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স িক র্ত িবষেয় সতকর্তামূলক ব া িনেত বলা হেয়েছ নীিতমালায়। eেত িত ানগুেলার ঝুিঁক িনরূপেণর ে ে  
মািন ল ািরং, স াস বা স াসী কােজ aথ র্ায়নেক u  ঝুিঁক িহেসেব িচি ত করেত বলা হেয়েছ। 

e িবষেয় িবeফআiiuর eকজন u পদ  কম র্কত র্া জানান, িবিধমালা জািরর ফেল eখন মািন ল ািরং িতেরাধ 
কায র্ েম আরo গিত আসেব। eেত িবিভ  িত ােনর দায়-দািয়তব্ সুিনিদ র্  কের েদয়া হেয়েছ। eকi সে  
াহকেদর করণীয় স েক র্o বলা হেয়েছ। েয েকােনা ি  বা িত ােনর কােছ িবeফআiiu মািন ল ািরং, 

স াসী কােজ aথ র্ায়ন o a া  মািন ল ািরং aপরাধিবষয়ক েয়াজনীয় ত  চাiেত পারেব। eকi সে  মািন 
ল ািরং aপরাধিবষয়ক ত  সং েহর ে ে  aথ র্ েয়র িবষেয় িবeফআiiuেক েদেশর চিলত আiিন 
িবিধিবধান েথেক a াহিত েদয়া হেয়েছ। িবিধমালায় মািন ল ািরং aপরােধর ধরন, তদে র মতা া  সং া, 
তদে র সময়সীমা, িহসাব জ  করাসহ িবিভ  িবষেয় দায়-দািয়তব্ সুিনিদ র্  করা হেয়েছ। eর ফেল aথ র্ পাচার, 
স াসীকােয র্ aথ র্ায়নসহ a া  মািন ল ািরং aপরাধ িতেরাধ কায র্ ম শি শালী হেব বেল মেন কেরন 
িবeফআiiuর কম র্কত র্ারা। াংক, আিথ র্ক িত ান, বীমা েকা ািন, মািন e েচ , েশয়ারবাজার সংি  িবিভ  
িত ান, স য় বুয্েরা, চাট র্াড র্ aয্াকাuে  ফাম র্সহ িবিভ  সং ােক সে হজনক েলনেদেনর ত  

িবeফআiiuেত জানােত হেব। eসব িত ােন েয েকােনা াহেকর িহসােব সে হজনক েলনেদেনর ঘটনা 
সংি  কম র্কত র্ােদর দৃি েত পড়েল তা িবeফআiiuর নজের আনেত হেব। 

েকােনা িত ােন েবনােম, ছ নােম বা সংখয্া িদেয় েকােনা াহেকর িহসাব েখালা যােব না। e ধরেনর িহসাব 
থাকেল তা ব  কের িবeফআiiuেক জানােত হেব। িহসাব খুলেত হেল াহেকর পূণ র্া  পিরিচিত শনা  করেত 
হেব। মািন ল ািরংিবষয়ক েকােনা aপরাধ 41 িদেনর মে  তদ  স  করেত হেব। েয়াজন হেল সংি  
কতৃর্প  আরo 26 িদন eবং ে িবেশষ েয়াজন aনুযায়ী সময় বাড়ােত পারেবন। আেগ eসব িবষেয় তদে র 
েকােনা সময়সীমা িছল না। মািন ল ািরং aপরাধিবষয়ক েকােনা ত  যাচাi-বাছাi করেত হেব সেব র্া  41 
কায র্িদবেসর মে । eর সময় সেব র্া  21 িদন বাড়ােনা যােব। েয েকােনা ি  বা িত ােনর িহসাব 41 িদন 
পয র্  জ  কের রাখা যােব। েয়াজেন eর েময়াদ আরo সাত দফা বাড়ােনা যােব। aথ র্াৎ েমাট 351 িদন িহসাব 
জ  কের রাখেত পারেব িবeফআiiu। আেগ 41 িদন পয র্  িহসাব জ  কের রাখা েযত। িত দফায় েময়াদ 
বাড়ােনার ে ে  সুিনিদ র্  কারণ uে খ করেত হেব। eছাড়া আদালেতর আেদশ িনেয় িহসাব জ  কের রাখা 
েযত। িবeফআiiuর aভয্ রীণ য় ছাড়া a  েকােনা ‘েগাপনীয় য়’ বাংলােদশ াংেকর aভয্ রীণ িনরী া, 
সরকাির-েবসরকাির েকােনা সং ার িনরী ার আoতায় আসেব না। aথ র্াৎ ত  সং েহর কােজ েদেশ-িবেদেশ 
েয়াজনীয় aথ র্ য় করা যােব। তেব eসব aথ র্ েয়র িবষয় িবeফআiiuর ধােনর নজের রাখেত হেব। 

