
অবৈধ অভিৈাসী আনয়ন 
সংক্ান্ত কেসগুল�ালে অর্থ 
ভৈষয়ে েদলন্তর পদ্ধভেগুল�া 
ৈ্যৈহার সম্পলে্থ  ৈ্যৈহারোরীলদর 
জন্য এেটি প্ারভভিে ভনলদ্থ ভিো

অবৈধ অভিৈাসী আনয়লনর 
কেসগুল�ালে অলর্থর প্ৈাহ অনসুরণ 
সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা



মানৈ পাচার, অবৈধ অভিৈাসী আনয়ন এৈং সংভলিষ্ট আন্তজ্থ াভেে অপরাধ 
সংক্ান্ত ৈাভ� প্ভক্য়া (ৈাভ� প্ভক্য়া) ২০০২ সাল� প্ভেভঠিে হয় এৈং এটি 
এেটি কবেচ্াম�ূে ও ৈাধ্যৈাধেোহীন আঞ্চভ�ে পরামি্থ গ্রহলণর প্ভক্য়া 
কেখালন অল্রেভ�য়া এৈং ইল্ালনভিয়া সরোর কেৌরিালৈ সিাপভের দাভয়ত্ব 
পা�ন েলর এৈং ৪৫টির কৈভি কদি ও সংস্া এর সদস্য।

এই নীভে ভনলদ্থ ভিো সংক্ান্ত প্লনের জন্য ভনলচর ঠিোনায় ৈাভ� প্ভক্য়ার 
আঞ্চভ�ে সহায়ো েম্থেে্থ ার (RSO) সালর কোগালোগ েরলে হলৈ:

ইলমই�: info@rso.baliprocess.net  
RSO ওলয়ৈসাইট: www.baliprocess.net/regional-support-office
২০১৮ সাল�র জ�ুাই মালস প্োভিে। 

গ্রাভিে ভিজাইন েলরলে অল্রেভ�য়ান সরোর বেরাষ্ট্র ভৈিাগ।

এই নীতি তনর দ্ে তিকাটি কসসে� কদিগুল�া ৈ্যৈহার েরলে 
পারলৈ োরা ৈাভ� প্ভক্য়া অনসুরণ েলর, কসইসালর 
কসসে� কদিও ৈ্যৈহার েরলে পারলৈ োরা জাভেসংলের 
আন্তজ্থ াভেে সংেৈদ্ধ অপরাধ ভৈলরাধী েনলিনিন 
(সংেৈদ্ধ অপরাধ েনলিনিন) এৈং এর দটুি সমূ্পরে 
ভৈধান, স্�পলর, সমদু্রপলর এৈং আোিপলর অভিৈাসী 
পাচার ভৈলরাধী ভৈধান; এৈং মানৈ পাচার, ভৈলিষে 
নারী ও ভিশু পাচার প্ভেলরাধ, দমন ও িাভতি সংক্ান্ত 
ভৈধান বোক্ষর েলরভন এৈং/অরৈা সমর্থন েলরভন। এই 
নীভে ভনলদ্থ ভিোয় ৈ্যৈহৃে পভরিাষাগুল�া উভলিভখে ভেনটি 
আন্তজ্থ াভেে উপাদালনর সালর েরাসভিৈ সঙ্গভে রক্ষা 
েরলৈ। েলৈ অনৈুালদর উলদেলি্য, েনলিনিন এৈং এর 
ভৈধানগুল�ার আনঠুিাভনে অনৈুাদলে এই নীভে ভনলদ্থ ভিোয় 
ৈ্যৈহৃে পভরিাষাগুল�ার জন্য পলয়ন্ট অৈ করিালরন্স 
ভহলসলৈ ৈ্যৈহার েরলে হলৈ।



i

কৃতজ্ঞতা
এই নীতি তনর দ্ে তিকাটি প্রস্তুি করেরে বাতি প্রতরিয়াে স্স্যগণ, এবং এরি ননিৃত্ব ত্রয়রে  
বাতি প্রতরিয়াে নীতি তনর দ্ে তিকাে খসড়া প্রস্তুি কতিটি, যা তনরে উতলিতখি স্স্যর্ে তনরয় 
গঠিি হরয়রে:

ইউসতি্তি আধ্যাকিনা,
আন্তর্াততক সম্পদ পুনরুদ্ার তিষয়ক ডেপুটি ডেে,অ্াসসট তরকভাতর 
ডসন্ার (PPA), অ্াটতন্-ডরনাসরসের অতিস,ইস্াসনতিয়া  
(ডকা-ডেয়ার)

তকোন বাটিাে,
কাউসসেের (আইনী), আন্তর্াততক অপরাধ িাখা,
স্বরাষ্ট্র তিভাগ, অস্রেতেয়া (ডকা-ডেয়ার)

নিাঃ নিাসরিি আিী তিতিএি (বাে),
অতততরক্ত এসতপ তিসিষ অপরাধ (পুতেি সদর দিতর),
িাংোসদি পুতেি, িাংোসদি

িাতেয়া নোরেতন ি্যাংরকা,,
তিসিষ সেকারী,
অতভিাসী শ্রতিকসদর রন্ সতেসির কার্ােয়,
পররাষ্ট্র তিভাগ, তিতেপাইন

হ্যারেি েয় িানং,
আইন কিক্ত্া,
অতভিাসী শ্রতিকসদর রন্ সতেসির কার্ােয়, পররাষ্ট্র তিভাগ, তিতেপাইন

েতটিকা ্াওড়়ুয়াং,
ডিাকদ্দিা তিভাসগর পতরোেক
িাতন েন্াতরং তিসরাধী অতিস, থাইে্ান্

তসতেউট উইওরয়ক,
তসতনয়র তদন্তকারী, আন্তর্াততক সেসরাতগতা তিভাগ
িাতন েন্াতরং তিসরাধী অতিস, থাইে্ান্

তরিস ব্যাট,
িাতন েন্াতরং তিসরাধী এিং সন্তাসিাসদর কাউন্ার িাইনাতসেং সংক্ান্ত 
পরািি্দাতা রাততসংসের িাদক ও অপরাধ তিষয়ক দপ্তর

িাইরকি নিটি,
আইন প্রসয়াগকারী উপসদষ্া,
িাতন েন্াতরং তিসরাধী সোয়তা দে, স্বরাষ্ট্র তিভাগ, অস্রেতেয়া 

নেরবকা তিিস,
সেকারী পতরোেক,
িানি ডোরাোোন ও িানি পাোর তিভাগ, স্বরাষ্ট্র তিভাগ, অস্রেতেয়া

এই নীতত তনসদ্তিকা সম্পসক্ তরজ্ঞাসাগুসো bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au ঠিকানায় পাঠাসত েসি

কৃ
ত
জ্ঞ
ত
া



অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকাii



iii

ভূতিকা 
২০০২ সারি প্রতিষ্ািারেে িে নেরক, িানব িাোে, অববধ অতেবাসী আনয়ন, এবং সংতলিষ্ট 
আন্তেদে াতিক অিোধ সংরিান্ত বাতি প্রতরিয়া (বাতি প্রতরিয়া) িানব িাোে, অববধ অতেবাসী 
আনয়ন, এবং সংতলিষ্ট আন্তেদে াতিক অিোরধে িতেণতি সম্পরকদে  আঞ্চতিক িযদোরয় সরেিনিা 
সতৃষ্ট করেরে, এবং প্রতিতরিয়া নকৌিি এবং বাস্ততবক সহায়িা তবকাি ও বাস্তবায়ন করেরে। 
ইর্ারনতিয়া এবং অর্রেতিয়াে সহ-সোিতিরত্বে এই বাতি প্রতরিয়ারি ৪৮ এে নবতি স্স্য 
েরয়রে, যার্ে িরধ্য েরয়রে োতিসংরেে িেণােথী তবষয়ক হাই কতিিনাে (UNHCR), 
আন্তেদে াতিক অতেবাসন সংস্া (IOM) এবং োতিসংরেে িা্ক ও অিোধ তবষয়ক ্প্তে 
(UNODC), আরো েরয়রে করয়কটি িযদেরবক্ষক ন্ি এবং আন্তেদে াতিক সংস্া।

২০১৬ সাসের িাসে্ অনতুঠিত ষঠি িাতে প্রতক্য়া আঞ্চতেক িন্তীসদর সসমেেসন, িন্তীগণ িানি পাোর এিং অবিধ অতভিাসী 
আনয়সনর ডষেসরে আতথ্ক সুতিধা প্রাতপ্তর উসদ্দসি্ করা িাতন েন্াতরংসক অপরাধ তেসসসি তিসিেনা কসর ডিৌরদাতর ি্িস্া 
গ্রেণ করার ডষেসরে রাসষ্ট্রর দায়িদ্তার গুরুত্ব উপেতধি কসরন, এিং সুপাতরি কসরন ডর িানি পাোর সংক্ান্ত িাতে প্রতক্য়া 
ওয়াতক্ং গ্রুপ (ওয়াতক্ং গ্রুপ) ডরন এই তিষসয় প্রতিষেসণর ি্িস্া কসর এিং আঞ্চতেক তনসদ্তিকা প্রস্তুত কসর। পরিততীসত 
২০১৬ সাসের ডি িাসস, ওয়াতক্ং গ্রুপ িাতে প্রসসস িসোতয়ং দ্া িাতন ডিারাি এর আসয়ারন কসর, ডরখাসন প্রস্াি করা 
েয় ডর ওয়াতক্ং গ্রুপ একটি আঞ্চতেক নীতত তনসদ্তিকা (নীতত তনসদ্তিকা) এিং িানি পাোর সংক্ান্ত িািোয় অথ্ 
তিষয়ক তদসন্তর পদ্তত ি্িোর তিষয়ক সংতলিষ্ ডরেইতনং িতেউে প্রস্তুত করসি।

২০১৬ সাসের ডি িাসস, এর তবিতীয় িাতষ্ক বিঠসক ওয়াতক্ং গ্রুপ এই প্রস্াি তনসয় সািসন অগ্রসর েসত সমেত েয় রা 
২০১৬-১৭ এর রন্ িসরায়াে্ ওয়াক্ প্্ান এর অধীসন করা েসি এিং তনসদ্তিকাটির খসড়া বততরর রন্ ইস্াসনতিয়া 
এিং অস্রেতেয়া সরকাসরর সে-সভাপততসত্ব একটি খসড়া প্রস্তুতকারক কতিটি গঠন কসর। অস্রেতেয়া, িাংোসদি, 
ইস্াসনতিয়া, তিতেপাইন, থাইে্ান্ এর অ্াতন্-িাতন েন্াতরং এিং িানি পাোর তিষয়ক তিসিষজ্ঞগণ এিং রাততসংসের 
িাদক ও অপরাধ তিষয়ক দপ্তর (UNODC) এর সিন্বসয় এই খসড়া প্রস্তুতকারক কতিটি গঠিত েয়।  
এই তনসদ্তিকার খসড়া সংস্করণ িাতে প্রতক্য়ার সদস্ এিং পর্সিষেকগসণর তেতখত িন্তসি্র রন্ সরিরাে করা েয় 
এিং ২০১৭ সাসের ২৩-২৪ ডি ইস্াসনতিয়ার িাতেসত অনতুঠিত িাতে প্রতক্য়া পরািি্ কিি্াোয় পূণর্ূসপ আসোতেত েয়। 
পরিততীসত তনসদ্তিকাটি েূড়ান্ত করা েয় এিং ২০১৭ সাসের অস্ািসর অনতুঠিত িাতে প্রতক্য়া এে েক গ্রুপ তসতনয়র 
কিক্ত্াসদর বিঠসক অনসুিাতদত েয়।

এই তনসদ্তিকাটি ডস্বচ্ািেূক, িাধ্িাধকতােীন এিং িাতে প্রতক্য়া সদস্ রাসষ্ট্র িানি পাোসরর তদন্ত ও তিোসরর রন্ 
দায়িদ্ আইন ও তিোর তিভাসগর কিক্ত্াসদর রন্ একটি ডরিাসরসে টুে তেসাসি ি্িোসরর রন্।
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আদ্ষেরা ও িব্দ সংসষেপ 

ARIN-AP অ্াসসট তরকভাতর ইসন্রাএসরতসে ডনটওয়াক্ - এতিয়া প্াতসতিক

ASEAN অ্াসসাতসসয়িন অি সাউথইস্ট এতিয়ান ডনিনস

Bali Process িানি পাোর, অবিধ অতভিাসী আনয়ন এিং সংতলিষ্ আন্তর্াততক অপরাধ 
সংক্ান্ত িাতে প্রতক্য়া

FATF দ্া তিনাতসেয়াে অ্াকিন টাস্ক ডিাস্

FIU তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসে ইউতনট

ILO আন্তর্াততক শ্রি সংস্া

IOM ইন্ারন্ািনাে অগা্নাইসরিন ির িাইসগ্রিন

MOU সিস�াতা স্ারক

NGO ডিসরকাতর সংগঠন

সংেবদ্ধ অিোধ 
কনরেনিন

আন্তর্াততক সংেিদ্ অপরাসধর তিরুসদ্ রাততসংসের কনসভনিন

RSO িাতে প্রতক্য়ার আঞ্চতেক সোয়তা অতিস
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তনি্ােী সার-সংসষেপ
িানি পাোর করা গুরুতর িানিাতধকার েঙ্ঘন সংক্ান্ত একটি গুরুতর অপরাধ। এটি সংেিদ্ অপরাসধর অন্তি 
োভরনক ি্িসাতয়ক িসেেও িসট। এটি তিশ্বি্াপী অবিধ আসয়র তবিতীয় িৃেত্তি উৎস তেসসসি অনিুান করা েয়, ডকিে 
িাদক পাোর এসক োতড়সয় ডগসে।১ আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার ধারণািসত রিরদতস্িেূক শ্রি এিং িানি পাোর তিশ্বি্াপী 
িেসর ১৫০ তিতেয়ন িাতক্ন েোসরর একটি খাত।২

ক্িিধ্িানভাসি িানি পাোসরর ি্াপকতা এিং এর গুরুতর প্রভাি প্রকাি েওয়ার পরও তিশ্বি্াপী িাতস্ প্রসয়াসগর িারো 
কি রসয় ডগসে। অসথ্র প্রিাে অনসুরণ করা অবিধ িনুািার প্রিাে তেতনিত করসত, অপরাধী ও ভুক্তসভাগীসদর িনাক্ত 
করসত, িািো পতরোেনায় সোয়ক েসি এিন প্রিাণ সংগ্রে করসত, এিং অপরাধীসদর ডনটওয়াক্সক অবিধ িনুািা অর্ন 
ডথসক িতঞ্চত করার উসদ্দসি্ সম্পদ রব্দ করসত সাোর্ করসি। এই নীতত তনসদ্তিকাটিসত ‘অথ্সক অনসুরণ’ পদ্তত—িাতন 
েন্াতরং তিসরাধী এিং সম্পদ পুনরুদ্ার ডকৌিসের সাোসর্ আইন প্রসয়াগকারী সংস্ার প্রতততক্য়া ডরারদার করার উপায় 
তনসদ্তিত েসয়সে। 

