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বেসিক ব্যাংক বকভেঙ্কাসর: অসেশ্বাস্য উপাভে অর্ থ বোপাট 

দুদভকর তদন্ত: আভেদভনর চার সদন পরই ৫০ বকাটি টাকা ঋণ অনুভ াদন এেং তৎক্ষণাৎ অর্ থছাড় 

হসককত জাহান হসক 

ব্যাংক বর্ভক ঋণ সনভত হভে গ্রহীতাভক োধ্যতামূেকোভে প্রর্ভ ই িংসিষ্ট ব্যাংভক একটি অযাকাউন্ট (সহিাে) খুেভত হে। এরপর িে শতথ পূরণ 

িাভপভক্ষ ঋণ সদভে র্াভক ব্যাংক। তভে বকভেঙ্কাসরভত জজথসরত রাষ্ট্রােত্ত বেসিক ব্যাংভক বেশ কভেকটি ঋণ অনুভ াদভনর বক্ষভে ঘভটভছ উভটাটা। 

সহিাে ব াোর আভেই ঋভণর আভেদন কভরভছন সকছু গ্রহীতা। সেস্মেকরোভে সনেভ র ব্যতযে ঘটিভে বিই আভেদন  ঞ্জুরও করা হভেভছ। 

আভেদভনর চার সদন পরই ৫০ বকাটি টাকা ঋণ অনুভ াদন এেং তাৎক্ষসণকোভে তার অভধ থক অর্ থ ঋণগ্রহীতাভক হস্তান্তভরর অসেশ্বাস্য ঘটনাও 

ঘভটভছ। এরপর যা হওোর তা-ই হভেভছ; ঋভণর বিই অর্ থ আত্মিাৎ করা হভেভছ। দুনীসত দ ন কস শভনর (দুদক) তদভন্ত এিে তথ্য বেসরভে 

এভিভছ। 

েহুে আভোসচত বশ  আেদুে হাই োচ্চু ২০০৯ বর্ভক ২০১৪ িাে পয থন্ত দুই ব োভদ বচোরম্যাভনর দাসেভে র্াকাকাভে িে ধরভনর সনে কানুন 

উভপক্ষা কভর ব্যাংক বর্ভক আত্মিাৎ করা হে িাভড় চার হাজার বকাটি টাকা। োংোভদশ ব্যাংভকর তদভন্তই বেসরভে এভিভছ তথ্য-প্র াণ। পভর 

দুদভকর তদভন্তও অর্ থ আত্মিাভতর নানা কাসহসন উভে এভিভছ। 

সূে জানাে, ঋণ আভেদভনর ২৭ সদন পর সহিাে খুভে টাকা তুভে বনওোর সেস্মেকর ঘটনাও ঘভটভছ এই ব্যাংকটিভত। এটাভক নসজরসেহীন েেভছন 

ব্যাংকাররা। আভেদন যাচাই-োছাই না কভরই ব্যাংভকর শা া বর্ভক  পসরচােনা পর্ থদ পয থন্ত দ্রুতেসতভত ঋণ অনুভ াদন বদওো হে। 

দুদভকর তদভন্ত জানা যাে, ভুো জা ানত, োংোভদশ ব্যাংভকর বেসিট ইনফরভ শন ব্যযভরার (সিআইসে) সিোভরন্স না র্াকা এেং গ্রাহভকর 

ব্যেিার অসস্তে, ধরন ও ঋণপ্রাসির বযাগ্যতা যাচাই ছাড়াই ঋণ অনুভ াদন করা হভেভছ। ২০০৯ িাভের  াঝা াসঝভত োচ্চু ব্যাংকটির 

বচোরম্যাভনর দাসেে বনওোর পর অভযাগ্য ও অসস্তেহীন বকাম্পাসনর  াসেক, ব্যাংভকর শা া ব্যেস্থাপক ও প্রধান কায থােভের িংসিষ্ট ক থকতথার 

ি ন্বভে েভড় বতাো হভেসছে অর্ থ বোপাভটর চে। 

তদভন্ত িােনাস ক বেসিং, এিএফসজ সশসপং োইন, সিেোর ক  বেসিং, এসশোন সশসপং সেসি, সুর া সিে, তানসজো ফযাশনিহ কভেকটি 