িবeফআiuর িবধান ভ  করেল সংি  িত ােনর ধান িনব র্াহী েথেক শুরু কের েয েকােনা কম র্কত র্া বা 
িত ানেক জিরমানা করেত পারেব। েকােনা সং া 4 বােরর েবিশ জিরমানার মুেখ পড়েল তােদর েকােনা শাখা, 

সািভ র্স েস ার, বুথ, eেজ  লাiেস  িগত করেত পারেব। e iuিনেটর েকােনা েগােয় া িতেবদন আদালেত 
uপ াপন করা যােব না বা eর েকােনা কম র্কত র্ােক আদালেত সা ী করা যােব না। িবেদিশ েকােনা আিথ র্ক 
েগােয় া iuিনট েথেক সংগৃহীত ত  আদালেত uপ াপন করা যােব না। তেব েসগুেলা তদ  কােজ বহার 
করা যােব। মািন ল ািরং িতেরাধ কায র্ েম সমনব্য় সাধন করেত িতিট ম ণালয়, িবভাগ o সং ায় eকজন 
কের াথিমক েযাগােযাগ কম র্কত র্া িনেয়াগ করেত হেব। eসব িবষেয় তে র আদান- দান, আ ঃম ণালয় 
েযাগােযাগ o সমনব্য় সাধেনর জ  oi কম র্কত র্া কাজ করেবন। aথ র্ পাচার o স াসী কােয র্ aথ র্ায়ন িতেরােধ 
নীিতমালা ণয়ন o বা বায়েন u  পয র্ােয় eকিট জাতীয় সমনব্য় কিমিট গঠন করা হেয়েছ। aথ র্ম ীেক সভাপিত 
কের গিঠত e কিমিটেত সদ  িহেসেব আেছন দুন িত দমন কিমশেনর েচয়ার ান, ধানম ীর কায র্ালেয়র মুখয্ 
সিচব, aয্াটিন র্ েজনােরল, বাংলােদশ াংেকর গভন র্র, aথ র্ সিচব, আিথ র্ক িত ান িবভােগর সিচব, আiন, িবচার 
o সংসদিবষয়ক ম ণালেয়র সিচব, সব্রা  সিচব, পররা  সিচব, বািণজয্ সিচব, জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র েচয়ার ান, 



বাংলােদশ িসিকuিরিটজ aয্া  e েচ  কিমশেনর েচয়ার ান, মহাপুিলশ পিরদশ র্ক। সদ  সিচব িহেসেব দািয়তব্ 
পালন করেবন বাংলােদশ আিথ র্ক েগােয় া iuিনেটর ধান কম র্কত র্া। সংি  িবষেয় জাতীয় গুরুতব্পূণ র্ নীিতমালা 
ণয়ন, ণীত নীিতমালা বা বায়েন সবাiেক েয়াজনীয় িনেদ র্শনা দান করেব e কিমিট। eকi সে  eর 

