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দুদক্ের জোক্ে ৪ এমপিসহ ৮০ 

প্রক্েৌশেীসহ ১৭ বড় সরেোপর েম মের্মোরও ব্োাংে পহসোব র্েব 

 

 

সরেোক্রর চেমোন শুপি অপিযোন আক্রো পবস্তৃর্ হক্ে। ক্ষমর্োসীন আওয়োমী েীক্ের চোর সাংসদ সদক্ের িোশোিোপশ উচ্চিক্দ থোেো সরেোপর 

েম মের্মোক্দর ওিরও জোে ফেক্েক্ে দুনীপর্ দমন েপমশন (দুদে)। ের্ রপববোর দুদে এেটি পচঠিক্র্ বোাংেোক্দশ পেন্যোনপশয়োে ইক্েপেক্জন্স 

ইউপনক্ের (পবএেআইইউ) েোক্ে প্রোয় ৮০ ব্পির ব্োাংে ফেনক্দক্নর র্থ্য ফচক্য়ক্ে, যাঁক্দর মক্ে ফেেোক্সবে েীক্ের সোধোরণ সম্পোদে িাংেজ 

নোথসহ ওই চোর এমপি েোড়োও েম মরর্ ১৪ জন এবাং সোক্বে পর্ন বড় সরেোপর েম মের্মো রক্য়ক্েন। েম মের্মোক্দর মক্ে অন্তর্ সোর্জক্নর পবক্দশ 

যোওয়োর ফক্ষক্ে পনক্েধোজ্ঞো আক্রোি েরো হক্য়ক্ে। েম মের্মোক্দর ফবপশর িোেই প্রক্েৌশেী। 

পবএেআইইউর এেটি সূে জোনোয়, দুদক্ের র্োপেেোটিক্র্ শুল্ক ফেোক্য়ন্দো অপধদপ্তক্রর মহোিপরচোেেসহ েণপূর্ম অপধদপ্তক্রর গুরুত্বপূণ ম ১৪ েম মের্মোর 

নোম রক্য়ক্ে। র্োপেেোয় সোক্বে এে সাংসদ সদক্ের নোমও রক্য়ক্ে। ব্বসোয়ী, ঢোেোর দুই পসটি েরক্িোক্রশক্নর েোউপন্সের, রোজধোনীক্র্ আওয়োমী 

েীক্ের স্থোনীয় িয মোক্য়র ফনর্ো, যুবেীে ও ফেেোক্সবে েীক্ের ফনর্ো, ক্রীড়ো সাংেঠেক্দরও নোম রক্য়ক্ে র্োপেেোয়। 

দুদক্ের সূেগুক্েো েোক্ের েণ্ঠক্ে জোনোয়, এসব ব্পির পবরুক্ি অববধ অথ ম উিোজমক্নর অক্নে র্থ্য দুদক্ের হোক্র্ এক্সক্ে। েক্ে র্াঁক্দর ব্োাংে 

পহসোব চোওয়ো হক্য়ক্ে। ব্োাংে পহসোব হোক্র্ আসোর ির ওই সব ব্পির আয়ের েোইেও সাংগ্রহ েরো হক্ব। অপনয়ম ও দুনীপর্র র্থ্য িোওয়ো ফেক্ে 

এরির সাংপিষ্ট ব্পিক্দর ব্োাংে পহসোব স্থপের্ েরোর আক্বদন এবাং র্দন্ত ফশক্ে মোমেো েরো হক্ব। 

র্োপেেোর পবেক্য় জোনক্র্ চোইক্ে বোাংেোক্দশ পবএেআইইউর প্রধোন আবু ফহনো ফমোহ. রোজী হোসোন েোক্ের েণ্ঠক্ে বক্েন, ‘চেমোন শুপি অপিযোক্নর 

অাংশ পহক্সক্ব এসব ব্পির ব্োাংে পহসোব চোওয়ো হক্ে। এ র্োপেেো ক্রক্মই বড় হক্ে। এ পনক্য় দুদেও েোজ েরক্ে, আমরোও েরপে। আমরো এখন 

িয মন্ত ৪০ জক্নর ব্োাংে পহসোব স্থপের্ েক্রপে। দুদে যোক্দর র্থ্য ফচক্য়ক্ে ফসগুক্েো পনক্য়ও আমরো েোজ েরপে।’ 