বকাম্পাসনর জাে-জাসেোসতর সেস্মেকর প্র াণ বপভেভছ দুদক।  

না  প্রকাভশ অসনচ্ছুক বেসিক ব্যাংভকর শীর্ থস্থানীে এক ক থকতথা ি কােভক েভেন, সহিাে ব াোর আভেই ঋভণর আভেদন সেস্মেকর ও 

নসজরসেহীন ঘটনা। এটা িম্পূণ থরূভপ ব্যাংসকং রীসতনীসতর পসরপসি ও বেআইসন। সতসন আরও েভেন, 'সেভের আভে বয ন িন্তান বনওো যাে না, 

বত সন সহিাে ব াোর আভে ঋণ বদওোও িম্ভে নে।' 

োন্সপাভরসন্স ইন্টারন্যাশনাে োংোভদভশর (টিআইসে) সনে থাহী পসরচােক ি. ইফভত ারুজ্জা ান ি কােভক েভেন, এই বকভেঙ্কাসরর মূে বহাতাভক 

সচসিত কভর আইভনর কাভছ বিাপদ থ করা জরুসর। আইনেতোভে দুদক একটি স্বাধীন িংস্থা। তাই এটা দুদভকর পভক্ষই িম্ভে। তাভত দুদভকর প্রসত 

 ানুভর্র আস্থা সফভর আিভে। একই িভে বোটা ব্যাংসকং  াত ও বদভশর অর্ থনীসতভত ইসতোচক প্রোে পড়ভে।  

িংসিষ্ট একটি সূে জানাে, দুদক িে  া োভতই অর্ থ আত্মিাভতর প্র াণ বপভেভছ। বি বক্ষভে অর্ থ আত্মিাভতর অসেভযাভেই আদােভত চাজথসশট 

বপশ করা যাে। ব্যাংভকর টাকা িে থভশর্ কার হাভত বেভছ, এ তথ্য বের করভত চার েছর ি ে োেভত পাভর না। এই দীঘ থ ি ভে িে তথ্যই 

উদ ঘাটন করা িম্ভে। কাউভক েঁচাভত তদন্ত কায থে  সেেম্ব করা হভে সক-না, বি প্রিও উেভছ। 

অর্ থ আত্মিাভতর ঘটনাে ব্যাংকটির বচোরম্যান সহভিভে োচ্চুভক দােী করার কর্া র্াকভেও দুদভকর ৫৬  া োর একটিভতও তাভক আিাস  করা 

হেসন।  া োর চাজথসশভট তার না  র্াকভে সক-না, তা সনভেও িংশে রভেভছ। 

দুদক সূে জানাে, ঋভণর জন্য ব্যাংভকর বয বকাভনা শা াে সহিাে খুভে আভেদন করভত হে। এরপর আভেদন যাচাই করা হে। এ বক্ষভে ব্যেিার 

ধরন, ব্যেিার আকার, োে-বোকিান, জা ানত, ঋণ-িংোন্ত বকন্দ্রীে ব্যাংভকর সিআইসে সরভপাট থিহ গ্রাহভকর িে তথ্য যাচাই করা হে। িে 

ঠিকোক র্াকভে প্রস্তােটি পাোভনা হে ব্যাংভকর প্রধান কায থােভে। প্রধান কায থােভের ক াসশ থোে বেসিট সিসেশন (সিসিসি) ও ঋণ-িংোন্ত 

কস টি প্রস্তােটি যাচাই কভর পাোে এ সির কাভছ। প্রস্তােটি যর্াযর্ হভে এ সি ঋণ অনুভ াদভনর জন্য পসরচােনা পর্ থভদর কাভছ সুপাসরশ কভরন। 

পর্ থদ িোে এটি যাচাই করা হে। প্রস্তাভের িে সদক ঠিক র্াকভে পর্ থদ ঋভণর অনুভ াদন বদে। এিে প্রসেো বশর্ কভর একজন গ্রাহভকর ঋণ 

বপভত কভেক  াি ি ে বেভে যাে। ঋভণর নাভ  ওই িাভড় চার হাজার বকাটি টাকা আত্মিাভত এিে সনে   ানা হেসন। 

