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ক ীয় ব াংেকর সা লার: িবেদিশেদর বতন
পাঠােনার িনয়ম িশিথল
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বাংলােদেশ কাজ করেছন এমন িবেদিশ কমকতা ও কমচারীেদর বতন-ভাতা দেশর বাইের পাঠােনার
নীিতমালা িশিথল কেরেছ ক ীয় ব াংক। ফেল এখন থেক ক ীয় ব াংেকর অ েমাদেনর ৪৫ িদেনর
মেধ  অথ পাঠােত হেব।

বেদিশক মু ায় বা বিহগামী রিমেট  আকাের বতন-ভাতার একিট অংশ পাঠােত পারেবন িবেদিশরা।
আেগ ক ীয় ব াংেকর অ মিত সােপে  ৩০ িদেনর মেধ  পাঠােনার েযাগ িছল।

িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর মেধ  আ ার পিরেবশ সিৃ র লে  এ  উেদ াগ নয়া  হেয়েছ।  একই  সে
িবেদিশ িবিনেয়াগ বিৃ র ে ও এ িস া  ইিতবাচক ভূিমকা রাখেব বেল মেন কের ক ীয় ব াংক। জানা
গেছ, এসেবর জ  বেদিশক মু া লনেদেনর নীিতমালা সংেশাধন কের একিট সা লার জাির কেরেছ

বাংলােদশ ব াংক। বেদিশক মু ায় লনেদন সহজ করেতই এ সংেশাধনী আনা হেয়েছ।

এর আেগ গত বছরও িবিধমালািট সংেশাধন করা হয়। এক বছেররও কম সমেয়র মেধ  ফর সংেশাধন
করা হল। স িত বেদিশক মু া  লনেদেনর আরও কেয়কিট িবিধ সংেশাধন করা হেয়েছ। এর মেধ
দেশর য কােনা ব াংক শাখায় িবেদিশেদর অ াকাউ ট খালার িবধান করা হেয়েছ। আেগ তারা বেদিশক

মু া লনেদনকারী শাখা ছাড়া অ  কােনা শাখায় িহসাব খুলেত পারেতন না।

  দেলায়ার েসন
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িবেদিশ কা ািন েলার জ  টাকায় ঋণ নয়ার িবধানও করা হেয়েছ। আেগ তারা  টাকায় ঋণ িনেত
পারেতন না।

িবেদিশ কা ািন েলােক বেদিশক মু ায় েময়ািদ ঋণ দয়ার িবিধও িশিথল করা হেয়েছ। ক ীয়
ব াংেকর একজন কমকতা  জািনেয়েছন,  দেশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ বাড়ােনার জ  এসব পদে প নয়া
হেয়েছ। বেদিশক মু ার লনেদেনর িনয়ম-কা ন যত বিশ িশিথল থাকেব ততেবিশ িবেদিশেদর কােছ
আ া সিৃ  হেব।

কননা উ ত দশ েলা থেক অথ অ  কােনা দেশ িনেত অ মিত লােগ না। িক  বাংলােদশ থেক
বেদিশক মু া িবেদেশ িনেত গেল ক ীয় ব াংেকর অ েমাদন েয়াজন। দেশর িরজােভর িভি  এখনও

যেথ  শি শালী নয়। এ কারেণ অ েমাদন নয়ার িবধান রাখা হেয়েছ। তেব িরজােভর পিরমাণ গত ১১
বছর ধের টানা বাড়েত থাকায় এখন বেদিশক মু া লনেদেনর নীিতমালা িকছুটা িশিথল করা হেয়েছ।

এ সে  সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম বেলন, বেদিশক মু া
লনেদেনর নীিত িশিথল করাটা ভােলা। এেত িবেদিশেদর মেন আ া বাড়েব।

িক  দশ থেক িবিভ  পেথ যভােব মু া পাচার হে  সটা ঠকােনা যাে  না। ব াংিকং চ ােনেলর মেতা
বধ পেথর পাশাপািশ অৈবধ পেথও এখন অথ পাচার হে । এই িশিথলতার েযাগ িনেয় যােত অথ

পাচার না হয় সিদেক দিৃ  রাখেত হেব।

সূ  জানায়, দশ থেক যসব অথ পাচার হে  তার একিট অংশ যাে  বআইিনভােব থাকা িবেদিশেদর
মাধ েম।

চিলত িনয়ম অ যায়ী বাংলােদেশ কমরত দিশ-িবেদিশ কা ািন েলােত যসব িবেদিশ কমকতা ও
কমচারী আেছন তারা য বতন-ভাতা বা অ া  আিথক িবধা পান তার একিট অংশ িনজ দেশ বা অ
দেশ পাঠােত পােরন। তারা াপ  বতন-ভাতার পুেরাটা পাঠােত পােরন না।

এ থেক জীবনযা ার ব য় বাদ িদেয় স েয়র টাকা পাঠােত পােরন। জীবনযা ার খরচ িনভর কের িবেদিশ
কমীর ওপর িনভরশীল কতজন সে  থােকন, তােদর জীবনযা ার ধরন কমন, তার ওপর।

