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ফোরমোর্ স ব্োাংক 

কম সচোরীর নোক্ম ককোম্পোনন খুক্ে ১১৪ ককোটি টোকো আত্মর্োৎ 

অনুর্ন্ধোন প্রনিক্বদন বেক্ে, মোহবুবুে হক নচশিী অববধ প্রভোব খোটিক্ে ব্োাংনকাং ননেমনীনির কিোেোক্কো নো কক্র 

ননক্ের ভোইক্ক অর্ স আত্মর্োক্ি র্হোেিো কক্রক্েন 

যোযোনদ নরক্ োট স 

ফোরমোর্ স ব্োাংক্ক (বিসমোক্ন  দ্মো ব্োাংক) েোনেেোনির ঘটনোে ব্োাংকটির ননরীক্ষো কনমটির র্োক্বক কচেোরম্যোন মোহবুবুে হক নচশিী 

ওরক্ফ বোবুে নচশিীর নবরুক্ে আক্রকটি মোমেো করোর নর্েোন্ত ননক্েক্ে দুনীনি দমন কনমশন (দুদক)। করোববোর কনমশন নতুন কক্র 

এই মোমেোর অনুক্মোদন কদে। ফোরমোর্ স ব্োাংক্ক েোনেেোনির ঘটনোে এর আক্ে  াঁচটি মোমেো হক্েক্ে। দুদক সূত্র েোননক্েক্ে, 

অনুক্মোদন হওেো মোমেোে অনভযুক্ত ব্নক্তক্দর নবরুক্ে ৮৮ ককোটি ১৬ েোখ ১৭ হোেোর টোকো তুক্ে ননক্ে আত্মর্োৎ ও  োচোক্রর অনভক্যোে 

আনো হক্ে। সুদর্হ ওই টোকো বিসমোক্ন দাঁনিক্েক্ে ১১৪ ককোটি ৩৪ েোখ ৩০ হোেোর। মোমেোে ওই  নরমোণ অর্ স আত্মর্োক্ির অনভক্যোে 

আনো হক্ে। দুদক সূত্র নবষেটি নননিি কক্রক্ে। মোমেোে আর্োনম করো হক্ে আটেনক্ক। িোরো হক্েন ফোরমোর্ স ব্োাংক্কর (বিসমোক্ন 

 দ্মো ব্োাংক) ননরীক্ষো কনমটির র্োক্বক কচেোরম্যোন মোহবুবুে হক নচশিী, িোর ভোই মোক্েদুে হক ওরক্ফ শোমীম নচশিী, ব্োাংকটির 

র্োক্বক ব্বস্থো নো  নরচোেক (এমনি) এ কক এম এম শোমীম, শোবোবো অযো োক্রেক্র্র মোনেক কমো. আবদুে ওেোদুদ ওরক্ফ কোমরুে, 

এনিএম িোইাং অযোন্ড ওেোনশাংক্ের মোনেক রোক্শদ আেী, িনুে করক্ োক্রশক্নর মোনেক কমো. কমফিোহ কফরক্দৌর্, কমোহোম্মদ আেী 

ট্রোন্সক্ োক্ট সর মোনেক কমো. কেোেোম র্োক্রোেোর ও কযোনোম কপ্রোিোটক্র্র মোনেক ইর্মোইে হোওেোদোর। অনুর্ন্ধোক্ন কদখো কেক্ে, মোহবুবুে 

হক নচশিীর ভোই মোক্েদুে হক নচশিী িোর কম সচোরী আবদুে ওেোদুদক্ক মোনেক র্োনেক্ে শোবোবো অযো োক্রের্ নোক্মর একটি কোগুক্ে 

প্রনিষ্ঠোন তিনর কক্রন। প্রনিষ্ঠোনটি ফোরমোর্ স ব্োাংক কর্ক্ক ১৫ ককোটি ২৬ েোখ ৭৭ হোেোর টোকো ফোক্ন্ডি ঋণসুনবধো কনে। এ েোিো 

ব্োাংকটির শোখো ব্বস্থো ক্কর প্রিযক্ষ র্হক্যোনেিোে নন-ফোক্ন্ডি ১৫ ককোটি টোকো সুনবধোর  নরবক্িস ৩৯ ককোটি ৯ েোখ ৬ হোেোর টোকোর 

