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েদেশ  বয্াংিকং  খােত  েয  দবুৃর্tায়ন  চলেছ  তার  কােছ  কয্ািসেনা  দনুর্ীিত  িকছুi  নয়।  সমােজর  eকে িণর
kমতাধর ডাকাতরা বয্াংক লুট কের পুেরা আিথর্ক খাত রkশনূয্ কের িদেয়েছ। হাজার হাজার েকািট টাকা
িবেদেশ পাচার কের সmেদর পাহাড় গেড়েছন।
যার  েবিশর  ভাগ  দনুর্ীিত  o  ঋণ  জািলয়ািতর  টাকা।  e  িবষেয়  ম লবার  যুগাnের  pকািশত  তথয্ব ল
িরেপাটর্ িট টক aব দয্ কািnেত প েনয়। বয্াংকপাড়া ছািপেয় aথর্নীিতিবদ, িব িবদয্ালেয়র িশkকসহ
িবিভn  েপশার  েলাকজন  e  ধরেনর  pিতেবদনেক  সমেয়াপেযাগী  uেlখ  কের  pশংসা  কেরন।  সাধারণ
পাঠকেদর aেনেক যুগাnের েফান কের pিতিkয়া জািনেয়েছন। েদেশর sােথর্ e ধরেনর pিতেবদন aবয্াহত
রাখার aনুেরাধo জািনেয়েছন তারা।
তােদর মেত, গত কেয়ক বছেরর লটুপােট iিতমেধয্ বয্াংিকং খাত িবকলা  হেয় েগেছ। e aবsায় চলমান
দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােন তারা ছাড় েপেয় েগেল পুেরা aথর্নীিত আরo িবশৃ ল হেয় uঠেব।
সামিgকভােব েদেশর িবিনেয়াগ, কমর্সংsান eবং েমাট েদশজ uৎপাদেনর (িজিডিপ) pবৃিdেত েনিতবাচক

  যুগাnর িরেপাটর্
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pভাব েফলেব। eিদেক সরকােরর eকিট ucপযর্ােয়র সূt যুগাnরেক জানায়, বয্াংক o েশয়ারবাজারসহ
আিথর্ক খােত িশগিগরi aিভযান  হেc।
জনগেণর  aথর্  লটু  কের  েকu  ছাড়  পােব  না  বেল  iিতমেধয্  কেঠার  বাতর্ া  েদয়া  হেয়েছ।  িবিভn  সমেয়
pধানমntী েশখ হািসনা তার বkেবয্o e বয্াপাের iি ত িদেয়েছন। ম লবারo গণভবেন aনুি ত সংবাদ
সেmলেন িতিন বেলেছন, েয দেলরi েহাক দনুর্ীিত কের েকu ছাড় পােব না। e সময় টাকা পচার o বয্াংক
েকেল ািরেত  জিড়তেদর  িনেয়  সাংবািদকেদর  eক  pে র  জবােব  িতিন  s  কের  বেলন,  ‘দনুর্ীিতবাজ
কতজেনর তািলকা আমার কােছ আেছ, তা eখনi বলব না। aেপkা কেরন, েদখেবন েকাথায় েকাথায়
aিভযান চেল eবং কারা ধরা পেড়।’
জানেত  চাiেল  দনুর্ীিত  দমন  কিমশেনর  (দদুক)  েচয়ারময্ান  iকবাল  মাহমদু  যুগাnরেক  বেলন,  যত
pভাবশালী েহাক, দনুর্ীিতবাজ েকu ছাড় পােব না। িতিন বেলন, িবেদেশ পাচার করা টাকা সবi দনুর্ীিতর
মাধয্েম  aজর্ ন। eেkেt  পাচারকারীেদর  িনেয়  আমরা  কাজ করিছ। তথয্ েপেল aবশয্i  আiন  aনুসাের
pেয়াজনীয় বয্বsা েনয়া হেব।
সংি রা বলেছন, চলমান দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােন বয্াংেকর মািলক, েশয়ারবাজার লুটকারী, বয্বসায়ী,
রাজনীিতিবদ,  সরকাির  পদs  কমর্কতর্ া  eবং  বয্াংেকর  কমর্কতর্ াসহ  িবশাল  eকিট  দনুর্ীিতবাজ  gপ
নজরদািরেত রেয়েছ। eেkেt েদেশর টাকা পাচার কের িবেদেশ যারা সmেদর পাহাড় গেড়েছন, তােদর
িবেশষ নজরদািরেত রাখা হেয়েছ।
aিভযােন তারা েকu বাদ যােব না। পিরকিlতভােব তােদর িব েd aিভযান চলেব। eেkেt দনুর্ীিত দমন
কিমশন (দদুক), জাতীয় রাজs েবাডর্  (eনিবআর), বাংলােদশ আিথর্ক েগােয়nা iuিনট (িবeফআiiu)
eবং িবিভn েগােয়nা সংsা সিkয় রেয়েছ। সবিকছুi তােদর নজরদািরেত।
eরা যােত েদশ েছেড় পালােত না পাের, েস বয্াপােরo সতকর্  রেয়েছ আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী। তেব
সংি  সূt বলেছ, বড় দ-ুeকজন বয্বসায়ী iিতমেধয্ েদশ েছেড় পািলেয়েছন। আর িবেদেশ বেসi তারা
বয্বসা পিরচালনা করেছন।
pস ত,  ‘ভুয়া  eলিস  o  ঋণ  জািলয়ািত  কের  aথর্  পাচার-  রাঘবেবায়ালরা  eখনo  aধরা’  িশেরানােম
ম লবার যুগাnের pধান pিতেবদন ছাপা হয়। টাকা পাচার িনেয় িবিভn আnজর্ ািতক সংsার িরেপাটর্  eবং
েদেশর শীষর্ sানীয় aথর্নীিতিবদেদর মতামেতর িভিtেত oi pিতেবদন ৈতির করা হয়। বয্াংিকং খােতর
চয্ােল , সmাবনা eবং করণীয় িনেয় িবিভn সুপািরশo তুেল ধরা হয় pিতেবদনিটেত।
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