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বিএফআইইউর পর্ যাললাচনা 

সুইস ব্যাংলে ব্যবি পর্ যালের আমানত ৩ শতাংশ 

বিোদুল ইসলাম    

 

সুইিারল্যালের ব্যাংেগুললালত িাংলালেবশলের রাখা আমানলতর ৯৭ শতাংশই বিবিন্ন ব্যাংে ও আবথ যে প্রবতষ্ঠালনর। িাবে ৩ 

শতাংশ ব্যবিপর্ যালের বিবিন্ন গ্রাহলের, র্ার মলে অবনিাসী িাংলালেবশও রলেলেন। সুইিারল্যালের কেন্দ্রীে ব্যাংে সুইস ন্যাশনাল 

ব্যাংলের (এসএনবি) ‘ব্যাংেস ইন সুইিারল্যাে’ শীর্ যে প্রবতলিেন-২০১৮ পর্ যাললাচনাে িাংলালেশ বফন্যানবশোল ইলেবললিন্স 

ইউবনলের (বিএফআইইউ) েম যেতযারা এ তথ্য কপলেলেন। তলি এেেিালি কোলনা ব্যবি িা প্রবতষ্ঠালনর েত োো সুইস ব্যাংলে িমা 

আলে কস বির্লে কোলনা তথ্য কনই তঁলের োলে। আিার িাংলালেশ কথলে সরাসবর সুইিারল্যালে কোলনা োো পাঠালনা হলেলে বে 

না কস বির্লেও অন্ধোলর বিএফআইইউ। 

নাম প্রোশ না েরার শলতয বিএফআইইউলের এে েম যেতযা োললর েণ্ঠলে িললন, কেলশর ব্যাংে ও আবথ যে প্রবতষ্ঠালনর োো িাড়লে 

সুইস ব্যাংলে। তলি ব্যবি খালতর আমানত েমলে। গ্রাহলের তথ্য িানালনার কেলে আলের কচলে কোপনীেতা েমাে ব্যবি আমানত 

েমলত পালর িলল িানান বতবন। 

সুইিারল্যালের ব্যাংেগুললালত বিবিন্ন কেলশর আমানলতর পবরমাণ বনলে সম্প্রবত কেশটির কেন্দ্রীে ব্যাংে সুইস ন্যাশনাল ব্যাংলের 

(এসএনবি) ‘ব্যাংেস ইন সুইিারল্যাে’ শীর্ যে প্রবতলিেন প্রোশ েরা হে। এলত কেখা র্াে, ২০১৮ সালল সুইিারল্যালের 

ব্যাংেগুললালত িাংলালেবশলের আমানলতর পবরমাণ েঁবড়লেলে পঁচ হািার ৩৪৩ কোটি োো। আলের িের র্া বেল চার হািার ৬৯ 

কোটি োো। এে িেলরর ব্যিধালন িমা কিলড়লে এে হািার ২৭৪ কোটি োো। 

সুইস কেন্দ্রীে ব্যাংলের ক ার্ণা অনুর্ােী, কোলনা িাংলালেবশ নােবরেত্ব কোপন করলখ অথ য িমা করলখ থােলল, ওই োো এ বহসালি 

অন্তর্ভ যি নে। েবিত রাখা স্বণ য িা মূল্যিান সামগ্রীর আবথ যে মূল্যমানও বহসাি েরা হেবন এ প্রবতলিেলন। 

বিএফআইইউর পর্ যাললাচনা অনুর্ােী, ২০১৮ সাল পর্ যন্ত সুইিারল্যালের ব্যাংেগুললালত িাংলালেবশলের আমানলতর মলে পঁচ হািার 

১৮২ কোটি োোই বিবিন্ন ব্যাংে ও আবথ যে প্রবতষ্ঠালনর। িাবে ১৬০ কোটি োো িাংলালেবশ নােবরেলের; র্ার মলে অবনিাসী 

িাংলালেবশরাও আলেন। কেন্দ্রীে ব্যাংে িললে, অলনে িাংলালেবশ আলেন র্ঁলের বিলেলশ বিধ ব্যিসা রলেলে, তঁলের আলের এেটি 

