
     

আেমিরকার িসিট বয্াংেক পেড় থাকা েসায়া 4 েকািট টাকা বাংলােদশ বয্াংেক আনা হেc
pকাশ : 13 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

িবিভn  েদেশর  বািণিজয্ক  বয্াংক েলােত  সরকাির  িহসােব  পেড়  থাকা  aথর্  udােরর  uেদয্াগ  িনেয়েছ
সরকার। eরi  aংশ িহেসেব  েযসব েদেশর  বািণিজয্ক  বয্াংক েলােত  বাংলােদশ  সরকােরর  পেk  িহসাব
েখালা হেয়েছ তার eকিট তািলকা ৈতির করা হেc। েযসব িহসােব েকােনা েলনেদন হেc না বা ভিবষয্েতo
েকােনা কােজ লাগার সmাবনা েনi- েস েলাi তািলকাভুk করা হেc। eসব aথর্ udার কের সংি  েদেশ
থাকা বাংলােদশ বয্াংেকর িহসােব জমা েদয়া হেব।
সmpিত  সরকােরর  uc  পযর্ােয়র  eকিট  ৈবঠেক  eসব  িসdাn  হেয়েছ।  e  িসdােnর  আেলােক  iিতমেধয্
বাংলােদশ বয্াংক  o aথর্ৈনিতক সmকর্  িবভাগ  (iআরিড) কাজ  কেরেছ। e  কােজর সে  পররা
মntণালয়েক যুk করারo িসdাn হয়। সংি  সূt েথেক eসব তথয্ পাoয়া েগেছ।
সূt  জানায়,  সরকার  pেয়াজেন  িবেদেশর  িবিভn  বয্াংেক  িহসাব  খুেল  কাযর্kম  পিরচালনা   করেব।
aেনক সময় slেময়ািদ কােজর েশেষ সংি  িহসােবর pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যায়। ফেল oi িহসাবিট আর
বয্ব ত হয় না। oi িহসােব থাকা aথর্o aলস পেড় থােক। eিদেক িবিভn েদেশর আiন aনযুায়ী েকােনা
িহসােব দীঘর্ সময় েলনেদন না হেল oi িহসাব aকাযর্কর কের রাখা হয়। েদশেভেদ 8 েথেক 10 বছর
েলনেদন  না  হেলi  তা  aকাযর্কর  হেয়  যায়।  eকিট  পযর্ােয়  oi  িহসােব  থাকা  aথর্  েস  েদেশর  সরকাির
েকাষাগাের চেল যায়। oiসব aথর্ udােরর জনয্i েনয়া হেয়েছ e uেদয্াগ।
e  pসে  বাংলােদশ  বয্াংেকর  eকজন  কমর্কতর্ া  জানান,  িবেশষ  pকl  বাsবায়েন  বা  ৈবেদিশক  aনদুান
েপেত e ধরেনর িবেশষ িহসাব খুলেত হয়। pকেlর কাজ েশষ হেল eর pেয়াজনীয়তাo ফুিরেয় যায়। e
ধরেনর িহসাব েকাথায় কতিট আেছ eবং েস েলােত জমা aথর্ সmেকর্  eখন েখাঁজ েনয়া হেc।
বাংলােদশ  বয্াংেকর  eক  pিতেবদন  েথেক  পাoয়া  তেথয্  েদখা  যায়,  সmpিত  আেমিরকার  রাজধানী
oয়ািশংটেন eমন eকিট িহসােবর সnান েপেয়েছ সরকার। েসখােন িসিট বয্াংক eন e’র শাখায় বাংলােদশ
সরকােরর eকিট িহসােব 4 লাখ 88 হাজার ডলার বা 4 েকািট 20 লাখ টাকা পেড় রেয়েছ দীঘর্িদন ধের।
e  িহসােব  েকােনা  েলনেদন  না  হoয়ায়  pচিলত  িনয়ম aনযুায়ী  িহসাবিট  বn  কের  e  aথর্  আেমিরকার
সরকাির েকাষাগাের েদয়ার িসdাn িনেয়িছল িসিট বয্াংক কতৃর্ পk। oi েদেশর pচিলত িনয়ম aনযুায়ী
েকােনা িহসােব টানা 10 বছর েলনেদন না হেল oi িহসাবেক aকাযর্কর েঘাষণা িদেয় বn কের েদয়া হয়।
oi িহসােব থাকা aথর্ জমা করা হয় সরকাির িহসােব। তেব িনয়ম aনুযায়ী ei পদেkপ েনয়ার আেগ
gাহকেক aিফিসয়ািল িতন দফা েনািটশ িদেত হয়। gাহক েকােনা সাড়া না িদেল ei uেদয্াগ কাযর্কর হেব।
uেlখয্, বাংলােদেশo e ধরেনর আiন রেয়েছ।
oi  pিতেবদেন  বলা  হয়,  2005  সােলর  আগেs  oয়ািশংটেন  oi  িহসাবিট  েখালা  হেয়িছল।  oi  সমেয়
আেমিরকা েথেক খাদয্ সহায়তার aথর্ বয্বহােরর জনয্i e িহসাবিট েখালা হয়। িকn পের eর আoতায়
েকােনা খাদয্ আমদািন কেরিন বাংলােদশ। েয কারেণ িহসাবিট aবয্ব ত aবsায় পেড় থােক। িহসাবিটেত
েকােনা েলনেদন করা না হেল eিট বn কের েদয়া হেব- e মেমর্ সmpিত বয্াংক িচিঠ েদয় oয়ািশংটেন থাকা
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বাংলােদশ দতূাবাসেক। তারা িবষয়িট পররা  মntণালেয়র মাধয্েম সরকােরর ucপযর্ােয় aবিহত কের।
পের e িবষেয় eকািধক ৈবঠক কের িহসাবিট বn কের েসখােন থাকা 4 লাখ 88 হাজার ডলার বা 4
েকািট  20  লাখ  টাকা  oi  েদেশ  বাংলােদশ  বয্াংেকর  িহসােব  sানাnর  করার  িসdাn  হেয়েছ।  e  িবষেয়
aিচেরi oয়ািশটন দতূাবাসেক িচিঠ েদয়া হেব বেল জানা েগেছ।
সূt জানায়, সরকােরর পেk িবিভn েদেশর দতূাবাস, বাংলােদশ বয্াংক, সরকাির বািণিজয্ক বয্াংক বা
েকােনা মntণালয় e ধরেনর িহসাব েখােল। নতুন িসdাn aনুযায়ী e েলার সমুদয় তথয্ েকndীয় বয্াংেক
রাখা হেব।
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