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অথ পাচার ও জুয়া, তথ  চেয় িস াপেুর িচিঠ
বাংলােদেশ নীিতর িব ে  সবা ক অিভযান  * একিট িবেশষ িটম তদে র জ
আ ািনকভােব িস াপরু যাওয়ার িত িনে  * জািতসংেঘর নীিতিবেরাধী কনেভনশন
অ যায়ী তথ  িদেত বাধা নই

কাশ : ০১ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বাংলােদশ থেক গত ৫ বছের যসব ভাবশালী অথ পাচার কের িস াপুের ক ািসেনা ব বসায় লি  ও
জয়ুা খেলেছন তােদর শনাে  নেমেছ দক। এেদর স েক তথ  চেয় িস াপুর সরকােরর কােছ িচিঠ
িদেয়েছ নীিত দমন কিমশন।

বহৃ িতবার দেকর মহাপিরচালক (মািন ল ডািরং) এএনএম আল িফেরাজ এ সং া  িচিঠ পািঠেয়েছন।
িস াপুেরর নীিত  দমন বু েরা  (িসিপআইিব)  ধান  উয়ং  হং  েনর মাধ েম সরকােরর কােছ এ িচিঠ
পাঠােনা হয়।

এ ছাড়া অ স ান ও তদে র েয়াজেন একিট িবেশষ িটম িশগিগর িস াপুর যেত পাের বেল জানা
গেছ। খবর সংি  দািয় শীল সেূ র।

এ সে  দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু বেলন, যারা অৈবধ প ায় অথ বািনেয় দেশ স দ গেড়েছন
বা দেশর বাইের পাচার কেরেছন তােদর িব ে  আমােদর িটম কাজ করেছ। কারও মখু দেখ দক তদ
পিরচালনা করেছ না।

  িমজান মািলক
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যার িব ে  িনিদ  অিভেযাগ আসেছ, অ স ােন সত তা পাওয়া যাে  তােদর িব ে ই মামলা হে ।
তদে র ােথ িটেমর সদ রা িবিভ  সং ায় িচিঠপ  আদান- দান করেছন। এিট চলমান কায েমরই
অংশ। কউ নীিত কের পার পােব না বেলও জানান িতিন।

িস াপুর সরকােরর কােছ দয়া দেকর িচিঠেত বলা হেয়েছ, নীিতর িব ে  বাংলােদশ সরকার ‘িজেরা
টলাের ’ নীিত অ সরণ কের চেলেছ। এর অংশ িহেসেব নীিত দমন কিমশন নীিতবাজেদর িব ে
সবা ক অিভযান  কেরেছ।

দেকর কােছ তথ  আেছ, বাংলােদেশর অেনক লাক অৈবধ প ায় অথ উপাজেনর পর তা পাচার কেরেছ।
সং ািটর অ স ান-তদে ও অৈবধ পেথ অিজত অথ িস াপুরসহ বশ িকছু দেশ পাচােরর তথ  উেঠ
এেসেছ।

এভােব স দ অজনকারীেদর মেধ  অেনকেকই ফতার করা হেয়েছ। তারা  ীকােরাি েত বেলেছন,
িস াপুের ি ডসহ অৈবধ উপােয় িবপুল পিরমাণ অথ পাচার কেরেছন। একই সে  িস াপুের ক ািসেনায়
লি সহ জুয়া খলায় এসব অথ তারা ব বহার কেরেছন।

িচিঠেত আরও বলা হয়,  দেকর সিঠক অ স ান ও তদে র ােথ িস াপুেরর ‘ মিরনা- ব’  এবং স
দেশর অ া  ােনর ক ািসেনা েলায় যারা জুয়া (গ া িলং) খেলেছ পাসেপাট ন রসহ তােদর পূণা

তািলকা খুবই েয়াজন।

িস াপুেরর  ক ািসেনা েলােত  বাংলােদিশসহ  িবেদিশ  নাগিরকেদর  মেধ  যারা  জয়ুা  খেলন,  তােদর
পাসেপাট অব ই জমা িদেত হয়।

স কারেণ বাংলােদেশর কতজন নাগিরক তােদর পাসেপাট জমা িদেয় গত ৫ বছের ক ািসেনা-জুয়া খলায়
অংশ িনেয়েছন তােদর পূণা  তািলকা দকেক সরবরাহ করেত িচিঠেত অ েরাধ জানােনা হয়।

এেত বলা হয়, জািতসংেঘর নীিতিবেরাধী কনেভনশেনর ৪৮ ধারার িবধান অ যায়ী দক িস াপুর থেক
এ তথ  পেত কােনা বাধা নই। ই দেশর নীিতিবেরাধী সং া (বাংলােদেশর দক ও িস াপুর নীিত
দমন বু েরা) একই লে  কাজ করেছ।

