরেোে অর্ থ  সেয়ো হকয়কে। েোইিোন্ধোর েোেোরজোকন, সুন্দরেঞ্জ, র্রত োলী, েোইিোন্ধো  ের, তুল ীঘোট হ স োনোলী ব্োাংকের ১৬ টি েো ো সর্কে 

েোকরদ্র্য কিকেোচকনর নোকে এই টোেো প্রেোন েরো হয়। 

স   েয় িলো হয়, স্বকনর্থর িোাংলোকেকের েোঠপয থোকয়র এেজন সেকর্ট সুপোরর্োইজোকরর েোধ্যকে ব্োাংে ম্যোকনজোর ও সুপোরর্োইজোরকের 

তত্ত্বোিধোকন নোকে-সিনোকে ঋে প্রেোন সেক কয় সলোে সর্কে একন ৫ হোজোর টোেোয় শুরু েকর। তকি, এরও অকধে টোেো ঋে সেয়ো হয়।  

েোকরদ্র্য কিকেোচকনর নোকে ঋকের এই কিপুল পকরেোে টোেো েকরদ্র্ েোনুষকের স্বোিলম্বী হকত কিতরে েরো হয়।  

স োনোলী ব্োাংকের এে সেকের দুনীকতপরোয়ে েে থেতোর সযোে োজকে স্বকনর্থর সেকর্ট সুপোরর্োইজোরকের সুপোকরকে এই টোেো নোকে-সিনোকে সেয়ো 

হয়।  

ঋে সেয়োর  েয়  ঠিে তেন্ত নো েকর কিপুল পকরেোে অর্ থ ঘোপলোর ঘটনোটি ধরো পকে সিে েকয়ে িের আকে। এেন অকনে ব্কির নোকে ঋে 

সেয়ো হকয়কে তোকের নোে-ঠিেোনো  ভুয়ো। স  েোরকে এ ন আর তোকের খ ুঁকজ পোওয়ো যোকে নো। প্রকৃতপকে ভুয়ো নোকে ঋে তুকল স োনোলী ব্োাংে 

েে থেতথো ও সেকর্ট সুপোরর্োইজোর কেকল টোেো র্োে-িোকটোয়োরো েকর কনকয়কেন। স  েোরকেই ঋে গ্রহীতো ও েোতোকে খ ুঁকজ পোওয়ো যোকে নো। তোকের 

 োইনকিোর্ থ পয থন্ত হোওয়ো হকয় সেকে। স োনোলী ব্োাংকের ঋে আেোকয়র চোপ র্োেকলও েতথোকের কচঠি চোলোচোকলই পয থন্তই সেষ।  

ম্যোকনজোর, ঋে সুপোর র্োইজোর ও কেছু দুনীকতপরোয়ে েে থেতথোর সযোে োজকে স োনোলী ব্োাংকের ১৬ টি  েো ো সর্কে ১৭ সেোটি ৬৩ লো  টোেো 

হোওয়ো হকয় সেকে। যোর এেটিরও অকিত্ব খ ুঁকজ পোওয়ো যোকি নো। শুধু তোই নয়, সয সেকর্র্ সুপোরর্োইজোরকের নোকে ঋে কিতরে েরো হয় কতকনও 

চম্পট কেকয়কেন। তোর অকিক র  োইনকিোর্ থও আর খ ুঁকজ পোওয়ো যোকে নো। িকল  কন্দহ েরকেন স োনোলী ব্োাংে েে থেতথোরো। তোরো সেকলন 

সেোর্োয়। কিতরে েরো ঋকের টোেোও আেোয় হকে নো। যোরো কনকয়কেন িকল ব্োাংকের েোেকজ নোে আকে িোিকি তোরোও সনই। এর্োকিই শুধু 

স োনোলী ব্োাংে নয়, জনতো ব্োাংে ৫ সেোটি ৪১ লো  ৪১ হোজোর, অগ্রেী ব্োাংে ২ সেোটি ৯১ লো  টোেো ও কৃকষ ব্োাংে ১০ সেোটি ৩৩ লো  টোেো 

ভুয়ো ঋকের নোকে কনকজরো েোকয়ি েকর কেকয়কেন ।  

এ ব্োপোকর স োনোলী ব্োাংকের কর্কজএে আিদুল কুদ্দু  ঋকের টোেো আেোয় হকে িকল স্বীেোর েকর িকলন, শুধু তোই নয় স্বকনর্ থর িোাংলোকেে 

এর   োইনকিোর্ থ  পয থন্ত খ ুঁকজ পোওয়ো যোকে নো। ঋেী সতো দূকরর ের্ো েোনুষ খ ুঁকজ পোওয়োই েঠিন হকয় পকেকে। তকি কতকন িকলন, টোেো আেোকয়র 

জন্য উচ্চপয থোকয় কচঠি কেকয়কেন তোরো কিষয়টি সে কেন।  

 


