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িবে  aথর্ পাচােরর aনয্তম মাধয্ম হেয় দাঁিড়েয়েছ কয্ািসেনা বা জয়ুা। iuেরােপর েদশ েলায় eক েদেশর
কয্ািসেনার কেয়ন সািভর্ স চাজর্  িদেয় aনয্ েদেশ কয্াশ করার সুেযাগ রেয়েছ। বাংলােদেশর কয্ািসেনা েলা
েথেক eভােব aথর্ পাচার হেc িক না, তা খিতেয় েদখা হেc বেল সংি  সংsা েলা িনি ত কেরেছ।

eিদেক সাmpিতক সমেয় aনলাiেন জয়ুা েখলা জনিpয় হেয় uঠেছ। eর মাধয্েম সহেজi eক aয্াকাuেnর
aথর্ aনয্ aয্াকাuেn sানাnর করা যােc। বাংলােদশ েথেক eটা হেত পাের। ঢাকার িকছু কয্ািসেনােত েয
কেয়ন েলা পাoয়া েগেছ, তার সে  আnজর্ ািতক কেয়েনর  িমল আেছ। e কারেণi  িবষয়িট  িবেশষভােব
খিতেয় েদয়া হেc।

e  ধরেনর  aপরােধর  কারেণ  চীেনর  রাজধানী  েবiিজংেয়  aবিsত  িস াপুরিভিtক  েবশ  কেয়কিট
কয্ািসেনার িব েd eরi মেধয্ বয্বsা িনেয়েছ েদশিটর সরকার। সাuথ চায়না মিনর্ং েপােsর িরেপােটর্  e
তথয্  uেঠ  eেসেছ।  eছাড়া  যুkরা িভিtক  সংsা  েgাবাল  ফাiনয্ািnয়াল  iেnিgিটর  (িজeফআi)
ানেজশনাল kাiম িরেপােটর্ o জয়ুার মাধয্েম aথর্ পাচােরর কথা বলা হেয়েছ। uেlখয্, সাmpিতক সমেয়

রয্ােবর aিভযােন রাজধানীর িবিভn kােব কয্ািসেনা ধরা পড়ায় িবষয়িট আেলাচনায় আেস।

বাংলােদশ  আিথর্ক  েগােয়nা  iuিনট  সূt  জানায়,  সmpিত  ঢাকায়  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর
aিভযােন েযসব কয্ািসেনার কেয়ন পাoয়া েগেছ, তার সে  আnজর্ ািতক কেয়েনর িমল রেয়েছ। eর মাধয্েম

  মিনর েহােসন
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টাকা পাচার হেc িক না, তা খিতেয় েদখা হেc। িবেদেশ টাকা পাচার করার েচেয়o কয্ািসেনার মাধয্েম
টাকা aজর্ নi বড় ধরেনর aপরাধ, যা মািন লnািরং pিতেরাধ আiেন শািsেযাগয্।

2016  সােল  বাংলােদশ  বয্াংেকর  িরজাভর্  েথেক  চুির  যাoয়া  aথর্o  িফিলপাiেন  িবিভn  কয্ািসেনা  হেয়
কেয়কিট েদেশ পাচার হেয়েছ। িফিলপাiেনর কয্ািসেনা পযর্েবkণ সংsা িফিলপাiন aয্ািমuজেমn aয্াn
গয্ািমং  কেপর্ােরশন  (িপeিজিস)  েথেক  pাp  তথয্মেত,  েসখােন  anত  23িট  ৈবধ  কয্ািসেনা  রেয়েছ।  eর
েবিশর ভাগi িপeিজিস পিরচািলত। aনয্ ৈবধ কয্ািসেনা েলাo oi সংsািট েথেক লাiেসnpাp।
চলিত বছেরর েত সাuথ চায়না মিনর্ং েপােsর eক pিতেবদেন বলা হেয়েছ, িস াপুেরর কয্ািসেনা েলা
চীেনর  aথর্নীিতর  জনয্  aতয্n  ঝঁুিকপূণর্।  কারণ  তারা  বয্াংিকং  সুিবধার  aপবয্বহার  কের  কয্ািসেনার
মাধয্েম টাকা পাচার করেছ, যা চীেনর মdুা িনয়ntণ আiেনর ল ন। eজনয্ েবiিজংেয় থাকা িস াপুেরর
কয্ািসেনার  িব েd  সাঁড়ািশ  aিভযান  চালােনা  হেয়েছ।  eর  মেধয্  িরেসাটর্  enারেটiনেমn  নােম  eকিট
কয্ািসেনার িব েd বয্বsা িনেয়েছ েবiিজং কতৃর্ পk।

oয়াlর্  কয্ািসেনা  িডেরkির  o  inানয্াশনাল  েগmিলং  েফারােমর  তথয্  aনুসাের  কয্ািসেনা  হেc  িবিভn
ধরেনর  জয়ুা  েখলার  eকিট  িনিদর্  sান।  সহেজ  যােক  জয়ুার  আ া  বা  আসর  বলা  হয়।  িনিদর্  িকছু
কেয়েনর  মাধয্েম  eিট  েখলা  হয়।  বাংলােদেশ  eিট  aৈবধ  হেলo  িবে র  িকছু  েদেশ  eর  আiিন  sীকৃিত
রেয়েছ। e সংkাn নীিতমালাo রেয়েছ।

