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দনুর্ীিত দমন  কিমশেনর (দদুক) েচয়ারময্ান iকবাল  মাহমুদ  জািনেয়েছন, দদুক  গত  চার  বছের িবিভn
দনুর্ীিতেত 165িট বয্াংক িহসােবর 201.77 িমিলয়ন বা 20.18 েকািট টাকা জb কেরেছ। eকi সমেয় 
েkাক করা হেয়েছ 21িট ভবন, 24িট য্াট, 77 eকর জিম o পাঁচিট িবলাসব ল গািড়। eছাড়া দদুেকর
মািনলnািরং  মামলায়  2013  েথেক  2019  সােলর  eিpল  পযর্n  আদালেতর  আেদেশ  বােজয়াpকৃত
584.46 েকািট টাকার সmদ পুন dার করার pিkয়া চলমান রেয়েছ।
গতকাল  রিববার  রাজধানীর  েহােটল  inারকিnেনnােল  ‘নয্াশনাল  sয্ােটিজ  ফর  িpেভনশন  aব
মািনলnািরং aয্াn কমবয্ািটং িফনয্ািnং aব েটিরিরজম 2019-2021’ শীষর্ক আেলাচনা সভায় িতিন
eসব তথয্ জানান। e aনু ােন pধান aিতিথর বkবয্ রােখন aথর্মntী আ হ ম মsুফা কামাল, িবেশষ
aিতিথ  িছেলন  পররা  pিতমntী  শাহিরয়ার  আলম  eবং  মডােরটর  িছেলন  বাংলােদশ  বয্াংেকর  গভনর্র
ফজেল  কিবর pমুখ। 
সভায়  দদুক  েচয়ারময্ান  বেলন,  দনুর্ীিত  aনয্ানয্  unয়নশীল  েদেশর  মেতা  বাংলােদেশর  aথর্ৈনিতক
িsিতশীলতার  জনয্  সবেচেয়  বেড়া  মিক।  দদুক  aয্ােসসেমেnর  মাধয্েম  দনুর্ীিতেকi  মািনলnািরংেয়র
সবেচেয়  বেড়া  ঝঁুিক  িহেসেব  িচিhত  করা  হেয়েছ।  িতিন  আেরা  বেলন,  িমuচুয়াল  িলগয্াল  িরকেয়s
aয্ািসসেটেnর মাধয্েম দিুট মািনলnািরং মামলায় 16 িমিলয়ন হংকং ডলার eবং 0.80 িমিলয়ন িbিটশ
পাun যথাkেম হংকং o িbেটেন জb করা হেয়েছ। e aথর্ পুন dাের আiিন বয্বsা gহণ করা হেc। eর
আেগo 2.06 িমিলয়ন িস াপুর ডলার eবং 0.93 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার পুন dার কের েদেশ আনা
হেয়েছ।
দদুক  েচয়ারময্ান বাংলােদশ িফনয্ািnয়াল iেnিলেজn  iuিনট (িবeফআiiu) eর সংsার psাব  কের
বেলন,  ei  pিত ানিট  আেরা  কাযর্কর  হেব  যিদ  মািনলnািরং  pিতেরাধ  কাযর্kেম  সmৃk  িবিভn
আiনশৃ লা বািহনী eবং সংsার  িকছু কমর্কতর্ ােক ei কমর্ pয়ােস সmৃk করা হয়। 
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