
মািন ল ডািরং সং া  জাতীয় সম য় কিমিটর িস া

ব াংকসহ পাঁচ ট আসেছ মিনটিরংেয়র
আওতায়
মাবাইল কা ািনর টাকা িবেদশ পাঠােত অিনয়ম হে  িকনা দখা হেব * খুঁেজ বর করা

হেব অৈবধ িবেদিশ কমীেদর
কাশ : ২৬ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবেদেশ টাকা পাচার িতেরােধ ব াংিকং খাতসহ পাচঁিট ট মিনটিরংেয়র আওতায় আনা হে । এ েলা
হে - মাবাইল কা ািনর মনুাফা িবেদেশ রণ, িবেদিশ জাহাজ ভাড়া, দেশ কমরত িবেদিশ কমীর
অথ রণ, আ ডার ও অভার ইনভেয়িসং এবং জিম রিজে শন।

মািন ল ডািরং ও স ােস অথায়ন িতেরােধ গিঠত ‘জাতীয় সম য় কিমিটর’ সবেশষ সভায় নয়া হয় এ
িস া ।

ওই সভায় অথ পাচার সং া  অপরােধর তদ  ত শেষ মামলা দােয়েরর িস া  হয়। এছাড়া ব াংিকং
চ ােনেল ভয়ুা এলিস খুেল পণ  আমদািন না কেরই টাকা পাচােরর ঘটনা বে ও েয়াজনীয় পদে প নয়া
হেব। সংি  সেূ  পাওয়া গেছ এসব তথ ।

এ সে  অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল স িত জানান, ই প ায় অথ পাচার হয়। এক ব াংক ব ব া
অ িট আমদািন-রফতািনর আড়ােল। এর বাইের বড় আকাের অথ পাচার হয় না।

  িমজান চৗধরুী
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এখন এ েলা ব  করেত সব ধরেনর ব ব া নয়া হে । ব র েলায় ানার মিশন বসােনা হে ।
পাশাপািশ ওভার াইিসং আর আ ডার াইিসং রােধ িপএসআই’র আদেল এনিবআের একিট সল খালা
হেব। এেত দশ থেক টাকা পাচার কেম আসেব।

স িত অথ ম ণালেয় মািন ল ডািরং সং া  জাতীয় সম য় কিমিটর ২৩তম বঠক অ ি ত হয়। বঠেক
উপি ত িছেলন বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ফজেল কিবর, জাতীয় রাজ  বােডর চয়ারম ান মাশাররফ
হােসন ভঁুইয়া, জাতীয় সম য় কিমিটর সদ  সিচব ও আিথক িত ান িবভােগর িসিনয়র সিচব মা.

আসা ল ইসলাম, লিজসেলিটভ ও সংসদিবষয়ক িবভােগর িসিনয়র সিচব মাহা দ শিহ ল হক, অথ
িবভােগর সিচব আব র রউফ তালকুদার।

সূ  মেত, ওই বঠেক দশ থেক অথ পাচােরর িবিভ  চ ােনল এবং িতেরােধ করণীয় িবষয়  পায়।
বঠেক বলা হয়, টাকা পাচােরর অ তম একিট চ ােনল হে  ব াংিকং খাত। এলিস খালার মাধ েম তা

করা হয়।

আবার অথ পাচার িতেরােধও পূণ ভিূমকা রাখেত পাের ব াংক েলা। িবেশষ কের াহক িনবাচন ও
াহেকর ব বসার ধরন িনবাচেন ব াংক েলােক সতক থাকেত হেব। এ ে  ব াংেকর দায়-দািয়  অেনক

বিশ। বঠেক িস া  নয়া হয়,  াহক িনবাচন ও াহেকর ব বসার ধরন স েক ব াংক ও আিথক
িত ান সতক না হেল তােদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়া হেব।

সূ  জানায়, ব াংিকং চ ােনেল অথপাচার সব চেয় বিশ হয় ভুয়া এলিস খালার মধ  িদেয়। অেনক সময়
ভুয়া  এলিস  খুেল পণ  আমদািন না  কেরই পুেরা  টাকা িবেদেশ পাচার কের দয়া হয়।  এে ে  পণ
জাহািজকরেণর ভুয়া কাগজপ ও তির করা হয়। একিট িসি ডেকট ব াংেকর এলিসর মাধ েম দীঘিদন ধের
এ কাজিট কের আসেছ। এসব বে  েয়াজনীয় পদে প নয়া হেব।

এিদেক ওভার  ইনভেয়িসং  ও  আ ডার  ইনভেয়িসংেয়র  মাধ েম  বািণিজ ক িভি েত  মািন  ল ডািরংেয়র
িবষয়িট  পায় জাতীয় সম য় কিমিটর সভায়। কারণ এই কৗশেল দীঘিদন ধের অথ পাচার হে ।

পণ িভি ক বািণেজ র মাধ েম অথ পাচার ব  করেত আগামী জলুাই থেক সব সমু  ও লব ের ানার
াপেনর িস া  নয়া হয় বঠেক। এিট াপেনর পর আমদািন-রফতািনকৃত পণ  যাচাই-বাছাই করা হেব।

