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িবিবিস বাংলা 

দুন িতর টাকার েবিশর ভাগ যায় য্াট আর জিমেত 

 
য্াট বািড়র তীকী ছিব 

বাংলােদেশ িত বছর দুন িতর মা েম কী পিরমাণ aথ র্ আয়-েরাজগার করা হয়, েসটার আসেল সিঠক েকােনা ত -uপা  কারo 
কােছ েনi। তেব দুন িত িনেয় েযসব সরকাির-েবসরকাির সং া কাজ কের, তােদর ধারণা ei সংখয্া ল  েকািট টাকার কম নয়। 
 
দুন িতিবেরাধী েবসরকাির সং া া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদেশর িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান জানান, বাংলােদেশ 
দুন িতেক দুিট ভােগ ভাগ করা যায়। eকিট েসবা খােতর দুন িত, ঘুষ িহসােব েযিট বণ র্না করা যায়। eর ফেল যারা েসবা িনে ন, 
তারা িত  হে ন আর কম র্কত র্ারা ঘুষ িনেয় aথ র্ স ি র মািলক হে ন। e রকম দুন িতর ত  িবেশব্র েকােনা েদেশi থােক না। 
 
আেরকিট দুন িত হেলা রুi-কাতলা দুন িত বা বড় ধরেনর দুন িত, যার মে  রেয়েছ রা ীয় েকনাকাটা েথেক শুরু কের সরকাির u য়ন 
ক  বা বায়ন, বােজট বা বায়ন iতয্ািদর মা েম েয দুন িত হয়। েসখােন aেনকগুেলা প  থােক, যার মে  রাজৈনিতক েনতারা, 

সরকাির আমলা, বসায়ী eরা জিড়ত থােকন। 
 
সব র্েশষ 3129 সােলর সূচেক দুন িতর িদক েথেক শীষ র্ 291িট েদেশর মে  বাংলােদেশর aব ান িছল 24তম। 
 
3112 সাল েথেক 3116 সাল পয র্  শীষ র্ দুন িত  েদেশর তািলকায় eক নমব্ের িছল বাংলােদশ। 3123 সাল েথেক চালু হoয়া 
নতুন দুন িতর ধারণা সূচেকর তািলকায় শীষ র্ না হেলo থম িবশিট েদেশর মে  বাংলােদেশর নাম থাকেছ। 
 
িক  দুন িতর মা েম আয় করা eসব aেথ র্র কী হয়? তার কতটা বাংলােদেশ বহৃত হয় আর কতটা েদেশর বাiের চেল যাে ? 
eসব aথ র্ িক েদেশর aথ র্নীিতেত েকােনা রকম aবদান রােখ? 
 
েকাথায় যায় eসব aথ র্ : বাংলােদশ iনি িটuট aব েডেভলপেম  ািডেজর গেবষক নাজনীন আহেমদ জানান, aৈবধভােব 
uপািজর্ত aৈবধ আেয়র eকিট aংশ েদেশর েভতেরi থােক, আেরকিট aংশ নানাভােব েদেশর বাiের পাচার হেয় যায়। 
 
িতিন বেলন, দুন িতর মা েম uপািজর্ত েয টাকা-পয়সা েদেশর েভতের েথেক যায়, তার eকিট বড় aংশ খরচ হয় য্াট বা জিম 
েকনার েপছেন। 
 
'aেনক সময় eসব স ি  েকনা হয় ী, স ান বা সব্জনেদর নােম। েদখা যায়, তােদর নােম হয়েতা েকােনা টয্া  িরটান র্ েদয়া হয় 
না, ফেল eসব স ি র িহসাব সরকােরর কােছo আেস না। আবার aেনক সময় eগুেলা পািরবািরক uপহার িহসােবo দািব করা 
হয়।' 
 



সরকািরভােবo বােজট েঘাষণার সময় 'কােলা টাকা' বেল পিরিচত eসব aৈবধ aথ র্ আবাসন খাত বা েশয়ার বাজােরর িবিনেয়াগ 
করার সুিবধা েদয়া হেয়েছ, েযখােন সরকািরভােবi িন য়তা েদয়া হয় েয, aেথ র্র uৎস জানেত চাoয়া হেব না। 
 
ফেল েদেশর েভতের থাকা দুন িতর েবিশর ভাগ aথ র্ জিম eবং য্াট েয় য় হয় বেল মেন কেরন িবে ষকরা। 
 
বাংলােদশ াংেকর কম র্কত র্ারা জানান, আেগ eকসময় 'কােলা টাকা' িদেয় স য়প  বা াংেক eফিডআর কের রাখা হেতা। তেব 
eখন স য়পে  িটআieন বা তামূলক করা আর াংেক নজরদাির েবেড় যাoয়ায় eসব খােত 'কােলা টাকার' িবিনেয়াগ বণতা 
িকছুটা কেমেছ। 
 
