
   
   

িবিভn বয্াংেকর 6শ’ িহসােবর মেধয্ িজ েক শামীেমর 19 বয্াংেক 132, খােলেদর 8 বয্াংেক
71, কাজী আিনেসর 8 বয্াংেক 33, েলাকমােনর 10 বয্াংেক 40 িহসাব * আরo শতািধক
বয্িkর বয্াংক িহসােবর েলনেদেনর তথয্ েচেয় িচিঠ েদয়া হেব * গণপূতর্  িবভােগর 12 জেনর
িবেদশ গমেন িনেষধাjা * কৃষক লীেগর শিফkল আলম িফেরােজর িব েd 2 েকািট 70 লাখ
টাকার aৈবধ সmেদর মামলা
pকাশ : 31 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

pভাবশালী 23 বয্িk o তােদর pিত ােনর pায় 6শ’ বয্াংক িহসােবর তথয্ েচেয় বাংলােদশ বয্াংকেক িচিঠ
িদেয়েছ দদুক। িহসাব েলা আেলািচত বয্বসায়ী আিজজ েমাহাmদ ভাi, যুবলীেগর সmাট, িজ েক শামীম,
খােলদসহ aনয্ানয্ বয্িk o তােদর pিত ােনর।
িবিভn বয্াংেক eেদর আমানেতর িsিতর পিরমাণ 1 হাজার 27 েকািট টাকা। বতর্ মােন aয্াকাun েলার
েলনেদন sিগত o িকছু জb করা হেয়েছ। তােদর সmেদর েখাঁজ করেতi েবিরেয় eেসেছ e তথয্।
e  সংkাn  সব  তথয্  েচেয়  বধুবার  বাংলােদশ  বয্াংেকর  ফাiনয্ািnয়াল  iেnিলেজn  iuিনেটর
মহাবয্বsাপেকর  কােছ  িচিঠ  েদয়া  হয়।  দদুক  মহাপিরচালক  সাঈদ  মাহববু  খােনর  সi  করা  িচিঠিট
বাংলােদশ বয্াংেক েপৗঁেছেছ।
আরo  শতািধক  বয্িkর  বয্াংক  িহসােবর  েলনেদেনর  তথয্  েচেয়  বাংলােদশ  বয্াংকেক  আলাদাভােব  িচিঠ
িদেত যােc দদুক ।

  িমজান মািলক
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eিদেক, বুধবার গণপূতর্  িবভােগর 12 জেনর িবেদশ যাoয়ার েkেt িনেষধাjা আেরাপ কের iিমেgশেনর
eসিপ বরাবর িচিঠ িদেয়েছ দনুর্ীিত দমন কিমশন।
eছাড়া, কৃষক লীেগর শিফkল আলম িফেরােজর িব েd 2 েকািট 70 লাখ টাকার aৈবধ সmেদর মামলা
কেরেছ দদুক। বধুবার সংsািটর সহকারী পিরচালক সাiফুল iসলাম বাদী হেয় e মামলা কেরন। 
েকndীয় বয্াংেক েদয়া িচিঠত বলা হেয়েছ, চলমান aিভযােনর aংশ িহেসেব দদুক িবিভn বয্িkর িব েd
aিনয়ম-দনুর্ীিত, ঘুষ, সরকাির aথর্ আtসাৎ o aৈবধ সmদ aজর্ েনর িবষয় aনসুnান করেছ।
e  aিভযান  র  পর  েথেক  e  পযর্n  বাংলােদশ  বয্াংেকর  িবeফআiiu  (ফাiনয্ািnয়াল  iেnিলেজn
iuিনট) চার শতািধক বয্িk o pিত ােনর বয্াংক িহসাব জb কেরেছ।
দদুেকর aনসুnান o মামলার কাযর্kম সু ু ভােব পিরচালনার জনয্ জb করা িহসাব েলার পূণর্ িববরণীসহ
pকৃত aথর্ েলনেদনসংkাn তথয্ পযর্ােলাচনা pেয়াজন।
বয্িk o pিত ান েলার বয্াংক িহসােবর েরকডর্ পt িদেয় তদn কােজ সহায়তার জনয্ aনুেরাধ করা হল।
চার শতািধক নােমর মেধয্ pভাবশালী 23 বয্িkর বয্াংক িহসাবo আেছ। 
eিদেক, দ’ুদফা বাংলােদশ বয্াংেক পাঠােনা 71 জেনর বয্াংক িহসােবর তথয্ েচেয় েয িচিঠ েদয়া হেয়িছল
তার িভিtেত aেনেকর িবষেয় তথয্ পাঠােনা হেয়েছ। তেব তা পিরপূণর্ না হoয়ায় দদুক েথেক েফর িচিঠ
েদয়া হেc।
সংsািটর uপ-পিরচালক pণব kমার ভ াচাযর্ জানান, দদুেকর aনসুnান o তদেnর pেয়াজেন eসব তথয্
চাoয়া হেয়েছ। আমরা আশা করব বাংলােদশ বয্াংক আমােদর তদn কােজ সহায়তা করেব। 
