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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

ধর্মনিরপেক্ষ-ে ুঁনিবাপের নিাোংরা নেলার এক ক্ষ দ্র ঘ ুঁনি হপে এই নেপক হালোর; নেোপি নকাি নকাি বযনির িিয 
কারাবাস হপে নকবল ল পির িাকা নেরপের োয়র্ নি লাপের স পোগ! 

নে. নক. হালোর িাপর্ েনরনিে বাোংলাপেপের েলােক আসার্ী প্রোরক প্রোন্ত ক র্ার হালোরপক োরপের নকন্দ্রীয় অর্ম 
র্ন্ত্রণালপয়র েেন্তকারী সোংস্থা এিপোসমপর্ন্ট ডাইপরক্টপরি ১৪/০৫/২০২২ োনরপে েনির্বঙ্গ নর্পক নেেোর কপর। ক েযাে নে. নক. হালোর 
নেপের একিি েীর্মস্থািীয় বযাোংকার নিপলি (এিআরনব নলাবাল বযাোংপকর প্রািি বযবস্থােিা েনরিালক), োপক নবনেন্ন িি-বযাোংনকোং 
নেিানিয়াল ইিনিনিউেিস্ (NBFIs) নর্পক কর্েপক্ষ ১০,২০০ নকানি িাকা (US$12.36 million) আত্মসাৎ এবোং বাোংলাপেপে অববধ 
সম্পে ক্রয় ও অবনেষ্ট অর্ম কািাডা, নসঙ্গাে র ও োরপে োিার করার অেরাপধ আইি-েৃঙ্খলা রক্ষাকারী বানহিী নেেোপরর নিষ্টা করনিল। 
নে. নক. হালোর শুধ  হানসিা সরকাপরর র্েেে ষ্টই িয়, োোোনে এই ধর্মনিরপেক্ষ োসিবযবস্থার অোংেও বপি। হালোর নিল হানসিা 
সরকাপরর সাপর্ ঘনিষ্ঠোপব ে ি একিি বযনি, এবোং একারপণই নস ঘ র্পোর রািিীনেনবেপের স্বার্ম েূরপণর র্াধযপর্ এক েেপকরও কর্ 
সর্পয়র র্পধয নবে কপয়কনি আনর্মক প্রনেষ্ঠাপির েীর্ম নিবমাহী েপে অনধনষ্ঠে হওয়ার স পোগ লাে কপর। িইপল নস নকোপব হাইপকাপিমর 
নিপর্ধাজ্ঞা সপেও োরপে োলাপে সক্ষর্ হয়! এবোং বাোংলাপেপে োর প্রেযােমণ ও েরবেমী নবিার কােমক্রর্ হপব নকবল ল ি করা অর্ম 
নেরপের োয় নর্পক র্ নি লাপের স পোগ নহপসপব, কারণ ইনের্পধযই হানসিা সরকাপরর র্ন্ত্রী ও ে িমীনে ের্ি কনর্েি স্বীকার কপরপি, োপক 
নেেোর করপলও িিগপণর অর্ম নেরে োওয়ার সম্ভাবিা কর্। োই নর্নডয়া কেৃমক িাঞ্চলযকর েবর েনরপবেি সপেও িিগণ সন্তুষ্ট িয়, 
কারণ োরা িাপি ধর্মনিরপেক্ষ আইনি প্রনক্রয়ার র্াধযপর্ নে. নক. হালোর অবপেপর্ নিকই র্ নি নেপয় োপব। 