দুন িতর মা েম uপািজর্ত aেথ র্ aেনেক সব্ণ র্াল ার, মূ বান সাম ী য়, বসায় িবিনেয়াগ iতয্ািদ খােতo খরচ হেয়েছ। 
 
আর দুন িতর মা েম uপািজর্ত বড় aংেকর aথ র্ েদেশর বাiের পাচার হেয় যায় বেল বলেছন aথ র্নীিতিবদ নাজনীন আহেমদ। 
 
ei aথ র্ েদেশর aথ র্নীিতেত  
 
কতটা ভূিমকা রােখ? 
 
িটআiিবর িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান eবং িবআiিডeেসর গেবষক নাজনীন আহেমদ জানান, aেনেক দািব করেলo 
আসেল দুন িতর মা েম uপািজর্ত aথ র্ aথ র্নীিতেত েতমন েকােনা ভূিমকা রােখ না। বরং eে ে  যিদ দুন িত না হেতা, তাহেল 
েদেশর aথ র্নীিতর জ  েসটা aেনক েবিশ uপকারী হেতা। 
 
িটআiিবর িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান বেলন, িবশব্ াংেকর গেবষণায় েদখা েগেছ, জাতীয় আেয়র বৃি  েযভােব বাড়েছ, 
েসখােন যিদ দুন িত না হেতা, তাহেল কমপে  িতন েথেক চার শতাংশ জাতীয় আয় বৃি  েপত। 
 
'eেত েকােনা েকােনা ি র aৈবধ স দ হে , িক  েযেহতু eগুেলা েঘাষণা করা হয় না, ফেল eর িবপরীেত রা  েকােনা কর পায় 
না। ফেল eসব স দ রা  বা জনগেণর েকােনা কােজ লােগ না। দুন িতর টাকায় oi ি  বা পিরবােরর িনেজর লাভ হেলo eিট 
েদেশর aথ র্নীিতেত আসেল েকােনা aবদান রােখ না।' 
 
নাজনীন আহেমদ বেলন, 'aেনেক দুন িতর টাকায় মসিজদ কেরন বা ল-মা াসায় দান কেরন। িক  িতিন েয দুন িত কের ei aথ র্ 
uপাজর্ন কেরেছন, েসটা করা না হেল aেনক েবিশ মানুষ uপকৃত হেত পারত।' 
 
িতিন বেলন, 'দুন িতর টাকার eকটা aংশ ঘুেরিফের aথ র্নীিত আসেত পাের। িক  দুন িতর aথ র্ aথ র্নীিতেত eেস যতটা uপকার 
হে , েসটা না হেয় ƣবধ পেথ হেল aেনক েবিশ uপকার হেতা। তাহেল েসi টাকা সামািজক ক ােণ য় হেত পারত, সমব ন 
হেতা। িক  দুন িতর কারেণ uপািজর্ত aথ র্ েথেক oi ি  লাভবান হে ন, িক  রা  বা সমােজর েকােনা uপকার হে  না।' 
 
দুন িতর মা েম aেথ র্র বড় eকিট aংশ েদেশর বাiেরo পাচার হেয় যাে  বেল জানান িম. iফেতখারু ামান। 
 
aথ র্পাচার 
 
বাংলােদশ াংেকর ফাi াি য়াল iে িলেজ  iuিনট জািনেয়েছ, বাংলােদশ েথেক আমদািন, র ািন, হুি  eবং েসেক  েহােমর 
নােম েগাপেন aথ র্পাচােরর ঘটনা ঘটেছ। 
 
e িনেয় গত বছর eকিট গেবষণাপ  কাশ কেরেছন বাংলােদশ iনি িটuট aব াংক ােনজেমে র a াপক শাহ েমা. আহসান 
কিবর। 
 
েসখােন িতিন uেল খ কেরেছন, েদশ েথেক মূলত চারিট েকৗশেল িবেদেশ aথ র্পাচার করা হে । eগুেলা হেলা আমদািন-র ািনেত 
প  o েসবার oপর aিতির  বা কম iনভেয়িসং বা মূ  েদখােনা। িশপেমে র oপর আ ার o oভার iনভেয়িসং করা। আমদািন-



