
টাকা পাচার। pতীকী ছিব

pকাশ : 29 জানুয়াির 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

েদশ েথেক asাভািবক হাের টাকা পাচার েবেড়েছ। 2015 সােল বাংলােদশ েথেক চার
pিkয়ায় 590 েকািট ডলার (েদশীয় মুdায় 50 হাজার েকািট টাকা) পাচার হেয়েছ।
েসামবার  pকািশত  যুkরা িভিtক  আnজর্ ািতক  সংsা  েgাবাল  ফাiনয্ািnয়াল  iিnিgিটর
(িজeফআi) eক pিতেবদেন e তথয্ uেঠ eেসেছ। ei পিরমাণ aথর্ িদেয় দিুট পdা েসতু
িনমর্াণ করা সmব। 28 জানয়ুাির oয়ািশংটন েথেক িজeফআiর e িরেপাটর্  pকাশ হয়।

িজeফআiর pিতেবদেন বলা হেয়েছ, 4িট pিkয়ায় ei aথর্ পাচার হেয়েছ। eর মেধয্ রেয়েছ-
িবেদশ েথেক পণয্ আমদািন মলূয্ েবিশ েদখােনা (oভার iনভেয়িসং), রফতািনেত মলূয্ কম
েদখােনা (আnার iনভেয়িসং), িn o aনয্ মাধয্েম িবেদেশ েলনেদন eবং িভoআiিপ
বয্বসা।

িজeফআiর তথয্মেত, 10 বছের বাংলােদশ েথেক 5 লাখ 30 হাজার েকািট টাকা পাচার
হেয়েছ, যা েদেশর চলিত বছেরর (2018-2019) জাতীয় বােজেটর েচেয়o েবিশ। pিতবছর
গেড় পাচার হেয়েছ pায় 55 হাজার েকািট টাকা। টাকা পাচাের িবে র শীষর্ 30 েদেশর
তািলকায় রেয়েছ বাংলােদেশর নাম।

  মিনর েহােসন
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eছাড়া aথর্ পাচাের দিkণ eিশয়ায় ভারেতর পরi বাংলােদেশর aবsান। সংsািটর মেত,
বাংলােদেশর েমাট বািণেজয্র pায় 20 শতাংশi েকােনা না েকােনাভােবi পাচার হেc। তেব
2015 সােল বাংলােদেশo 280 েকািট ডলার eেসেছ বেল িরেপােটর্  uেlখ করা হেয়েছ।

জানেত চাiেল বাংলােদশ ফাiনয্ািnয়াল iেnিলেজn iuিনেটর (িবeফআiiu) pধান আবু
েহনা েমাহা. রাজী হাসান যুগাnরেক বেলন, aথর্ পাচার সংkাn েয তথয্ pকাশ কেরেছ
pিত ানিট, তা যাচাi কের েদখব।

eরপর আনু ািনক মতামত জানাব। সাধারণত আমদািন-রফতািনর আড়ােল aথর্ পাচার হেয়
থােক। তেব েগাটা পৃিথবীেত িব বািণেজয্র মাধয্েম aথর্ পাচার হেc। e িবষেয় eখন সবাi
সতকর্ । আমরাo িবষয়িট েদখব।

pিতেবদেন 2006 েথেক 2015 সাল পযর্n 148িট েদেশর aথর্ পাচােরর তথয্ uেঠেছ।
আেলাচয্ সমেয় unয়নশীল েদশ েলা েথেক 1 ি িলয়ন ডলার পাচার হেয়েছ। aথর্নীিতিবদরা
বলেছন, েবসরকাির খােত িবিনেয়াগ না হoয়ায় টাকা পাচার েবেড়েছ। eছাড়া দনুর্ীিতo টাকা
পাচােরর aনয্তম কারণ। বাংলােদশ বয্াংক বলেছ, সুিনিদর্  তথয্ েপেল টাকা িফিরেয় আনার
uেদয্াগ েনেব।

জানেত চাiেল তttাবধায়ক সরকােরর সােবক aথর্ uপেদ া ড. eিব িমj র্া আিজজলু iসলাম
যুগাnরেক বেলন, েদেশর েমাট িবিনেয়ােগর 75 েথেক 80 শতাংশ আেস েবসরকাির খাত
েথেক। িকn চলিত aথর্বছের েবসরকাির খােতর িবিনেয়াগ কমেছ। িবপরীেত 2 বছর ধের
েবেড়েছ আমদািন বয্য়।

