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াফ িরেপাটার ॥ িমথ া তথ  িদেয় জািলয়ািত কের ফারমাস ব াংক (বতমােন প া ব াংক) থেক ৪ কািট টাকা ঋণ
িনেয় তা আ সােতর মামলায় সােবক ধান িবচারপিত ের  মার িসনহাসহ (এস ক িসনহা) মাট ১১ জেনর
িব ে  আদালেত অিভেযাগপ  দািখল কেরেছ দক। দক কিমশনার বনিজর আহেমদ সামবার ঢাকার জ
িবেশষ জজ ক এম ইম ল কােয়েসর আদালেত এই চাজশীট জমা দন বেল জানান আদালেত দেকর সাধারণ
িনব ন  কমকতা  মাঃ  জলুিফকার। এর আেগ গত চার  িডেস র দক  চাজশীটিট  আদালেতর দািখেলর জ
অ েমাদন দয়। উে খ , তদ  কমকতার আেবদেনর ি েত অেনক আেগই এস ক িসনহার ব াংক িহসােবর চার
কািট টাকা জ  করা হয়। দেকর এই মামলায় ফারমাস ব াংেকর লশান শাখার সােবক ব ব াপক িজয়া উি ন

আহেমদও আসািম িছেলন। তেব চাজশীেট তােক অব াহিত দয়ার পািরশ কেরেছন তদ  কমকতা। অ িদেক
মামলায় নাম না থাকেলও চাজশীেট বাবলু িচশিতেক নতুন কের আসািম করা হেয়েছ।

অিভেযাগপে  বলা হয়, আসািমরা পর র যাগসাজেশ অসৎউে ে  মতার অপব বহােরর মাধ েম ভাব িব ার
কের িনেজরা লাভবান ও অ েদর লাভবান কের অৈবধপ ায় ভুয়া ঋণ সৃি র মাধ েম িবিভ  ব াংক িহসােব তা
ানা র কের নগেদ উে ালন ও িবিভ  প-অডােরর মাধ েম ানা র ও গাপেন পাচার কেরেছন। িসনহা ছাড়া অ

আসািমরা হেলন, ফারমাস ব াংেকর (বতমােন প া ব াংক) অিডট কিমিটর চয়ারম ান মাহববুলু হক িচশতী ওরেফ
বাবলু িচশতী, সােবক এমিড এ ক এম শামীম, সােবক এসইিভিপ গাজী সালাহউি ন, ফা  ভাইস িসেড ট পন

মার রায়,  সািফউি ন  আসকারী,  ভাইস িসেড ট  মাঃ  লৎুফুল  হক, টা াইেলর বািস া  শাহজাহান,  একই
এলাকার িনর ন চ  সাহা, রণিজৎ চ  সাহা ও তার ী সা ী রায়।

িবচারপিত িসনহা নানা নাটকীয় ঘটনার মেধ  ই বছর আেগ িবেদেশ পািড় জমােনার পর দক অিভেযাগ পায়, িতিন
ফারমাস ব াংেকর লশান শাখা  থেক  ব বসায়ী  পিরচেয় ই  ব ি র  নওয়া ঋেণর চার কািট  টাকা  িনেজর
এ াকাউে ট িনেয়িছেলন। অিভেযাগ পেয় ওই বছরই তদে  নােম দক। দীঘ তদে র পর এ বছেরর ১০ জলুাই
িসনহাসহ ১১ জেনর িব ে  মামলা কেরন দক পিরচালক সয়দ ইকবাল হােসন।

মামলার িববরেণ বলা হেয়েছ, ’১৬ সােলর ৬ নেব র আসািম শাহজাহান ও িনর ন সাহা ফারমাস ব াংেকর লশান
শাখায় আলাদা িট এ াকাউ ট খােলন। ব বসা বাড়ােনার জ  পরিদন তারা ওই ব াংক থেক ই কািট কের মাট
চার কািট টাকা ঋেণর আেবদন কেরন। তােদর ব াংক এ াকাউ ট ও ঋেণর আেবদেন উ রার ১০ ন র স েরর ১২
ন র রােডর ৫১ ন র বািড়র িঠকানা ব বহার করা হয়, যার মািলক িছেলন তখনকার ধান িবচারপিত এস ক
িসনহা। আেবদেন ঋেণর জামানত িহেসেব আসািম রণিজৎ সাহার ী সা ী রােয়র নােম সাভােরর ৩২ শতাংশ জিমর
কথা উে খ করা হয়। ওই দ িত এস ক িসনহার পবূপিরিচত ও ঘিন । দক বলেছ, ব াংকিটর তৎকালীন এমিড
এ ক এম শামীম কান ধরেনর যাচাই-বাছাই ছাড়াই, ব াংেকর িনয়ম-নীিত না মেন, মতার অপব বহার কের ঋণ

িট অ েমাদন কেরন।

মামলার এজাহাের বলা হয়, ৭ নেব র ঋেণর জ  আেবদেনর পর অ াভািবক ততার সে  তা অ েমাদন রাখা
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হয়। পরিদন মাট চার কািট টাকার িট প-অডার ই  করা হয় এস ক িসনহার নােম। ৯ নেব র সানালী
ব াংেকর  ীমেকাট  শাখায়  এস  ক  িসনহার  এ াকাউে ট  তা  জমা  হয়।  পের িবিভ  সমেয়  ক াশ,  চক  ও
প-অডােরর মাধ েম ওই টাকা উে ালন করা হয়। এর মেধ  এস ক িসনহার ভাইেয়র নােম শাহজালাল ব াংেকর

উ রা শাখার এ াকাউে ট িট চেক ই কািট ২৩ লাখ ৫৯ হাজার টাকা ানা র করা হয় ওই বছেরর ২৮ নেব র।
এজাহাের বলা হয়, আসািম রণিজৎ শাহা ত ঋণ অ েমাদেনর জ  ধান িবচারপিতর ভাব ব বহার কেরন।
রণিজৎ সাহার ভািতজা হেলন ঋণ হীতা িনর ন এবং অপর ঋণ হীতা শাহজাহান ও রণিজেতর ছাটেবলার ব ।ু
ঋণ হীতা ’জনই অত  গিরব ও । তারা কখনও ব বসা-বািণজ  কেরনিন।

উে খ , সংিবধােনর ষাড়শ সংেশাধনী বািতেলর রায় এবং িকছু পযেব েণর কারেণ নানা দািবর মেুখ ১৭ সােলর
অে াবেরর েত ছুিটেত যান তৎকালীন ধান িবচারপিত এস ক িসনহা। পের িবেদশ থেকই িতিন পদত াগপ
পািঠেয় দন। িতিন এখন যু রা  হেয় কানাডায় আেছন। তেব নীিতর এসব অিভেযাগ অ ীকার কেরেছন। ওই
সময়ই যু রাে র িনউজািসেত িসনহার ভাই অন  িসনহার নােম একিট বািড় কনার খবর গণমাধ েম আেস। তা
িনেয়ও অ স ান চালায় দক। িবচারপিত িসনহা ছুিট িনেয় িবেদশ যাওয়ার পর তার িব ে  নীিত, অথ পাচার,
আিথক অিনয়ম ও নিতক লনসহ িনিদ  ১১ অিভেযাগ পাওয়ার কথা ীমেকােটর প  থেক জানােনা হয়।
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