ঋণসুনবধো কদওেো হে, যো সুদোর্ক্ে ৪৫ ককোটি ৫ েোখ ৫১ হোেোর টোকো দাঁিোে। এ নবষক্ে ব্োাংকটির র্োক্বক এমনি ককোক্নো ব্বস্থো 

কনননন। ব্োাংক্কর প্রভোবশোেী  নরচোেক মোহবুবুে হক নচশিী িাঁর ভোইক্ের মোধ্যক্ম ননক্েই সুনবধোক্ভোেী নেক্েন। একইভোক্ব 

মোক্েদুে হক নচশিী আক্রক কম সচোরী রোক্শদ আেীক্ক মোনেক র্োনেক্ে এনিএম িোইাং নোক্ম আক্রকটি প্রনিষ্ঠোন তিনর কক্রন। এর 

মোধ্যক্ম ১৭ ককোটি টোকো ঋণসুনবধোর  নরবক্িস ৫৫ ককোটি ৫ েোখ ১১ হোেোর টোকো ঋণ কনন। মোক্েদুে হক নচশিীর কোক্ে ঋণ 

 নরক্শোক্ধর েন্য ব্োাংক কর্তস ক্ষ িোেোদো নদক্ে নিনন  নরক্শোক্ধর অঙ্গীকোর করক্েও  ক্র  নরক্শোধ কক্রননন। অনুর্ন্ধোন প্রনিক্বদন 

বেক্ে, মোহবুবুে হক নচশিী অববধ প্রভোব খোটিক্ে ব্োাংনকাং ননেমনীনির কিোেোক্কো নো কক্র ননক্ের ভোইক্ক অর্ স আত্মর্োক্ি র্হোেিো 

কক্রক্েন। এ েোিো ব্োাংকটির এমনি অন্য প্রনিষ্ঠোনগুক্েোক্ক অর্ স আত্মর্োক্ি র্হোেিো কক্রক্েন। নচশিী  নরবোক্রর ব্োাংক নহর্োব েব্দ 

র্ম্প্রনি মোহবুবুে হক নচশিী ওরক্ফ বোবুে নচশিীর স্ত্রী ও কেক্ের  াঁচটি ব্োাংক নহর্োব েব্দ কক্রক্ে দুদক। েি ১৯ কর্ক্েম্বর ঢোকোর 

নর্ননের কেশোে েে ইমরুে কোক্েশ এ-র্াংক্রোন্ত আক্দশ কদন। আক্দক্শ বেো হে, দুদক্কর উ  নরচোেক র্োমছুে আেম আদোেক্ি এ-

র্াংক্রোন্ত আক্বদন কক্রন। আক্বদক্ন বেো হে, ফোরমোর্ স ব্োাংক্কর নবনভন্ন শোখোর কম সকিসোক্দর কযোের্োেক্শ ব্োাংনকাং ননেম েঙ্ঘন কক্র 

েোে-েোনেেোনির মোধ্যক্ম ককোটি ককোটি টোকো আত্মর্োৎ ও নোক্ম-কবনোক্ম অববধ র্ম্পদ অেসন এবাং ব্োাংক্কর নবপুে  নরমোণ অর্ স 

আত্মর্োক্ির অনভক্যোে অনুর্ন্ধোন চেক্ে। র্াংনিষ্ট নহর্োবগুক্েোক্ি অস্বোভোনবক কেনক্দক্নর িথ্য  োওেো কেক্ে। এর্ব নহর্োব কর্ক্ক টোকো 

কবনরক্ে কেক্ে অনুর্ন্ধোনকোে ব্োহি হক্ব। িোই এর্ব নহর্োব নিে করো েরুনর। দুদক্কর কম সকিসোর আক্বদক্নর ও র নভনি কক্র 

আদোেি কমোট েেটি নহর্োব নিে করোর আক্দশ কদন। েব্দ হওেো নহর্োক্বর মক্ধ্য মোহবুবুে হক নচশিীর কেক্ে রোক্শদুে হক নচশিীর 

 নরচোেনোে চোরটি, রোক্শদুে হক নচশিী ও িোর মো করোেী নচশিী একটি  নরচোেনো কক্রন। আক্রকটি নহর্োব বকশীেঞ্জ জুট 

