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েবিসেকর টাকার হিদস েনi, বা েক ‘বাঁচােনার’ েচ া! 

 

আিথ র্ক খােত েতালপাড় সৃি কারী কেয়কিট ‘পুকুর চুির’র ঘটনা eখেনা aমীমাংিসত। দায়ী ি রা সাজা পায়িন। িত রাo পায়িন েকােনা 
িতপূরণ। ei িনেয় আমােদর ধারাবািহক িতেবদন 

মিরয়ম ে জুিত: রা ায়  েবিসক াংেকর সােড় 5 হাজার েকািট টাকা ঋণ েকেল ািরর িযিন ধান aিভযু , তার িবরুে  ৯ বছেরo সুিনিদ র্  
মাণ পায়িন দুন িত দমন কিমশন (দুদক)! যিদo ঋণ েকেল ািরেত বাংলােদশ াংক, সংসদীয় ায়ী কিমিট o িনরী া িতিট পয র্ােয় 

তৎকালীন েচয়ার ান আবদুল হাi বা র নাম eেসেছ। াথিমকভােব মািণত হেয়েছ, িতিনi নােটর গুরু। eিদেক দুদেকর 72 মামলায় 
কারাগাের আেছন িবিভ  বসায়ী o াংেকর কম র্কত র্ারা। দুদক বলেছ, ঋণ েকেল ািরর মা েম াংকিটর টাকা eখেনা খুজঁেছ কিমশন। তদ  
বা aনুস ােন তােদর আ িরকতার েকােনা ঘাটিত েনi। িবিভ  ের টাকার েলয়ািরং হoয়ায় সমাধােন সময় লাগেছ। জানা েগেছ, 311৯ সােল 
েশখ আবদুল হাi বা েক েচয়ার ান কের েবিসক াংেকর পিরচালনা পষ র্দ গঠন কের সরকার। েস সময় eমিড িহেসেব িনেয়াগ েদয়া হয় কাজী 
ফখরুল iসলামেক। oi সময় েথেক মেডল ei াংকিটেত দুন িত বাসা বাধেত থােক। 3122 সাল েথেক াংকিটর ঋণ েকেল ািরর ঘটনা 
কাশ েপেত থােক। 311৯ েথেক 3124 সাল পয র্  সমেয় েবিসক াংেকর েচয়ার ান িছেলন জাতীয় পািট র্র সােবক eমিপ আবদুল হাi বা । 

েচয়ার ান হoয়ার পর 3124 সােলর মাচ র্ পয র্  (চার বছর িতন মােস) াংকিট 7 হাজার 784 েকািট টাকা ঋণ েদয়। আর তখনi াংকিটর 
িদলকুশা, গুলশান o শাি নগর শাখা েথেক িনয়মবিহভূ র্তভােব ায় সােড় 5 হাজার েকািট টাকাi িনয়ম েভেঙ েদয়া হয়। ঘটনা ঘটার চার বছর 
পর িনয় ক সং া বাংলােদশ াংেকর প  েথেক পদে প েনয়া শুরু হয়। থেম 3125 সােলর মাচ র্ মােস েবিসক াংেকর eমিড কাজী ফখরুল 
iসলামেক েশাকজ কের বাংলােদশ াংক। পের oi বছেরর 3৯ eি ল ায় পাঁচ হাজার েকািট টাকার ঋণ েকেল ািরর দােয় েবিসক াংেকর 
পিরচালনা পষ র্দেক েভেঙ েদয়ার জ  aথ র্ ম ণালয়েক িচিঠ েদয় বাংলােদশ াংক। eরপর eমিড কাজী ফখরুল iসলামেক aপসারণ কের 
েক ীয় াংক। পের িবতিক র্ত েচয়ার ান েশখ আবদুল হাi বা  েসব্ ায় পদতয্াগ কেরন। eরপর িবিভ  মহেলর সমােলাচনা eবং u  
আদালেতর পয র্েব েণর িভি েত 3127 সােলর িডেসমব্র েথেক 3128 সােলর মে  পাঁচ দফা বা েক িজ াসাবাদ কের দুদক। eরপর 3128 
সােলর 7 িডেসমব্র আেরকিট মামলা কের দুদক। রাজধানীর বংশাল থানায় দােয়র করা oi মামলায় আসািমেদর িবরুে  সাত েকািট 96 লাখ 43 
হাজার ৯99 টাকা আ সােতর aিভেযাগ আনা হয়। e পয র্  রাজধানীর িতনিট থানায় 267 জনেক আসািম কের সব র্েমাট 72িট মামলা কেরেছ 
কিমশন। দীঘ র্ সময় aনুস ান o তদে  a গিত না হoয়ায় স িত সুি ম েকােট র্ কিমশন িনেয় সমােলাচনা কের মতাসীন আoয়ামী সাংসদ 
েশখ ফজেল নূর তাপস বেলন, েবিসক াংক েকেল ািরর ঘটনার মামলায় াংকিটর সােবক েচয়ার ান েশখ আবদুল হাi বা েক আসািম কের 
চাজর্িশট িদেত সুি ম েকােট র্র আিপল িবভােগর িনেদ র্শনা থাকেলo তা aমা  কেরেছ দুদক। তেব গত গত 26 aে াবর দুন িত দমন কিমশেনর 
(দুদক) সিচব মুহা দ িদেলায়ার বখত সাংবািদকেদর জানান, েবিসক াংক েকেল ািরর ঘটনায় াংকিটর সােবক েচয়ার ান আবদুল হাi 
বা র জিড়ত থাকার িবষেয় সুিনিদ র্  মাণ পাoয়া যায়িন। তেব দুদক বলেছ, ঋণ েকেল ািরর মা েম াংকিটর টাকা eখনo খুজঁেছ কিমশন। 
e সে  বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র খ কার i ািহম খােলদ বেলন, াংকিটর পষ র্েদ eকজন বােজ েলাকেক েচয়ার ান পেদ 
বসােনার কারেণ ei াংকিট eখন সবেচেয় খারাপ াংক িহেসেব পিরিচত হে । েবিসক াংেকর নতুন ব াপনা পিরচালক (eমিড) রিফকুল 
আলম বেলন, 311৯ েথেক 3125 সােল াংেক যারা aিনয়ম কেরেছন, আমরা তােদর িচি ত কেরিছ। eখন oiসব ঋণ আদােয়র েচ  চলেছ। 
স িত aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল েবিসক াংক পিরদশ র্ন কের াংকিটর ঊধব্র্তন কম র্কত র্ােদর েখলািপ ঋণ কিমেয় আনার িনেদ র্শ 
িদেয়েছন। oi িদন িতিন সাংবািদকেদর জানান, eক সময় েবিসক াংক ভােলা াংক িছল। aথচ াংকিট eখন তলািনেত েপৗেঁছেছ। eখন 
আপনােদর (কম র্কত র্ােদর) সামেন দুিট aপশন আেছ চালু রাখা aথবা ব  করা। সরকার o েদেশর জনগণ েযখােন মািলক, েসখােন েকােনা 
িত ান বেস যাক, েসটা েকu চাiেব না। 


