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হুইক্ের স্ত্রীর ব্োাংক হিসোক্ব অস্বোভোহবক অর্ থ 

 

জোতীয় সাংসক্ের হুইে সোমশুল িক চ ৌধুরীর স্ত্রী কোমরুন নোিোর চ ৌধুরী হনক্জর ব্োাংক হিসোব চর্ক্ক িঠোৎ ৫০ লোখ টোকো সহরক্য় 

চনয়োর তথ্য েোওয়ো চেক্ে। ফোর্স্থ হসহকউহরটি ইসলোমী ব্োাংক্কর  ট্টগ্রোক্মর আগ্রোবোে শোখোয় হুইক্ের স্ত্রীর দু’টি হিসোক্ব এখক্নো ৮১ লোখ 

২০ িোজোর টোকো জমো রক্য়ক্ে। জুয়ো-কযোহসক্নো কোক্ে হবতহক থত িওয়োর ের হুইে ও তোর স্ত্রী-পুক্ের ব্োাংক হিসোব ও আহর্ থক চলনক্েন 

দুেক্কর নজরেোহরক্ত রক্য়ক্ে। দুেক্কর সমহিত আঞ্চহলক কোর্ থোলয়  ট্টগ্রোম-২ সূক্ে এসব তথ্য েোওয়ো চেক্ে।  

 

সূে জোনোয়, ২০১৬ সোক্লর ২৩চশ চফব্রুয়োহর ও একই বেক্রর ২রো জুন ফোর্স্থ হসহকউহরটি ইসলোমী ব্োাংক্কর আগ্রোবোে শোখোয় দুটি 

হিসোব চখোক্লন সোমশুল িক্কর স্ত্রী কোমরুন নোিোর চ ৌধুরী। চসখোক্ন হবহভন্ন সমক্য় লোখ লোখ টোকো জমো করো িক্তো।  

সব থক্শষ  লহত বেক্রর ২৩চশ চফব্রুয়োহর ব্োাংক হিসোক্ব টোকো জমো চেয়ো িয়। হকন্তু িঠোৎ কক্র েত ৩০চশ চসক্েম্বর হনক্জর একটি 

ব্োাংক হিসোব চর্ক্ক ৫০ লোখ টোকো সহরক্য় চনন হতহন।  

সূেমক্ত, ফোর্স্থ হসহকউহরটি ব্োাংক্কর আগ্রোবোে শোখোর চজযষ্ঠ কম থকত থো চমো. তোক্রক্কর সিক্র্োহেতোয় েত ৩০চশ 

চসক্েম্বর হনক্জর ভোই চমো. শোিীন উল্লোি মুকুক্লর ব্োাংক হিক্সক্ব ৫০ লোখ টোকো সহরক্য় চফক্লন হুইক্ের স্ত্রী। 

ব্োাংক হিসোক্বর চলনক্েনেক্ে চেখো র্োয়, হুইক্ের স্ত্রী কোমরুন নোিোর চ ৌধুরীর ফোর্স্থ হসহকউহরটি ব্োাংক্কর একটি 

হিসোক্ব সব থক্শষ ১৯ লোখ ৫৫ িোজোর ৫৬৫ টোকো রক্য়ক্ে। অন্য হিসোক্ব সব থক্শষ জমো আক্ে ৬১ লোখ ৬৪ িোজোর 

৪৮০ টোকো। দুটি হিসোক্ব সবহমহলক্য় এখন ৮১ লোখ ২০ িোজোর ৪৫ টোকো জমো আক্ে। 

 

এহেক্ক সব থক্শষ একোেশ সাংসে হনব থো ন উেলক্ে ২০১৮ সোক্লর ২৮চশ নক্ভম্বর হনব থো ন কহমশক্ন েোহখল করো 

িলফনোমোয় হুইে সোমশুল িক চ ৌধুরী তথ্য হেক্য়ক্েন, তোর স্ত্রীর নোক্ম নেে ১৯ লোখ ২ িোজোর ২৪৪ টোকো রক্য়ক্ে। 

এেোড়ো স্ত্রীর নোক্ম ব্োাংক ও আহর্ থক প্রহতষ্ঠোক্ন জমো আক্ে আক্রো ১৬ লোখ ৮৭ িোজোর ৬৩৮ টোকো। জীবন বীমো 

ব্বসোর মূলধন ও হেস্তল বোবে স্ত্রীর নোক্ম আক্রো ২৩ লোখ ১০ িোজোর ৫৩০ টোকো রক্য়ক্ে। 

 

সবহমহলক্য় ২০১৮ সোক্লর ২৮চশ নক্ভম্বর ের্ থন্ত স্ত্রী কোমরুন নোিোক্রর নোক্ম ৬৪ লোখ ১০ িোজোর ৪১২ টোকোর অস্থোবর 