নেনোক্র্ সর মহোব্বস্থো ক (নেএম) র্োইফুে ইর্েোম মোিব্বক্রর। রোক্শদুে হক নচশিীর  নরচোেনোে কয চোরটি নহর্োব েব্দ করো 

হক্েক্ে, কর্গুক্েো হক্েো নমউচুেোে ট্রোস্ট ব্োাংক্কর বনোনী শোখোে আরনর্এে  স্নোনস্টকর্, স্টযোন্ডোি স ব্োাংক্কর বকশীেঞ্জ শোখোে বকশীেঞ্জ 

জুট নেনোর্ স, িোচ্ ?-বোাংেো ব্োাংক্কর  েস্নবী শোখোে আরনর্এে  স্নোনস্টকর্ ও যমুনো ব্োাংক্কর গুেশোন শোখোে নফউশন 

ফুটওেযোরক্র্র। যমুনো ব্োাংক্কর মহোখোেী শোখোে বকশীেঞ্জ জুট নেনোক্র্ সর েব্দ হওেো নহর্োব  নরচোেনো কক্রন করোেী নচশিী ও 



রোক্শদুে হক নচশিী। র্োইফুে ইর্েোম মোিব্বক্রর েব্দ হওেো ব্োাংক নহর্োব স্টযোন্ডোি স ব্োাংক্কর বকশীেঞ্জ শোখোে। প্রর্ম মোমেোে 

অনভক্যোে ত্র দুদক বেক্ে, ফোরমোর্ স ব্োাংক্কর েোনেেোনির ঘটনো ২০১৭ র্োে কর্ক্ক অনুর্ন্ধোন চেক্ে। এর আক্ে  াঁচটি মোমেোও 

হক্েক্ে। ২০১৮ র্োক্ের ১০ এনপ্রে করো মোমেোে অনভক্যোে ত্রও নদক্েক্ে র্াংস্থোটি। মোহবুবুে হক নচশিীর্হ (বোবুে নচশিী)  াঁচেনক্ক 

আর্োনম করো হক্েক্ে অনভক্যোে ক্ত্র। নচশিী েোিো যোক্দর নবরুক্ে অনভক্যোে ত্র কদওেো হক্েক্ে, িোরো হক্েন মোহবুবুে হক নচশিীর স্ত্রী 

করোেী নচশিী, কেক্ে রোক্শদুে হক নচশিী, ফোরমোর্ স ব্োাংক্কর চোকনরচুু্যি এর্নভন  নেেো উনিন আহক্মদ ও চোকনরচুু্যি ফোস্টস ভোইর্ 

কপ্রনর্ক্িন্ট মুহোম্মদ মোসুদুর রহমোন খোন। ফোরমোর্ স ব্োাংক্ক েোনেেোনির ঘটনোটি ২০১৭ র্োে কর্ক্ক অনুর্ন্ধোন করক্ে দুদক। দুদক্কর 

অনুর্ন্ধোক্ন ননর্ ক্ত্রর  োশো োনশ বোাংেোক্দশ ব্োাংক্কর প্রনিক্বদনও  য সোক্েোচনো করো হে। বোাংেোক্দশ ব্োাংক্কর ওই প্রনিক্বদক্ন বেো 

হে, গ্রোহক্কর ঋক্ণর ভোে ননক্েক্েন ব্োাংক্কর র্োক্বক কচেোরম্যোন ও র্োক্বক স্বরোষ্ট্রমন্ত্রী মহীউিীন খোন আেমেীর ও মোহবুবুে হক 

নচশিী। এর মোধ্যক্ম দুেক্নর তননিক স্খেন ঘক্টক্ে এবাং িোরো েোনেেোনির আশ্রে ননক্েক্েন। ২০১২ র্োক্ে রোেবননিক নবক্বচনোে 

অনুক্মোদন  োওেো ফোরমোর্ স ব্োাংক যোত্রো শুরুর  রই অননেক্ম েনিক্ে  ক্ি। আস্থোর র্াংকক্ট আমোনিকোরীক্দর অর্ স কিোেোর চো  

বোক্ি।  নরনস্থনির অবননি হক্ে  দ েোিক্ি বোধ্য হন মহীউিীন খোন আেমেীর ও মোহবুবুে হক নচশিী। 

 