দুদে সপচব মুহোম্মদ পদক্েোয়োর বখর্ ের্েোে ফসোমবোর ফসগুনবোপেচোর প্রধোন েোয মোেক্য় সোাংবোপদেক্দর বক্েন, র্থ্য-প্রমোণ ও নপথ সাংগ্রহ েরো 

হক্ে। ফদোেীক্দর পবরুক্ি মোমেো হক্ব। মোমেোর ির আইপন প্রপক্রয়োর মে পদক্য় িেোর্েক্দর ফদক্শ পেপরক্য় আনোর েোজ শুরু হক্ব। পবর্পেমর্ 

ব্পিক্দর ব্োাংে পহসোব ও ফেনক্দক্নর র্থ্য ফচক্য় বোাংেোক্দশ ব্োাংক্ের েোক্ে দুদে পচঠি িোঠিক্য়ক্ে। 

দুদে ফচয়োরম্যোন ইেবোে মোহমুদ সম্প্রপর্ বক্েন, দুনীপর্র মোেক্ম অববধ অথ ম অজমক্নর অপিক্যোে যাঁক্দর পবরুক্ি উঠক্ে, র্াঁক্দর প্রক্র্েেক্েই 

অনুসন্ধোক্নর আওর্োয় আনক্ব দুদে। এ ফক্ষক্ে রোজবনপর্ে িপরচয় বড় হক্য় উঠক্ব নো। র্াঁক্দর অববধ সম্পদ অজমক্নর পবেয়টিক্েই গুরুত্ব ফদওয়ো 

হক্ব। 

দুদক্ের জোক্ে ১৭ সরেোপর েম মের্মো 

পবএেআইইউর েোক্ে দুদে যাঁক্দর সম্পক্েম র্থ্য ফচক্য়ক্ে র্াঁরো হক্েন শুল্ক ফেোক্য়ন্দো অপধদপ্তক্রর মহোিপরচোেে ফমো. শহীদুে ইসেোম, েণপূর্ম 

অপধদপ্তক্রর অপর্পরি প্রধোন প্রক্েৌশেী উৎিে কুমোর ফদ, পনব মোহী প্রক্েৌশেী েজলুে হে মধু, পনব মোহী প্রক্েৌশেী শওের্ উল্লোহ, পনব মোহী প্রক্েৌশেী 



আেসোর উপিন, পনব মোহী প্রক্েৌশেী ইপেয়োস আহক্মদ, পনব মোহী প্রক্েৌশেী েিন চোেমো, পনব মোহী প্রক্েৌশেী েণপূর্ম সোক্েমে-৩ েজলুে হে, 

র্ত্ত্বোবধোয়ে প্রক্েৌশেী ফরোেন উপিন, র্ত্ত্বোবধোয়ে প্রক্েৌশেী আ্দুলে ফমোপমন ফচৌধুরী ও র্ত্ত্বোবধোয়ে প্রক্েৌশেী আ্দুলে েোক্দর। 

র্োপেেোয় আক্েন েণপূর্ম অপধদপ্তক্রর সোক্বে পর্ন বড় েম মের্মোও। র্াঁরো হক্েন সোক্বে প্রধোন প্রক্েৌশেী রপেকুে ইসেোম, সোক্বে অপর্পরি 

প্রধোন প্রক্েৌশেী হোপেজুর রহমোন মুপন্স ও সোক্বে অপর্পরি প্রধোন প্রক্েৌশেী আবদুে হোই। এ েোড়ো বর্মমোক্ন েণপূর্ম অপধদপ্তক্রর সবক্চক্য় 

প্রিোবশোেী এে েম মের্মোর নোমও আক্ে এ র্োপেেোয়। গৃহোয়ণ ও েণপূর্ম মন্ত্রণোেক্য়র দুই েম মের্মোর নোমও রক্য়ক্ে র্োপেেোয়। র্াঁরো হক্েন 

িপরেল্পনো শোখোর পসপনয়র সহেোরী প্রধোন মুপমতুর রহমোন এবাং আক্রে েম মের্মো সোজ্জোদ। 

চোর বর্মমোন ও এে সোক্বে সাংসদ সদে র্োপেেোয় 

র্োপেেোয় থোেো চোর সাংসদ সদে হক্েন ফেেোক্সবে েীক্ের সোধোরণ সম্পোদে ও বপরশোে-৪ আসক্নর সাংসদ সদে িাংেজ নোথ, যুবেীক্ের 

