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কায র্করভােব দািয়তব্ পালন করেত হেব। দুন িত দমন কিমশেনর (দুদক) েচয়ার ান iকবাল হাসান মাহমুদ বেলন, দুiভােব টাকা 
িবেদেশ পাচার হয়। eর মে  a তম হল কা মেস ভুল ত  িদেয় আমদািন-রফতািনর কৃত দাম েগাপন কের। eছাড়া হুি র 
মা েম িকছু টাকা যায়। েসিটর পিরমাণ খুব েবিশ নয়। তেব দুন িত িতেরােধ দুদক কাজ করেছ বেল জানান িতিন। েসামবার 
কািশত িজeফআiর িরেপােট র্ বলা হয়, শুধু 3126 সােল বাংলােদশ েথেক 6৯1 েকািট ডলার পাচার হেয়েছ। ানীয় মু ায় যা 61 

হাজার েকািট টাকার েবিশ।আর 21 বছের পাচার হেয়েছ 7 হাজার 4শ’ েকািট ডলার। ানীয় মু ায় যা 6 লাখ 41 হাজার েকািট 
টাকা। গত বছেরর জুেন কািশত সুiস াংেকর িরেপাট র্ aনুসাের সুiজার াে র িবিভ  াংেক বাংলােদিশেদর আমানত 5 হাজার 
2শ’ েকািট টাকা। eছাড়া যু রা িভি ক aনুস ানী সাংবািদকেদর সংগঠন i ার াশনাল কনেসািট র্য়াম aব iনেভি েগিটভ 
জান র্ািল স (আiিসআiেজ) পানামা eবং ারাডাiস েপপােস র্ e পয র্  aথ র্ পাচারকারী িহেসেব 93 জন বসায়ীর নাম কাশ 
কেরেছ। িক  েকােনা বসায়ীর িবরুে  তদ  কের ব া েনয়ার িবষয়িট দৃ মান হয়িন বেল িবে ষকরা ম  কেরন। জানেত 
চাiেল বাংলােদশ ফাi াি য়াল iে িলেজ  iuিনেটর (িবeফআiiu) ধান আবু েহনা েমাহা. রাজী হাসান যুগা রেক বেলন, aথ র্ 
পাচার সং া  েয ত  কাশ কেরেছ িজeফআi তা যাচাi কের েদখব। সাধারণত আমদািন-রফতািনর আড়ােল aথ র্ পাচার হেয় 
থােক। তেব েগাটা পৃিথবীেত িবশব্বািণেজয্র মা েম aথ র্ পাচার হে । e িবষেয় eখন সবাi সতকর্। িতিন বেলন, টাকা পাচার েরােধ 
বাংলােদশ াংক সব সময় কাজ করেছ। আমরা সেব র্া  েচ া কের যাি । মািন ল ািরং িতেরােধ েযসব আ জর্ািতক িনয়ম-কানুন 
রেয়েছ, আমরা তা পুেরাপুির েমেন চলিছ। সংি  সূ  বলেছ, আমদািনর নােম eলিস খুেল িবল পিরেশাধ করেছ, িক  েকােনা প i 
েদেশ আসেছ না। eছাড়া রেয়েছ আমদািনেত মূ  েবিশ েদখােনা (oভার iনভেয়িসং), রফতািন মূ  কম েদখােনা (আ ার 
iনভেয়িসং), হুি র মা েম টাকা পাচার হে । স িত টাকা পাচােরর আরo eকিট বড় মা ম হেয় েদখা িদেয়েছ েরিমেট । eকিট 
চ  ƣবেদিশক মু ায় বাসীেদর েরিমেট  সং হ কের তা িবেদেশi েরেখ েদয়। আর e েদেশ দুন িতর মা েম aিজর্ত টাকায় eর 
দায় েশাধ করা হয়। eকিট আ জর্ািতক সং ার জিরপ aনুযায়ী ei ি য়ায় ায় 51 শতাংশ ƣবেদিশক মু া েদেশ আসেছ না। 
oiগুেলাo পাচার হেয় িবেদেশর েকােনা াংেক রাখা হে । বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. সােলহ uি ন আহেমদ বেলন, 
টাকা পাচােরর থম কারণ হল বাংলােদেশ aথ র্ uপাজর্ন সহজ।দুন িত, কিমশন বািণজয্সহ নানা aৈবধ uপােয় খুব তi eখােন 
স দ বানােনা যায়। আর যারা eভােব aথ র্ uপাজর্ন কের, তারা বড় aংশi বাiের িনেয় যায়। তােদর েছেলেমেয়রা েদেশর বাiের 
পড়ােশানা কের। েসখােন স দ গড়েল তা িনরাপদ। িদব্তীয়ত, েদেশর েয aব া, তােত নানা ধরেনর আশ া রেয়েছ। সংি রা 
িবিভ  ে র স ুখীন হেত পােরন। তৃতীয়ত, কারা পাচার করেছ, তা জানা সেতয্o েকােনা aয্াকশন েনয়া হে  না। eে ে  
বাংলােদশ াংকসহ আiন েয়াগকারী সং াগুেলার েতমন েকােনা তৎপরতা েনi। চতুথ র্ হল আমােদর বসা-বািণেজয্ েবশ িকছু 
জিটলতা রেয়েছ। eলিস েখালার পর িঠকমেতা িজিনসপ  আসেছ িকনা, সিঠক দােম েখালা হেয়িছল িকনা, তার নজরদাির েনi। 
প মত, কারo িবরুে  ব া েনয়া হেয়েছ, eমন বড় েকােনা uদাহরণ েনi। eসব িবষেয় সরকােরর প  েথেক কায র্কর েকােনা 
ব া না েনয়া হেল টাকা পাচার বে র স াবনা েনi। িতিন বেলন, শুধু কথার কথা নয়, বা েবi সরকােরর প  েথেক শ  

পদে প িনেত হেব। সূ  জানায়, েদেশ-িবেদেশ স াসী কম র্কাে  aথ র্ায়ন ব  o মািন ল ািরং িতেরােধ তে র আদান- দান 
করেত 3124 সােলর জুলাiেয় eগম  েপর সদ  হেয়েছ বাংলােদশ। বত র্মােন 26৯িট েদশ oi েপর সদ । েদশ ei েপর 
সদ  হoয়ায় eখন সবগুেলা েদশ েথেক মািন ল ািরং, স াসী কম র্কাে  aথ র্ায়ন বা টাকা পাচার িবষয়ক েয েকােনা ত  সং হ 
করেত পারেব। িক  েসে ে  কায র্কর েকােনা uে াগ েনi। eিদেক টাকা পাচার েরােধ আoয়ামী লীেগর িনব র্াচনী iশেতহাের 
কেয়কিট পদে েপর কথা বলা হেয়েছ। eর মে  রেয়েছ- িবেদেশ aথ র্ পাচার o স দ গি ত রাখা স েক র্ সেচতনতা বাড়ােনা, 
aপরাধীেদর আiেনর আoতায় eেন aপরাধ দমেন দৃঢ় পদে প হণ eবং পাচারকৃত aথ র্ েফরত আনেত কায র্কর পদে প েনয়া। 
e াপাের iিতমে  eকিট টা েফাস র্ গঠন করা হেয়েছ। eছাড়া iশেতহাের আরo বলা হেয়েছ, পাচার েরাধ o স াসী aথ র্ায়ন 
িনয় েণ িবশব্ সং া eগম  েপর সদ । আরo 26৯িট েদশ ei েপ রেয়েছ। eেদর মা েম ত  িবিনময় হয়। 