সদ রা িবিভ  ম ণালয়, িবভাগ o সং ার মে  সমনব্য় সাধন, আ জর্ািতক মানদ  aনুযায়ী বাংলােদেশর 
aব ান পয র্ােলাচনা কের eিট বা বায়ন িনি ত করেব। েয়াজনেবােধ সময় সময় িবেশষ uে ে  িবিভ  
oয়ািক র্ং কিমিট গঠন করা যােব। eেদর সহায়তা েদয়ার জ  eকিট oয়ািক র্ং কিমিট গঠন করা হেয়েছ। আিথ র্ক 
িত ান িবভােগর সিচবেক ধান কের গিঠত e কিমিটর সদ  িহেসেব আেছন িবeফআiiuর ধান কম র্কত র্া, 
ধানম ীর কায র্ালেয়র মহাপিরচালক পদময র্াদার eক কম র্কত র্া, aথ র্ িবভােগর eক যু সিচব, সব্রা  ম ণালেয়র 

যু সিচব, পররা  ম ণালেয়র মহাপিরচালক, আiন, িবচার o সংসদিবষয়ক ম ণালেয়র যু সিচব, সমাজক াণ 
ম ণালেয়র যু সিচব, িসআiিডর aিতির  মহাপুিলশ পিরদশ র্ক, eনিজoিবষয়ক বুয্েরার মহাপিরচালক, দুন িত 
দমন কিমশেনর মহাপিরচালক, সমবায় aিধদফতেরর েরিজ ার, জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র সদ , ডাক িবভােগর 
মহাপিরচালক, রাজuেকর েচয়ার ান, বীমা u য়ন o িনয় ণকারী কতৃর্পে র েচয়ার ান, িসিকuিরিটজ aয্া  
e েচ  কিমশেনর সদ  eবং মাiে াে িডট েরগুেলটির aথিরিটর eি িকuিটভ ভাiস েচয়ার ান। মািন 
ল ািরং িতেরােধ সংি  িরেপাট র্ দানকারী সং াগুেলােত আ জর্ািতক মানদ  o িবeফআiiuর িনেদ র্শনা 
aনুযায়ী eকিট িনজসব্ নীিতমালা ণয়ন করেত হেব। e নীিতমালা সংি  িত ােনর পষ র্দ কতৃর্ক aনুেমািদত 
হেত হেব। েবসরকাির সং ার ে ে  মািলক কতৃর্ক aনুেমািদত হেত হেব। 

িরেপাট র্ দানকারী সং া আিথ র্ক িত ান ( াংক, বীমা, িলিজং, মািন e েচ , েশয়ারবাজার সংি  সং া) হেল 
সব াহেকর পিরিচিত সংর ণ করেত হেব। াহেকর পিরিচিত স েক র্ িবিভ  uৎ  েথেক ত -uপা  সং হ 
কের াহেকর পিরিচিত স েক র্ িনি ত হেত হেব। াহেকর বসার ধরন, ঝুিঁকর মা া, uে  স েক র্ িনি ত 
হেব। aেথ র্র uৎেসর সে  aসাম তা িচি ত কের িনেত হেব সতকর্তামূলক ব া। িবিধমালায় বলা হয়, 
েকােনা সং া বা ি  েয়াজনীয় সতকর্তামূলক ব াগুেলা বা বায়ন করেত না পারেল oi াহেকর িহসাব 
েখালা যােব না। িহসাব েখালা হেলo বসািয়ক স কর্ শুরু করা যােব না। েলনেদন করা যােব না। 
েয়াজনেবােধ বসািয়ক স কর্ বািতল করেত হেব। েকােনা সং া বা ি  মািন ল ািরং বা স াসী কােজ 

aথ র্ায়ন করেল সংি  ি েক সতকর্ না কের সরাসির িবeফআiiuেত িতেবদন দািখল করেত হেব। েকননা 
oi ি েক সতকর্ করেল ঘটনা ফাঁস হেয় েযেত পাের। তখন ব া েনয়ার ি য়া বাধা  হেব। েকােনা 
াহেকর িত ান ব  হেল বা িরেপাট র্ দানকারী সং া ব  হেল কমপে  6 বছর াহেকর িহসােবর ত  

সংর ণ করেত হেব। 

 