নহ নেেবাসী, অপিক নে. নক. হালোর আপি োরা সরকাপরর হপয় কাি কপর, এবোং গে ১০-১২ বিপরর র্পধযই োরা এপকর ের 
এক নবোল বযাোংক নকপলঙ্কানর ঘনিপয়পি। আেিাপেরপক নবনসক বযাোংপকর ৪৫০০ নকানি িাকা ল িোপির সাক্ষী হপে হপয়পি, নেোপি রূ্ল 
েনরকল্পিাকারী নিল বযাোংকনির প্রািি নিয়ারর্যাি নেে আবে ল হাই বাচ্চ , নেে হানসিার সাপর্ েৃঢ় সম্পপকমর কারপণ োপক আি েেমন্ত 
অসৃ্পেয রাো হপয়পি এবোং ে েক দ্বারা নবন্দ র্াত্রও িবাবনেনহোর সম্ম েীি হপে হয়নি। আেিারা হলর্াকম গ্রুে কেৃমক রাষ্ট্রায়ত্ত নসািালী 
বযাোংপকর ৪,৩৫৭ নকানি িাকা ল ি, িিো বযাোংক নর্পক নক্রপসন্ট গ্রুপের ৩,৪৪৩ নকানি িাকা ল ি, এবোং িারনি বযাোংক নর্পক নবসনর্ল্লাহ্ 
গ্রুপের ১,২০০ নকানি িাকা ি নরর ঘিিা প্রেযক্ষ কপরপিি। বযাোংক নর্পক হািার হািার নকানি িাকা ল িোপির ধারাবানহক ঘিিাসরূ্হ 
িিগণপক এেি আইিী কািাপর্ার র্পধয নিরবনেন্নোপব িলপে র্াকা ১০০ বা ২০০ নকানি িাকা নকপলঙ্কানরর েবপরর প্রনে উোসীি কপর 
ে পলপি। রিপিার্া ধর্মনিরপেক্ষ-ে ুঁনিবােী হানসিা সরকাপরর কাপিও এেি হািার নকানি িাকার নকপলঙ্কানরর ঘিিা নকাি বড় বযাোর িয়। 
ক েযাে হলর্াকম-নসািালী বযাোংক ঋণ নকপলঙ্কানরর ঘিিার ের হানসিা সরকাপরর ‘নর্গা নডপেলেপর্ন্ট’ েনরকল্পিার স্থেনে ে েমান্ত(!) সাপবক 
অর্মর্ন্ত্রী আব ল র্াল আবে ল র্ নহপের বিবয নিল, ৩,০০০ নর্পক ৪,০০০ নকানি িাকার ঋণ িানলয়ানে আর্াপের অরর্নিনের িিয নকি ই 
িয়! বাস্তনবকোপব, এই েদ্ধনেগে বযাোংক ল িোপির নবর্য়নি েেিই িিগপণর িিপর আপস েেি নেপের অিযের্ বৃহৎ বযাোংক ঋণ-নেলােী 
সালর্াি এে রহর্াি, নে নকিা ২০০৭-৮ সাপল প্রোরণার োপয় কারাবন্দী নিল, কপয়ক বির আপগ প্রধাির্ন্ত্রী নেে হানসিার অর্যননহতক 
উপদেষ্টা নহসাপব নিে ি হয় এবোং বেমর্াপি কযানবপিি নর্নিিার েপে বহাল আপি। হানসিা সরকার ে িমীনে িাল  রােপে দ্বদ্বে নকৌেল 
অবলম্বি করপি। োরা নবপি নবপি নকবল নিাি নিাি ে িমীনেবািপের আইপির আওোয় নিপয় আপস, নকন্তু বড় বড় ে িমীনেবািপের র্ ি 
নরপে ল িোি কােমক্রর্ িানলপয় োয়। এবোং, নে. নক. হালোর এবোং োর র্পো অিযরা এই নেলায় োপের র্হাি আত্মেযাপগর িিয ে িমীনের 
অোংেীোর ে ুঁনিবাে দ্বারা ে রসৃ্কে হয়। োরা িাপি, নেেোর নকবল োপের িিয একনি োয়র্ নি র্াত্র, োর র্াধযপর্ োরা োপের 
আত্মসাৎকৃে নবে ল অর্ম নবিা ক্ষনেপে অক্ষে অবস্থায় সাপর্ নিপয় োনলপয় নেপে সক্ষর্ হপব। কারণ োরা ল ি করা িাকা নেরে নেয়ার 
নকাি োয় িাড়াই দ্রুে নিল নর্পক নবনরপয় আসপব। 