িােনাস ক বেসিং :দুদভকর তদভন্ত েো হে, িােনাস ক বেসিংভের  াসেক আব্যে কাো  ব া. আব্য রােহান বেসিক ব্যাংভকর গুেশান শা াে 

সহিাে ব াোর ২৭ সদন আভেই ১৬ বকাটি টাকা ঋভণর জন্য শাসন্তনের শা াে আভেদন কভরসছভেন। ২০১২ িাভের ১৫ জুোই ঋভণর আভেদন 

করভেও সহিাে খুভেসছভেন প্রাে এক  াি পর, ১৩ আেি।  

ের াস্ত হওো িাভেক শা া ব্যেস্থাপক ব াহাম্মদ আেী আভেদনটি যাচাই না কভর প্রধান কায থােভের সিসিসি সেোভের িাভেক  হাব্যেস্থাপক 

ব ানাভে   াভনর কাভছ পাোন। ব ানাভে   ান ও উপব্যেস্থাপনা পসরচােক কনক কু ার পুরকােস্থ বিটি ঋণ যাচাই কস টির িাভেক িোপসত 



ফজলুি বিােহাভনর কাভছ বপশ কভরন।  

প্রস্তােটি িংভশাধভনর জন্য বফরত না পাঠিভে ব্যাংভকর িাভেক এ সি কাজী ফ রুে ইিোভ র কাভছ বপশ করা হে। ত্রুটিপূণ থ বজভনও ফ রুে 

প্রস্তােটি পসরচােনা পর্ থভদ উপস্থাপন কভরন। আভেদভনর ১৫ সদভনর  ার্াে ৩১ জুোই পর্ থভদর ৩১৪ত  িোে ওই প্রস্তাভের সেপরীভত ১২ বকাটি 

টাকার ঋণ অনুভ াদন করা হে। এরপর শাসন্তনের শা াে পাোভনা হে ঋণ  ঞ্জুসরপে। শা া ব্যেস্থাপক ওই েছভরর ১৩ আেি সতন বকাটি, ১৪ 

আেি ছে বকাটি, ২৭ আেি সতন বকাটিিহ ব াট ১২ বকাটি টাকা গ্রাহভকর সহিাভে স্থানান্তর কভরন। এ ন তা সুদ-আিভে হভেভছ ১৭ বকাটি ১১ 

ো  ৯৮ হাজার ২৬০ টাকা।  

সিেোর বেসিং :ভ িাি থ সিেোর ক  বেেসিংভের  াসেক িাইফুে আজ  পোশ ব্যাংভকর গুেশান শা াে ৬২ বকাটি টাকার ঋভণর আভেদন 

কভরসছভেন ২০১২ িাভের ৯ বিভেম্বর। সহিাে খুভেসছভেন ১০ বিভেম্বর। ঋণপ্রস্তাভে জা ানত সহভিভে  ে নসিংভহর ফুেোসড়ো র্ানার 

রাধাকানাই ব ৌজার ৪৩৯ দশস ক ২৫ শতাংশ জস র কর্া উভে  করা হে। দুদক িভরজস ভন ওই জস র অসস্তে খুভঁজ পােসন। বি াভন এই 

পসর াণ জস র োজারমূল্য ৬৫ ো  ৮৯ হাজার টাকা হভেও ঋণ আভেদভন উভে  করা হে ১৫ বকাটি ৩৭ ো  ২৮ হাজার টাকা।  

সিেোর বেেসিংভের আভেদনটি শা া বর্ভক ব্যাংভকর প্রধান কায থােভে পাোভনা হভে ২০১২ িাভের ৯ অভটাের িাভেক বচোরম্যান োচ্চুর 

িোপসতভে পসরচােনা পর্ থভদর ৩১৫ত  িোে অনুভ াদন বদওো হে। পর্ থদ ভুো জা ানভত ৩৫ বকাটি ৮৬ হাজার টাকার ঋণ  ঞ্জুর কভর। প্রধান 

কায থােভের সনভদ থশ অনুযােী ওই টাকা দ্রুতত  ি ভে ছাড় করা হে। েতথ াভন সুদ-আিভে তা দঁসড়ভেভছ ৩৯ বকাটি ৭৮ ো  টাকা। ঋণপ্রস্তােটি 

