
এমিপ সরকাির কমকতাসহ ১৪৮ জেনর ব াংক
িহসাব তলব কেরেছ দক

কাশ : ১৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ক ািসেনা ব বসার মাধ েম অৈবধ স দ অজেনর অিভেযাগ অ স ান ও তদে র ােথ বতমান এমিপ ও
সরকাির কমকতাসহ ১৪৮ জেনর ব াংক িহসাব তলব কের খিতেয় দখেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)।
এরই ধারাবািহকতায় দক ই দফায় বাংলােদশ িফ াি য়াল ইে টিলেজ  ইউিনেটর (িবএফআইইউ)
কােছ ওইসব ব ি র ব াংক ও আিথক লনেদেনর তথ  তলব কেরেছ কিমশন। এর মেধ  গত রিববার
জাতীয় সংসেদর বতমান িতন এমিপ, গণপূেতর ১৭ েকৗশলী ও জাতীয় রাজ  বােডর কা মেসর পাচঁ
কমকতাসহ  ১০৫  জেনর  ব াংক  িহসাব  তলব  কেরেছ  কিমশন।  আর  গত  ২৮  অে াবর  দক
িবএফআইউ-এর কােছ ৪৩ ব ি র ব াংক ও আিথক লনেদেনর তথ  তলব কের।

দক সূ  জািনেয়েছ, ক ািসেনায় জিড়তেদর অৈবধ স েদর অিভেযােগ অ স ােন নােম দক। এরই
ধারাবািহকতায় দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু  যািপড অ াকশন ব টািলয়েনর ঊ তন কমকতােদর
সে  বঠক  কেরেছন।  এছাড়া  ক ীয়  ব াংেকর  আিথক  গােয় া  ইউিনট  (িবএফআইইউ)-এর
মহাপিরচালেকর  সে ও  পৃথক বঠক কেরন  দক চয়ারম ান।  এরপর যাব  এবং  বাংলােদশ  ব াংক
রাজধানীেত ক ািসেনা ব বসার সে  জিড়তেদর িবষেয় পূণ তথ -উপা  কিমশনেক দয়। অ স ান
ও তদে র ােথ দক থেক গত রিববার ও ২৮ অে াবর দক থেক িবএফআইউ ধান বরাবর দক
পিরচালক সয়দ ইকবাল হােসন া িরত একিট িচিঠ পাঠােনা হয়। ওই িচিঠ েলােত েত েকর নাম,
িঠকানা ও পদিব উে খ কের তােদর সব তথ  চাওয়া হেয়েছ। এই তািলকায় থাকা দশড় জেনর মেধ
কােরা কােরা িব ে  ক ািসেনা ব বসায় জিড়ত থাকার পাশাপািশ চাদঁাবািজ, ট ডারবািজসহ িবিভ  উপােয়
অৈবধ স দ অজন করা অিভেযাগ রেয়েছ। ওই নািটেশর পর দক সিচব মহুা দ িদেলায়ার বখত
জানান,  কিমশন ইিতমেধ  ক ািসেনা  ব বসার সে  জিড়ত ৪৩ জেনর স েদর তথ  সং হ কেরেছ।
তােদর স েদর িববরণী নওয়া হে । তােদর িশিগগরই িজ াসাবাদ করা হেব। িতিন আেরা বেলন,
তদে  যিদ তােদর স েদর আেয়র উ স সিঠকভােব  না  পাওয়া যায়,  তাহেল  তােদর িব ে  াত
আয়-বিহভূত স দ অজেনর মামলা এবং মািন ল ডািরংেয়র মামলা হেব।

ক ািসেনা ব বসার অ স ােনর ােথ যােদর ব াংিকং লনেদেনর তথ  চাওয়া হেয়েছ তােদর মেধ  িতন
এমিপ হেলন, ােসবক লীেগর সােবক সাধারণ স াদক ও বতমান এমিপ প জ দব নাথ, বতমান
এমিপ বী চৗধরুী শাওন ও জাতীয় সংসেদর ইপ শাম ল হক চৗধরুী এমিপ। এছাড়া ােসবক
লীেগর সােবক সভাপিত মা া  আবু  কাওসার,  এমিপ বী  চৗধরুী  শাওেনর ী  ফারজানা  চৗধরুী,
ওয়ারী থানা আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত রােশ ল হক ভঁূইয়া, ৪১ ন র ওয়াড আওয়ামী লীেগর যু
স াদক বােত ল হক ভঁূইয়া,  মা.  জ র আলম, হা র রিশদ,  ওয়াড কাউি লর ও যবুলীগ নতা
মািম ল হক, ঢাকা দি েণর ২০ ন র ওয়াড কাউি লর ফিরদ উি ন আহেমদ ওরেফ ম ািজক রতন, ৩৯

ন র ওয়াড কাউি লর ময় ল হক ওরেফ ম ,ু যবুলীগ দি েণর সহসভাপিত সােরায়ার হােসন ওরেফ
মনা, যু -স াদক সাহরাব হােসন, িনবাহী সদ  িমজা র রহমান, ছা লীগ ঢাকা মহানগর উ েরর
সােবক সভাপিত এস এম রিবউল ইসলাম, যবুলীগ নাখালপাড়া- তজগাঁও শাখার কাজল, ৪১ ন র ওয়াড
আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত তািববলু হক, শােহ ল হক, তার ী  সািরনা  তামা া  হক, ােসবক
লীেগর সদ  সােবক নতা ক এম মা র রহমান, তার ী লু ফু াহার লনুা, বাবা আবলু খােয়র খান, মা