তিনাতসেয়াে অ্াকিন টাস্ক ডিাস্ (FATF) এর তনসদ্িনা অনরুায়ী এিং তিতভন্ন রাততসংে কনসভনিন অনরুায়ী িাতন েন্াতরং 
এর তিরুসদ্ েড়াই করা এিং িািো পতরোেনা করা রাসষ্ট্রর দাতয়ত্ব। এগুসোর িসধ্ রসয়সে িাতন েন্াতরং সংক্ান্ত তিসৃ্ত 
অপরাসধর রন্ আইনী পদসষেপ গ্রেণ এিং অপরাধেধি িুনািা আটসক রাখা, রব্দ করা এিং িাসরয়াপ্ত করার রন্ 
কার্করী িাসনি্িস্া প্রততঠিা করা। 

এই নীতত তনসদ্তিকাটি িাতে প্রতক্য়ার সদস্ রাষ্ট্রগুসোর অতভজ্ঞতা ডথসক প্রাপ্ত িাতন েন্াতরং এর প্রতক্য়া এিং অপরাধী 
ডনটওয়াক্গুসোর ি্িহৃত প্রেতেত পদ্ততগুসো িণ্না কসর। ‘অসথ্র প্রিাে অনসুরণ’ প্রতক্য়ায় তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসে 
ইউতনটগুসো (FIUs) ডর ডকন্দীয় ভূতিকা পােন কসর তা অনধুািন করসত ডপসর এই তনসদ্তিকাটিসত আইনী ও তিোতরক 
সংস্াগুসোর সাসথ FIUs এর সেসরাতগতা িতৃদ্র টিপস সরিরাে করা েসয়সে। এোড়াও এই তনসদ্তিকাটিসত আন্তর্াততক 
সেসরাতগতা ি্িস্া ি্িোর, এিং সসি্াত্তি প্রেেন সংক্ান্ত পরািি্ এিং ডকস স্টাতেসে অথ্ সংক্ান্ত তদন্ত পতরোেনার িেূ 
ধাপসিেূ িণন্া করা েসয়সে।

এই তনসদ্তিকাটি িানি পাোসরর অপরাসধর সাসথ েড়াই করার রন্ কত্াি্তক্তরা ডর টুেতকট ি্িোর করসে তা সম্প্রসারসণ 
সোয়ক ডরিাসরসে তেসসসি সরিরাে করা েসয়সে, ডরখাসন এই অথ্বনততক িাস্িতাসক তুসে ধরা েসয়সে ডর এই অপরাধ 
িনুািার রন্ই করা েসচ্। এটি িাতে প্রতক্য়ার রন্ একটি নতুন েষে্, এিং এটি আন্তর্াততক অপরাধসক িাধাগ্রস্ করার 
রন্ এিং অপরাধীসদর কাসে ডরটি সিসেসয় ডিতি িেূ্িান—তাসদর িনুািাসক েষে্ িানাসনার রন্ অথ্ তিষয়ক তদসন্তর 
পদ্তত ি্িোর করার গুরুত্ব তিশ্বি্াপী স্বীকৃত েওয়ার সাসথ সঙ্গততপূণ।্৩

১ http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor
২ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
৩ উদােরণস্বরূপ, FATF, FATF-এর িসতা আঞ্চতেক কত্ৃপষে এিং রাষ্ট্রসিেূসক িানি পাোর এিং আধুতনক দাসসত্বর সাসথ সংতলিষ্ অসথ্র প্রিাে িাধাগ্রস্ 

করার প্রসেষ্া ডরারদার করসত তিতভন্ন পদসষেপ গ্রেসণ উৎসাতেত কসর ২০১৬ সাসের ২০ তেসসম্বর রাততসংসের তনরাপত্তা পতরষদ এটির সি্প্রথি 
ডরসরােু্ িন (২৩৩১) ইসু্ কসর।
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ডসকিন ১: ডরৌতক্তক ি্াখ্া
১.১ ‘অেদেরক অন়ুসেণ কো’ বিরি কী ব়ুঝায়? 
অথ্ েসচ্ সংেিদ্ অপরাসধর প্রাণ। সিসয়র সাসথ সাসথ অপরাধ আসরা রটিে এিং আন্তর্াততক ধরসনর েসয় উসঠসে, এিং 
অপরাধীরা অপরাসধর িনুািা েতুকসয় রাখসত তনত্ নতুন উপায় খুসঁর ডির করসে। প্রতততক্য়াস্বরূপ, আইনী ও তিোতরক 
সংস্াগুসো গুরুতর ও সংেিদ্ অপরাধিেূক তক্য়াকোসপর সাসথ েড়াই করসত ক্িি ‘অথ্সক অনসুরণ’ করার পদ্তত ডিসে 
তনসচ্। এসষেসরে একটি অপরাসধর অথ্ সংতলিষ্ তিষসয় িসনাসরাগ ডদয়া েয়।

অথ্ তিষয়ক তদন্ত েসচ্ ডরসকাসনা ি্তক্ত, ডগাঠিী িা ি্িসার অথ্-সম্পদ সংক্ান্ত তদন্ত। অথ্ তিষয়ক তদসন্তর িেূ েষে্ 
েসচ্ অপরাধীসদর তেতনিত করা এিং তিোসরর আওতায় আনা এিং অপরাধেধি সম্পদ পুনরুদ্ার করার েূড়ান্ত েষে্ 
তনসয় সস্ে করা অপরাধিেূক তক্য়াকোপ েোকােীন অসথ্র প্রিাে িনাক্ত করা এিং ডরকে্ করা। অসথ্র উৎসসিেূ, 
সুতিধাসভাগী, কখন অথ্ গ্রেণ করা েসয়সে, এিং ডকাথায় ডসটি সংরষেণ িা তেসপাতরট কসর রাখা েসয়সে, এগুসোর িসধ্র 
ডরাগসূরে ডথসক অপরাধিেূক তক্য়াকোপ সম্পসক্ িেূ্িান তথ্ প্রিাণ পাওয়া রায়।

‘অথ্ অনসুরণ’ পদ্ততর দটুি িেূ উপাদান রসয়সে: অ্াতন্-িাতন েন্াতরং ডকৌিে এিং সম্পদ পুনরুদ্াসরর পদ্ততসিূ্ে। 
িাতন েন্াতরং েসচ্ অবিধ উপাসয় অতর্ত অসথ্র পতরেয়, উৎস, িাতেকানা অথিা গন্তি্ েুতকসয় রাখার উসদ্দসি্ 
অপরাধেধি অথ্ তনসয় তেে করার ডিৌরদাতর অপরাধ। সম্পদ পুনরুদ্ার েসচ্ সকে প্রকার অপরাধেধি সম্পদ সম্পসক্ 
তদন্ত করা, সম্পদ রব্দ করা এিং িাসরয়াপ্ত করা।

১.২ অথ্সক ডকন অনসুরণ করা েয়?
অন্ান্ সংেিদ্ অপরাসধর িসতাই িানি পাোসরর ডনটওয়াক্গুসো নানাতিধ িাতন েন্াতরং ডকৌিে ি্িোর কসর তাসদর 
িনুািার ডিআইনী উৎস েতুকসয় রাসখ এিং সিেভাসি তাসদর ি্িসা োতেসয় রায়। তাই, িানি পাোর সংক্ান্ত ডকসগুসোয় 
‘অথ্ অনসুরণ’ পদ্তত গ্রেণ করার তকেু সুতিধা রসয়সে।

• িানি পাোসরর সাসথ সংতলিষ্ অসথ্র প্রিাে তেতনিত করা তদন্তকারীসদর একটি অপরাধী ডনটওয়াসক্র সদস্ ও 
ভুক্তসভাগীসদর িনাক্ত করসত এিং তিোতরক কাসরর রন্ সোয়ক প্রিাণাতদ সংগ্রে করসত সাোর্ কসর।

- এটি ভুক্তসভাগীসদর সাষে্ প্রদাসনর উপর তনভ্রতা তকেুটা কতিসয় আনসত সাোর্ কসর।

- এোড়াও এটি ডকাসনা ডিআইনী ডনটওয়াসক্র িেূ সদস্ এিং সুতিধাসভাগী, কারা োভিান েয়, তকন্তু অপরাধ 
ডথসক তনসরসদর আড়াে কসর রাসখ, তাসদর তেতনিত করসত সাোর্ কসর।

• িাতন েন্াতরং অপরাধ িানি পাোসর রতড়ত অপরাধীসদর তিরুসদ্ তিোতরক কার্ পতরোেনার আসরকটি সুসরাগ কসর 
ডদয়। এটি তখন কাসর োসগ রখন িানি পাোসরর অপরাসধর তিরুসদ্ সিেভাসি তিোতরক কার্ পতরোেনার রন্ 
পর্াপ্ত প্রিাণ থাসক না। এটি অন্ান্ অথ্ সংক্ান্ত তিতধিাো েঙ্ঘসনর কথাও উস্াতেত করসত পাসর।

• েধি সম্পদ িাসরয়াপ্তকরসণর িসে প্রততিন্ধকতা সৃতষ্ েসত পাসর, ডরসি অপরাধী কারাসভাগ করসত এই আত্মতিশ্বাস 
তনসয় রারী েসয় রায় ডর তারা োড়া পাওয়ার পর তাসদর অপরাধিূেক তক্য়াকোসপর িাধ্সি অতর্ত িনুািা তাসদর 
রন্ েভ্ েসি, তাসদরসক তনরুৎসাতেত করসি।

• িানি পাোর ডথসক অতর্ত অথ্ িাসরয়াপ্ত করার িসে প্রাপ্ত িনুািা পুনরায় অপরাধিেূক কিক্াসন্ তিতনসয়াগ করা 
িাধাগ্রস্ েয় এিং ডসই সম্পদ পাোর-তিসরাধী প্রসেষ্ার উন্নয়সন এিং ভুক্তসভাগীসদর সোয়তা করসত ি্িোর করা 
রায়।

• ডদাষী সাি্স্ না কসর সম্পদ িাসরয়াপ্ত করার ডকৌিে িাস্িায়ন৪
4 িানি পাোরসে িেৃৎ পতরসসরর অপরাসধর িোিসে 

উসলেখসরাগ্ উন্নততর কারণ েসত পাসর। এই পদসষেপগুসোর িাধ্সি রাষ্ট্র ডকাসনা অপরাসধর দাসয় ডদাষী সাি্স্ করা 
োড়াই ডসসি ি্তক্তসদর তনিানা করার সুসরাগ কসর ডদয় রারা অপরাধিেূক তক্য়াকোপ ডথসক িনুািা অর্ন কসর 
তকন্তু তনসরসদরসক দসূর সতরসয় রাসখ।

৪ দটুি উপাসয় অপরাধেধি সম্পদ পুনরুদ্ার করা ডরসত পাসর: ডদাষী সাি্স্ কসর পুনরুদ্ার, রার িাধ্সি ডকাসনা অপরাসধর সাসথ সংতলিষ্ সম্পদ ডসই 
অপরাসধর রন্ ডদাষী সাি্স্ করার পর পুনরুদ্ার করা েয়; এিং ডদাষী সাি্স্ না কসর পুনরুদ্ার (িা তসতভে), রার িাধ্সি অপরাসধর রন্ 
ডদাষী সাি্স্ না কসরই অপরাসধর সাসথ সংতলিষ্তা থাকার সস্সে সম্পদ রব্দ করা রায় এিং পুনরুদ্ার করা রায়।
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

১.৩ িানব িাোে এে িূি্য কি? 
িানি পাোর একটি ডোভনীয় ি্িসা রা তিশ্বি্াপী তিসৃ্ত। ২০১৪ সাসে, আন্তর্াততক শ্রি দপ্তর (ILO) আনিুাতনক ধারণা 
ডদয় ডর িানি পাোর এিং দাসত্ব ডথসক প্রতত িের অতর্ত অবিধ িনুািার পতরিাণ ১৫০.২ তিতেয়ন িাতক্ন েোর।৫ 
এই িনুািার প্রায় দইু তৃতীয়াংি—৯৯ তিতেয়ন িাতক্ন েোর—এসসসে ডরাররিরদতস্িেূক ডরৌন ডসিা খাত ডথসক।৬6 গৃেকিতী 
নন এিন শ্রতিকসদর ডিাষণ কসর অতর্ত িনুািার পতরিাণ ৪৩.৪ তিতেয়ন িাতক্ন েোর এিং গৃেকিতীসদর ডিাষসণর িসে 
অতর্ত িনুািার পতরিাণ ৮ তিতেয়ন িাতক্ন েোর। এই িনুািা এতিয়ায়, অতধকাংি ভুক্তসভাগী ডরখান ডথসক আসসন, 
ডসখাসন িনুািা সসি্াচ্চ তেে। উন্নত ডদিগুসোসত প্রসত্ক ভুক্তসভাগীর তিপরীসত িাতষ্ক িনুািার পতরিাণ সসি্াচ্চ তেে 
(প্রসত্ক ভুক্তসভাগী ডথসক আনিুাতনক ৩৪,৮০০ িাতক্ন েোর)।

১.৪ তেন্তা-োবনাে একটি নি়ু ন উিায় — স়ুরযাগ এবং ে্যারিঞ্জ
এততদন িানি পাোসরর অপরাধ ডিাকাসিোর ডষেসরে অপরাধ সাি্স্ করার প্রতত িসনাসরাগ ডদয়া েসয়সে, অপরাধ ডথসক 
অতর্ত এিং অপরাসধর রন্ তিতনসয়াগকৃত সম্পসদর তদসক নয়।৭7 অপরাধীসদর তক্য়াকোসপর সাসথ সংতলিষ্ অসথ্র প্রতত 
িসনাসরাগী েওয়ার িসে ডিি তকেু সুসরাগ সৃতষ্ েসয়সে, তকন্তু তকেু ে্াসেঞ্জও সৃতষ্ েসয়সে। িেূ ইসু্ েসচ্ িানি পাোসরর 
িািোগুসোর ডষেসরে সিেতাসক তক তদসয় সংজ্ঞাতয়ত করা েসি ডস ি্াপাসর আিাসদর দতৃষ্ভতঙ্গ প্রসাতরত করা, এধরসনর 
অপরাসধর তিরুসদ্ েড়াই করার রন্ ডর সম্পদ িাসরয়াপ্ত করা ভূতিকা রাখসত পাসর এিং িাতন েন্াতরংসক তিোতরক 
কার্ক্ি পতরোেনার রন্ তিকল্প পথ তেসসসি ি্িোর করা রায়, এ তিষয়টির স্বীকৃতত ডদয়া। 

