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47 কয্ািসেনা গডফাদােরর হাজার েকািট টাকা পাচার 
পাচারকৃত aথ র্ েদেশ িফিরেয় আনেত েজার তৎপরতা চালােনার uে াগ িনেয়েছ সরকার eর আেগ সংি েদর িবরুে  মািনল ািরং 
মামলা করা হেব 

eক বছেররo কম সমেয় মদ-জুয়া o কয্ািসেনা গডফাদাররা হুি সহ িবিভ  চয্ােনেল হাজার েকািট টাকা িবেদেশ পাচার কেরেছন। 
eেদর যুবলীেগর eক ডজন েনতাসহ 47 জেনর eকিট াথিমক তািলকা ƣতির কেরেছ আিথ র্ক েগােয় ারা। eেদর aেনেকi 
কয্ািসেনা েথেক পাoয়া টাকায় ল ন, িস াপুর, aে িলয়া o মালেয়িশয়াসহ িবিভ  েদেশ য্াট িকেনেছন িকংবা েসখানকার াংেক 
জমা েরেখেছন। েকuবা পাচারকৃত aথ র্ িবেদেশ িবিভ  বসায় িবিনেয়াগ কেরেছন। eছাড়া েবশ কজন গডফাদার তােদর কয্ািসেনা 
বািণজয্ িনিব র্ে  িটিকেয় রাখেত িবেদেশ aব ানরত শীষ র্ স াসীেদর কােছ িনয়িমত টাকা পািঠেয়েছন বেলo eরi মে  েগােয় ারা 
েবশিকছু ত - মাণ েপেয়েছন। যা eখন গুরুেতব্র সে  খিতেয় েদখা হে । পাশাপািশ পাচারকৃত aথ র্ েদেশ িফিরেয় আনেত েজার 
তৎপরতা চালােনার uে াগ িনেয়েছ সরকার। eর আেগ সংি েদর িবরুে  মািনল ািরং আiেন মামলা করা হেব। 
 
সংি রা জানান, কয্ািসেনা গডফাদােরর েয াথিমক তািলকা ƣতির করা হেয়েছ, eেদর পাচারকৃত aেথ র্র পিরমাণ হাজার েকািট টাকা 
হেব বেল াথিমকভােব aনুমান করা হে । তেব পূণ র্া  তদ  েশেষ e aেথ র্র সিঠক পিরমাণ জানা যােব। eছাড়া আেরা কয্ািসেনা 
গডফাদারেদর ে ার কের তােদর িবেদেশ aথ র্ পাচােরর াপাের িজ াসাবাদ করা হেল aেনক রাঘবেবায়ালেদর নাম েবিরেয় 
আসেব। eেত পাচারকৃত টাকার পিরমাণo কেয়ক গুণ বাড়েত পাের বেল সংি রা মেন করেছন। 
 
ঢাকা মহানগর েগােয় া পুিলশ oর্ যাব iে িলেজে র eকািধক সূ  জানায়, রাজধানীর ফিকরাপুেলর iয়ংেম  ােবর সভাপিত, 
ে ারকৃত যুবলীগ েনতা (স  বিহ ত) খােলদ মাহমুদ ভূiয়া; কলাবাগান ােবর সভাপিত, কৃষকলীগ েনতা শিফকুল আলম িফেরাজ 
eবং েমাহােমডান ে ািট র্ং ােবর িডের র iনচাজর্ o বাংলােদশ ি েকট েবােড র্র পিরচালক (িবিসিব) েলাকমান েহােসন ভূiঁয়া 
কয্ািসেনার aথ র্ িবেদেশ পাচার সং া  াপক ত  িদেয়েছন। eর মে  েলাকমান aে িলয়ায় কমনoেয়লথ o eeনেজড াংেক 
52 েকািট টাকা জমা রাখার কথার্ যােবর কােছ সব্ীকার কেরেছন। খােলদ মাহমুদ ভূiয়া িবেদেশ কয্ািসেনার aথ র্ পাচােরর কথা 
সব্ীকার করেলo েমাট টাকার পিরমাণ িতিন জানানিন। তেব েগােয় ােদর ধারণা, তার পাচারকৃত aেথ র্র পিরমাণ eকশ েকািট টাকার 
কম নয়। 
 
a িদেক েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর সহসভাপিত eনামুল হক eনু o যু  সাধারণ স াদক রূপন ভুiয়া িবেদেশ a ত েদড় 
শ েকািট টাকা পাচার কেরেছ বেল েগােয় ারা াথিমকভােব েবশিকছু ত  মাণ েপেয়েছ। যা তারা নানাভােব সেচক কের 
েদখেছ। 
 