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

রািজয়া খান, যবুলীগ দি েণর সহসভাপিত মরুসািলক আহেমদ, তার ী কাওসারী আজাদ, বাবা আ লু
লিতফ, মা আিছয়া বগম, বিহ তৃ যবুলীগ নতা কামরান ি  মাহা ত, যবুলীেগর আিকয়ার রহমান,
যবুলীেগর ক ীয় কিমিটর সাংগঠিনক স াদক এমরান হােসন খান, ক ীয় সদ  হলাল আকবর
চৗধরুী, িব ান ও তথ যিু িবষয়ক স াদক শিফ ল ইসলাম, মিবষয়ক স াদক তসিলম উি ন,

মিু েযা ািবষয়ক স াদক কায়সার আহেমদ,  যবুলীগ  উ েরর সাংগঠিনক স াদক তাজলু  ইসলাম
চৗধরুী এবং যবুলীেগর গাজী সােরায়ার।

দেশর বাইের পলাতক শীষ স াসী িজসান ও নািদম, মসাস জামাল অ া ড কা ািনর িঠকাদার জামাল
হােসন, িজ ক শামীেমর ী শামীমা লতানা, সহেযাগী িজয়া, নাঈম, শখ মাহা দু জনুােয়দ, এস এম

আজমলু হােসন ও জ গাপাল হালদােরর িহসাব চাওয়া হেয়েছ।

অপর িদেক বা রবােনর িসলভান ওয়াই িরেসাট অ া ড া স টােরর চয়ারম ান জিসম উি ন, এমিড
ফজললু  কিরম  চৗধরুী,  পিরচালক  এম  মহিসন,  উে  হািববা  নািসমা  আ ার,  িজয়া  উি ন  আবীর,
জাওয়াদ  উি ন,  বনানী  গা  ােবর আ লু  আওয়াল,  আবলু  কােশম,  এনআরিব  াবাল  ব াংক ও
িরলােয়  িফ াে র  সােবক  এমিড  শা  মার  হালদার,  শরফুল  আওয়াল,  প া  অ ােসািসেয়টস
ইি িনয়ােসর  িঠকাদার  িমনা ল  চাকলাদার,  সােবক  এমিপ  ইি িনয়ার  মিুজবরু  রহমান,  াশনাল
ডেভলপেম ট  ইি িনয়ােসর  িঠকাদার  রেজায়ান  মা ািফজ,  মগবাজার  িটঅ া ডিট  কেলািনর  জািকর,

নয়ােটালার স ট,ু শাভন, বা ার নািসর, ওয়া ডারাস ােবর আবলু কালাম, িশ া অিধদ েরর িঠকাদার
শিফ ল ইসলাম, ঢািব এফ রহমান হেলর সােবক সাধারণ স াদক িমজা র রহমােনর িহসাব চাওয়া
হেয়েছ।

এছাড়া সরকাির কমকতােদর তািলকায় রেয়েছন, গণপূত অিধদ েরর ধান েকৗশলী শাহাদাত হােসন,
রিফ ল ইসলাম,  অিতির  ধান েকৗশলী উ পল মার দ,  আ লু  হাই,  হািফজুর রহমান মু ী,
িনবাহী েকৗশলী ফজললু হক মধ,ু শওকত উ াহ, ফজললু হক, রাকন উি ন, আফসার উি ন, পন
চাকমা,  ইিলয়াস  আহেমদ  ও  ত াবধায়ক  েকৗশলী  আ লু  মািমন  চৗধরুী,  গণপূত  ম ণালেয়র
পিরক না শাখার িসিনয়র সহকারী ধান মিুমতুর রহমান, সা াদ, উপসহকারী েকৗশলী আলী আকবর
সরকার,  কমলাপুর আইিসিডর কিমশনার মা.  আেনায়ার হােসন,  অিতির  কিমশনার মা.  মাহমু ল
হাসান, সহকারী কিমশনার কািনজ ফারহানা, আবলু কােশম, সহকারী রাজ  কমকতা তুিহ ল হক।

মামলার  তদে র  অংশ  িহেসেব  যােদর  ব াংক  ও  আিথক  লনেদেনর  তথ  চাওয়া  হেয়েছ,  তারা
হেলন—ইসমাইল হােসন চৗধরুী স াট, খােলদ মাহমদু ভঁুইয়া, এনামলু হক আরমান, িজ ক শামীম,
শামীেমর মা আেয়শা আ ার, গ ডািরয়া থানা আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত এনামলু হক, যু -স াদক

পন ভঁুইয়া, কলাবাগান ােবর সভাপিত ও কৃষক লীগ নতা শিফ ল আলম, যবুলীেগর বিহ তৃ দ র
স াদক আিন র রহমান,  ওয়াড কাউি লর হািববরু রহমান,  তাের ামান রাজীব, িমজা র রহমান,
মাহােমডান ােবর পিরচালক লাকমান হােসন ভঁুইয়া, অনলাইন ক ািসেনা ব বসায়ী সিলম ধান ও

যবুলীেগর িনবাহী সদ  জািকর হােসন।
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