অংশও সুইস ব্যাংলে িমা থােলত পালর। 



এ বির্লে বিএফআইইউ প্রধান আবু কহনা কমাহা. রািী হাসান োললর েণ্ঠলে িললন, সুইিারল্যালের ব্যাংেগুললালত িাংলালেবশলের 

আমানত বনলে কর্ প্রবতলিেন তার সিোে বেন্তু পাচালরর োো নে। িরং সুইিারল্যালের সলে িাংলালেলশর অবফবশোল ও ব্যাংবেং 

চযালনল র্ত কলনলেন আলে, তার সিই েণনাে কনওো হলেলে। িাংলালেবশলের আমানত কফরত আনার কোলনা উলযাে কনওো হলি 

বে না িানলত চাইলল বতবন িললন, োলরা বিরুলে কোলনা কেইস চলমান থােলল িা োলরা বিরুলে সলেহ হলল তা তেলন্তর স্বালথ য 

আমরা তথ্য কচলে আলিেন েবর। এেমে গ্রুলপর সেস্য বহলসলি কসো সরিরাহ েরার বনেমও রলেলে। বেন্তু ব্যবির পুলরা পবরচে ধলর 

তথ্য চাইলত না পারলল কসো পাওো র্ালি না। এর আলেও েলেেো কেইলসর কেলে তথ্য কচলে আলিেন েলরবেলাম। বেন্তু অসম্পূণ য 

তথ্য বেংিা তথ্য কনই এই িলল তারা তা সরিরাহ েলরবন। বতবন িললন, আইবন সীমািেতার োরলণ সুইিারল্যাে আবথ যে কোলেো 

ইউবনে তঁর োলে রবেত তলথ্যর বিবিলতই কেিল তথ্য সরিরাহ েলর থালে, অন্য োলরা োে কথলে তথ্য কচলে এলন বেলত পালর 

না। কস িন্য সুইিারল্যাে আন্তিযাবতে চালপ আলে। এগুললার বির্লে আইন সংলশাধলনর িন্য বেছু সমেও তালের কেওো আলে। 

িারলতর সলে এমওইউ আলে সুইিারল্যালের। আমালের পে কথলে এমওইউর কচষ্টা েরা হলেবেল বে না িানলত চাইলল বতবন 

িললন, এেমে গ্রুলপর সেস্য বহলসলি এমওইউ েরা না েরা এেই েথা। োরণ সুইিারল্যােও এেমে গ্রুলপর সেস্য। এ োরলণ 

এেমে গ্রুলপর সেস্য কেশগুললালে এমওইউ োড়াই তথ্য সরিরাহ েরলত িাে। 

সুইস ব্যাংলের অথ য কফরত আনার কেলে এবপবি কোলনা সহলর্াবেতার আশ্বাস বেলেলে বে না িানলত চাইলল বতবন িললন, এবপবি 

বিপেীে কোলনা বির্লে এিালি সহলর্াবেতা েরলত পালর না। তা োড়া সুইিারল্যালের আবথ যে কোলেো ইউবনে এবপবির অধীলন 

নে, তারা সরাসবর এফএটিএলফর অধীলন। তলি এবপবি কর্ো েরলে, কসো হললা সুইিারল্যালের কর্ আইন-োনুন আলে, কসো 

সংলশাধলন চাপ সৃবষ্ট েরলে। এবপবির সাম্প্রবতে সফলরর উলেখলর্াগ্য বির্ে েী বেল িানলত চাইলল বতবন িললন, এবপবির করটিং 

বহলসলি আমরা েমপ্লালেে কেশ। তার পরও বেছু বেছু বির্লে এবপবির অিিারলিশন বেল; কর্গুললালত আমালের অগ্রেবত হলেলে 

এিং এ িন্য তালের পে কথলে সলন্তার্ প্রোশ েরা হলেলে। এবেলে েত িের িাংলালেশ কথলে সুইস ব্যাংলে অথ য িমার পবরমাণ 

িাড়ললও িারলতর েলমলে। এর োরণ বহলসলি িলা হলি—িারলতর সলে সুইিারল্যালের অথ যপাচারসংক্রান্ত তথ্য আোন-প্রোন 

বনলে এেটি এমওইউ রলেলে। 

 