এসব অথ পাঠােত বাংলােদশ ব াংক থেক অ েমাদন িনেত হয়। অ েমাদেনর ৩০ িদেনর মেধ  অথ
পাঠােত হেতা। অ েমাদেনর পর এসব অথ পাঠােত নানা  ধরেনর িবিধিবধান পিরপালন করেত হেতা।
অিফেসর কাজ কের অেনেকই আ ািনকতা স  কের অথ পাঠােত পারেতন না। এ িবষয়িট ক ীয়
ব াংকেক জানােনার পর তারা এর ময়াদ আরও ১৫ িদন বািড়েয় িদেয়েছ। ফেল এখন ৪৫ িদেনর মেধ
বতন-ভাতা বাবদ াপ  অেথর একিট অংশ িবেদেশ পাঠােনার েযাগ তির হেয়েছ।

বাংলােদশ ব াংেকর মেত,  িবেদিশেদর  উ মা ায়  বতন-ভাতা  দয়া  হয়।  সা লার অ যায়ী  কমরত
িবেদিশরা ানীয় মু ায় বা টাকায় বতন-ভাতা পান। খরেচর অিতির  অংশ ক ীয় ব াংেকর অ েমাদন
িনেয় বেদিশক মু ায় পা র কের িবেদেশ পাঠােত পােরন।

বাংলােদেশ িবেদিশেদর কাজ করেত হেল ওয়াক পারিমট িনেত হয়। কােজর ধরনেভেদ রা  ম ণালয়,
বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপ  (িবডা), বাংলােদশ রফতািন ি য়াকরণ অ ল কতপৃ  ( বপজা),
বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল কতৃপ  ( বজা) ও এনিজওিবষয়ক বু েরা ওয়াক পারিমট িদেয় থােক।

সরকাির িহসােব বাংলােদেশ ায় ৮৬ হাজার িবেদিশ কমরত আেছন। বসরকাির িহসােব এর পিরমাণ
আরও বিশ। এর মেধ  ভারতীয় নাগিরক ৩৬ হাজার। বািক ৫০ হাজার অ া  দেশর। এর মেধ  চীেনর
১৪ হাজার। জাপােনর ৫ হাজার।

এেদর  বিশরভাগই  িবিভ  িবষেয়  িবেশষ ,  কাি  ম ােনজার,  কনসালট া ট,  িশ ক,  কায়ািলিট
কে ালার,  মােচ ডাইজার,  টকেনিশয়ান,  পারভাইজার,  আমদািনকারেকর িতিনিধ,  িচিকৎসক, নাস,
ম ােনজার, েকৗশলী,  াডাকশন ম ােনজার, িডের র, ক,  ফ াশন িডজাইনার পেদ িনেয়ািজত। এর
মেধ  সরকােরর িবিভ  সং ার অ েমাদন িনেয় বধভােব আেছন ২০ হাজার কমী। বািক ৬৬ হাজার কমীর
কােনা বধতা নই। ধ ু বধরাই ক ীয় ব াংেকর অ েমাদন িনেয় িবেদেশ অথ পাঠােত পােরন। অ রা

পােরন না। অৈবধরা পাঠান ি ডর মাধ েম। ফেল স েলা পাচার হেয় যাে ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ক ীয় ব াংেকর তথ  অ যায়ী, বধরা বছের দশ থেক ায় ৬০০ থেক ৭০০ কািট ডলার িবেদেশ
িনেয় যাে ন। অৈবধরা িনে ন আরও বিশ। যা দশ থেক পাচার হেয় যাে  ি ডর মাধ েম।

এিদেক িবেদেশ অব ানরত বাংলােদিশ বাসীরা বছের দেশ রিমেট  পাঠান গেড় দড় হাজার কািট
ডলার।  এর ায় অেধকই িনেয় যাে ন িবেদিশরা। ফেল সািবকভােব বেদিশক মু া  আয় বিৃ র হার
কেমেছ, বেড় গেছ ব েয়র হার। এেত বেদিশক লনেদেন ভারসাম হীনতা সিৃ  হেয়েছ।

এিদেক দেশ কাজ করেছন এমন িবেদিশেদর িনেয় ডাটােবজ তিরর জ  ২০১৬ সােল জাতীয় রাজ
বােডর (এনিবআর) চয়ারম ােনর নতেৃ  একিট টা েফাস গঠন করা হয়।

এেত সদ  িহেসেব রেয়েছ রা  ম ণালয়, বাংলােদশ ব াংক, িবডা, পুিলেশর িবেশষ শাখা (এসিব),
জাতীয় িনরাপ া গােয় া  অিধদফতর (এনএসআই),  বপজা,  পাসেপাট অিধদফতর,  এনিজওিবষয়ক
বু েরা ও এফিবিসিসআইেয়র িতিনিধ। তারা এখনও কাজ করেছন।
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