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সরকার বা হাiকিমশেনর কােছ তািলকা না েচেয় বরং e েদেশর iিমে শন িবভােগর মা েম oi ি েদর িচি ত করা স ব। 
কারণ মালেয়িশয়া মাi েসেক  েহােম যারা aংশ িনেয়েছ তােদর িভসা a া  কয্াটাগিরর িভসার েচেয় আলাদা। েসিট 21 বছর 
েময়ািদ িভসা eবং েসেক  েহােমর কথা েলখা থােক। 

সােবক oi কূটনীিতক বেলন, তাঁরা ধারণা করেতন eবং eখেনা মেন কেরন েয যারা মালেয়িশয়ার াংেক টাকা েরেখ েসেক  
েহােমর সুেযাগ িনে  তারা েসi টাকা ƣবধভােব েনয়িন। কারণ ƣবধভােব aথ র্ িনেল বাংলােদশ াংক জানত। তা ছাড়া বাংলােদেশর 
আiেন eখান েথেক বাiের জিম বা বািড় েকনা িকংবা িবিনেয়াগ করা আiনত িনিষ । িতিন বেলন, মালেয়িশয়ায় যখন বাংলােদিশরা 
কােজর জ  যাে  তখন e েদেশরi িকছু েলাক মালেয়িশয়ায় aৈবধভােব িবিনেয়াগ করেছ। oi aথ র্ e েদেশ কােজ লাগােল aেনক 
েলােকর কম র্সং ান হেতা। 

জানা েগেছ, গত কেয়ক বছের বাংলােদেশর সংি  িবভাগ o সং াগুেলা মালেয়িশয়ায় সে হভাজন aথ র্পাচারকারী িহেসেব েবশ 
কেয়কজনেক িচি ত কেরেছ। তােদর মে  রাজৈনিতক দেলর সদ  o  কেয়কজন িভআiিপo আেছন। e িবষেয় কাজ চলেছ। 
তেব eর পরo মালেয়িশয়ায় েসেক  েহােম বাংলােদিশেদর aংশ হণ a াহত রেয়েছ। oi কে  শীষ র্ aংশ হণকারীেদর 
তািলকায় চীন o জাপােনর পরi বাংলােদেশর aব ান থাকায় eেজ  o সাব-eেজ রা বাংলােদশ েথেক স া  aংশ হণকারীেদর 
খুজঁেছ। 

েবসরকাির গেবষণা সং া েস ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) িসিনয়র িরসাচ র্ েফেলা েতৗিফকুল iসলাম খান কােলর ক েক 
বেলন, সাধারণত বাংলােদশ েথেক বাiের টাকা পাঠােনার িনয়ম েনi। ƣবধভােব পাঠােত হেল বাংলােদশ াংেকর aনুমিতর 
েয়াজন হয়। ei ে ে  বাংলােদশ াংক aনুমিত িদে  িক না েস িবষেয় সু  ত  েনi। িদেলo হয়েতা সংখয্াটা eত েবিশ 

হেব না। িতিন বেলন, ‘িবেদেশ aেনক বাংলােদিশ থােক। তােদর টাকাo িবেদেশ আেছ। েসিট যিদ তারা মালেয়িশয়ায় িনেয় যায় 
েসিট ƣবধ। িক  তার পরo সংখয্াটা eত েবিশ হেব িক না তা িনেয় সে হ থাকেবi। আিম েসi সে হ েপাষণ কির।’ 

েতৗিফকুল iসলাম খান বেলন, e িবষয়টােত সব্ তা িনি ত করা জরুির। কারা িকভােব েসখােন িবিনেয়াগ করেছ বা পাঠাে  েসিট 
সরকােরর জানার uে াগ েনoয়া দরকার। 

া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদেশর (িটআiিব) িনব র্াহী পিরচালক ড. iফেতখারু ামান কােলর ক েক বেলন, ‘eর েবশ িকছু 
মা া আেছ। eিট েমাটামুিট oেপন িসে ট o াপকভােব আেলািচত। মালেয়িশয়ার oi কে  বাংলােদেশর েয aব ান তা 
আমােদর জ  েবশ িব তকর।’ িতিন বেলন, ‘e ে ে  aথ র্পাচার িবিভ  মা েম হেত পাের। াগ ভিত র্ টাকা িনেয় েযেত পাের 
েকu েকu। হুি র মা েম হেত পাের aথবা ‘িমস iনভেয়েসর’ মা েম হেত পাের। কােজi পুেরা িবষয়গুেলা aবািরতভােব হে । 
সরকােরর িদক েথেক েকােনা ধরেনর uে খেযাগয্ পদে প আমরা েদিখিন। েয কারেণ eিট ঘেটi চেলেছ eবং ei কে র াহক 
িহেসেব য র্াংিকংেয় বাংলােদশ শীষ র্ ান aিধকার কের চেলেছ। eর মূল কারণিটi হেলা যারা eর সে  জিড়ত তােদর েকােনা ধরেনর 
িতকূলতা বা জবাবিদিহর মুেখামুিখ হেত হয় না।” 

ড. iফেতখারু ামান আেরা বেলন, ‘যারা e সুিবধা িনে  তারা িকভােব েকান ি য়ায় aথ র্ পাচার করেছ o সুিবধা িনে  েসগুেলা 
সরকােরর মা েমi শুধু জানা স ব। e কারেণ সরকােরর মা েমi ত গুেলা েনoয়ার uে াগ িনেত হেব। eরপর আমােদর েদশীয় 
আiন aনুযায়ী কায র্কর ব া িনেত হেব। মালেয়িশয়ার সে  বাংলােদেশর কূটৈনিতক স ক র্ আেছ। e ে ে  aৈবধ aেথ র্র 
াপাের আ জর্ািতক আiিন েয কাঠােমা আেছ তা কােজ লািগেয়o ei aপরাধ িনয় ণ o aপরাধীেদর জবাবিদিহর আoতায় আনা 

স ব।’ 

 