যােত কউ িমথ া ঘাষণা িদেয় পণ  বািণেজ র মাধ েম িবেদেশ অথ পাচার করেত না পাের। পাশাপািশ
পেণ র মলূ  যাচাই-বাছাইেয় জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) ত াবধােন পৃথক একিট আধিুনক ইউিনট
চালরু িস া  নয়া হয়।

এনিবআেরর সংি  কমকতা এ সে  বেলন,  পেণ র িমথ া মলূ  ঘাষণা ব  করেত এ সল কাজ
করেব। িবেশষ কের ই টারেনেটর মাধ েম িবে র িবিভ  এলাকায় ঢেুক পেণ র দাম জানা হেব। এরপর
সল থেক পেণ র মলূ  স েক িরেপাট দয়া হেব। ওই দােমর চেয় ব বসায়ীেদর পেণ র ঘািষত মলূ

উিনশ-িবশ হেল সম া হেব না। তেব বিশ পাথক  থাকেল পণ েলা বােজয়া  করা হেব। এখােনই শষ
নয়, ঘািষত পণ  সিঠক না হেয় পাথর, বািল, ইট-বাল ুহেত পাের। সে ে  যারা এর সে  জিড়ত তােদর
জিরমানার পাশাপািশ আইন অ যায়ী মামলা করা হেব।

সূ  আরও জানায়, ওই বঠেক উপি ত দেকর চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু এনিবআেরর কােছ ওভার
ইনভেয়িসংেয়র ম াধেম অথ পাচার সং া  মামলা েলা দেক সরবরােহর অ েরাধ জানান।

বঠেক িবেদিশ কমীেদর দশ থেক টাকা পাঠােনার িবষয়িট উেঠ আেস। সখােন বলা হয়, িবিভ  সমেয়
ােভল িভসা িনেয় অেনক িবেদিশ কমী দেশ েবশ করেছ। পরবতীকােল িভসার ধরন (ই-িভসা) পিরবতন

কের উ  বতেন চাকির করেছন।

তােদর কাছ থেক যথাসমেয় আয়কর আদায় করা যাে  না। এই ি য়ার মাধ েম চরু পিরমাণ অথ
দেশর বাইের চেল যাে । বঠেক এ িবষেয় নজরদািরর আওতায় আনার িস া  হয়।

স ত ব বসায়ীেদর মেত, দেশ িবিভ  কােজ িনেয়ািজত িবেদিশ ক মীরা বছের কেয়কশ’ কািট ডলার
িবেদেশ পাঠাে । ধ ুভারেত বছের পাঠােনা হে  ৫শ’ কািট টাকা। বঠেক এ িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া
িনেত পুিলেশর এেজি েক দািয়  দয়া হয়।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এিদেক রা  ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভােগর সিচব মা াফা কামাল বেলন, আমদািন ও রফতািনর
ে  জাহাজ ভাড়া পিরেশাধ করা হয়। িক  ভাড়া ায়ই অিতির  দান কের তা িবেদেশ পাঠােনা হয়।

বঠেক এ ধরেনর জাহাজ ভাড়া ও পিরেশােধর ে  াগ ভ ােসল অ া  ও অ  িবিধিবধান অ সরণ করা
হে  িকনা তা মিনটিরং ব ব া জারদার করার িস া  নয়া হয়। এিটর দািয়  দয়া হয় এনিবআরেক।

অথ  পাচার  িতেরােধ  মাবাইল  কা ািন েলার  মনুাফা  দশ  থেক  িবেদেশ  পাঠােনার  কায ম
মিনটিরংেয়র আওতায় আনার িস া  িনেয়েছ মািন ল ডািরং সং া  জাতীয় সম য় কিমিট। কারণ বতমান
১৩  কািট  রিজ ার  িসম  রেয়েছ  কা ািন েলার।  এ  খাত থেক অিজত  অেথর  একিট  বড় অংশ
মাবাইল  কা ািন েলা  িবিভ  প িতেত  দেশর  বাইের  পাঠাে ।  এে ে  িনয়ম  লংঘন  কের অথ

পাঠােনা হে  িকনা এিট মিনটিরংেয়র িস া  নয়া হয়।

জাতীয় সম য় কিমিটর বঠেক বলা হয়, দেশর ভতর ভিূম কনােবচার সময় কৃত মেূল র চেয় কম
দিখেয় সরকােরর রাজ  ফািঁক দয়া হে । একই প িতেত অ দিশত অথ িবেদেশ পাচার করা হে ।

এে ে  আইেনর িট ও িতব কতা দরূ করেত আইন সংেশাধেনর াব দয়া হয়। তেব বঠেক জিম
রিজে শেনর ে  িবদ মান প িতর িবপরীেত ‘মােকট বইজ ানেজকশন’ প িত অ সরণ করেত

সংি  সব ম ণালয়েক িনেদশ দয়া হয়।
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