আসরকটি তিষয় েসো পাোর-তিসরাধী এিং অথ্-পাোর তিসরাধী কতিউতনটিগুসো প্রায়িই তিতচ্ন্ন েসয় কার কসর। আইন 
প্রসয়াগকারী সংস্াগুসো অবিধ অতভিাসী আনয়ন সম্পতক্ত আতথ্ক কার্ক্ি পতরোেনা করার রন্ প্রায়িই অসসেতন েসয় 
থাসকন িা প্রতিতষেত নন এিং আতথ্ক তদন্তকারীসদর অবিধ অতভিাসী আনয়ন সম্পসক্ ি্িসাসয়র িসেে, িারার ও অবিধ 
তেতিে স্ানান্তসরর প্রতক্য়াগুসোসত তিস্াতরত জ্ঞাসনর অভাি থাকসত পাসর। এই দতৃষ্সকাণগুসো একতরেত কসর অবিধ অতভিাসী 
আনয়সনর তিরুসদ্ েড়াই করার রন্ আিাসদর প্রসেষ্া োতেসয় রাওয়ার ি্াপক সম্ািনা রসয়সে, তসি সাংগঠতনক তথ্ 
ডিয়ার না করার প্রথা ডভসে ডিোর রন্ ডস্টসটর দঢ়ৃ প্রততশ্রুতত প্রসয়ারন। সসেতনতা িাড়াসনা ও সষেিতা িৃতদ্র 
কার্ক্িগুসো এই পদ্ততসক কাসর োগাসনার রন্ ডস্টট ও তাসদর এসরতসেগুসোসক সোয়তা করা প্রসয়ারন।

৫ ডস্টট আসরাতপত ডরারপূি্ক শ্রি অন্তভ্ুক্ত নয়
৬ িনুািা ও দাতরদ্্: ডরারপূি্ক শ্রসির অথ্নীতত, পৃঠিা ১২–১৩
৭ িানি পাোসরর তিরুসদ্ েড়াইসয়র রন্ িাতন েন্াতরং তিসরাধী আইসনর সাোর্ ডনয়া (২০১৪), অতিস ির তসতকউতরটি এন্ ডকাঅপাসরিন ইন 

ইউসরাপ (OSCE) ) https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

িোিিদে
অবিধ অতভিাসী আনয়ন ডনটওয়াক্গুসোসত পাোরসক ি্ােত করার রন্ পুনরুদ্ারকৃত সম্পদ ও িাতন েন্াতরংসয়র 
অপরাসধর ি্িোসরর পতরসংখ্ান সংগ্রে করুন। অবিধ অতভিাসী আনয়সনর ডষেসরে আপনার ডস্টসটর সাড়াদাসনর 
রন্ এগুসোসক পারিরি্াসে সূেক তেসসসি তিসিেনা করুন।

িোিিদে
আপনার সংস্ার সকে স্সর ডটক-আপ উৎসাতেত করসত অবিধ অতভিাসী আনয়ন তদসন্ত ‘অসথ্র অনসুরণ’ পদ্ততর 
গ্রেসণর রন্ উচ্চ-স্সরর প্রতিষেণ সাোর্ সরিরাে করুন। উদােরণস্বরূপ, উর্্তন কিক্ত্ারা এই পদ্ততর পসষে 
রনসিথ্সনর তিিতৃত প্রকাি করসত পাসরন।

িোিিদে
িানি পাোসরর িািোগুসোর পূণ ্তদন্ত তনতচিত করার উসদ্দসি্ সংতলিষ্ সি এসরতসেগুসোর (ডরিন পুতেি, 
আইনরীিী, এিং FIUs) দষেতাসক একতরেত করসত পাসর এিন কার্করী ডকৌিে প্রসয়াগ করুন।

৭



িানি পাোসরর তিরুসদ্ েড়াইসয়র ডষেসরে িাতন েন্াতরং তিসরাধী ডকৌিে আসরা ভাসোভাসি ি্িোসরর রন্ তিতভন্ন ডদসির 
িসধ্ েতনঠি সেসরাতগতার প্রসয়ারন েসি, রাসত অথ্ সংক্ান্ত িািো সম্পতক্ত তথ্াতদ তনতি্সনে তিতনিয় করা রায়। িানি 
পাোর সংক্ান্ত তদন্তগুসো িাতন েন্াতরং এর রন্ ি্িহৃত আন্তর্াততক সেসরাতগতার ডনটওয়াক্ ডথসক উপকৃত েসত পাসর, 
ডরিন FIUs গুসোর িসধ্ তথ্ তিতনিসয়র িাধ্সি। িানি পাোসরর সাসথ সংতলিষ্ অথ্-সম্পদ এক স্ান ডথসক অন্ স্াসন 
সতরসয় তনসয় রাওয়ার ডষেসরে গুরুত্বপূণ ্ভূতিকা পােনকারী তেসসসি রাষ্ট্রসক ডিসরকাতর খাসতর সাসথও অংিীদার েসয় কার 
করসত েসি। 

১.৫ ডকস স্টাতে
২০১৫ সাসের ১ো ডি, ডসনািাতেনী ও পুতেসির একটি ডরৌথ টাস্কসিাস্ থাই-িােসয়তিয়া সীিাসন্তর কাোকাতে সংখো 
প্রসদসির সাদাও তেত্রেস্ একটি পতরত্ক্ত ক্াসম্প অন্তত ৩০টি োি আতিষ্ার কসর। একটি সস্েভারন িানি 
পাোর ও ডোরাোোসনর ডনটওয়াক্ সম্পসক্ তদসন্ত পুতেিসক সোয়তার উসদ্দসি্, এই ডকসসর সাসথ সম্পতক্ত অথ্ 
সংক্ান্ত তক্য়াকোসপর তিষসয় তদন্ত করার রন্ রয়্াে থাই পুতেি থাইে্াসন্র তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসে ইউতনট, 
থাই অ্াতন্-িাতন েন্াতরং অতিস (AMLO) এর সাসথ ডরাগাসরাগ কসর। 

AMLO এর আতথ্ক ডেনসদসনর ডরকসে্র োটাসিস ি্িোর কসর AMLO এর কিক্ত্ারা ওয়্ার রোসেিার (ডদিীয় 
ও আন্তর্াততক উভয়), িে্ার কাসরতসে তরসপাট্, সস্েরনক ডেনসদসনর তরসপাট্, নগদ ডেনসদসনর তরসপাট্, এিং 
সম্পতত্তর ডেনসদসনর তরসপাট্ অনসুন্ধান কসরসেন।

তাসদর োটাসিসস অনসুন্ধান করার পািাপাতি, AMLO AMLO এর অধীনস্ অন্ান্ সংস্ার তিতভন্ন ধরসনর তথ্ 
ডেসয় অনসুরাধ রাতনসয়সে, ডরিন:

• তিতভন্ন আতথ্ক প্রততঠিান ডথসক অ্াকাউন্ধারীসদর তিিরণ এিং গ্রােকসদর ডেনসদসনর তিিরণ (অ্াকাউসন্র 
ডস্টটসিন্সে)

• থাই ভূতি অতিস ডথসক, রতির িাতেকানা, অতধগ্রেণ, এিং সস্েভারনসদর সাসথ সম্পতক্ত তিক্সয়র 
ডরকে্গুসো

• থাই ট্াক্স রারস্ব অতিস ডথসক িািোর িেূ সস্েভারনসদর কর-প্রদানকারীর তস্তত সম্পতক্ত ডরকে্, তাসদর 
ডোতষত আসয়র ডরকে্সে, ি্তক্তগত ও ি্িসাতয়ক ট্াক্স প্রদাসনর ডরকে্, এিং ডোতষত ি্াংতকং ি্িস্া, এিং

• তিরসনস ডেসভেপসিন্ তিভাগ ডথসক ঠিকানা, ডিয়ারসোল্ার ও আতথ্ক ডপ্রািাইেসে তেতনিত ি্িসাসয়র সাসথ 
সংরুক্ত ডকাম্পাতন ও ি্তক্তসদর তিিরণ।

ি্াংসকর ডস্টটসিন্ ও ওয়্ার রোসেিার তিিরণ ি্িোর কসর, AMLO িািোয় ডগ্রপ্তারকৃত সস্েভারনসদর কাে 
ডথসক অতততরক্ত িেূ সস্েভারনসদর তনকট আতথ্ক ডেনসদসনর অনসুন্ধান করসত সষেি েসয়তেে। এর িাধ্সি ডদখা 
রায় ডর থাইে্াসন্র অভ্ন্তসর সরাসতর অ্াকাউন্ রোসেিাসরর িাধ্সি ডগ্রপ্তারকৃত সস্েভারনসদর কাে ডথসক নতুন 
সস্েভারনসদর তনকট অথ্ স্ানান্ততরত েতচ্ে। AMLO তখন প্রিাণ করসত সষেি েসয়তেে ডর নগদ কুতরয়ার ও 
অবিধ ডরতিটারসে অন্ান্ অথ্প্রদাসনর পদ্ততগুসো থাইে্ান্ ও িােসয়তিয়ার িসধ্ অথ্ স্ানান্তর করসত ি্িহৃত 
েসয়তেে। AMLO রয়্াে থাই পুতেি ডথসক আতথ্ক ও ডগাসয়্া তথ্ সংগ্রে কসর এিং তিিদ তেতিে স্ানান্তর 
তিসলিষণ শুরু কসর এই ডেনসদনগুসো একতরেত করসত সষেি েসয়তেে।

আতথ্ক তদন্ত ও ডগাসয়্া তথ্ ি্িোর কসর তেতনিত িূে সস্েভারনসদর িসধ্ উর্্তন কিক্ত্া, অপরাধী 
ডনটওয়াসক্র সস্েভারন সংগঠক, প্রাসদতিক প্রিাসতনক প্রততঠিাসনর প্রাক্তন প্রধান, একরন ডিয়র এিং একরন 
উসলেখসরাগ্ ি্িসায়ী তেসেন। সস্েভারনসদর তিরুসদ্ িানি পাোর ও িাতন েন্াতরংসয়র অপরাসধর রন্ অতভসরাগ 
আনা েসয়তেে। AMLO এই অপরাধগুসোর সাসথ সম্পতক্ত অবিধ িনুািা িাসরয়াপ্ত করার রন্ আদােসতর আসদিও 
ডেসয়তেে।

এই ডকসটি ডথসক ডদখা রায় ডর তকভাসি আতথ্ক তদসন্তর পদ্ততগুসো অপরাধীসদর তিসৃ্ত ডনটওয়াক্ ও প্রিাণ এিং 
তাসদর িধ্কার সম্পক্গুসো উদোটন করসত সষেি েসয়তেে, রা অন্থায় তদন্তকারীসদর রন্ েভ্ েসতা না।
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

ডসকিন ২: আইতন কাঠাসিা
২.১ আন্তেদে াতিক িান্ন্ 
তিনাতসেয়াে অ্াকিন টাস্ক ডিাস্ (FATF) েসো ৩৭-সদসস্র একটি আন্ত-সরকারী সংস্া রা িাতন েন্াতরং সংক্ান্ত 
আন্তর্াততক তিতধতিধান তনধ্ারণ করার, এিং তিতভন্ন ডদি তকভাসি ডসগুসো িাস্িায়সনর কার্ সম্পাদন কসর তার িেূ্ায়ন 
করার দাতয়ত্বপ্রাপ্ত।৮8 এোড়া রাততসংসের ডিি তকেু কনসভনিন রসয়সে ডরখাসন িাতন েন্াতরং এিং অপরাসধর তিোর করার 
ডষেসরে রাসষ্ট্রর তকেু দায়িদ্তা রসয়সে।৯9 এই তিধানগুসোয় প্রধান ডর িাধ্িাধকতা িতণ্ত েসয়সে তা েসো িাতন েন্াতরং 
অপরাসধর রন্ তিসৃ্ত পতরসসর আইন প্রসয়াগ, এিং অপরাধেধি সম্পদ আটক, রব্দ এিং িাসরয়াপ্ত করার রন্ কার্কর 
আইন প্রততঠিা করা।

২.২ ব্যািক িাতন িন্াতেংরয়ে অিোধ
আন্তর্াততক িান ডিসন েোর রন্, তিসৃ্ত অথ্পাোসরর আইসনর রা করা উতেত:

• িাতন েন্াতরং প্রতক্য়ার সিস্ পর্ায়গুসোসক অবিধ করা 

• অবিধ অতভিাসী আনয়নসে সম্াি্ অপরাসধর তিসৃ্ত তভতত্তর ডষেসরে প্রসয়াগ করা,১০10 

• অপরাধিেূক আেরসণর পূি্াভাস ডদওয়া োড়াও িাতন েন্াতরংসক পৃথক অপরাধ তেসসসি তদন্ত করার ষেিতা প্রদান

• সম্পতত্তটি অপরাসধর আয় তেসাসি প্রিাতণত েওয়ার সিয় সম্াি্ অপরাসধর দন্াজ্ঞা থাকা ররুতর নয় তিষয়টি 
তনতচিতকরণ

• আইতন ি্তক্তসদর রন্ অপরাধিেূক দায়িদ্তা প্রসয়াগ করা (উদােরণস্বরূপ, ডকাম্পাতনগুসো)

• ডরসকাসনা ধরসনর সম্পতত্তর ডষেসরে প্রসয়াগ করা, তার িেূ্ রাই ডোক না ডকন, রা প্রত্ষে িা অপ্রত্ষেভাসি অপরাসধর 
আয় তুসে ধসর,

• অন্ ডদসি সংেটিত েটনার তিষসয় তদন্ত সম্প্রসাতরত করা, রতদ ডসই েটনাটি তিসদসি অপরাধ তেসসসি স্বীকৃত েয় 
এিং স্বসদসির ডষেসরে এটি একটি অপরাসধর তভতত্ত েসত পাসর, এিং

• তনতচিত করা ডর িাতন েন্াতরংসয়র অপরাধ প্রিাসণর রন্ প্রসয়ারনীয় অতভপ্রায় ও জ্ঞান িস্তুতনঠি তথ্গুসো ডথসক 
ডিা�া রায়। 

৮ FATF সুপাতরিগুসোর সাসথ প্ররুতক্তগত সমেতত িেূ্ায়ন করার রন্ FATF প্রস্ািনা ২০১২ ও ২০১৩ FATF ডিথসোেতর এিং AML/CFT তসসস্টসির 
কার্কাতরতা ডদখুন।