ফপ্রপসপিয়োম সদে ও ফিোেো-৩ আসক্নর সাংসদ সদে নুরুন্নবী ফচৌধুরী শোওন, জোর্ীয় সাংসক্দর হুইি ও চট্টগ্রোম আবোহনী ক্লোক্বর মহোসপচব 

সোমশুে হে ফচৌধুরী এবাং সুনোমেক্ের সাংসদ সদে ফমোয়োক্জ্জম ফহোক্সন রর্ন। সোর্ক্ষীরো ফথক্ে পনব মোপচর্ সোক্বে সাংসদ সদে ইপেপনয়োর 

মপজবুর রহমোক্নর নোমও আক্ে এ র্োপেেোয়। নুরুন্নবী ফচৌধুরী শোওক্নর স্ত্রী েোরজোনো ফচৌধুরীও রক্য়ক্েন র্োপেেোয়। 

ঢোেোর দুই পসটি েরক্িোক্রশক্নর পর্ন েোউপন্সের 

ঢোেোর দুই পসটি েরক্িোক্রশক্নর পর্ন ওয়োি ম েোউপন্সেক্রর নোমও আক্ে র্োপেেোয়। র্াঁরো হক্েন ঢোেো উত্তর পসটি েরক্িোক্রশক্নর ৩২ নম্বর ওয়োি ম 

েোউপন্সের হোপববুর রহমোন ওরক্ে িোেেো পমজোন ও ৩৩ নম্বর ওয়োি ম েোউপন্সের র্োপরকুজ্জোমোন রোপজব এবাং ঢোেো দপক্ষণ পসটি েরক্িোক্রশক্নর ৯ 

নম্বর ওয়োি ম েোউপন্সের ফমোপমনুে হে সোঈদ। 

আওয়োমী েীক্ের িাঁচ, যুবেীক্ের ১১, ফেেোক্সবে েীক্ের দুই, কৃেে েীক্ের এে ও সোক্বে েোেেীে দুজন 

র্োপেেোয় আক্ে ১১ যুবেীে ফনর্োর নোম। র্াঁরো হক্েন যুবেীক্ের ফপ্রপসপিয়োম সদে নুরুন্নবী ফচৌধুরী শোওন, যুবেীক্ের দপ্তর সম্পোদে েোজী 

আপনসুর রহমোন, ঢোেো মহোনের দপক্ষণ যুবেীক্ের সিোিপর্ ইসমোইে ফহোক্সন ফচৌধুরী সম্রোে, সোাংেঠপনে সম্পোদে খোক্েদ মোহমুদ ভ ূঁইয়ো, যুগ্ম 

সোধোরণ সম্পোদে ফমোপমনুে হে সোঈদ ও ফসোহরোব ফহোক্সন েিন, সহসিোিপর্ এনোমুে হে আরমোন, সহসিোিপর্ সক্রোয়োর ফহোক্সন মনো, পনব মোহী 

সদে জোপের ফহোক্সন, ঢোেো মহোনের দপক্ষণ যুবেীে ফনর্ো েোজী সক্রোয়োর বোবু, ৪১ নম্বর ওয়োক্ি মর সহসিোিপর্ র্োপববুে হে র্োপমম। 

র্োপেেোয় আক্েন ফেেোক্সবে েীক্ের সিোিপর্ ফমোল্লো ফমো. আবু েোওেোর ও সোধোরণ সম্পোদে িাংেজ নোথ। সোক্বে দুই েোেেীে ফনর্োর পহসোবও 

ফচক্য়ক্ে দুদে। র্াঁরো হক্েন ঢোেো মহোনের উত্তর েোেেীক্ের সোক্বে সিোিপর্ এস এম রপবউে ফহোক্সন ফসোক্হে ও ঢোেো পবশ্বপবদ্যোেক্য়র এে 

রহমোন হে েোেেীক্ের সোক্বে সোধোরণ সম্পোদে পমজোনুর রহমোন। 

রোজধোনীক্র্ আওয়োমী েীক্ের স্থোনীয় িয মোক্য়র িাঁচ ফনর্ো আক্েন র্োপেেোয়। র্াঁরো হক্েন ফেণ্ডোপরয়ো থোনো আওয়োমী েীক্ের সহসিোিপর্ এনোমুে 