সংsািটর তথয্ানসুাের চলিত বছের িবে র কয্ািসেনার েমাট বাজার 130 িবিলয়ন ডলার, যা বাংলােদেশর
জাতীয়  বােজেটর  িd েণর  েবিশ।  oয়াlর্  কয্ািসেনা  িডেরkির  o  inারনয্াশনাল  েগmিলং  েফারােমর
তথয্ানুসাের,  সাধারণত  কয্ািসেনা  eমনভােব  বানােনা  হয়  েয  eর  সে  িকংবা  পাশাপািশ  kাব,  েহােটল,
েরsুেরn,  শিপংমল,  আনn মণ  জাহাজ  eবং  aনয্ানয্  পযর্টন  আকষর্ণ  থােক।  িকছু  িকছু  কয্ািসেনায়
সরাসির িবেনাদন েদয়। েযমন- sয্াn আপ কেমিড, কনসাটর্ , েখলাধুলা iতয্ািদ।

oয়াlর্  কয্ািসেনা  িডেরkিরর  তথয্ানসুাের,  eকক  েদশ  িহেসেব  িবে  কয্ািসেনার  বাজাের  সবেচেয়  েবিশ
আিধপতয্ মািকর্ ন যুkরাে র। কয্ািসেনার জনয্ িবখয্াত েদশিটর শহর লাসেভগাস। eরপেরi রেয়েছ চীেনর
ময্াকাo।  পযর্ায়kেম  িস াপুর,  াn,  জামািনর্,  িফিলপাiন,  iuেরােপর  িবিভn  েদশ  eবং  েনপাল
uেlখেযাগয্।
কয্ািসেনায় ৈবধ-aৈবধ িনিবর্েশেষ েয েকােনা aথর্ িদেয় জয়ুা েখলা যায়। eজনয্ আgহী বয্িkেক pথেমi
সািভর্ স চাজর্ সহ নগদ aথর্ জমা িদেয় সমপিরমােণর কেয়ন বা িচপস িকনেত হেব। eিট কেয়েনর মাধয্েম
েখেল। eেকক রেঙর o ধরেনর কেয়েনর জনয্ eেকক রকম মলূয্মান িনধর্ািরত থােক। সাধারণত সবর্িনু
িবশ ডলােরর সমমােনর কেয়ন েথেক  কের eক হাজার ডলার সমমােনর কেয়ন পাoয়া যায় eসব
কয্ািসেনায়।

তেব  েktিবেশষ  দশ  হাজার  বা  eক  লাখ  ডলােরর  িবেশষ  কেয়নo  িদেয়  থােক  eসব  কয্ািসেনা।  oi
কেয়ন েলা িনধর্ািরত সািভর্ স চাজর্  িদেয় ভািঙেয় েনয়া যায়। আবার েকu তা েরেখ িদেয় পরবতর্ী সমেয়o
চাজর্ সহ  ভািঙেয়  িনেত  পােরন।  আর  আnজর্ ািতকভােব  সmিকর্ ত  কয্ািসেনা েলার  েkেt eক  কয্ািসেনার
কেয়ন  aপর  কয্ািসেনােতo  ভাঙােনা  যায়।  aথর্াৎ  ei  কেয়নo  eকধরেনর  বয্াংক  েচেকর  মেতাi।  e
ছাড়াo িবিভn েদেশর কয্ািসেনার আnঃচুিk থােক। ei চুিk aনুসাের aনলাiেনo েপেমn করা যায়।
আiন aনযুায়ী কয্ািসেনােত জয়ুায় েজতা aথর্ েথেক িনধর্ািরত টয্াk িদেল তা ৈবধ আয় িবেবিচত হয়। ধু
তা-i নয়, unত aেনক েদেশi কয্ািসেনা মািন লnািরং pিতেরাধ আiেনর আoতায় পেড় না। তাi পাচার
করা aথর্o কয্ািসেনােত pেবেশর মধয্ িদেয় ৈবধতা েপেত পাের।

িচপেসর িবিভn মলূয্মান থাকেলo eসব কয্ািসেনায় িমিলয়ন বা লাখ ডলােরর িচপসo aসmব নয়। আর
oi  বািজর  কেয়ন  হাতবদল  হেয়  তা  চেল  যায়  aনয্  কারo  হােত।  পের  েসi  িচপস েলােক  নগদ  aেথর্
পাnিরত কের টয্াk পিরেশাধ করার মাধয্েম ৈবধ করা হয়। তেব েকu িমিলয়ন ডলােরর কয্ািসেনার

বািজর িচপস িনেজর কােছ েরেখ েদয় aথবা ei িচপস বাiের সিরেয় েফেল েসেkেt eিট বয্াংক েচেকর
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মেতাi েথেক যােব, যা পরবতর্ী সমেয় কয্ািসেনার সািভর্ স চাজর্  িদেয় ভািঙেয় েনয়া যায়।

জানা েগেছ, পৃিথবীেত জয়ুার iিতহাস aেনক পুরেনা। সব সমাজ o সভয্তায়i জয়ুার pচলন িছল। 1638
সােল iতািলেত pথম কয্ািসেনা চালু হয়। তেব 1774 সােল তা আবার বn কের েদয়া হয়। আধুিনক িবে
1931 সােল যুkরাে র েনভাদায় জয়ুা েখলােক আধুিনক কের কয্ািসেনা িনিমর্ত হয়। eরপর 1976 সােল
িনu জািসর্ o আটলাnা শহের কয্ািসেনা aনুেমাদন কের।
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