৯ এর িসধ্ রসয়সে: নারসকাটিক ড্াগস ও সাইসকারেতপক সািস্ট্াসে পাোসরর তিসরাধী রাততসংে কনসভনিন ১৯৮৮ (তভসয়না কনসভনিন), 
রোসেন্ািনাে অগা্নাইরে ক্াইি তিসরাধী কনসভনিন ২০০০ (UNTOC িা পাসেরসিা কনসভনিন), এিং দনুতীতত তিসরাধী রাততসংে কনসভনিন 
২০০৩ (UNCAC)।

১০ সম্াি্ অপরাধ একটি কার্ক্ি রা অন্ ডিৌরদারী অপরাসধর রন্ অন্ততন্তেত সংস্ান সরিরাে কসর। উদােরণস্বরূপ িানি পাোর ও অবিধ 
অতভিাসী আনয়ন েসো সম্াি্ অপরাধ রা িাতন েন্াতরং িা অথ্ সন্তাসসর তেতিে সরিরাে করসত পাসর।

িোিিদে
িাতন েন্াতরংসক প্রিাণ করার রন্, িেূ উপাদানগুসো েসো ডর ি্তক্ত এই অথ্ ডেনসদন কসরতেে তার োনা তেি 
িা সর্হ কো উতেি তেি ডর এটি একটি অপরাধ ডথসক উদূ্ত, িা অপরাধ সংেটসন ি্িোর করার উসদ্দি্ 
তেে।
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২.৩ কাযদেকে সম্প্ বারেয়াপ্তকেণ কাঠারিা
সম্পদ িাসরয়াপ্তকরণ িা সম্পতত্ত পুনরুদ্ার েসো অপরাসধর আসয়র তদন্ত, অস্ায়ী তনয়ন্তণ, িাসরয়াপ্তকরণ ও ি্িস্াপনা। 
িাসরয়াপ্তকরণ ডদাষী সাি্স্তার তভতত্তসত েসত পাসর (িাসরয়াপ্ত েিার আসগ ডিৌরদাতর কার্তিতধসত ডকাসনা অপরাধীসক 
ডদাষী সাি্স্ করা আিি্ক) িা ডদাষী সাি্স্ না েসয়ও েসত পাসর। তিসৃ্ত সম্পদ িাসরয়াপ্তকরণ অপরাসধর আয়সক 
আপনাসক তদন্ত, সংরষেণ, দখে ও তনয়ন্তণ করসত সষেি করসি। এসত তৃতীয় পসষের (িা তনসদ্াষভাসি অতধকৃত) সম্পতত্তর 
স্বাথ্ তিসিেনার ি্িস্া এিং সরকারসক সম্পতত্ত িাসরয়াপ্ত করার অনুিতত ডদয়ার ি্িস্াও অন্তভ্ুক্ত থাকসি। িহু ডদি ডদাষী 
সাি্স্ না করার আইনী কাঠাসিা িাস্িায়ন করার িাধ্সি অপরাধ সংেটসন িাধা ডদয়ার ডষেসরে উসলেখসরাগ্ উন্নতত সাধন 
কসরসে, এিং রব্দকৃত অথ্ ভতিষ্সত অপরাধ সংেটিত েওয়া ডরাসধ সোয়তা করসত ি্িোর করসত সষেি েসয়সে—
উদােরণস্বরূপ, অপরাধ প্রততসরাধ, তিষো ও আইন প্রসয়াগ সংক্ান্ত কিসূ্েীর িাধ্সি।

িোিিদে
িাতন েন্াতরং ও সম্াি্ অপরাধ পৃথকভাসি তিোর করা রায় তা তনতচিত করুন। ডরসি ডষেসরে সম্াি্ অপরাসধর 
রন্ ডদাষী সাি্স্ করা রায় না (ডরিন অবিধ অতভিাসী আনয়ন) তসি ডরখাসন িাতন েন্াতরংসয়র প্রিাণ রসয়সে 
ডসখাসন আইন-িঙৃ্খো রষোকারী িাতেনীর কিক্ত্ারা পৃথকভাসি িাতন েন্াতরংসয়র অপরাধসক েষে্ করসত সষেি 
েসিন।

িোিিদে: ন্াষী সাব্যস্ত না কোে তেততিরি বারেয়াপ্তকেণ 
ব্যবস্া প্রতিষ্া কো 
ডদাষী না সাি্স্তা-তভতত্তক িাসরয়াপ্তকরণ ি্িস্া গ্রেণ অপরাসধর আসয়র ডষেসরে কার্কাতরতা উন্নত করসত পাসর। 
ডদাষী না সাি্স্তা-তভতত্তক পুনরুদ্াসর অপরাসধর রন্ ডদাষী সাি্স্ না কসরই অপরাসধর সাসথ সংতলিষ্তা থাকার 
সস্সে সম্পদ রব্দ করা রায় এিং পুনরুদ্ার করা রায়। এটি রা করসত পাসর:

• তদসন্তর প্রাথতিক পর্াসয় সম্পদ আটক িা রব্দ করার অনিুতত ডদয়া, িসে তদন্ত িা তিোরকার্ েোকােীন 
সম্পদ তিনষ্ েওয়া প্রততসরাধ করা রায়

• অপরাধী িতুৃ্িরণ করসে, অপরাধীসক খুসঁর পাওয়া না ডগসে, অথিা িনাক্ত করা না ডগসে সিে িোিে 
প্রদান কসর

• অপরাধী তেসসসি সাি্স্ করা আিি্ক না েওয়ায় রারা অপরাধ ডথসক োভিান েয়, তকন্তু তনসরসদর অপরাধ 
ডথসক দসূর সতরসয় রাসখ, তাসদর কাে ডথসক অপরাধেধি সম্পদ িাসরয়াপ্ত করার সুসরাগ ডদয়, এিং

• তৃতীয় পসষের অতধকৃত অতভরুক্ত সম্পতত্ত ডর সম্পতত্ত ডকাসনা ডকাসনা ি্তক্ত বিারা িা এর সাসথ সংরুক্ত েসয়, 
অপরাধ সংেটসন, ি্িহৃত, িা ি্িোসরর উসদ্দসি্ থাসক) িাসরয়াপ্ত করসত সষেি কসর িা অপরাধীসক কার্কর 
তনয়ন্তসণর অধীসন আসন।
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২.৪ নকান সম্প্গুরিা তনয়ন্ত্রণ ও ি়ুনরুদ্ধাে কো যায়?
ডকাসনা অপরাধ সংেটসন ি্িহৃত সম্পদ (উপকরণ) এিং ডকাসনা অপরাধ ডথসক প্রাপ্ত সম্পদ (অপরাসধর আয়) অথিা 
তাসদর িেূ্ তনয়ন্তণ ও পুনরুদ্ার করা ডরসত পাসর। অপরাধী অন্ ি্তক্তর নাসি ডর সম্পতত্ত ডরসখতেে তকন্তু ডসগুসোর 
উপসর ডস কার্কর দখে রাসখ তা তনয়ন্তণ করাও সম্ি েসত পাসর। অসনক অপরাধীর ডষেসরে, তাসদর অপরাসধর আয় 
রষো করা িেূ েষে্ এিং অপরাধীরা তাসদর সম্পতত্তর উৎস ও িাতেকানা ডগাপন করসত ডর ি্িস্া গ্রেণ কসর তা 
তদন্তকারীসদর রন্ একটি রটিে ে্াসেঞ্জ েসয় দাঁতড়সয়সে। তিসদসি-অতধকৃত সম্পতত্তর ে্াসেঞ্জ ডিাকাসিো করার রন্ এিং 
প্রকৃতপসষে সুতিধাসভাগী িাতেক ডক তা প্রতততঠিত করার রন্ রটিে িাতেকানা কাঠাসিাসক সরে করসত সষেি েওয়ার রন্ 
ডদিীয় আইন রসথষ্ নিনীয় েওয়া উতেত।

অিোরধে আরয়ে িসধ্ সম্পতত্ত ডথসক প্রাপ্ত অথ্বনততক োভ এিং আংতিক িা সমূ্পণ ্অন্ সম্পতত্তসত রূপান্ততরত িা 
স্ানান্ততরত সম্পতত্ত অন্তভ্ুক্ত থাকসত পাসর। উদােরণস্বরূপ, অবিধ অতভিাসী আনয়ন ডথসক প্রাপ্ত তেতিসের িাধ্সি ক্য় 
করা একটি ডিাটর গাতড়, িাতড় িা ডনৌকা িাসরয়াপ্ত েসত পাসর কারণ এটি অপরাসধর আয় ি্িোর কসর ডকনা েসয়তেে।

অপরাসধর সেঞ্জাি (িা উপকরণ) েসো অপরাধ সংেটসনর সুতিধাসথ্ ি্িহৃত সম্পতত্ত, উদােরণস্বরূপ, এর িসধ্ রসয়সে, 
িানি পাোসর ি্িহৃত গাতড় িা ডনৌকা, িা অপরাধ কার্ক্ি অথ্ায়সন ি্িহৃত অথ্। গাতড়টি অপরাসধর আয় তেে িা 
এটি পূসি্র ডিৌরদাতর অপরাধ ডথসক প্রাপ্ত তেতিে তদসয় অতর্ত েসয়তেে তা ডিা�ার ডকাসনা প্রিাণ নাও থাকসত পাসর। 
তসি এটি রতদ ডকাসনা অপরাধ সংেটসন ি্িহৃত েয়, তােসে এটি অপরাসধর উপকরণ তেসাসি িাসরয়াপ্ত করা ডরসত পাসর।

সম্পতত্তর কাযদেকে তনয়ন্ত্রণ েসো সম্পতত্তর আইনগত িা ন্ায়সঙ্গত আগ্রে িা সম্পতত্ত সম্পতক্ত ডকাসনা অতধকার িা ষেিতা 
থাকুক িা নাই থাকুক তা ডকাসনা ি্তক্ত বিারা তনয়তন্তত। ডকাসনা ি্তক্তর সম্পতত্তর কার্কর তনয়ন্তণ আসে তকনা তা তনধ্ারণ 
করার সিয়, কসয়কটি কারণ তিসিেনা করা েয়:

• সম্পতত্তসত েভ্াংি (প্রত্ষে িা পসরাষে ডোক) আসে এিন ডকাসনা ডকাম্পাতনর ডিয়ারসোতল্ং, ঋণপরে িা তেসর্রতিপ

• সম্পতত্তর সাসথ সম্পক্রুক্ত এিন ডকাসনা রোস্ট

• সম্পতত্তসত েভ্াংি আসে এিন ি্তক্তসদর িসধ্ পাতরিাতরক, েসরায়া এিং ি্িসাতয়ক সম্পক্।

িোিিদে: কাযদেকে সম্পততি বারেয়াপ্তকেণ প্রতিষ্া 
অপরাসধর সাসথ রতড়ত সম্পদ িাসরয়াপ্তকরসণর িোিেগুসো ডর প্রতক্য়ায় উন্নত করা ডরসত পাসর:

• আইন প্রসয়াগকারী সকে সংস্া, অথ্ ডগাসয়্া ইউতনট ও প্রতসতকউটরসদরসক তিসৃ্ত তথ্ এিং প্রতিষেণ প্রদান।

• সম্পদ িাসরয়াপ্তকরসণ িেূ েষে্সে তিসিষাতয়ত তদন্ত ও প্রতসতকউিন দে িা ইউতনটগুসোর গঠন।

• সম্পদ িাসরয়াপ্তকরসণর সকে তদক তনসয় পতরকল্পনা করার রন্ তদন্তকারী ও প্রতসতকউটরসদর িসধ্ রত 
তাড়াতাতড় সম্ি সেসরাতগতা ডরারদার করা।

• আপনার সম্পদ িাসরয়াপ্তকরণ আইতন কাঠাসিাসে সকে উপাদান পর্াসোেনা ও ডরারদার করা এর িসধ্ 
রসয়সে;

 - সম্পতত্ত অনসুন্ধান ও সুতিধাসভাগী িাতেকানা অনসুন্ধাসন তদসন্তর ষেিতা

 - আটক, তনয়ন্তণ ও িাসরয়াপ্তকরসণর তিধান এিং

 - পারস্পতরক আইতন সোয়তা।
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ডসকিন ৩: অবিধ অতভিাসী 
আনয়সনর সাসথ রতড়ত িাতন 
েন্াতরং পদ্তত
৩.১ তকোরব িাতন িন্াতেং কো হয়?
িাতন েন্াতরং প্রতক্য়াটিসত তিতভন্ন ধাপ অন্তভ্ুক্ত রসয়সে, তসি এটি সাধারণত ততনটি ধাসপ তিভক্ত: সংরযােন, স্তেীকেণ 
এিং ি়ুনবদেহাি, তনসে উসলেখ করা েসয়সে। 

সংরযােন স্তেীকেণ ি়ুনবদেহাি

অবিধ অথ্

$

১ি ডদসির 
অ্াকাউন্

২য় ডদসির 
অ্াকাউন্

ট্াক্স ডেসভন 
অ্াকাউন্
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• সংরযােন অথ্ ি্িস্ায় অবিধ তেতিে িা সম্পদ আনার সাসথ সমৃ্পক্ত। উদােরণস্বরূপ, ি্াংক অ্াকাউসন্ নগদ 
রিা িা সম্পদ ক্সয়র রন্ নগদ ি্িোর কসর এটি করা েসয় থাসক।

• স্তেীকেণ সংসরাতরত তেতিে সরাসনা িা ডকৌিে কসর অবিধ উৎসসক ডগাপন করার সাসথ সমৃ্পক্ত। উদােরণস্বরূপ, 
ডপিারীিী িধ্স্তাকারী (ডরিন আইনরীিী িা তেসািরষেক) তেসসসি কার কসর িা অথ্ স্ানান্তর করসত রটিে 
ডকাম্পাতন ও রোস্ট ্রোকোর বততর কসর এটি করা েসয় থাসক।

• ি়ুনবদেহাি েসট রখন একিার তেতিে স্রীকরণ করা েয় এিং তাসদর উৎস সতরসয় ডিো েয়, এিং অপরাধীসদর 
কাসে আপাতত বিধ তেতিে তেসসসি ি্িোর ও তনয়ন্তসণর রন্ েভ্ েয়। আপাতদতৃষ্সত ‘সাদা টাকা’ আসরা অপরাধ 
কার্ক্ি িা বিধ ি্িসাসয়র তিতনসয়াগ ডরিন (ডকাম্পাতনর ডিয়ার) িা িূে্িান সম্পদ (ডরিন রতিরিা) এিং 
তিোসিহুে পণ্ (ডরিন ি্য়িহুে গাতড়) ডকনার িসতা কার্ক্সির রন্ েভ্ েয়)।