পর্ থভদ উপস্থাপন ও পাি করভত িহােতা কভরসছভেন িাভেক সিএ সি ফজলুি বিােহান ও িাভেক এ সি কাজী ফ রুে। 

আভেদভনর চার সদন পরই ঋণ :এসশোন সশসপং সেসি সতনটি নতুন জাহাজ বকনার নাভ  ৫০ বকাটি টাকার ঋভণর জন্য ২০১২ িাভের ১ এসপ্রে 

গুেশান শা াে একটি চেসত সহিাে ব াভেন। এর পরসদন ৫০ বকাটি টাকার ঋণ আভেদন কভরন। এরপর ৪ এসপ্রে আভেদনটি শা া বর্ভক প্রধান 

কায থােভে পাোভনা হে। ৫ এসপ্রে িাভেক বচোরম্যান োচ্চুর িোপসতভে পসরচােনা পর্ থভদর ৩১০ত  িোে ৫০ বকাটি টাকাই অনুভ াদন বদওো 

হে। ওই সদনই ঋণ  ঞ্জুসরপেটি শা াে পাোভনা হে। প্রধান কায থােভের সনভদ থভশ একই সদভন গ্রাহভকর সহিাভে ২৫ বকাটি টাকা স্থানান্তর করা হে। 

দুদভকর তদন্ত বর্ভক জানা যাে, ভুো জা ানত, জাহাভজর মূল্য যাচাই না করা, ঋণ িম্পভকথ সিআইসের সিোভরন্স না র্াকা, গ্রাহভকর ঋণপ্রাসির 

বযাগ্যতা যাচাই না কভর ওই পসর াণ টাকা প্রদান করা হে।  

এিএফসজ সশসপং :এিএফসজ সশসপং োইভনর এ সি সিেদ বোো  বহাভিন গুেশান শা াে ৬০ বকাটি টাকার ঋভণর আভেদন কভরসছভেন ২০১২ 

িাভের ৭ এসপ্রে। সহিাে খুভেসছভেন এর আভের সদন। িাভেক শা া ব্যেস্থাপক সশপার আহভ দ আভেদনটি গ্রহণ কভরন। জা ানত সহভিভে 

গ্রাহভকর বদওো ২৫১ শতাংশ জস  সছে ত্রুটিপূণ থ। ঋভণর সেপুে অভর্ থর সেপরীভতও তা সছে অপয থাি। আভেদভন জা ানত বদ াভনা হে োজীপুভরর 

শ্রীপুর র্ানার রাথুরা না ক স্থাভনর ২৫১ শতাংশ জস । প্রসত শতাংভশর দা  অসতমূল্যাসেত কভর ১২ ো  টাকা সহিাভে সতন বকাটি ১২ ো  টাকা 

উভে  করা হে। 

জা ানভতর কােজপে, গ্রাহভকর ঋণ গ্রহভণর বযাগ্যতা যাচাই না কভর ও োংোভদশ ব্যাংভকর সিআইসে সরভপাট থ ছাড়াই আভেদভনর ৯ সদন পর 

২০১২ িাভের ১৭ এসপ্রে শা া বর্ভক ঋণপ্রস্তােটি প্রধান কায থােভে পাোভনা হে।  

প্রস্তােটি বকাভনারূপ যাচাই না কভর পসরচােনা পর্ থভদ বপশ করা হভেসছে। পভর একই েছভরর ১৯ এসপ্রে োচ্চুর িোপসতভে ৩১১ত  পর্ থদ িোে 

৬০ বকাটি টাকার ঋণ অনুভ াদন বদওো হে। এর পর শা া বর্ভক ঋণ  ঞ্জুসরপে (িকুভ ভন্টশন) সতসর করার আভেই িাভেক সিএ সি ফজলুি 

বিােহাভনর সনভদ থভশ ৬০ বকাটি টাকা ছাড় করা হে। েতথ াভন সুদ-আিভে তা হভেভছ ৭৭ বকাটি ৯০ ো  টাকা। 

৫৬  া োর েতথ ান অেস্থা :ব্যাংভকর িাভড় চার হাজার বকাটি টাকা আত্মিাৎ হভেও দুই হাজার ৩৬ বকাটি টাকা আত্মিাভতর অসেভযাভে দুদক 