সমেে রক্য়ক্ে বক্ল হুইে সোমশুল িক হনব থো ন কহমশনক্ক তথ্য হেক্য়হেক্লন। এর হতনমোস ের  লহত বেক্রর 

২৩চশ চফব্রুয়োহর হুইক্ের স্ত্রীর ব্োাংক হিসোক্ব সব থক্শষ টোকো জমো িয়।  

 

চস হিক্সক্ব চফব্রুয়োহর ের্ থন্ত সময় কোমরুন নোিোক্রর শুধু দুটি ব্োাংক হিসোক্বই এক চকোটি ৩১ লোখ ২০ িোজোর ৪৫ 

টোকো জমো েক্ড়। িঠোৎ কক্র এত টোকোর মোহলক কীভোক্ব িক্লন হুইক্ের স্ত্রী চসটোই এখন প্রশ্ন িক্য় চেখো হেক্য়ক্ে। 



ব্োাংক্কর এক কম থকত থো জোনোন, বড় চলনক্েনগুক্লোক্ক সক্েিজনক হ হিত কক্র মোস চশক্ষ বোাংলোক্েশ ব্োাংকক্ক 

অবহিত করো িয় ব্োাংকগুক্লোর েে চর্ক্ক। এরের এসব হবষয় খহতক্য় চেক্খ বোাংলোক্েশ ব্োাংক্কর ফোইনোনহশয়োল 

ইক্েহলক্জন্স ইউহনট-হবএফআইইউ।  

 

এমনহক চেে হবক্শক্ষ টোকোর উৎস খহতক্য় চেক্খ সাংহিষ্টক্ের হবরুক্ে ব্বস্থো হনক্ত দুেক, এনহবআর ও 

আইনশৃঙ্খলো রেোকোরী বোহিনীগুক্লোক্কও অনুক্রোধ কক্র হবএফআইইউ। 

 

এহেক্ক টোকো চলনক্েক্নর হবষক্য় জোনোর জন্য ফোর্স্থ হসহকউহরটি ব্োাংক্কর আগ্রোবোে শোখোর ব্বস্থোেক চনয়োমত 

উল্লোিক্ক চফোন করো িয়। হকন্তু হুইক্ের স্ত্রীর ব্োাংক হিসোব চর্ক্ক ৫০ লোখ টোকো সরোক্নো সাংক্রোন্ত প্রশ্ন শুক্নই হতহন 

চফোন চকক্ট চেন। এরের একোহধকবোর কল করো িক্লও ব্বস্থোেক চনয়োমত উল্লোি আর চফোন ধক্রনহন। 

 

প্রসঙ্গত, প্রধোনমন্ত্রী চশখ িোহসনোর হনক্ে থক্শ কযোহসক্নো ও জুয়োর হবরুক্ে  লমোন অহভর্োন হনক্য় ক্ষুব্ধ প্রহতহক্রয়ো 

জোনোক্নোর ের চরশ নো কোটক্তই হুইেপুে নোজমুল কহরম চ ৌধুরী শোরুক্নর একটি অহিও সোমোহজক চর্োেোক্র্োে 

মোধ্যক্ম ভোইরোল িয়। ওই অহিওক্ত হতহন  ট্টগ্রোম মিোনের আওয়োমী লীক্ের যুব ও ক্রীড়ো সমেোেক হেেোরুল 

আলম চ ৌধুরীক্ক  ড় চমক্র েোাঁত চফক্ল চেয়োর েোশোেোহশ রোস্তোয় কোেড় খুক্ল চফলোর হুমহক চেন।  

 

এর আক্ে  ট্টগ্রোম আবোিনী হলহমক্টক্ি জুয়োর হবরুক্ে র যোব-পুহলক্শর অহভর্োক্নর ের জুয়োর েক্ে মত হেক্য় ব্োেক 

সমোক্লো নোর মুক্খ েক্ড়ন হুইে সোমশুল িক চ ৌধুরী। েক্র তোর হবএনহে ও জোতীয় েোটি থক্ত জহড়ত র্োকোর তথ্য 

উক্ঠ আক্স েণমোধ্যক্ম। এ হনক্য়  রম হবতক্ক থর মুক্খ েক্ড়ন হতহন।  

 

এসক্বর মক্ধ্য এখন সোমক্ন এক্সক্ে হুইে সোমশুল িক চ ৌধুরীর স্ত্রীর ব্োাংক হিসোক্ব অস্বোভোহবক অর্ থ চলনক্েক্নর 

হবষয়টি। এ হবষক্য় জোনক্ত হুইক্ের স্ত্রী কোমরুন নোিোর চ ৌধুরীর সক্ঙ্গ একোহধকবোর চর্োেোক্র্োক্ের চ ষ্টো করোর েরও 

তো সম্ভব িয়হন। 