ি্াংক
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৩.২ িাতন িন্াতেংরয়ে সাধােণ িদ্ধতি 
ডর ডকাসনা স্াসন িাতন েন্াতরংসয়র পদ্তত (িা ‘টাইসপােতর’) অথ্নীতত, আতথ্ক িারার ও িাতন-েন্াতরং তিসরাধী 
ি্িস্ার বিারা ি্াপকভাসি প্রভাতিত েয়। িাতন েন্াতরংসয়র রন্ পদ্তত বতরীসত অপরাধীরা খুি সৃরনিীেও েসত পাসর।

সাধারণ িাতন েন্াতরং পদ্তত তনসে ডদয়া েসো।

তবর্িী ব্যাংক
ডরসি ডদসি ি্াংক ডগাপনীয়তা আইন রসয়সে ডসখাসন ‘অিসিার অ্াকাউসন্র’ িাধ্সি অথ্ পাঠাসনা ডরসত পাসর, রার 
িসে ডিনাসি ি্াংতকং েসত পাসর।

নগ্ নোোোিান 
উপার্নকৃত অপরাধ ডথসক দরূত্ব িতৃদ্র রন্ নগদ অথ্ িারীতরকভাসি সীিান্ত পার করা েয়। 

তবকল্প/অনান়ুষ্াতনক নেতিট্যাসি স্ানান্তে
এতিয়ার কসয়কটি ডদসি সু-প্রতততঠিত, আইতন তিকল্প ি্াংতকং ি্িস্া রসয়সে রা অতনিতন্ধত আিানত, উসত্তােন ও 
স্ানান্তসরর অনিুতত ডদয়।

নিি নকাম্পাতন
এগুসো েসো এিন ডকাম্পাতন রা একিারে িাতন েন্াতরংসয়র উসদ্দি্ তনসয় বততর করা েসয়সে রা অবিধভাসি প্রাপ্ত অথ্ পণ্ 
িা পতরসষিাতদর রন্ ‘ডপসিন্’ তেসসসি গ্রেণ কসর এিং রাে োোন ও ি্াসেসে তিসটর িাধ্সি বিধ ডেনসদসনর উপতস্তত 
বততর কসর৷

্রোকোতেং বা ‘স্ােতিং’
FIU এর তরসপাসট্র নূ্ নতিিান এড়াসত তিপুে পতরিাণ অথ্ ডোট, কি সস্েরনক পতরিাসণ তিভক্ত করা েয়। এরপসর 
একাতধক ডোক (স্াি্) িা একক ি্তক্তর বিারা দীে্ সিসয়র িসধ্ এক িা একাতধক ি্াংক অ্াকাউসন্ অথ্ রিা ডদয়া 
েয়।

ববধ নকাম্পাতনরি তবতনরয়াগ
অবিধ িনুািার উৎস ডগাপন করসত এসক বিধ ি্িসা, তিসিষত নগদ অথ্ তভতত্তক ি্িসা, ডরিন ডরসস্াঁরায় ও 
পানিাোয় তিতনসয়াগ করা েসত পাসর। এই ি্িসাগুসো ‘ফ্রন্ ডকাম্পাতন’ েসত পাসর ডরগুসো িাস্তিকই ডকাসনা পণ্ িা 
পতরসষিা সরিরাে কসর থাসক, তকন্তু এগুসোর িেূ উসদ্দি্ েসো পাোরকারীর কাসো টাকা সাদা করা।

উচ্চ িরূি্যে সম্প্
অপরাধেধি সম্পদ পুনরায় তিতনসয়াগ করার অথিা ডগাপন রাখার উপায় তেসসসি উচ্চ িূসে্র তিতভন্ন পণ্ ও সম্পদ 
ডরিন তিল্পকি,্ অ্াতন্ক, গেনা, িেূ্িান ধাতু ও পাথর, ডনৌরান িা গাতড় এিং রতিরিা ক্য় করা েসত পাসর।

বাতণে্য-তেততিক িাতন িন্াতেং
অপরাধেধি সম্পদ আড়াে করার রন্ বিধ িাতণর্সক ি্িোর করা েসত পাসর। এটি িাতন েন্াতরং-এর একটি রটিে 
প্রতক্য়া এিং এসষেসরে অবিধ পণ্ স্ানান্তর, নতথপরে রাে করা, আতথ্ক ডেনসদন ভুেভাসি উপস্াপন করা, এিং োোন 
বততরর সিয় পসণ্র দাি কতিসয় িা িাতড়সয় ডেখা, ইত্াতদ করা েসত পাসর।
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৩.৩ িানব িাোরেে নকসগুরিাে নক্ষররে িাতন িন্াতেং 
তিনাতসেয়াে িুটতপ্রন্স এর প্রততসিদন: এতিয়া প্াতসতিক অঞ্চসে িানি পাোসরর অপরাধ ডিাকাসিোয় অথ্ তিষয়ক তদসন্তর 
ভূতিকা তিসলিষণ িীষ্ক তরসপাট্টি তনসদ্তিকার এই ডসকিনটি সম্পসক্ ধারণা ডদয়ার রন্ প্রস্তুত করা েসয়তেে। এই তরসপাসট্ 
িানি পাোসরর সাসথ সম্পতক্ত অসথ্র প্রিাে সম্পসক্ তিশ্বি্াপী েওয়া প্রধান প্রধান ডেখাসেতখগুসো সম্পসক্ সংতষেপ্ত ধারণা 
ডদয়া েসয়সে, এিং িানি পাোসরর অপরাধ ডিাকাসিোয় তিনাতসেয়াে টুে ি্িোর করার সাম্প্রততক বিতশ্বক অতভজ্ঞতা তুসে 
ধরা েসয়সে। এোড়াও এসত িাতে প্রতক্য়ার সদস্ ডদিগুসোর তিতভন্ন ডকস স্টাতেসে একটি প্রশ্নিাোর উত্তরগুসো তিসলিষণ 
করা েসয়সে।

এই তরসপাসট্ োইোইট করা েসয়সে ডর এতিয়া প্াতসতিক অঞ্চেরসুড় এিং তিশ্বি্াপী, উভয় ডষেসরেই, িানি পাোর এিং এর 
সাসথ সম্পতক্ত অসথ্র প্রিাে সংক্ান্ত উপেধি োটা ও পতরসংখ্ান খুিই সীতিত। িানি পাোসরর সাসথ সম্পতক্ত অসথ্র 
প্রিাে তনসয় তদসন্তর সম্াি্ দটুি পথ রসয়সে: পাোরকারীসদর পাোর করা অবিধ অসথ্র প্রিাে; এিং পাোর েওয়া ি্তক্তর 
অসথ্র প্রিাে, তিসিষ কসর অথ্ স্ানান্তর পতরসষিাগুসোর িাধ্সি তনর ডদসি থাকা পতরিাসরর কাসে অথ্ ডপ্ররণ, অথিা 
পাোরকারীর ‘ঋণ’ পতরসিাসধর রন্ ি্াংক অ্াকাউন্ অথিা অথ্ স্ানান্তর পতরসষিার িাধ্সি অথ্ ডপ্ররণ।

তিসিষ কসর পাোর েওয়ার ি্তক্তসদর অসথ্র প্রিাে সংক্ান্ত োটা অত্ন্ত সীতিত। এই তথ্ ভুক্তসভাগী ডকতন্দক পদসষেপ 
গ্রেসণর ডষেসরে, এিং তনতদ্ষ্ ধরসনর িানি পাোসরর অপরাধ (উদােরণস্বরূপ, ডরৌন ডিাষণ) তিসিেনা করার সিয় অত্ন্ত 
িেূ্িান েসত পাসর। িত্িান তিতভন্ন গসিষণা এিং সরকাতর প্রকািনাগুসোও িাতন েন্াতরং পদ্ততগুসোর প্রতত আসরা ডিতি 
দতৃষ্ তনিদ্ করসে, এিং িানি পাোর এিং অতভিাসী ডোরাোোনসক একই রাতীয় অপরাধ তেসসসি তিসিেনা করসে।  
এর িসে এই অপরাধগুসোর পদ্তত ও েষেণগুসো সম্পসক্ অত্ন্ত তিিদ তিিরণ পাওয়া রায়। ডিৌরদাতর তিোতরক 
প্রতততক্য়াসক সঠিকপসথ পতরোেনা করসত পাসর এিন �ঁুতক িেূ্ায়ন ি্িস্া এিং এরূপ প্রতততক্য়ার ডষেসরে ডিসরকাতর 
খাসতর অিদানসক সোয়তা করার রন্ উন্নত োটা এিং তিসলিষণ অত্ন্ত গুরুত্বপূণ।্

তিনাতসেয়াে িুটতপ্রন্ এর প্রততসিদসনও সরকাতর ও ডিসরকাতর খাসতর অংিগ্রেসণর িাধ্সি িানি পাোসরর অপরাধ িনাক্ত 
করা, সিেভাসি পাোরকারীসদর তিরুসদ্ আইনগত ি্িস্া তনসয় সোয়তা করা, এিং আতথ্ক ি্িস্াসক অবিধ উসদ্দসি্ 
ি্িোর কঠিন কসর তুেসত প্রসয়ারনীয় পদসষেপ গ্রেণ করার সাম্প্রততক আন্তর্াততক দষৃ্ান্ত উসলেখ করা েসয়সে। এই 
অংিীদাতরত্বগুসো িানি পাোসরর অপরাসধর তিরুসদ্ প্রততরষোিেূক কার্ক্সি ডিসরকাতর খাতসক আসরা ভাসোভাসি অন্তভ্ুক্ত 
করার, এিং তদন্ত ও তিোরকার্ পতরোেনায় ডিসরকাতর খাসতর প্রাসতঙ্গক জ্ঞান ও দষেতা কাসর োগাসনার উসলেখসরাগ্ 
সম্ািনা তুসে ধরা েসয়সে।

এই প্রশ্নিাোর রন্ িাতে প্রতক্য়ার সদস্ ডদিগুসো ডথসক প্রাপ্ত উত্তরগুসোসত এই অঞ্চসে িানি পাোর ডথসক প্রাপ্ত সম্পদসক 
েন্ার করার রন্ ি্িহৃত তনসে উতলেতখত িূে পদ্ততগুসো িনাক্ত করা েসয়সে:

• স্বল্প পতরিাণ অসথ্র ডেনসদন (প্রায় ডষেসরেই তরসপাট্ করার িসতা পতরিাসণর ডেসয় কি)

• অথ্ িা সম্পদ স্ানান্তর পতরসষিা সরিরােকারীসদর ি্িোর করা

• অপরাধেধি সম্পদসক আইনত বিধ ি্িসাসয়র আসয়র সাসথ সংতিশ্রণ করা, এিং

• অন্সদর কাসে সম্পদ েস্ান্তর কসর ডদয়া।

প্রশ্নিাোর উত্তরগুসো আসরকটি তিষয় তেতনিত কসরসে ডর একরন ি্তক্তর রীিনরাপসনর ধরসনর সাসথ তাসদর ডরৌতক্তক 
আসয়র উৎসসর তিে না থাকা একটি প্রধান আতথ্ক তনসদ্িক। িানি পাোসরর অপরাধ, অথিা িানি পাোসরর সাসথ 
সম্পতক্ত িাতন েন্াতরং তেতনিত করার সি্াতধক প্রেতেত িাধ্ি েসচ্ আইন প্রসয়াগকারী সংস্াগুসোর করা তদন্ত, আতথ্ক 
প্রততঠিানগুসোর দাতখে করা সস্েরনক ডেনসদন সংক্ান্ত তরসপাট্ এিং ভুক্তসভাগীসদর অতভসরাগ।১১11
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

ডসকিন ৪: তিনাতসেয়াে 
ইসন্তেসরসে ইউতনটসিেূ (FIU):
৪.১ সেকাে তকোরব িাতন িন্াতেং তরিয়াকিাি তেতনিি করে?
FIUs গুসো ‘অথ্সক অনসুরণ’ পদ্তত কার্করভাসি প্রসয়াসগর ডষেসরে একটি প্রধান ভূতিকা পােন কসর। ডকাসনা ি্তক্ত িা 
সংস্া িাতন েন্ার করসে তকনা তা রানসত েসে, সরকাসরর আতথ্ক প্রততঠিানসিেূ এিং অন্ান্ অনাতথ্ক প্রততঠিানসিেূ ও 
ডপিারীিী, ডরিন ক্াতসসনা, ডকাম্পাতন পতরসষিা সরিরােকারী, আইনরীতি ও তেসািরষেকসদর কাে ডথসক তথ্ প্রসয়ারন 
েয়। ডকান সংস্াগুসোর রন্ সস্েরনক ডেনসদন সম্পসক্ তরসপাট্ করা িাধ্তািেূক তা িাতন েন্াতরং তিসরাধী িানদসন্ 
তনধ্ারণ কসর ডদয়া থাসক, এিং এই সংস্াগুসোসক প্রততসিদন প্রদানকারী সংস্া িো েয়। এরপর সরকার তার FIU এর 
িাধ্সি প্রততসিদন প্রদানকারী সংস্াগুসো ডথসক সস্েরনক ডেনসদন তরসপাট্ নািক তরসপাসট্র িাধ্সি তথ্ সংগ্রে কসর। FIU 
এই তথ্ তিসলিষণ কসর, এিং তা অন্ান্ আইন প্রসয়াগকারী সংস্াগুসোসক সরিরাে কসর। তনসের তেসরে FIU ডত তসথ্র 
আসা-রাওয়ার প্রিাে ডদখাসনা েসয়সে। 

তেরিাটদে  কো তবরলিষণ কো তবস্তাে

প্রতিরব্নকােী 
সংস্া

তেরিাটদে

ি্াংকসিেূ

তনরাপত্তা পতরসিিকগণ

িীিাকারী

ক্াতসসনাগুসো

আইনরীিীগণ

তেসািরষেকগণ

অন্ান্

ডদসির িাইসর িদু্া 
পতরিেন করসেন

নগদ অথ্ ডেনসদসনর 
তরসপাট্

সস্েরনক 
ডেনসদসনর তরসপাট্

ডদসির িাইসর আতথ্ক 
ডেনসদসনর তরসপাট্

FIU োটাসিস

সরকাতর 
োটাসিসসিূ্ে

অন্ান্ FIUs 
এর োটা 

অন্ান্ োটা

তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসে

অন্ান্ FIUs 

আইন প্রসয়াগকারী 
সংস্াসিেূ

প্রতসতকউটর-এর কার্ােয়

োয়াগ্রাি ডথসক: তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসে ইউতনটগুসো: ওভারতভউ, IMF-ওয়াল্্ ি্াংক,2004১২
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৪.২ FIUs কী করে?
প্রসদিগুসোর প্রাসতঙ্গক তিষয় ও প্রসয়ারনগুসোর সাসথ ডকানটি সিসেসয় উপসরাগী তার ওপর তনভ্র কসর, তিতভন্ন প্রসদসির 
তিতভন্ন ধরসনর FIUs রসয়সে। সি FIUs এর তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসেগুসো গ্রেণ, তিসলিষণ ও প্রোর করার দাতয়ত্ব রসয়সে। 