নহ নেেবাসী, ে িমীনের প্রনে ের্াকনর্ে আপোর্হীি হানসিা সরকার ইনের্পধযই ে িমীনেপে িযানম্পয়ি হপয়পি, এবোং অিযািয 
ধর্মনিরপেক্ষোবােী োসকপগাষ্ঠী ও রািবিনেক েলও এর বযনেক্রর্ িয়। কারণ, ে িমীনে ধর্মনিরপেক্ষোবােী নবশ্বাপসর র্পধযই নপ্রানর্ে। এনি 
দ্বিনেকো নববনিমে, এবোং এনি নকবল ে িমীনেেস্ত অনেিােপেণীর র্পধযই িয় বরোং প্রনেনি র্াি পর্র র্পধযই বস্তুগে নলাপের িন্ম নেয়। 
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অেএব, শুধ  বাোংলাপেপেই িয় বরোং সারানবপশ্বর ে ুঁনিবােী অনেিােপেণী ও ধর্মনিরপেক্ষোবােী রািিীনেনবেপের রপে রপে ে িমীনে আি 
লক্ষণীয়। 

নহ বাোংলাপেপের র্ সনলর্গণ, এই বযবস্থাপক আর বরোস্ত করপবি িা, কারণ এনি ে িমীনেেস্তপেরপক আেিাপের অর্ম ও সম্পে 
ল িোি করার স পোগ কপর নেয়। নে. নক. হালোপরর র্পো ক্ষ পে ঘ ুঁনিপের নেেোপরর েবপর প্রোনরে হপবি িা, কারণ োপের নেেোর 
আেিাপের কাি নর্পক ল ি করা অর্ম নেরে োওয়ার গযারানন্ট নেয় িা। সর্সযা নেপহে  ধর্মনিরপেক্ষ ে ুঁনিবােী বযবস্থাপেই, নসপহে  আেিারা 
নকোপব এর র্পধয সর্াধাি ে ুঁপি োপবি? ে িমীনের অবসাি ঘিাপে হপল আেিাপের অবেযই ে িমীনেেস্ত ে ুঁনিবােী বযবস্থার নবল নি ঘিাপে 
হপব এবোং িব য়যপের আেপল প্রনেশ্রুে নেলােে রানেোহ্ নেনরপয় আিপে হপব। নেলােে রাপষ্ট্র সর্াপির অনেিাে নেণীর িিয আলাো 
নকাপিা স্থাি র্াকপব িা, নকোংবা িানলয়াে ও ে িমীনেবাি বযনিরা উন্ননে লাপের নকাি অি পপ্ররণা ে ুঁপি োপব িা। ইসলার্ী োরী‘আহ্ কেিই 
ে িমীনেপে অনেে ি অনেিােপের নরহাই নেয় িা, বরোং সোংকপির সর্পয় েনরদ্রপের োনস্ত স্থনগে কপর োপের সান্ত্বিা নেয়। রাসূল ল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص 
ি নরর অেরাপধ ক রাইেপের একিি অনেিাে র্ােি নর্ র্নহলার হাে নকপি নেলার নিপেমে নেপয়নিপলি, অর্ি নেনি ملسو هيلع هللا ىلص েনরদ্র ও অোবীপের 
অবকাে নেয়ার িিয বপলনিপলি: “বাধযকারী ে নেমপক্ষ নকাি হাে কািা নিই” (আে-োরোনে আল-র্াবস ‘ে-এ বণমিা কপরি)। োই, হিযবুত 
তাহ্রীর-এর নিেৃপে নেলােপে রানেোহ্ ে িঃপ্রনেষ্ঠার ব নদ্ধবৃনত্তক ও রািবিনেক সোংোপর্ নোগ নেি, োপে িযায়নবিার নিনিে করা োয় 
এবোং ি নর বা িানলয়ানের র্াধযপর্ সম্পে বৃনদ্ধপে প্রল ব্ধ হওয়া নর্পক িিগণপক রক্ষা করা োয়।  
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