হে, যুগ্ম সোধোরণ সম্পোদে রুিন পময়ো, সহসিোিপর্ রোক্শদুে হে ভ ূঁইয়ো, ঢোেো মহোনের দপক্ষণ ৪১ নম্বর ওয়োি ম আওয়োমী েীক্ের যুগ্ম সোধোরণ 

সম্পোদে বোক্র্নুে হে ভ ূঁইয়ো ও ফেণ্ডোপরয়ো থোনো আওয়োমী েীক্ের ফনর্ো হোরুনুর রশীদ। এ েোড়ো েেোবোেোন থোনো কৃেে েীক্ের ফনর্ো শপেকুে 

আেম পেক্রোক্জর নোমও আক্ে এ র্োপেেোয়। 

ক্রীড়ো প্রপর্ষ্ঠোক্নর সক্ে যুি চোরজক্নর নোমও আক্ে র্োপেেোয় 

ফদক্শর ঐপর্হেবোহী ক্রীড়ো প্রপর্ষ্ঠোক্নর সক্ে যুি চোরজক্নর নোমও আক্ে র্োপেেোয়। র্াঁরো হক্েন ফমোহোক্মিোন ফপোটি মাং ক্লোক্বর িপরচোেে 

ফেোেমোন ফহোক্সন ভ ূঁইয়ো, চট্টগ্রোম আবোহনী ক্লোক্বর মহোসপচব শোমছুে হে ফচৌধুরী, েেোবোেোন ক্লোক্বর সিোিপর্ শপেকুে আেম পেক্রোজ ও 

ওয়োন্ডোরোস ম ক্লোক্বর েম মচোরী আবুে েোেোম। 

বোন্দরবোক্নর পসেিোন ওয়োই পরক্সোে ম অেোন্ড পো ফসেোক্রর সোর্জন 

বোন্দরবোক্নর পসেিোন ওয়োই পরক্সোে ম অেোন্ড পো ফসেোক্রর ফচয়োরম্যোন জপসম উপিন মন্টু, ব্বস্থোিনো িপরচোেে েজলুে েপরম ফচৌধুরী েিন, 

উিব্বস্থোিনো িপরচোেে জোপমে উপিন শুি, িপরচোেে এস এইচ এম মহপসন, িপরচোেে উক্ম্ম হোপববো নোপসমো আিোর, িপরচোেে পজয়ো উপিন 

আবীর, িপরচোেে জোওয়োদ উপিন আবরোক্রর র্থ্যও ফচক্য়ক্ে দুদে। 

ব্বসোয়ী, ঠিেোদোর, শীে ম সন্ত্রোসীসহ আক্রো ২৫ জন 

র্োপেেোয় আক্েন েণপূক্র্মর ঠিেোদোর পজ ফে শোমীম, ব্বসোয়ী প্রশোন্ত কুমোর হোেদোর, আেসোর উপিন মোস্টোর, আক্য়শো আিোর, শোমীমো সুের্োনো, 

ফশখ মোহোমুদ ফজোনোক্য়দ, ফমো. জহুর আেম, এস এম আজমে ফহোক্সন, ব্রজ ফেোিোে সরেোর, শরফুে আওয়োে, মেবোজোর টিঅেোন্ডটি েক্েোপনর 

জোপের, নয়োক্েোেোর ফসন্টু ও ফশোিন, বোড্ডোর নোপসর, বনোনী ফেোল্ড ক্লোক্বর আবদুে আওয়োে ও আবুে েোক্শম, ফনোয়োখোেীর ফমসোস ম জোমোে অেোন্ড 

েম্পোপনর েত্বোপধেোরী জোমোে ফহোক্সন, িদ্মো অেোক্সোপসক্য়েস ইপেপনয়োস ম পেপমক্েক্ির পমনোরুর চোেেোদোর, ন্যোশনোে ফিক্িেিক্মে ইপেপনয়োক্স মর 

ফরক্জোয়োন ফমোস্তোপেজ, অনেোইন েেোপসক্নো ব্বসোয়ী ফসপেম প্রধোন, পজ ফে শোমীক্মর দুই সহক্যোেী পজয়ো ও নোঈম এবাং শীে ম সন্ত্রোসী পজসোন ও 

নোপদম (ওমোক্ন িেোর্ে)। এ েোড়ো আক্রো ফবশ েক্য়েজন অববধিোক্ব সম্পদ অজমনেোরীর নোম আক্ে এ র্োপেেোয়। 

 