FIUs এর িাংিনগুসোর একটি িেূ উপাদান েসো এগিন্ তসতকউর ওসয়ি 
(ESW) এর িাধ্সি তথ্ ডিয়ার কসর ডনয়ার রন্ তিসদিী অংিীদারসদর 
সাসথ সেসরাতগতা করার দষেতা।১৩13 তসি, FIUs এর িসধ্ তথ্ তিতনিয় আসরা 
দ্রুত অথ্ ডগাসয়্া প্রতিধান োে ুকরসত পাসর, তসি সরিরােকারী FIU এর 
অনিুতত ি্তীত তা ডিৌরদাতর িািোয় প্রিাণ তেসসসি ি্িোর করা রাসি 
না। 

একটি FIU তকভাসি তদন্ত িা প্রতসতকউিনসক সোয়তা করসত সষেি েসি তার িূে পাথ্ক্টি েসো তকেু FIUs এর একটি 
অনসুন্ধানী িাংিন রসয়সে এিং অন্সদর ডসটি ডনই। এর িসধ্ ডেনসদন আটসক ডদয়ার এিং সম্পদ িাসরয়াপ্ত করার 
ষেিতা অন্তভ্ুক্ত থাকসত পাসর। এোড়াও অসনক FIUs িাতন েন্াতরং এর পদ্তত সম্পসক্ ইন্াত্রেসক তিতষেত করসত এিং 
অিান্ করার রন্ িাতস্ ও রতরিানা আসরাসপর িাধ্সি তনয়ন্তক প্রতিধান অনুসাসর প্রসয়াসগ ভূতিকা রাসখ। 

৪.৩ তকোরব আিনাে FIU আিনাে ি্ন্তরক সহায়িা কেরি িারে? 
FIUs িানি পাোর সম্পসক্ তদন্ত ও প্রতসতকউিন সিথ্ন করার রন্ িেূ্িান তথ্ ও সোয়তা সরিরাে করসত পাসর। 
FIUs ডর ধরসনর সোয়তা তদসত পাসর তার একটি তাতেকা তনসে রসয়সে। আপনার ডদসির FIU এর িসেে আপতন তকভাসি 
সোয়তা ডপসত পাসরন তা প্রভাতিত করসি। FIUs ি্ন্ত প্রসেষ্াসক সিথ্ন করসত পাসর:

• আতেদেক নগারয়্া তেরিাটদে  বততর কসর রা িাতন েন্াতরং ও অপরাধিেূক কার্ক্সি রতড়ত িসে সস্েরনক ি্তক্ত ও 
সত্তার িসধ্ সংসরাগ স্াপন করসত পাসর।

• সস্েরনক ডেনসদসনর তরসপাট্, নগদ ডেনসদসনর তরসপাট্, নগদ অসথ্র সীিান্ত পারাপাসরর তরসপাট্ এিং অন্ান্ সংতলিষ্ 
তথ্ সম্পতক্ত আতেদেক িে্য প্রদান কসর। এটি আপনাসক অিোধীর্ে িনাতি কেরি সোয়তা করসত পাসর এিং 
তব্্যিান ি্ন্তগুরিারক সিেদেন করসত পাসর িা নি়ু ন নকস বিতে কেরি িারে। 

- সর্হেনক আতেদেক নিনর্রনে প্রােতিক িনাতিকেণ অপরাধিেূক কার্ক্ি ডরাসধ সোয়ক েসত পাসর, 
উদােরণস্বরূপ, সন্তাসিাসদর ডষেসরে, িা িত্িাসন েেসে এিন অপরাধিেূক কার্ক্সির তনসদ্িক, ডরিন একরন 
িানি পাোরকারীসক অথ্ প্রদান করা।

• তকে়ু তবোে তবোরগ, অ্যাকাউটিগুরিা েব্দ কোে এবং সম্প্ বারেয়াপ্ত কোে, এিং তকেু ডষেসরে একটি তনত দ্ে ষ্ট 
সিয়কাি িযদেন্ত নিনর্ন বন্ধ োখাে ক্ষিিা েরয়রে। এটি আপনাসক ডকাসনা তত্ত্ব প্রিাণ করার রন্ আসরা তদন্ত 
করার সিয় ডদয়া কােীন আপনাসক তেতিে সুরতষেত করসত সোয়তা করসত পাসর।

• নকারনা ি্ন্তরক সহায়িা কোে েন্য আতেদেক ্ক্ষিা সেবোহ কো — ডরিন আপনার FIU আতথ্ক প্রিাণাতদ তদন্ত ও 
তিসলিষণ করসত এিং ডকাসনা ডকাসনা ডষেসরে আইতন কার্ক্সি সোয়তা করার রন্ ডকাসনা িসরনতসক অ্াকাউসন্সন্র 
পতরসষিা সরিরাে করসত সষেি েসত পাসর।

১৩ অথ্ ডগাসয়্া ইউতনট: অ্ান ওভারতভউ IMF-ওয়াল্্ ি্াংক ২০০৪ http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius 

এগিন্ গ্রুসপর তাতেকা সদস্ ডদি অনগু্রে কসর ডদখুন https://www.egmontgroup.org/en/membership/list 

FIUs গুসোসক এগিটি গ্রুি অব 
FIUs নািক ১৫২টি FIUs সম্বতেত 
একটি বিতশ্বক সংস্ার সদস্পসদর রন্ 
আসিদন করসত FATF উৎসাতেত কসর।

িোিিদে: আিনাে FIU এে সারে সতরিয় সম্পতৃিিা বৃতদ্ধ করুন 
• এসরতসেগুসোর িসধ্ তনয়তিত তথ্ ডিয়ার করাসক উৎসাতেত করুন।

• অন্তদৃ্ তষ্ ও অতভজ্ঞতার তবিিখুী তিতনিয় তনতচিত করসত আপনার তদন্তকারী সংস্া িা তিসিষজ্ঞ তদন্তকারী 
দেগুসোসত আপনার FIU ডথসক আউট ডপাস্ট েওয়া িা এসম্বে েওয়া কিক্ত্াসদর তিসিেনা করুন।
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

• তিসদিী অংিীদারসদর সাসথ সেসরাতগতা করার িাধ্সি তাসদর আন্তেদে াতিক িে্য নিয়াে কো। উদােরণস্বরূপ, তকেু 
FIUs তিসদিী আইন প্রসয়াগকারী সংস্াগুসোর সাসথ তথ্ তিতনিয় করার অতধকার রাসখ এিং তকেু FIUs আন্তর্াততক 
সংস্াগুসোর সাসথ তথ্ ডিয়ার করার রন্ অনুসিাতদত েয় রার িসধ্ রসয়সে INTERPOL ও EUROPOL।

• তকেু ডষেসরে, আপনার ডদসির FIU এর িসেসের উপর তনভ্র কসর FIU প্রকৃি ি্ন্ত কেরি িারে, বা নযৌে 
টাস্করিাসদেগুরিারি অংি তনরি িারে।

িোিিদে 
তারা আপনাসক তকভাসি সোয়তা করসত সষেি েসত পাসর তা রাোই করার রন্ তদসন্তর প্রথি তদক ডথসক আপনার 
FIU এর সাসথ সমৃ্পক্ত ডোন।

FIUs িািিা নিাকদ্দিা প্রসেষ্া সিথ্ন করসত পাসর:

• ডরখাসন আতথ্ক তসথ্র োটতত রসয়সে ডসখাসন প্রতসতকউটরসদর সিথ্ন করার রন্ ি্ন্ত শুরু করে।

• ডিাকদ্দিা সিথ্ন করার রন্ আতেদেক ্ক্ষিা সেবোহ কসর, রাসত রটিে আতথ্ক ডেনসদসনর ি্াখ্া ডদয়ার রন্ 
তিসিষসজ্ঞর প্রিাসণর প্রতিধান অন্তভ্ুক্ত থাকসত পাসর।

FIUs গুসো তনসে উতলেতখতভাসি প্রতিরোধিিূক প্রসেষ্ায় সোয়তা করসত পাসর:

• নগারয়্া িণ্য বততর কসর। এর িসধ্ রসয়সে FIU এর সাসথ FIU এর ডনটওয়াসক্র িাধ্সি তিসদিী সিপর্াসয়র সংস্া 
ডথসক তথ্প্রাতপ্ত, রা একাতধক তিোতরক ডষেসরের িসধ্ অত্ন্ত দ্রুত তথ্ তিতনিসয়র সুতিধা ডদয় (প্রায়িই পারস্পতরক 
আইতন সোয়তা িা কূটবনততক ে্াসনসের ডেসয় দ্রুততর)।

• নরেতণতবেতিকেণ সংরিান্ত প্রতিরব্ন প্রস্তুত করা এিং ডকাসনা তনতদ্ষ্ অপরাসধর প্রতত তনসদ্ি কসর এিন আতথ্ক 
ডেনসদন ও অ্াকাউসন্র বিতিষ্্সিেূ িনাক্ত করার রন্ গসিষণা করা। এটি আইন প্রসয়াগকারী সংস্া ও প্রততসিদন 
প্রদানকারী সংস্াসিেূসক প্রততসরাধ ও তদন্ত প্রসেষ্ায় তথ্ তদসয় সাোর্ করসি।

• প্রততসিদন প্রদানকারী সংস্াগুসোর কিথীর্ে প্রতিক্ষণ প্র্ান রাসত তারা সস্েরনক ডেনসদন িনাক্ত করসত পাসরন।

• তিল্প সরেিনিা কিদেসেূীে আসয়ারন করা এিং তিষোিূেক কার্ক্ি ও তিতধিাোর িাধ্িাধকতা প্রসয়াসগর িাধ্সি 
তিল্প ডরন AML সংক্ান্ত প্রততসরাধিেূক পদসষেপগুসো ডিসন েসে তা তনতচিত করা।

িোিিদে
আপনার সস্েভারন ইসতািসধ্ FIU োটাসিসর তাতেকাভুক্ত থাকসত পাসর। তিসদিী ডদিগুসোসত ডরখাসন আপনার 
সস্েভারন তিসদসি ভ্রিণ কসরসেন িা ডরখাসন তারা তিসদি ডথসক অথ্ ডপ্ররণ িা গ্রেণ কসরসেন তাসদর কাসে েভ্ 
তরসপাসট্র রন্ অনসুরাধ FIU ডত ডপ্ররসণর তিষসয় তিসিেনা করুন।

৪.৪ নকস স্াতি

িটেূতি
২০১৬ সাসের এতপ্রে িাসস ইস্াসনতিয়া সরকাসরর দতৃষ্ পূি্ ততিসুরর ততনরন অতভিাসী শ্রতিসকর ডকসসর তদসক 
আকৃষ্ েয় রারা িােসয়তিয়ায় িতুৃ্িরণ কসরন। একরন শ্রতিসকর পতরিাসরর রানা তেে না ডর তততন ২০১৫ সাসের 
২ ডসসটেম্বর তনসখাঁর েসয় রাওয়ার পর ডথসক ডদসির িাইসর শ্রতিক তেসসসি কার করসেন। ডদসির িাইসর শ্রতিক 
ডপ্ররসণ ইস্াসনতিয়ার পূি্ নসুা ডতঙ্গারা (NTT) প্রসদি ৯ি অিস্াসন রসয়সে এিং এই প্রসদি ডথসকই ইস্াসনতিয়ার 
সি্াতধক সংখ্ক অতভিাসী শ্রতিক েতােত েওয়ার েটনা েসটসে। ২০১৫ ডথসক ২০১৬ সাসের িসধ্ আনুিাতনক 
৪১৪৪ রন NTT প্রসদসির িাতস্াসক ডদসির িাইসর ডপ্ররণ করা েয়। ২০১৫ সাে ডথসক ২০১৭ সাে, এই সিসয়র 
িসধ্ NTT প্রসদসির আনিুাতনক ৯৯ রন অতভিাসী শ্রতিক িতুৃ্িরণ কসরন। ইস্াসনতিয়ার রাষ্ট্রপতত ইস্াসনতিয়ার 
রাতীয় পুতেি তিভাগসক এই সিস্ার তদন্ত করার তনসদ্ি প্রদান করসে, এর িেশ্রুততসত িানি পাোর সংক্ান্ত টাস্ক 
ডিাস্ গঠিত েয় এিং কুপাং তেত্রে্ এর পুতেি প্রধানসক এই ডকস তদসন্তর তনসদ্ি ডদয়া েয়। তদন্ত েোকােীন 
ইস্াসনতিয়া ও িােসয়তিয়া রসুড় তিসৃ্তত োভ করা ১২টি িানি পাোরকারী ডনটওয়াক্ িনাক্ত করা েয়।

অরেদেে প্রবাহ
২০১৫ সাসের রানয়ুাতর ডথসক ২০১৬ সাসের আগস্ট পর্ন্ত সিসয়র িসধ্ এই ডনটওয়াক্ সিেভাসি ২২৭৯ রন 
অতভিাসী শ্রতিকসক িােসয়তিয়াসত পাঠিসয়সে। এই শ্রতিকসদর পাোর করার িাধ্সি ডনটওয়াক্টির ডিাট আতথ্ক 
ডেনসদসনর পতরিাণ দাঁড়ায় ৫৬৩,৪৪৬.০০ িাতক্ন েোসর। আতথ্ক ডেনসদসনর োটা অনরুায়ী ডর অপরাধী এেটাতর 
তিিানি্সরর ডিআইনী এসরন্সদর ি্িস্াপনা কসরসে ডস ২০১৫ সাসের ১ো রানুয়াতর ডথসক ২০১৬ সাসের ৮ই 
আগস্ট, এই সিসয়র িসধ্ ২৪৪,১২৫.৬৯ িাতক্ন েোর অথ্ গ্রেণ কসরসে। এটি িােসয়তিয়া, তসঙ্গাপুর, েংকং ও 
ডসৌতদ আরসি ১৭৮৭ রন িানষুসক পাোর করার সাসথ সম্পতক্ত, রাসদর িসধ্ ৪৮ রন তিশুও তেে। 

িাোে প্রতরিয়াে ধািসিূহ

ভুক্তসভাগীসদর ডরাগাড় করা আশ্রয়দান, কাগরপরে 
রাে করা, পতরিেন

এে টাতর তিিানি্সর সািোসনা

পাসসপাসট্র তিষয় 
সািাে ডদয়া

সুরািায়াসত 
সািাে ডদয়া

ডদসির িাইসর: িােসয়তিয়া, 
তসঙ্গাপুর, েংকং, ডসৌতদ 

আরি

ডদসির অভ্ন্তসর: ডিদান, 
আসেে, িাটাি
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FIUs িািিা নিাকদ্দিা প্রসেষ্া সিথ্ন করসত পাসর:

• ডরখাসন আতথ্ক তসথ্র োটতত রসয়সে ডসখাসন প্রতসতকউটরসদর সিথ্ন করার রন্ ি্ন্ত শুরু করে।

• ডিাকদ্দিা সিথ্ন করার রন্ আতেদেক ্ক্ষিা সেবোহ কসর, রাসত রটিে আতথ্ক ডেনসদসনর ি্াখ্া ডদয়ার রন্ 
তিসিষসজ্ঞর প্রিাসণর প্রতিধান অন্তভ্ুক্ত থাকসত পাসর।

FIUs গুসো তনসে উতলেতখতভাসি প্রতিরোধিিূক প্রসেষ্ায় সোয়তা করসত পাসর:

• নগারয়্া িণ্য বততর কসর। এর িসধ্ রসয়সে FIU এর সাসথ FIU এর ডনটওয়াসক্র িাধ্সি তিসদিী সিপর্াসয়র সংস্া 
ডথসক তথ্প্রাতপ্ত, রা একাতধক তিোতরক ডষেসরের িসধ্ অত্ন্ত দ্রুত তথ্ তিতনিসয়র সুতিধা ডদয় (প্রায়িই পারস্পতরক 
আইতন সোয়তা িা কূটবনততক ে্াসনসের ডেসয় দ্রুততর)।

• নরেতণতবেতিকেণ সংরিান্ত প্রতিরব্ন প্রস্তুত করা এিং ডকাসনা তনতদ্ষ্ অপরাসধর প্রতত তনসদ্ি কসর এিন আতথ্ক 
ডেনসদন ও অ্াকাউসন্র বিতিষ্্সিেূ িনাক্ত করার রন্ গসিষণা করা। এটি আইন প্রসয়াগকারী সংস্া ও প্রততসিদন 
প্রদানকারী সংস্াসিেূসক প্রততসরাধ ও তদন্ত প্রসেষ্ায় তথ্ তদসয় সাোর্ করসি।

• প্রততসিদন প্রদানকারী সংস্াগুসোর কিথীর্ে প্রতিক্ষণ প্র্ান রাসত তারা সস্েরনক ডেনসদন িনাক্ত করসত পাসরন।

• তিল্প সরেিনিা কিদেসেূীে আসয়ারন করা এিং তিষোিূেক কার্ক্ি ও তিতধিাোর িাধ্িাধকতা প্রসয়াসগর িাধ্সি 
তিল্প ডরন AML সংক্ান্ত প্রততসরাধিেূক পদসষেপগুসো ডিসন েসে তা তনতচিত করা।

িোিিদে
আপনার সস্েভারন ইসতািসধ্ FIU োটাসিসর তাতেকাভুক্ত থাকসত পাসর। তিসদিী ডদিগুসোসত ডরখাসন আপনার 
সস্েভারন তিসদসি ভ্রিণ কসরসেন িা ডরখাসন তারা তিসদি ডথসক অথ্ ডপ্ররণ িা গ্রেণ কসরসেন তাসদর কাসে েভ্ 
তরসপাসট্র রন্ অনসুরাধ FIU ডত ডপ্ররসণর তিষসয় তিসিেনা করুন।

৪.৪ নকস স্াতি

িটেূতি
২০১৬ সাসের এতপ্রে িাসস ইস্াসনতিয়া সরকাসরর দতৃষ্ পূি্ ততিসুরর ততনরন অতভিাসী শ্রতিসকর ডকসসর তদসক 
আকৃষ্ েয় রারা িােসয়তিয়ায় িতুৃ্িরণ কসরন। একরন শ্রতিসকর পতরিাসরর রানা তেে না ডর তততন ২০১৫ সাসের 
২ ডসসটেম্বর তনসখাঁর েসয় রাওয়ার পর ডথসক ডদসির িাইসর শ্রতিক তেসসসি কার করসেন। ডদসির িাইসর শ্রতিক 
ডপ্ররসণ ইস্াসনতিয়ার পূি্ নসুা ডতঙ্গারা (NTT) প্রসদি ৯ি অিস্াসন রসয়সে এিং এই প্রসদি ডথসকই ইস্াসনতিয়ার 
সি্াতধক সংখ্ক অতভিাসী শ্রতিক েতােত েওয়ার েটনা েসটসে। ২০১৫ ডথসক ২০১৬ সাসের িসধ্ আনুিাতনক 
৪১৪৪ রন NTT প্রসদসির িাতস্াসক ডদসির িাইসর ডপ্ররণ করা েয়। ২০১৫ সাে ডথসক ২০১৭ সাে, এই সিসয়র 
িসধ্ NTT প্রসদসির আনিুাতনক ৯৯ রন অতভিাসী শ্রতিক িতুৃ্িরণ কসরন। ইস্াসনতিয়ার রাষ্ট্রপতত ইস্াসনতিয়ার 
রাতীয় পুতেি তিভাগসক এই সিস্ার তদন্ত করার তনসদ্ি প্রদান করসে, এর িেশ্রুততসত িানি পাোর সংক্ান্ত টাস্ক 
ডিাস্ গঠিত েয় এিং কুপাং তেত্রে্ এর পুতেি প্রধানসক এই ডকস তদসন্তর তনসদ্ি ডদয়া েয়। তদন্ত েোকােীন 
ইস্াসনতিয়া ও িােসয়তিয়া রসুড় তিসৃ্তত োভ করা ১২টি িানি পাোরকারী ডনটওয়াক্ িনাক্ত করা েয়।

অরেদেে প্রবাহ
২০১৫ সাসের রানয়ুাতর ডথসক ২০১৬ সাসের আগস্ট পর্ন্ত সিসয়র িসধ্ এই ডনটওয়াক্ সিেভাসি ২২৭৯ রন 
অতভিাসী শ্রতিকসক িােসয়তিয়াসত পাঠিসয়সে। এই শ্রতিকসদর পাোর করার িাধ্সি ডনটওয়াক্টির ডিাট আতথ্ক 
ডেনসদসনর পতরিাণ দাঁড়ায় ৫৬৩,৪৪৬.০০ িাতক্ন েোসর। আতথ্ক ডেনসদসনর োটা অনরুায়ী ডর অপরাধী এেটাতর 
তিিানি্সরর ডিআইনী এসরন্সদর ি্িস্াপনা কসরসে ডস ২০১৫ সাসের ১ো রানুয়াতর ডথসক ২০১৬ সাসের ৮ই 
আগস্ট, এই সিসয়র িসধ্ ২৪৪,১২৫.৬৯ িাতক্ন েোর অথ্ গ্রেণ কসরসে। এটি িােসয়তিয়া, তসঙ্গাপুর, েংকং ও 
ডসৌতদ আরসি ১৭৮৭ রন িানষুসক পাোর করার সাসথ সম্পতক্ত, রাসদর িসধ্ ৪৮ রন তিশুও তেে। 

িাোে প্রতরিয়াে ধািসিূহ

ভুক্তসভাগীসদর ডরাগাড় করা আশ্রয়দান, কাগরপরে 
রাে করা, পতরিেন

এে টাতর তিিানি্সর সািোসনা

পাসসপাসট্র তিষয় 
সািাে ডদয়া

সুরািায়াসত 
সািাে ডদয়া

ডদসির িাইসর: িােসয়তিয়া, 
তসঙ্গাপুর, েংকং, ডসৌতদ 

আরি

ডদসির অভ্ন্তসর: ডিদান, 
আসেে, িাটাি
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

ইস্াসনতিয়ার তিনাতসেয়াে ইসন্তেসরসে ইউতনট, PPATK ৬৪টি সস্েরনক ডেনসদন প্রততসিদন তিসলিষণ কসরসে রা 
ডথসক ডদখা রায়:

• কুপাং তেত্রেস্র পুতেি তিভাগ কত্ৃক ডর ৪৮টি পষেসক তদন্ত করা েসয়তেে তাসদর সাসথ ১৩.৫ তিতেয়ন 
িাতক্ন েোর অথ্ পতরসিাসধর সংসরাগ পাওয়া রায়।

• NTT প্রসদসি সতক্য় িানি পাোরকারী ডনটওয়াক্গুসোর িধ্কার সংসরাগ। 

• এই তিসলিষণ ডরসি অসথ্র ডরাগানদাতা পূি্ নসুা ডতঙ্গারাসত িানি পাোসরর কার্ক্সি অথ্ ডরাগান তদসয়সে 
তাসদর িনাক্ত করসত সাোর্ কসরসে।

• এই তিসলিষণ তদন্তকারীসদর অসথ্র প্রিাে অনসুরণ পদ্তত প্রসয়াসগর িাধ্সি ডনটওয়াক্গুসোর ি্াতপং এ সাোর্ 
কসরসে।

িাি িিাকাসিহূ

নং  িাি িিাকা তনর দ্ে িক েিক  উ্াহেণ 

১ গ্রােকসদর ডপ্রািাইে

ডিসরকারী খাত

• PPTKIS এর িাতেক/কিতী (বিধ ও অবিধ উভয়ই) 
• িাতন ডেঞ্জার 
• ভ্রিণ ও রাতায়াত ি্িসাসয়র িাতেক/কিতী 
• তিিান পতরসষিা 
• িােিােী/পতরিেন পতরসষিা 
• ভাড়া পতরসষিা

সরকারী খাত 

• অতভিাসন কিক্ত্া 
• তিিান তনরাপত্তা কিতী 
• সািতরক কিক্ত্া 
• পুতেি অতিসার 

২ অন্ততন্তেত ডেনসদন  কীওয়াে্  
তিশুরা/তিশু; িানষু; টিসকট; খািার ভাতা; িাসার কাসরর 
ডোক; পাসসপাট্ তি; ভ্রিণ; গৃেপতরোতরকা; RM; তি প্রদান; 
তিশুসদর ডিতন ইত্াতদ।  

৩ ডেনসদসনর িাধ্ি  ি্াংতকং ি্িস্া  

• ওভারিতুকং 
• এটিএি (ATM) এর িাধ্সি স্ানান্তর 
• IB/MB এর িাধ্সি ডেনসদন 
• ডটতেগ্রাতিক স্ানান্তর  

৪ ডেনসদসনর প্াটান্  অথ্ তিশ্রণ  

PPATKIS এর িাতেক/কিতী তেসসসি পতরতেত একাতধক পসষের 
অ্াকাউসন্ বিধ ি্িসাতয়ক িনুািার সাসথ অপরাধেধি 
সম্পসদর সংতিশ্রণ পাওয়া ডগসে। অপরাধেধি সম্পসদর উৎস 
তভন্নরূসপ ডদখাসনা/ডগাপন করার ইংতগত। 

৫

আতথ্ক ডেনসদন তিসলিষণ পাোর কার্ক্সির তিতভন্ন ধাপ, িাঠ পর্াসয় তনসয়াগ ডথসক শুরু কসর, আশ্রয়, তনর িের 
ডথসক ভ্রিণ কসর রোনতরসট এিং গন্তসি্র িের/ডদসি রাওয়া, কাগরপরে রাে করা, সরকাতর কি্োরীসদর েুষ ডনয়ার 
অতভসরাগ পর্ন্ত, তিতেসয় তনসতও ভূতিকা ডরসখসে। এই তদসন্ত অ্াকাউন্ধারীসদর ডপ্রািাইে ডথসক প্রাপ্ত তথ্, ডেনসদসনর 
তাতরখ, ডেনসদসনর পতরিাণ এিং ডেনসদসনর অিস্ান সংক্ান্ত তথ্ কাসর োতগসয় তিেকরণ পদ্তত প্রসয়াগ করা েসয়সে। 

িিািি 
কুপাং তেত্রে্ পুতেসির তদসন্তর িসে ১১টি ডনটওয়াক্ ডভসঙ্গ ডদয়া এিং ৩২ রন সস্েভারনসক িনাক্ত করা সম্ি 
েসয়সে। ৩২ রন সস্েভারসনর িসধ্ ১১ রনসক আদােত িানি পাোসরর অপরাসধ ডদাষী সাি্স্ কসরসেন, এিং 
২ ডথসক ৯ িেসরর কারাদসন্ দতন্ত কসরসেন। এোড়াও আদােত ৯২৩০.০০ িাতক্ন েোর ডথসক ১৫৩,৮০০.০০ 
িাতক্ন েোর পর্ন্ত রতরিানার দন্ প্রদান কসরসেন এিং ভুক্তসভাগী ও িৃত ভুক্তসভাগীর পতরিারসক ৭৭.০০ িাতক্ন 
েোর ডথসক ৪২৩০.০০ িাতক্ন েোর পর্ন্ত ষেততপূরণ প্রদান কসরসেন। িানি পাোর িািোয় রতড়ত তিিানি্সরর 
একরন অতভিাসন কিক্ত্া ৪ িেসরর কারাদন্, ১৫,৩০০.০০ িাতক্ন েোসরর রতরিানা, এিং ভুক্তসভাগীর 
পতরিারসক ৭৭.০০ িাতক্ন েোর ষেততপূরণ প্রদাসনর দন্ ডপসয়সেন।
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ডসকিন ৫: তদন্ত 
৫.১ আতেদেক ি্ন্ত কী?
আতথ্ক তদন্ত েসো একটি তদন্ত ডকৌিে রা ডিৌরদাতর কার্ধারার ডকাসনা সস্েভারন িা সাষেীর আতথ্ক ইততোস ও 
তক্য়াকোপ সম্পসক্ তিসৃ্ত সূরে ডথসক তথ্, ডগাসয়্া তথ্ ও প্রিাণ সংগ্রসের রন্ ি্িহৃত েয়। একটি আতথ্ক তদসন্ত 
ডকাসনা অপরাসধর সাসথ সংতলিষ্ সি আতথ্ক উপাদাসনর প্রতত নরর ডদয়া েয়, ডরিন অপরাসধর প্রস্তুতত ও িাস্িায়সনর 
রন্ তিতনসয়াগকৃত অথ্, অপরাধ সম্পাদনকােীন ি্য়, এিং অপরাধ সম্পাদসনর িসে প্রাপ্ত অথ্ ও িনুািা।

িাতন েন্াতরং এর অপরাধ আতথ্ক প্রতক্য়ার ডরসকাসনা পর্াসয়র রন্ প্রসরার্ েসত পাসর, এখাসন িেূ আিতি্কতা েসো ডর 
ি্তক্ত অসথ্র ি্িস্াপনা করসেন তততন োনরিন অেবা সর্হ করেতেরিন নয নসই অেদে নকারনা অিোধ নেরক প্রাপ্ত 
অেবা নকারনা অিোধ সংেটরন ব্যবহৃি হরব। সস্েরনক িা অস্বাভাতিক তক্য়াকোপ অনিুান করার রন্ তিতভন্ন উৎস 
ডথসক প্রাপ্ত তসথ্র সসমেেন েটিসয় এটি অর্ন করা রায়। 