ধারণা  করা  হেc,  oভার  iনভেয়িসংেয়র  মাধয্েম  িবেদেশ  টাকা  পাচার  হেয়েছ।  aথর্াৎ
যntপািতর মলূয্ েবিশ েদিখেয় িবেদেশ টাকা পাচার করা হেc। িতিন বেলন, সরকােরর সংি
সংsা েলােক িবষয়িট aবশয্i খিতেয় েদখেত হেব। কারণ eকবার িবেদেশ টাকা েগেল, তা
েফরত আনা খুব কিঠন।

pস ত,  িজeফআi  হল  oয়ািশংটনিভিtক  eকিট  aলাভজনক  সংsা,  যারা  unয়নশীল
েদশ েলার aৈবধ আিথর্ক pবাহ বা মুdা পাচার িনেয় গেবষণা o িবে ষণ কের থােক। eকi
সে  সংি  েদশ েলার সরকার নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয়র সে  aথর্ পাচার েরােধ িবিভn রকম
পরামশর্ o নীিতগত সহায়তা িদেয় থােক। eরi aংশ িহেসেব pিতবছর তারা e pিতেবদন
pকাশ কের আসেছ। মলূত িdপািkক বািণেজয্র পাথর্কয্ েথেক e িরেপাটর্  কের িজeফআi।

uদাহরণs প বাংলােদশ েয সব পণয্ যুkরাে  রফতািন কের, যুkরা  আবার oiসব পণয্
বাংলােদশ েথেক আমদািন েদখায়। েস েkেt বাংলােদেশর সরকাির তেথয্ েদখা েগল, তারা
যুkরাে  িতন িবিলয়ন ডলােরর পণয্ রফতািন কেরেছ।

িকn যুkরাে র তথয্ েদখা েগল তারা বাংলােদশ েথেক 4 িবিলয়ন ডলােরর পণয্ আমদািন
কেরেছ। eর মােন হল- বাংলােদশ 1 িবিলয়ন ডলােরর রফতািনর তথয্ েগাপন কেরেছ। oi
aথর্ পাচার িহেসেব ধরা হয়। েযেহতু সব েদেশর বািণেজয্র তথয্ িবে ষণ করা হয়, েস
কারেণ িরেপাটর্  pকাশ করেত িজeফআiেয়র 2 বছর সময় েলেগ যায়।

সংsািটর pিতেবদেন বলা হেয়েছ, 2015 সােল unয়নশীল েদশ েলা েথেক 1 ি িলয়ন ডলার
aথর্ পাচার হেয়েছ। টাকার aে  যা 90 লাখ েকািট টাকা। আর 2014 সােল পাচার হেয়েছ
1 দশিমক 1 ি িলয়ন ডলার, যা টাকার aে  দাঁড়ায় 91 লাখ েকািট টাকা। pিত ডলার
85 টাকা ধের e িহসাব করা হেয়েছ।

িজeফআi  pিতেবদেন বলা হেয়েছ,  pিতবছর গেড় 651 েকািট ডলার সমপিরমাণ aথর্
বাংলােদশ েথেক পাচার হেc। 2010 সােল 540 েকািট ডলার aথর্ পাচার হেয়িছল। িতন
বছেরর বয্বধােন e aথর্ েবেড় দাঁিড়েয়িছল 966 েকািট ডলাের। তেব 2014 সােল 911
েকািট ডলার। আর 2015 সােল তা 590 েকািট ডলার।
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গত দশ বছের 6 হাজার 300 েকািট ডলােরর সমপিরমাণ aথর্ বাংলােদশ েথেক পাচার
হেয়েছ। িজeফআi eবার aথর্ পাচােরর িহসােব eকটু পিরবতর্ ন eেনেছ। eর ফেল aথর্
পাচােরর পিরমাণ েবেড় েগেছ বেল uেঠ eেসেছ। পণয্ বা েসবা আমদািনেত oভার iনভেয়িসং
eবং রফতািনেত আnার iনভেয়িসংেয়র মাধয্েম e aথর্ পাচার হেc বেল িরেপােটর্  uেlখ করা
হয়।

pিতেবদেন আরo বলা হেয়েছ, বাংলােদশ েথেক 2005 সােল 426 েকািট ডলার, 2006 সােল
337 েকািট, পেরর বছর 2007 সােল 409 েকািট ডলার পাচার হয়। 2008 সােল পাচােরর
পিরমাণ 644 েকািট ডলাের দাঁড়ায়। 2009 সাল েথেক পরবতর্ী দ’ুবছর aথর্ পাচার িকছুটা
কেম আেস। oi বছর িছল 510 েকািট ডলার। e ছাড়া 2010 সােল 540 েকািট, 2011
সােল 592 েকািট ডলার সমপিরমাণ aথর্ পাচার হয়। 2012 সােল 722 েকািট।

pিতেবদেন বলা হেয়েছ, দিkণ eিশয়ার েদশ েলার মেধয্ aথর্ পাচাের ভারেতর পেরর aবsােন
বাংলােদশ। 2015 সােল েদশিট েথেক টাকা পাচােরর পিরমাণ 980 েকািট ডলার।

