
জািলয়ািতর তথ  গাপন করেছ ব াংক েলা

অথ জািলয়ািতর তথ  গাপন রাখেছ ব াংক েলা। জািলয়ািতর ঘটনা তদে র ােথ তথ  চেয় পুিলশ দফায়
দফায় তািগদ িদেলও তােত সাড়া দয়িন তারা। পুিলেশর অিভেযাগ, জািলয়ািতর ঘটনায় কােনা পদে পই
িনে  না অেনক ব াংক। সিঠক সমেয় আইন েয়াগকারী সং া েলােকও জানােনা হয় না। তদ কাজ িবল
হওয়ার েযাগ িনেয়  আিথক খােতর অপরাধীরা  দশ ত াগ করেছ। এসব তথ  উেঠ এেসেছ বাংলােদশ
িফ ানিশয়াল ইে টিলেজ  ইউিনট (িবএফআইইউ) গিঠত অথ পাচার ও স ােস অথায়ন িতেরাধ এবং
দমন কায ম জারদারকরণ ক ীয়  টা েফােসর  ষ  সভার কাযিববরণীেত। ১৯ জেুনর এ সভায়  ওই
অিভেযাগ কেরেছন ঢাকা মে াপিলটন পুিলেশর (কাউ টার টরিরজম) অিতির  উপকিমশনার মা. শািহ র
রহমান। িতিন গতকাল এ সে  কথা  বলেত অপারগতা কাশ কেরন। তেব ব াংক িনবাহীেদর সংগঠন
বাংলােদশ অ ােসািসেয়শন  অব ব াংকাস (িবএিব)  সভাপিত সয়দ মাহবুবুর  রহমান  গতকাল  বাংলােদশ

িতিদনেক বেলন,  পুিলেশর  অিভেযাগ  শতভাগ  সিঠক নয়।  তেব  অেনক সময়  ব াংেকর  কােছ  গি ত
াহেকর তথ  অপব বহােরর আশ াও থােক। এ কারেণ কােনা কােনা ে  ব াংক থেক পুিলশেক তথ

িদেত ভয় পায়। বাংলােদশ ব াংেকর ডপুিট গভনর ও িবএফআইইউ ধান কমকতা আবু হনা মাহা. রাজী
হাসান  া িরত ওই কাযিববরণীেত বলা  হয়,  সা িতক সমেয় ইউে েনর নাগিরক কতৃক ডা ◌-্বাংলা
ব াংক িলিমেটেডর অেটােমেটড টলার মিশন (এিটএম) বুেথ অথ জািলয়ািতর িবষেয় তদে র ােথ তথ
সরবরােহর জ  িবিভ  ব াংেক িচিঠ পাঠােনার পরও সংি  ব াংক েলা থেক তমন কােনা সাড়া পাওয়া
যায়িন। ডা ◌-্বাংলা ব াংক িলিমেটড ছাড়া আরও অেনক ব াংেক এ ধরেনর জািলয়ািতর ঘটনা ঘটেলও এর

িতকাের সংি  ব াংক থেক কােনা পদে প হণ করা হে  না। আবার যথাসমেয় আইন েয়াগকারী
সং া েলােক অবিহত করা হে  না। পাশাপািশ িবিভ  তদ কারী সং া থেক ব াংকসমূেহর কােছ বারবার
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তথ  চাওয়া হেলও তা  িবলে  পাঠােনা  হয়। ফেল তদ কাজ িবল  হে । এই েযােগ অপরাধী চে র
সদ রা অপরাধ কের দশ ত াগ করেত স ম হে । কাযিববরণীেত বলা হয়, দেশ নগদ লনেদন কমােনা
বা িন ৎসািহত করেত ইিতমেধ  মিনটিরং কিমিট গঠন করা হেয়েছ। এ কিমিটর অ েরােধর পিরে ি েত

ু  ঋণ হীতােদর মেধ  ঋণ িবতরেণর ে  নগদ লনেদেনর বতমান সীমা এক লাখ টাকা থেক বািড়েয়
ই বা িতন লাখ টাকা িনধারণ করা সমীচীন হেব না। চেকর মাধ েম লনেদন পিরচালনার িবষয়িটও িশিথল

করা সমীচীন  হেব না। সব িবভাগীয়  টা েফাস থেক পাওয়া  মাট ১৪৫িট ভুয়া  ও তারণাকারী  িবিভ
সিমিত বা সমবায় সিমিতর কায ম িনি ত হওয়ার তথ  দয়িন সমবায় অিধদফতর। সং ািট থেক পাওয়া
ছয়িট িত ান ও বাংলােদশ ব াংেকর ব াংিকং নীিত ও িবধা িবভাগ (িবআরিপিড) থেক া  িট িত ান
কা-অপােরিটভ নােমর  সে  ব াংক শ  ব বহার  কের  অৈবধভােব ব াংিকং  কায ম পিরচালনা  করেছ।

টা েফােসর আেগর সভায় এ িবষেয় কােনা আেলাচনা হয়িন। মাবাইল ব াংিকংেয় জাির করা সা লার ভ
করা হে  িক না তা  সিঠকভােব মিনটর িবষয়িটও উেঠ এেসেছ। কাযিববরণীেত বলা হয়, অথ পাচার ও
স ােস অথায়ন ঠকােত মাদক ব বসার সে  জিড়ত সে হভাজন ব ি  ও িত ােনর তািলকা মাদক ব
িনয় ণ অিধদফতেরর কােছ চেয়েছ িবএফআইইউ। পা  অিফেসর মাধ েম চালু হওয়া মাবাইল ব াংিকং
সািভস ‘নগদ’-এর মাধ েম িদেন আড়াই লাখ টাকা লনেদন করার ফেল স াব  ঝুঁিকর িবষয়িট আেলাচনা
করা হেব।       
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