তদে  সংি  েগােয় ারা জানান, িজ াসাবােদ ে ারকৃত খােলদ ঢাকার কয্ািসেনাগুেলার ƣদনি ন আয়, aথ র্ ভাগাভািগ eবং 
িবিভ  মা েম গডফাদারেদর aথ র্ পাচােরর াপাের চা কর নানা ত  িদেয়েছন। কয্ািসেনা বসা পিরচালনায় তয্  o 
পেরা ভােব মদদ েদoয়া েবশ কেয়কজন গুরুতব্পূণ র্ েনতার নামo িতিন জািনেয়েছন। aথচ eসব ত  eেতাটাi চমকপদ, যা িবশব্াস 
করা কিঠন। তাi eসব শ র্কাতর িবষয় সেব র্া  গুরুেতব্র সে  পু ানুপু ভােব যাচাi করা হে । পাশাপািশ e াপাের সুিনিদ র্  
ত  মাণ সং হ করার েচ া চলেছ।  
 
e সে  দািয়তব্শীল eকজন েগােয় া কম র্কত র্া বেলন, কয্ািসেনা েথেক ƣদিনক আয় o e টাকার ভাগাভািগ স েক র্ খােলদ েয ত  
িদেয়েছন তা িনেজেক র া করার জ o িদেত পােরন। eমনিক e ত  িদেয় কাuেক ফাঁসােনার কু aিভসি o তার থাকেত পাের। 
তাi তার েদoয়া সব ত  তারা eখন কাশ করেত চান না। বরং তার আেগ eসব াপাের পু ানুপু  যাচাi-বাছাi কের কৃত 
সতয্ তারা uদঘাটন করেত চান। eকi সে  e াপাের পয র্া  মাণ সং েহর িবষয়িট তারা গুরুতব্ িদে ন। 
 
তদে  সংি  েগােয় ারা জানান, েনপািলেদর aেনেক াবপাড়ার কয্ািসেনােত মািসক েবতেন চাকির করেলo তােদর েবশ 



কেয়কজন েমাটা aংেকর চুি েত িনেজরাi কয্ািসেনা চালােতন। ফেল e aৈবধ বািণেজয্র েমাটা লাভ তােদর পেকেটi ঢুকত। যা 
তারা কেয়ক িদন পর পর হুি র মা েম িনজ েদেশ পাঠােতন। e ছাড়া েদশীয় কয্ািসেনা গডফাদাররা তােদর e খােতর uপািজর্ত 
aেথ র্র িসংহভাগ িবেদেশ পাচার করেতন। েযসব হুি  বসায়ীেদর মা েম eসব টাকা িবেদেশ পাঠােনা হেয়েছ, eেদর a ত 9 
জনেক েগােয় ারা eরi মে  িচি ত কেরেছন। িশগিগরi তােদর e াপাের িজ াসাবাদ করা হেব বেল জানান তদ  সংি রা। 
 
আiনশৃ লা র াকারী বািহনীর eকজন ঊধব্র্তন কম র্কত র্া জানান, েযসব গডফাদােরর িবরুে  কয্ািসেনার aথ র্ িবেদেশ পাচােরর 
aিভেযাগ রেয়েছ, eেদর মে  a ত 26 জন শুি  aিভযােনর আেগ েথেকi িবেদেশ িছেলন। aিভযােনর পর আেরা a ত 21 জন 
েদশ েছেড় পািলেয় েগেছন। বািকরা েদেশi েকাথাo ঘাপিট েমের আেছন।  
 
কয্ািসেনা গডফাদারেদর িবেদেশ aথ র্ পাচার-সং া  aিভেযাগ তদে র সে  সংি  eকািধক আিথ র্ক েগােয় া কম র্কত র্া জানান, 
িবেদেশ aথ র্ পাচারকারীেদর তািলকায় যুবলীগ ঢাকা মহানগর দি েণর সভাপিত iসমাiল েহােসন েচৗধুরী স াট, eকi কিমিটর স  
বিহ ত সাংগঠিনক স াদক খািলদ মাহমুদ ভূiয়া, েসব্ ােসবক লীেগর সভাপিত েমাল া েমাহা দ আবু কাoছার, েসব্ ােসবক লীগ 
েনতা েমাবাশব্র, ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ৯ নং oয়ােড র্র কাuি লর o যুবলীগ েনতা e েক eম মুিমনুল হক সাঈদ, 
েগ ািরয়া থানা আoয়ামী লীেগর সহসভাপিত eনামুল হক eনু o যু  সাধারণ স াদক রূপন ভুiয়া, u রা পি ম থানা িমক 
লীেগর সাধারণ স াদক কাজী জাকািরয়া, যুবলীেগর আiিসিট িবষয়ক স াদক েমা. শিফকুল iসলাম eবং েনপািল নাগিরক দীেনশ 
o রাজকুমােরর নাম রেয়েছ। 
 
eছাড়াo িবেদেশ aথ র্পাচােরর াথিমক তািলকায় কলাবাগান ােবর সভাপিত শিফকুল আলম িফেরাজ oরেফ কালা িফেরাজ, 
েমাহােমডান ােবর সাধারণ স াদক েলাকমান েহােসন, িভে ািরয়া ােবর সভাপিত কাজল o সাধারণ স াদক তুিহন, ƣসিনক 
ােবর কয্ািসেনার সে  সংি  যুবলীগ েনতা জিসম uি ন o e িট eম েগালাম িকবিরয়া, যুবলীগ েনতা আরমান, তছিলম o 