বধুবার দদুেকর মহাপিরচালেকর িচিঠর সে  েয তািলকা বাংলােদশ বয্াংেক পাঠােনা হেয়েছ তার pথম
ধােপ  আেছন-  িবতিকর্ ত  বয্বসায়ী  আিজজ  েমাহাmদ  ভাi,  যুবলীেগর  iসমাiল  েহােসন  েচৗধুরী  সmাট,
খােলদ মাহমদু ভঁূiয়া, িজ েক শামীম, aনলাiন কয্ািসেনা সmাট েসিলম pধান, যুবলীেগর কাজী আিনসুর
রহমান আিনসসহ 23 জন।
eছাড়া aনয্রা হেলন- oয়াডর্  কাuিnলর তােরkjকামান রািজব, হািববুর রহমান িমজান, েমািমনলু হক
সাঈদ,  যুবলীেগর  eনামুল  হক  আরমান,  েসিলম  pধােনর  সহেযাগী  শাহনাজ  পারভীন,  আkা jামান,
আলম  গাজী,  জািকর  েহােসন  পলাশ,  মিুমতুর  রহমান,  আিজজ  েমাহাmদ  ভাiেয়র  ভােg  শােহদলু  হক,
েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীগ েনতা eনামুল হক ভঁূiয়া o তার ভাi পন ভঁূiয়া, কৃষক লীেগর শিফkল
আলম  িফেরাজ,  েমাহােমডান  kােবর  পিরচালক  েলাকমান  েহােসন  ভঁূiয়া,  িজ  েক  শামীেমর  stী  আেয়শা
আkার, তার আtীয় শামীমা সুলতানা, ছাtলীগ ঢাকা মহানগর utেরর সােবক সভাপিত eসeম রিবuল
iসলাম েসােহল।
eেদর  িহসােব  আমানেতর  িsিতর  পিরমাণ 1 হাজার  27  েকািট  টাকা।  যার  মেধয্  িজ  েক  শামীেমর  19
বয্াংেকর 132 িহসােব 459 েকািট টাকা। তার ঋণ িsিতর পিরমাণ 145 েকািট 24 লাখ টাকা।
তািলকায় েদখা যায়, কৃষক লীেগর শিফkল আলম িফেরােজর 9 বয্াংেকর 16িট িহসােব আমানত িsিত
আেছ 6 েকািট 86 লাখ টাকা।
খােলদ মাহমদু ভঁূiয়ার নােম 8 বয্াংেকর 71 িহসােব 27 েকািট 7 লাখ টাকা, eনামুল হক eনু o পেনর
নােম 16 বয্াংেকর 50 িহসােব 13 েকািট 63 লাখ টাকা, কাজী আিনসুর রহমােনর নােম 8 বয্াংেকর 33
িহসােব 5 েকািট 26 লাখ টাকা, মিুমতুর রহমােনর নােম 8 বয্াংেকর 33 িহসােব 9 েকািট 19 লাখ টাকা।
eছাড়া  েমািমনলু  হক  সাঈেদর  নােম  4  বয্াংেকর  7  িহসােব  3  েকািট  24  লাখ  টাকা,  েলাকমান  েহােসন
ভঁূiয়ার নােম 10 বয্াংেকর 40 িহসােব 2 েকািট 98 লাখ টাকা o 1 হাজার 659 দশিমক 48 মািকর্ ন
ডলার,  েসিলম  pধান  o  তার  সহেযাগীেদর  নােম  20  বয্াংেকর  75  িহসােব  1  েকািট  39  লাখ  টাকা  o
1008 দশিমক 80 মািকর্ ন ডলার।
সmােটর নােম বয্াংেকর 14 িহসােব 1 েকািট 11 লাখ টাকা, হািববরু রহমান িমজােনর নােম 7 বয্াংেকর 42
িহসােব 1 েকািট 68 লাখ টাকা, eনামলু হক আরমােনর নােম 5 বয্াংেকর 31 িহসােব 4 েকািট টাকা,
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তােরkjমান রাজীেবর নােম 5 বয্াংেকর 31 িহসােব 1 েকািট 8 লাখ টাকা আমানত িsিত রেয়েছ। 
জানা েগেছ, তািলকায় নাম থাকা বিরশাল-4 আসেনর eমিপ o েscােসবক লীগ সাধারণ সmাদক প জ
েদবনাথ, েভালার eমিপ নূ nবী েচৗধুরী শাoন o তার stী ফারজানা েচৗধুরী, চ gােমর eমিপ o চ gাম
আবাহনী  kােবর  মহাসিচব  শামসুল  হক  েচৗধুরী,  সুনামগ -1 আসেনর  eমিপ  েমায়ােjম  েহােসন রতন,
সাতkীরার  সােবক  eমিপ  iি িনয়ার  মিজবরু  রহমান,  সােবক  eমিপ  শামসুল  হক  ভঁূiয়া,  েscােসবক