২০১৫ িাভের বিভেম্বভর ৫৬টি  া ো কভর। এভত ব্যাংভকর িাভেক এ সি কাজী ফ রুেিহ ১২০ জনভক আিাস  করা হে। তভে োসক দুই 

হাজার ৪৬৩ বকাটি টাকা আত্মিাভতর অসেভযাভে আর বকাভনা  া ো করা হেসন। জানা বেভছ, চার েছভরর বেসশ ি ে বপসরভে বেভেও এিে 

 া োর চাজথসশট আদােভত বপশ করা হেসন। এ ি ভের  ভধ্য একাসধকোর  া োগুভোর তদন্ত ক থকতথা পসরেতথন হভেভছ।  

দুদক পসরচােক সিেদ ইকোে বহাভিভনর বনতৃভে সেভশর্ টিভ র িদস্যরা বেসিক ব্যাংভকর অর্ থ আত্মিাৎ  া োর তদন্ত করভছন। পসরচােক, 

উপপসরচােক, িহকারী পসরচােক পয থাভের ৯ ক থকতথা এিে  া োর তদন্ত করভছন। বকাভনা বকাভনা ক থকতথা ১০ বর্ভক ১১টি পয থন্ত  া ো তদন্ত 

করভছন। জানা বেভছ, তদন্ত ক থকতথারা  া োগুভোর তদন্তকাজ এরই  ভধ্য বশর্ কভরভছন। কস শভনর সিদ্ধান্ত ও অনুভ াদন বপভেই আদােভত 

চাজথসশট বপশ করা হভে।  

োচ্চুভক সনভে সুসপ্র  বকাভট থর সনভদ থশনা :২০১৭ িাভের বশর্ সদভক সুসপ্র  বকাভট থর আসপে সেোে োচ্চুিহ তৎকােীন পর্ থদ িদস্যভদর অন্তভু থক্ত কভর 

তদন্ত িম্পন্ন ও আদােভত চাজথসশট বপভশর জন্য দুদভকর প্রসত সনভদ থশ সদভেসছভেন।  

২০১৭ িাভের ১৭ আেি িাভেক প্রধান সেচারপসত সুভরন্দ্র কু ার সিনহার আদােভত বেসিক ব্যাংক বকভেঙ্কাসর  া োর আিাস  ব্যাংভকর 

ের াস্ত সজএ  জেনুে আভেদীন বচৌধুরীর জাস ন আভেদভনর শুনাসন অনুসিত হে। ওই ি ে শুনাসনকাভে িাভেক প্রধান সেচারপসতর এক প্রভির 

জোভে জেনুে েভেসছভেন, ব্যাংভকর পসরচােনা পর্ থভদর অনুভ াদন িাভপভক্ষ ঋণ জাসেোসত ও অর্ থ আত্মিাভতর ঘটনা ঘভটভছ। এ বক্ষভে 

ক থকতথাভদর বোভি থর সনভদ থশনা োস্তোেন করভত হভেভছ। পর্ থভদর সনভদ থশ োস্তোেন করা ছাড়া তাভদর বকাভনা উপাে সছে না।  

জেনুভের ওই েক্তভব্যর পসরভপ্রসক্ষভত িাভেক প্রধান সেচারপসত এজোভি উপসস্থত দুদভকর আইনজীেীর উভেভশ েভেসছভেন, পর্ থভদর যারা 

ব্যাংভকর অর্ থ আত্মিাভতর িভে জসড়ত, তাভদর আইভনর আওতাে আনভত হভে। অপরাধীভদর  ভধ্য কারও না  চাজথসশভট অন্তভু থক্ত করা না হভে 

িংসিষ্ট তদন্ত ক থকতথাভদর সেরুভদ্ধ আইনেত ব্যেস্থা বনওো হভে। ওই ি ে সুসপ্র  বকাভট থর আসপে সেোে বর্ভক দুদভকর কাভছ পাোভনা এক 

আভদভশ বেসিক ব্যাংভকর িাভেক বচোরম্যান োচ্চুিহ ওই ি েকার পর্ থদ িদস্যভদর অন্তভু থক্ত কভর তদন্ত িম্পন্ন কভর চাজথসশট বপশ করভত েো 

হভেসছে।  