েখারেশদসহ আেরা েদড় ডজন কয্ািসেনা গডফাদােরর নাম রেয়েছ বেল জানা েগেছ। 
 
সরকােরর নীিত-িনধ র্ারক মহেলর eকিট সূ  জানায়, কয্ািসেনা গডফাদােরর িবশাল aংেকর aথ র্ পাচােরর িবষয়িট তারা পুেরাপুির 
িনি ত। তেব eর েমাট পিরমাণ কত আিথ র্ক েগােয় ারা তা eখেনা সুিনিদ র্ ভােব িনধ র্ারণ করেত পােরিন। aেথ র্র পিরমাণ যা-i 
েহাক না েকন তা িফিরেয় আনেত সেব র্া  তৎপরতা চালােনা হেব। েয ি য়া eরi মে  শুরু করা হেয়েছ। পাচারকৃত টাকার 
িসংহভাগ তi িফিরেয় আনা স ব হেব বেল দািব কের সংি  সূ িট। 
 
তেব বাংলােদশ াংক সূ  জানায়, পাচারকৃত aথ র্ েফরত আনা খুবi জিটল ি য়া। মূলত দুi ি য়ায় পাচার হoয়া aথ র্ েদেশ 
িফিরেয় আনা স ব। থমত, aথ র্ পাচােরর াপাের েকােনা ি র িবরুে  সুিনিদ র্  aিভেযাগ েপেত হেব। oi ি র িবরুে  
েদেশর আদালেত রা প েক মামলা করেত হেব। ানীয় আদালেত পাচার হoয়া aথ র্ েফরত আনার পে  রায় িদেত হেব। 
আদালেতর e রােয়র কিপ aয্াটািন র্ েজনােরেলর aিফস েথেক েয েদেশ aথ র্ পাচার করা হেয়েছ oi েদেশর aয্াটািন র্ েজনােরেলর 
aিফসেক aবিহত করেত হেব। সংি  েদেশর aয্াটািন র্ েজনােরল aিফস aথ র্ েফরত েদয়া যায় িক না তা িনেয় oi েদেশর 
আদালেত মামলা করেব। সংি  েদেশ পাচার হoয়া aথ র্ েফরত েদয়ার াপাের আiিন জিটলতা রেয়েছ কী না তা যাচাi-বাছাi 
করেব। পাচারকৃত aথ র্ েফরত েদয়ার াপাের আiিন জিটলতা না থাকেল সংি  েদেশর আদালত েথেক পাচারকৃত aথ র্ েফরত 
েদয়ার িবষেয় রায় দান করেব। eর পরi েকবল পাচার হoয়া aথ র্ েফরত আনার ি য়া শুরু হেব। 
 
বাংলােদশ াংেকর সংি  সূ  জািনেয়েছ, সবিকছু aনুকূেল থাকেল e ি য়া স  কের aথ র্ েফরত আনেত 6 েথেক 21 বছর, 
eমনিক ে  িবেশষ 31 বছর পয র্  েলেগ েযেত পাের।  
 
িদব্তীয়ত, মামলা করা ছাড়াo পাচার হoয়া aথ র্ েফরত আনা যায়, যিদ সংি  েদেশর আiিন েকােনা জিটলতা না থােক। eে ে  
সংি  েদশেক আ জর্ািতক aপরাধ দমন সং া eগম  েপর সদ  হেত হেব। eে ে  eক েদেশর aয্াটািন র্ েজনােরেলর 
aিফসেক a  েদেশর aয্াটিন র্ েজনােরেলর aিফসেক সংি  ি র পাসেপাট র্ নমব্রসহ সুিনিদ র্  ত  সরবরাহ করেত হেব। oi 
েদেশর েক ীয় াংেকর আিথ র্ক েগােয় া iuিনট সংি  ি র ত  যাচাi-বাছাi করেব। যাচাi-বাছাiেয় তে র গড়িমল না 
েপেলi েকবল পাচার হoয়া aথ র্ েফরত আনা স ব। e ি য়াo স  করেত কেয়ক বছর েলেগ যােব। 
 


