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দদুেকর মামলায় সmােটর নােম 2 েকািট 94 লাখ eবং আরমােনর নােম 2 েকািট টাকার aৈবধ
সmদ েদখােনা হয়
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যুবলীগ  ঢাকা  মহানগর  দিkেণর  বিহ ৃ ত  সভাপিত  iসমাiল  েহােসন  েচৗধুরী  সmাট  o  তার  সহেযাগী
সহসভাপিত  eনামুল  হক  আরমােনর  িব েd  aৈবধ  সmেদর  মামলা  কেরেছ  দদুক।  ম লবার  সংsার
িনজs দফতের দ’ুজেনর নােম আলাদা মামলা করা হয়।
মামলায়  সmােটর  িব েd  2  েকািট  94  লাখ  80  হাজার  টাকার  aৈবধ  সmেদর  সুিনিদর্  তথয্  িদেলo
েদেশর বাiের নােম-েবনােম anত 1000 েকািট টাকার সmদ রেয়েছ বেল uেlখ করা হয়।
তার e সmদ িস াপুর, মালেয়িশয়া, দবুাi o আেমিরকায় রেয়েছ। িবিভn মাধয্েমর তেথয্র বরাত িদেয়
দদুেকর aিভেযােগ বলা হয়, iসমাiল েহােসন েচৗধুরী সmাট রাজধানীর মিতিঝল o ফিকেররপুল eলাকায়
17িট kাব িনয়ntণ করেতন।

  যুগাnর িরেপাটর্
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

েস েলােত িনেজর েলাক বিসেয় pিত মােস েমাটা aে র কিমশন িনেতন। aেনক সময় িনেজর েলাক িদেয়
kাব েলােত  বয্বসা  পিরচালনা  করেতন।  e  ছাড়া  চাঁদাবািজ,  েটnারবািজ,  aৈবধ  মাদক  বয্বসা
পিরচালনারo aিভেযাগ রেয়েছ তার িব েd। aৈবধ uপােয় aিজর্ ত aথর্ িদেয় িতিন েদেশর বাiের সmদ
গেড়েছন। েদেশo utরা, ধানমি , লশানসহ িবিভn sােন নােম-েবনােম সmদ গেড়েছন।
eেত আরo বলা হয়, aনসুnানকােল েগােয়nা সূt, বাংলােদশ বয্াংক o aনয্ানয্ pিত ান েথেক পাঠােনা
েরকডর্ পt পযর্ােলাচনা কের েদখা যায়, সmাট কয্ািসেনাসহ aৈবধ কাযর্kেমর মাধয্েম aিজর্ ত aথর্ েদেশর
বাiের পাচার কের নােম-েবনােম সmদ গেড়েছন।
েদেশo  িতিন  য্াট,  pট,  বািড়  কেরেছন,  িসেনমায়  িবপুল  aথর্  িবিনেয়াগ  কেরেছন।  মামলার তদnকােল
আiনানগু পdিতেত আসািম সmােটর aৈবধ uপােয় aিজর্ ত সmেদর আরo pমাণািদ পাoয়া েগেল তা
আমেল েনয়া হেব। দদুেকর uপ-পিরচালক েমা. জাহা ীর আলম বাদী হেয় সmােটর িব েd করা মামলায়
আরo  বলা  হয়,  িতিন  2018-19  করবেষর্  িনজ  নােম  1  েকািট  84  লাখ  টাকার  sাবর  সmেদর  তথয্
িদেয়েছন।  তেব  aনসুnানকােল  েদখা  যায়, সmাট  তার  মািলকানাধীন  ‘িহজ  মিুভজ’-eর  নােম  েসানালী
বয্াংক,  কাকরাiল  শাখায়  চলিত  বছেরর  5  েসেpmর  পযর্n  2  েকািট  78  লাখ  48  হাজার  টাকা  জমা
িদেয়েছন। oi িহসােব বতর্ মান িsিত 19 লাখ 35 হাজার টাকা। িবিভn বয্াংেক তার eফিডআর আেছ 1
েকািট 10 লাখ 76 হাজার টাকার। সব িমিলেয় েদেশ তার aৈবধ সmেদর সnান েমেল 2 েকািট 94 লাখ
80 হাজার টাকার।
aপরিদেক, যুবলীগ েনতা সmােটর সহেযাগী আরমােনর িব েd 2 েকািট 5 লাখ 40 হাজার টাকার jাত
আেয়র সে  aস িতপূণর্ aৈবধ সmদ aজর্ েনর aিভেযােগ মামলা কের দদুক। দ’ুজেনর িব েdi 2004
সােলর দদুক আiেনর 27(1) ধারায় aপরাধ আনা হয়।
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