লীেগর  সদয্  িবদায়ী  সভাপিত  েমাlা  আবু  কাoসার,  তার  stী  পারিভন  সুলতানা,  ঢাকা  যুবলীগ  ঢাকা
মহানগর দিkেণর সহ-সভাপিত েনতা গাজী সােরায়ার বাব,ু ছাtলীেগর সােবক সাধারণ সmাদক িসিdকী
নাজমলু আলম, eফ রহমান হেলর ছাtলীেগর সােবক সাধারণ সmাদক িমজানুর রহমান িমজান, িজ েক
শামীেমর  কয্ািশয়ার  িজয়া,  েসােহল  o  নাঈম,  যুবলীগ  দিkেণর  সহ-সভাপিত  যুg  সmাদক  েসাহরাব
েহােসন sপন, সেরায়ার েহােসন মনা, িনবর্াহী সদসয্ জািকর েহােসন, েশখ মা ফ, 41নং oয়ােডর্ র সহ-
সভাপিত  তািববুল  হক  তািমম,  oয়াnারাসর্  kােবর  আবলু  কালাম,  েমাহােমডান  েsািটর্ ং  kােবর  আবলু
কালাম  আজাদ,  oয়ারী  থানা  আoয়ামী  লীগ  সহ-সভাপিত  রােশদলু  হক  ভঁূiয়া,  41নং  oয়াডর্  আoয়ামী
লীেগর  যুg  সmাদক  বােতনলু  হক  ভঁূiয়া,  হা নুর  রিশদ,  পdা  aয্ােসািসেয়টস  নােম  eকিট  িঠকাদাির
pিত ােনর কণর্ধার িমনা ল চাকলাদার, নয্াশনাল েডেভলপেমn iি িনয়াসর্ নােমর িঠকাদাির pিত ােনর
কণর্ধার  েরেজায়ান  েমাsািফজ,  েমসাসর্  জামাল  aয্াn  েকাংেয়র  জামাল  েহােসন,  বনানী  েগাl  kােবর
আবদলু  আuয়াল,  বয্বসায়ী  আবুল  কােশম,  গণপূতর্  aিধদফতেরর  সােবক  pধান  pেকৗশলী  রিফkল
iসলাম, aিতিরk pধান pেকৗশলী হািফজরু রহমান মnুী, aিতিরk pধান pেকৗশলী আবদলু হাi, িশkা
aিধদফতেরর  িঠকাদার  শিফkল  iসলাম,  গণপূতর্  মntণালেয়র  সাjাদ,  মিুমতুর  রহমান,  গণপূতর্
aিধদফতেরর তttাবধায়ক pেকৗশলী েরাকন uিdন, িনবর্াহী pেকৗশলী আবদলু কােদর, আফসার uিdন,
iিলয়াস  আহেমদ,  sপন  চাকমা,  pধান  pেকৗশলী  শাহাদাত  েহােসন,  aিতিরk  pধান  pেকৗশলী  uৎপল
kমার  েদ,  িনবর্াহী  pেকৗশলী  ফজলুল  হক  মধু,  শoকত  ulাহ,  গণপূতর্  সােকর্ ল-3  eর  িনবর্াহী  pেকৗশলী
ফজললু  হক,  iসলামী  ফাuেnশেনর  মহাপিরচালক  শামী  আফজাল,  সােবক  সিচব  pশাn  kমার  রায়সহ
আরo  শতািধক  বয্িkর  বয্াংক  িহসােব  েলনেদেনর  তথয্  েচেয়  পৃথকভােব  িচিঠ  িদেc  দদুক।  eিদেক,
বধুবার দদুক েথেক গণপূতর্  িবভােগর 12 জেনর িবেদশ গমেন িনেষধাjা আেরাপ কের পুিলেশর িবেশষ
শাখার (eসিব) iিমেgশন eসিপ বরাবর িচিঠ পািঠেয়েছ দদুক।
দদুেকর পিরচালক ৈসয়দ iকবাল েহােসন oi িচিঠেত সi কেরন। যােদর িবেদশ গমেনর oপর িনেষধাjা
আেরাপ করা হেয়েছ  তারা হেলন- গণপূতর্  aিধদফতেরর তttাবধায়ক  pেকৗশলী েরাকন uিdন, িনবর্াহী
pেকৗশলী  আবদলু  কােদর  েচৗধুরী,  িনবর্াহী  pেকৗশলী  ফজললু  হক,  েমাহাmদ  শoকত  ulাহ,  আফসার
uিdন,  iিলয়াস  আহেমদ,  sপন  চাকমা,  pধান  pেকৗশলী  শাহাদাত  েহােসন,  আবদলু  েমােমন  েচৗধুরী,
aিতিরk pধান pেকৗশলী uৎপল kমার েদ, গণপূতর্  মntণালেয়র সাjাদলু iসলাম, মিুমতুর রহমান। 
eিদেক, কৃষক লীেগর শিফkল আলম িফেরােজর িব েd 2 েকািট 70 লাখ টাকার aৈবধ সmেদর মামলা
কেরেছ দদুক। বধুবার দদুেকর সহকারী পিরচালক সাiফুল iসলাম বাদী হেয় e মামলা কেরন।
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