িজeফআiর িরেপাটর্  aনসুাের 2015 সােল পাচােরর িদক েথেক শীেষর্ রেয়েছ েমিkেকা। oi
েদশ েথেক পাচার হেয়েছ 4 হাজার 290 েকািট ডলার, িdতীয় aবsােন থাকা মালেয়িশয়া 3
হাজার 370 েকািট ডলার, িভেয়তনাম 2 হাজার 250 েকািট, থাiলয্াn 2 হাজার 90 েকািট,
পানামা 1 হাজার 830 েকািট eবং iেnােনিশয়া েথেক 1 হাজার 540 েকািট ডলার পাচার
হেয়েছ।

িশl িবিনেয়ােগ মnার মেধয্o িশেlর যntপািত o কাঁচামাল আমদািন েবেড়েছ। e িনেয় িবিভn
মহল েথেক সেnহ pকাশ করা হেয়েছ। তােদর মেত, িশেlর যntপািত o কাঁচামাল আমদািনর
নােম েদশ েথেক টাকা পাচার করা হেc। েকননা েযভােব িশেlর যntপািত o কাঁচামাল
আমদািন হেয়েছ,  েসভােব িশেlর uৎপাদন বােড়িন। তাহেল আমদািন করা oiসব িশl
uপকরণ েকাথায় েগল?

কৃিষেত কেয়ক বছর ধের বাmার ফলন হoয়ার পরo সাmpিতক সমেয় বয্াপকভােব চাল
আমদািন েবেড়েছ। সরকািরভােব বলা হেc, েদশ খােদয্ sয়ংসmূণর্, তারপরo েকন চাল
আমদািন হেc। e িনেয় p  uেঠেছ। eিদেক েকndীয় বয্াংেকর eক তদেn েদখা েগেছ, িশেlর
যntপািত ভিতর্  কনেটiনাের পাoয়া েগেছ ছাi, iট, বািল, পাথর o িসেমেnর bক। eেত
িশেlর েকােনা যntপািত পাoয়া যায়িন। e ছাড়া চ gাম o েমাংলা বnের l েগােয়nােদর
তদেn খািল কনেটiনার আমদািনর ঘটনাo ধরা পেড়েছ।

সাmpিতক সমেয় ভুয়া রফতািন eলিস (ঋণপt) eবং kয়চুিkর মাধয্েম টাকা পাচার হেc।
েকndীয় বয্াংেকর তদেn e ধরেনর েবশিকছু ঘটনা ধরা পেড়েছ।

গত িতন বছের মালেয়িশয়া সরকােরর oেয়বসাiেট pকািশত তেথয্ জানা যায়, িবেদিশর জনয্
মালেয়িশয়ান সরকােরর েসেকn েহাম pকেl বাংলােদশ িdতীয় সেবর্াc িবিনেয়াগকারী েদশ।
eর আেগ মালেয়িশয়া সরকােরর eক কমর্কতর্ া জািনেয়িছেলন, েসখােন িdতীয় সেবর্াc িবেদিশ
িবিনেয়াগকারী েদশ বাংলােদশ। যিদo েদশ েথেক িবেদেশ েকােনা টাকা িনেত হেল েকndীয়
বয্াংেকর aনুেমাদন লােগ।

জানা েগেছ, গত 10 বছের মালেয়িশয়ায় িবিনেয়ােগর বয্াপাের েকndীয় বয্াংক কাuেক েকােনা
aনুেমাদন েদয়িন। সংি েদর p - eরপরo বাংলােদশ মালেয়িশয়ায় কীভােব িdতীয় সেবর্াc
িবিনেয়াগকারী েদশ হল। e pসে  aথর্নীিত সিমিতর সােবক সভাপিত ড. মiনলু েহােসন
জানান, িনি ত oiসব টাকা পাচার করা হেয়েছ।

েযেহতু েকndীয় বয্াংেকর েকােনা aনেুমাদন েনi মালেয়িশয়ায় টাকা েনয়ার। তারপরo টাকা
েগেছ। বুঝেত aসুিবধা েনi েয, ei টাকা পাচার হেয়েছ। কানাডায় িবপুলসংখয্ক বাংলােদিশ
বসবাস কেরন eমন eকিট eলাকার নাম হেয়েছ েবগমপাড়া। িবেশষ দনুর্ীিতবাজ রাজৈনিতক
েনতারা oখােন টাকা পাচার কের সmদ গেড় তুেলেছন।
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