যৗথভােব নীিত িনমূেল এেক অপরেক সহেযািগতার কথা িচিঠেত উে খ করা হয়। নীিত  ওইসব
লাক ও তােদর অৈবধ কায ম থেক ’ দশেক িনরাপদ রাখার ােথ িস াপুর দকেক সহায়তা করেব

বেল িচিঠেত আশা কাশ করা হয়।

সরকার ১৮ সে র থেক রাজধানীেত ক ািসেনািবেরাধী অিভযােনর মধ  িদেয় ি  অিভযান পিরচালনা
কের আসেছ।  এেত  অেনেকর সংি তা  বিরেয়  আসেছ।  বহৃ িতবার পয  স াট,  খােলদ,  িজ ক
শামীমসহ ২২৪ জনেক ফতার কের কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ।

এেদর অিধকাংশই িঠকাদাির িত ােনর নােম কিমশন বািণজ , অিনয়ম- নীিত, চাঁদাবািজ ও দখলবািজ,
ক ািসেনা  পিরচালনা,  স াসী  কমকা ,  মাদক ব বসাসহ নানা  ধরেনর অপরােধ জিড়ত।  নীিত  কের
অেনেক শত শত কািট টাকা কািমেয় দেশর বাইের পাচার কেরেছন।

দেশ তােদর িক পিরমাণ স দ আেছ তা থম দফায় খুঁেজ বর করার কায ম চলেছ। িবেদেশ পাচার
হওয়া অথ ফরত আনেতও নানাভােব পদে প নয়া হে ।

এ ছাড়া যবুলীেগর সােবক সভাপিত ওমর ফা ক চৗধরুী, ােসবক লীেগর সদ িবদায়ী সভাপিত মা া
কাউসার ও তােদর পিরবােরর সদ , ঢাকা উ র ও দি ণ িসিটর ১২ কাউি লরসহ শতািধক ব ি র
অৈবধ স েদর িবষেয় দক অ স ান করেছ।

এেদর মেধ  প জ দবনাথ, মায়াে ম হােসন রতনসহ ৫ এমিপও আেছন। তােদর অৈবধ স েদর
িব ে  অ স ান চলেছ।

দেকর একিট সূ  জানায়, অ স ান ও তদে র েয়াজেন একিট িবেশষ িটম িশগিগর িস াপুর যেত
পাের। ওই দেশ এখন কারা অব ান করেছন, কারা কত স দ পাচার কেরেছন, কত স দ গেড়েছন
সেরজিমন তদে র জ  ওই িটম যাওয়ার িত িনে ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কিমশেনর অ েমাদেনর পরই তারা স দেশ যােব বেল ধারণা করা হে । বহৃ িতবার যসব তথ  চেয়
িস াপুর সরকােরর কােছ িচিঠ িদেয়েছ সই তথ  ই- মইেল পাওয়া যােব এমনিট আশা করেছ দক। িক
তা পেত যিদ দির হয় তেব িটেমর সদ রা সরাসির িগেয় সই তথ  িনেয় আসেবন।

অথ পাচার রােধ ৪ সদে র উ পযােয়র কিমিট: এিদেক অথ পাচার ঠকােত দেকর মহাপিরচালক
( শাসন), পিরচালক ( শাসন ও মানবস দ), উপ-পিরচালক (অিন  সল) এবং সহকারী পিরচালক
(মানবস দ) সম েয় ৪ সদে র একিট উ পযােয়র িটম গঠন করা হেয়েছ বেল জানা গেছ।

এই িটম দেকর চলমান নীিতিবেরাধী অিভযােন অ স ান ও তদে র য িটম কাজ করেছ তার বাইের
অথ পাচােরর িবষেয় কাজ করেব। দক সিচব মহুা দ িদেলায়ার বখত া িরত ৩১ অে াবেরর এক
িচিঠর মাধ েম এই িটম গঠন করা হয়।

িটমেক িতনিট কমপিরিধ িনধারণ কের দয়া হেয়েছ। এ েলা হল :  মািন ল ডািরং স িকত িবদ মান
আইন,  িবিধিবধান এবং  ২০১৬ সােলর িমউচয়ুাল  ইভ ালেুয়শন িরেপাট (এমইআর) পযােলাচনা  কের

িনিদ  পািরশসহ িতেবদন দািখল করেত হেব।

কিমিট  েয়াজেন  য  কােনা  িবেশষ  মতামত  হণ  করেত  পারেব  এবং  এ  িতেবদন  বাংলা  ও
ইংেরিজেত করেত হেব।
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