র ািনেত বহু ধরেনর iনভেয়িসং করা eবং প  o েসবা স েক র্ িম া বণ র্না েদoয়া। 
 
aথ র্াৎ র ািন কের eকেশা টাকা েপেল েসখােন েদখােনা হে  আিশ টাকা। আবার আিশ টাকার আমদািন করা হেল েদখােনা হে  
eকেশা টাকা। ei aিতির  aথ র্ িবেদেশi েথেক যাে । 
 
aেনক সময় সরকাির েণাদনা েপেত র ািন মূে  েবিশ মূ  েদখােনা হয়। ƣবেদিশক বািণেজয্র পাoনা পিরেশােধর ে ে  
aসাম  থােক। েযসব প  আমদািনেক কম শু  িদেত হয়, েসগুেলার মূ  েবিশ েদখােনা হয়। 
 
' াংক কম র্কত র্ােদর পে  েতা িতিট পে র দাম যাচাi বাছাi করা স ব নয়। আর েসটা করার জ o তারা েবিশ আ হী হন না, 
কারণ তাহেল তােদর াহক হারােত হেত পাের। ফেল eটা খুব eকটা েঠকােনা যাে  না।' িবিবিসেক বলিছেলন শাহ েমা. আহসান 
হািবব। 
 
িবেদেশ aথ র্ পাচােরর আেরকিট বড় uৎস 'েসেক  েহাম।' 
 
া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদেশর িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান বেলন, 'eে ে  েতা েঘাষণা িদেয় টাকা িনেয় যাoয়া 

হয় না। েগাপেন িনেয় যাoয়া হে , যা েবিশর ভাগ সময় ধরাi স ব হয় না। না হেল েদখুন, মালেয়িশয়ার েসেক  েহাম ে া ােমর 
বড় eকিট aংশ বাংলােদিশরা িনেয়েছন।' 
 
কানাডা, যু রা সহ iuেরােপর েদশগুেলােতo eভােব aথ র্ সিরেয় িনেয় aেনেকi িদব্তীয় eকিট িঠকানা ƣতির করেছন। িবেদেশ 
েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা বা িচিকৎসার নােমo aথ র্পাচােরর ঘটনা ঘটেছ বেল জানান গেবষকরা। 
 
ড. iফেতখারু ামান বেলন, সুiস াংেক িবিভ  েদেশর মানুেষর গত eক দশক ধের েয aথ র্লি  হে , েসখােন বাংলােদিশেদর 
সংখয্া িক  eখন িবেশব্ সবেচেয় েবিশ। 
 
বাংলােদশ াংেকর ফাi াি য়াল iে িলেজ  iuিনট বলেছ, েযেহতু িবেদিশ াংেক যাoয়া বাংলােদিশেদর eসব aেথ র্র ত  
সহেজ পাoয়া যায় না, তাi eে ে  নজরদািরo পুেরাপুির করা স ব হয় না। সিঠক তে র aভােব মামলা করা যায় না। আবার 
মামলার েয়াজনীয় ত মাণ না থাকেল িবেদিশ সরকারগুেলা দুন িতর মা েম পাঠােনা aেথ র্র িবষেয় েকােনা ত  িদেত চায় না। 
 
ফেল িবেদেশ aথ র্পাচােরর েবিশর ভাগ ে ে i আসেল েকােনা পদে প েনয়া স ব হয় না বেল কম র্কত র্ারা বলেছন। 
 
দুন িতর টাকা সনা  
 
\ হকরা যায় কী? 
 
u ত েদশগুেলােত দুন িতর aথ র্ বা কােলা টাকা দমেন 'ফেলা  মািন' বেল eকিট রীিত চালু রেয়েছ। eর মা েম টাকার uৎস 
শনা  করার মা েম দুন িত  ি েত শনা  করা হয়। 
 
িটআiিবর িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান বেলন, 'আমােদর আiেন শতভাগ না হেলo aেনক িবধান রেয়েছ। িক  eখােন 
aিনয়েমর বা দুন িতর eমন ািত ািনকীকরণ হেয়েছ েয, যারা eসব aথ র্ খুেঁজ েবর করেবন, তারাi নানাভােব দুন িতর সে  জিড়েয় 
েগেছন। ফেল আiন থাকেলo েসটার বা বায়ন িঠকভােব হয় না, ফেল দুন িতo ব  হয় না।' 
 
'আমােদর েদেশ aৈবধভােব uপািজর্ত aথ র্ বহার করা েতা কিঠন নয়। eখােন টয্া  েদয়া না হেল তােক েতা ধরাi হয় না। aেথ র্র 
uৎস কী, েসটাo েজারােলাভােব জানেত চাoয়া হয় না।' 
 
'ফেল দুন িতর টাকার বহার বে র েয পিরেবশ থাকা uিচত, েসi পিরেবশটাi eখােন ƣতির হয়িন।' বেলন িটআiিবর িনব র্াহী 
পিরচালক ড. iফেতখারু ামান। িবিবিস বাংলা 
 