৫.২ অেদে তকোরব এবং নকাোয় সতেরয় ননয়া হরয়রে িা আিতন তকোরব ন্খারবন?
অসথ্র সাসথ সম্পতক্ত েটনার ডরসকাসনা ডরকে্ অথিা ডরেইে গুরুত্বপূণ।্ রতদও তকেু তকেু ডদসি িেৃৎ পতরসসর নগদ-অথ্ 
তভতত্তক অথ্নীতত রসয় ডগসে, িানসুষর ইসেক্ট্রতনক ি্াংতকং তসসস্টি, ওয়্ার রোসেিার, ি্াংক কাে্ ও ইন্ারসনট ি্াংতকং 
ি্িোর করা িতৃদ্ পাসচ্—এর সিগুসোই ডকাসনা না ডকাসনা ডরেস ডরসখ রায়। তসি, নগদ অথ্ তভতত্তক অথ্নীততসতও 
ডরকে্ থাকসত পাসর, ডরিন োোন, েুতক্ত, রতিদ িা তেসাি িতে, ইত্াতদ। এই ডেনসদনসিসূের প্রকৃতত, ইসেক্ট্রতনক িা অন্ 
তকেু, এিং এগুসোর সাসথ সংতলিষ্ ডরকে্গুসো তদন্তকারীসদর তথ্ প্রিাসণর এক অিুরন্ত উৎসসর সন্ধান ডদয় 

অসথ্র েোেে অথিা অসথ্র িেু্ সংক্ান্ত তথ্, ডগাসয়্া তথ্ অথিা প্রিাসণর উৎস তদসন্তর প্রকৃততর উপর তনভ্র 
কসর তভন্ন তভন্ন েসি। তসি, অতধকাংি তদসন্তর ডষেসরে কসয়কটি সাধারণ উৎস তনয়তিতভাসি ি্িহৃত েয়। এগুসোর িসধ্ 
কসয়কটি েসো:

িোিিদে 
আতথ্ক তদসন্তর িেূ েষে্সিেূ েসো ডকাসনা অপরাধ সংেটসনর সিয়ি্াপী অরেদেে েিােি িনাক্ত করা ও ডরকে্ 
করা, এিং উক্ত অপরাসধ রতড়ত অন্ান্সদর এিং অপরাধেধি সম্পদ িনাক্ত করা। অথ্ ডকাথা ডথসক এসসসে, 
ডক গ্রেণ কসরসে, কখন গ্রেণ কসরসে, এিং এটি ডকাথায় সংরষেণ িা রিা রাখা েসয়সে এসসির সংসরাগ ডথসক 
অিোধিিূক কিদেকারন্ে প্রিাণ িাওয়া যায়।

• সস্েভারন (পসকট ডথসক পাওয়া)

• পতরিেন / তিতপং ক্াতরয়ার

• অন্ ি্িসা িা ডপিাসিেূ

• ডিািাইে ডিান

• আতথ্ক প্রততঠিান

• ইউটিতেটি

• তিিা ডকাম্পাতন

• রানিােন তনিন্ধন তিভাগ

• ডক্তেট এসরতসে

• ভূতি তনিন্ধন

• ডপনিন সরিরােকারী

• কর কত্ৃপষে/ডসাি্াে তসতকউতরটি

• সরকাতর তনিন্ধন ও কত্ৃপষে

• েয়াতটি কাে্, ডরিন এয়ারোইন তফ্রকুসয়ন্ ফ্ায়ার ও 
ডোসটসের সদস্ কাে্

ডস
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

ততনটি উৎস তিসিষভাসি উসলেখসরাগ্: (১) আতথ্ক প্রততঠিানসিেূ, কারণ এগুসোই সিসেসয় ডিতি তসথ্র উৎস; (২) 
ইউটিতেটি তিে; এিং (৩) েয়াতটি কাে্, কারণ তত ডিতি ি্িহৃত না েসেও, এগুসো িূে্িান তথ্ সরিরাে করসত 
পাসর।

আতেদেক প্রতিষ্ানসিহূ
আতথ্ক প্রততঠিানসিেূ ডথসক প্রাপ্ত তসথ্র িসধ্ রসয়সে অ্াকাউসন্র পূণ ্ইততোসসে অ্াকাউন্ ডখাোর ডরকে্ (উসলেতখত 
পতরতেতত, কিস্ংস্ান এিং ডোতষত আসয়র রন্ কাসর োসগ)। ডক্তেট, ডেতিট ও ি্াসেসসের উসলেখসে ি্াংক ডস্টটসিসন্র 
কতপ, ডেক, ডক্তেট ভাউোর এিং অন্ান্ ডেনসদন সংতলিষ্ কাগরপসরের পািাপাতি অ্াকাউন্টি কার্কর থাকাকােীন 
ি্াংক কিক্ত্া কত্ৃক তেতখত ডরসকাসনা ডনাট েভ্ েসি। ডক্তেট িা ডেতিট কাে্ ি্িোসরর ডষেসরে, এই তথ্গুসো একরন 
ি্তক্তর েোসিরা সম্পসক্ ধারণা ডপসতও সোয়ক েসি, ডরিন তারা ডকান ডরসস্ারায় খািার খায়, তক তক পণ্ ক্য় কসর, 
ডকান ডকান রায়গায় েনেন রায়, এিং ডকান ক্াি িা সািাতরক আড্ার রায়গাগুসোসত উপতস্ত েয়। এসি ডথসক অন্ 
ডকাসনা অ্াকাউসন্র অতস্ত্ব প্রকাি েওয়া, অ্াতেিাই প্রতততঠিত িা তিথ্া প্রিাণ েওয়া, ি্য় ও রীিনরারোর ধারা ডিোসনা, 
এিং অন্ান্ অপরাধিেূক সংতলিষ্তা িনাক্ত েওয়ার িসতা েটনা েটসত পাসর। এসি তথ্ তরসয়ে টাইসি অ্াসক্সস করা 
েসে উক্ত ি্তক্তর অিস্ান সম্পসক্ রানসতও তা ি্িোর করা রায়।

ইউটিতিটি তবি
আিাসন সংক্ান্ত তথ্ তনতচিত করার পািাপাতি, ইউটিতেটি ডকাম্পাতনগুসোর তনকট অনুসন্ধাসনর িসে আসগ রানা না 
থাকা অ্াকাউন্, আতথ্ক তেতেং অথিা উক্ত পতরসষিার রন্ অথ্ পতরসিাধ করসেন এিন অন্ ডকাসনা সেসরাগীর অতস্ত্ব 
প্রকাি ডপসত পাসর। অনরুূপভাসি, ইন্ারসনট ও ডটতেসিান পতরসষিা সরিরােকারীসদর তনকট অনসুন্ধাসনর িসেও অন্ান্ 
সস্েভারন ি্তক্ত এিং অপরাধ কিক্াসন্র সেসরাগী িনাক্ত করার সুসরাগ েসত পাসর।

িয়াতটি কািদে
একটি এয়ারোইন তফ্রকুসয়ন্ ফ্ায়ার কাে্, ডরিন ওয়ান ওয়াল্্, স্টার এোসয়সে অথিা স্কাই টিি এর কাে্, অথিা তেেটন, 
স্টারউে অথিা ি্াতরয়ট ডোসটসের িসতা ডোসটে ডেইসনর েয়াতটি কাে্ ডথসক প্রেুর তথ্ পাওয়া ডরসত পাসর। এসসির 
িসধ্ রসয়সে: গ্রােসকর ডপ্রািাইে, ডরিন তার নাি, ঠিকানা, ইসিইে ও ডিািাইে ডটতেসিান নম্বর এিং পতরসষিাটির রন্ 
অথ্ পতরসিাসধর উসদ্দসি্ ি্িহৃত ি্াংক/ডক্তেট কাসে্র তিিদ তথ্। ভ্রিণ করা ফ্াইট, ডোসটে এিং এ সিয়গুসোর 
ভ্রিণসঙ্গী সম্পসক্ তিিদ তথ্ও েভ্ থাকসি।

৫.৩ িে্য প্রিাণ একতরেকেণ
িানি পাোর সংক্ান্ত সািতগ্রক তদসন্তর পািাপাতি আতথ্ক তদন্ত পতরোেনা করা একটি ভাসো অভ্াস। তদন্তকারী, FIU 
সিেূ এিং আইনরীিীসদর িধ্কার সিন্বয় িানি পাোর সংক্ান্ত অপরাসধর তদসন্তর ডষেসরে নতুন িারো ডরাগ করসি, এিং 
িাতন েন্াতরং তিসরাসধ আন্তর্াততক িানদন্ অর্সন আপনার ডদিসক সাোর্ করসি।

িোিিদে
আপনার সস্েভারন েয়সতা পাতরিাতরক সদস্ অথিা তনকটাত্মীয় ও ি্িসাতয়ক সেসরাগীসদর পতরেসয়র আড়াসে 
অথ্ েতুকসয় রাখসে। তনতচিত করুন ডরন আপনার অনসুন্ধাসন এই ি্তক্তগণ অন্তভ্ুক্ত থাসকন রারা আপনার 
সস্েভারসনর পসষে অথ্ সংরষেণ িা সতরসয় থাকসত পাসরন।

িোিিদে 
িানি পাোর সংক্ান্ত আপনার সকে তদসন্তর সাসথ একটি স্বপ্ররণাত্ি আতেদেক ি্ন্ত পতরোেনা করুন। আপনার 
সংগৃেীত প্রিাণাতদ আপনাসক আসগর অপরাধটি প্রিাণ করসত সাোর্ করসত পাসর, এিং িাতন েন্াতরং এর একটি 
পৃথক অপরাধও প্রততঠিা করসত পাসর।

ডকাসনা তদসন্তর রন্ আপনার আদি্ তদন্ত পতরোেনা কার্ক্সির অংি তেসসসি একটি আতেদেক ি্ন্ত নেকতিস্ 
অন্তভ্ুক্ত কসর আপতন এটি করসত পারসিন।
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Iএসি তথ্ উ্কু্ত-উৎস অথিা আিদ্ উৎস, ডরসকাসনাটি ডথসক সংগ্রে করা ডরসত পাসর, ডরিন ইন্ারসনট এিং ডকাম্পাতন 
িা ভূতি তনিন্ধন ডরকে্ (উ্কু্ত) এিং আতথ্ক প্রততঠিান িা কসরর ডরকে্ (আিদ্)। 

সি ডকসসর ডষেসরেই, তথ্ অ্াসক্সস করার সিয়, আতথ্ক তদন্ত সম্পন্নকারীসদর তাসদর তনরস্ব ডদিীয় আইতন কাঠাসিার িসধ্ 
ডথসক কার করসত েসি এিং অনসুন্ধানগুসোসক েেিান তদসন্তর সাসথ সঙ্গততপূণ,্ আইনত বিধ, রিািতদতেতাপূণ ্এিং 
অপতরোর্ (PLAN) তেসসসি প্রিাণ করসত সষেি েসত েসি। এই তিষয়গুসো প্রদি্ন করা গুরুত্বপূণ ্কারণ তদন্তকারীসদর ডর 
পরাতধকারেে্ার ষেিতা প্রদান করা েয় তা ি্িোর কসর তারা গ্রােসকর ডগাপনীয়তা এিং ডকাসনা ি্তক্তর ডগাপনীয়তার 
ডিৌতেক অতধকার েঙ্ঘন করসত পাসরন। সি সিয় কসঠার তনয়ন্তণ িরায় রাখসত েসি এিং অ্াসক্সস সংক্ান্ত িত্ািতে 
ডিসন েেসত েসি।

িোিিদে
অপরাধগুসোর পূণ ্তদন্ত তনতচিত করসত আপনার তদসন্ত প্রাসতগিক সব সংস্াগুরিাে ্ক্ষ ব্যততির্ে (তদন্তকারী, 
FIUs, এিং আইনরীিী) সাোর্ ডনয়া তনতচিত করুন।

িোিিদে: তনতচিি করুন নয আিতন উিস্ািন কেরি িােরেন 
নয আিনাে অন়ুসন্ধানসিহূ: 
• সগিতিিণূদে

 - পদসষেপটি তক হুিতকর সাসথ সঙ্গততপূণ?্

 - একই উসদ্দি্ পূরসণ তক ডকাসনা অসপষোকৃত কি পরাতধকারেে্ািেূক পদ্তত ি্িোর করা রায়?

• আইনি ববধ 

 - এই পদসষেপ গ্রেসণর ডকাসনা আইতন তভতত্ত আসে তক?

 - এই পদসষেপ তক আইতন িাধ্িাধকতাসিেূ, ডরিন িানিাতধকার, ডগাপনীয়তা, োটা সুরষো এিং 
ডগাপনীয়তা রষোর িত্ািতে ডিসন েসে?

• • েবাবত্তহিািূিক

 - তসদ্ান্তসিেূ তক রিািতদতেতািেূক?

• অিতেহাযদে

 - এই পদসষেপ গ্রেণ তক অপতরোর্?

 - প্রাপ্ত তথ্ তক তদসন্তর রন্ তিসিষ িূে্িান েসি?

ডস
ক
িন
 ৫

ততনটি উৎস তিসিষভাসি উসলেখসরাগ্: (১) আতথ্ক প্রততঠিানসিেূ, কারণ এগুসোই সিসেসয় ডিতি তসথ্র উৎস; (২) 
ইউটিতেটি তিে; এিং (৩) েয়াতটি কাে্, কারণ তত ডিতি ি্িহৃত না েসেও, এগুসো িূে্িান তথ্ সরিরাে করসত 
পাসর।

আতেদেক প্রতিষ্ানসিহূ
আতথ্ক প্রততঠিানসিেূ ডথসক প্রাপ্ত তসথ্র িসধ্ রসয়সে অ্াকাউসন্র পূণ ্ইততোসসে অ্াকাউন্ ডখাোর ডরকে্ (উসলেতখত 
পতরতেতত, কিস্ংস্ান এিং ডোতষত আসয়র রন্ কাসর োসগ)। ডক্তেট, ডেতিট ও ি্াসেসসের উসলেখসে ি্াংক ডস্টটসিসন্র 
কতপ, ডেক, ডক্তেট ভাউোর এিং অন্ান্ ডেনসদন সংতলিষ্ কাগরপসরের পািাপাতি অ্াকাউন্টি কার্কর থাকাকােীন 
ি্াংক কিক্ত্া কত্ৃক তেতখত ডরসকাসনা ডনাট েভ্ েসি। ডক্তেট িা ডেতিট কাে্ ি্িোসরর ডষেসরে, এই তথ্গুসো একরন 
ি্তক্তর েোসিরা সম্পসক্ ধারণা ডপসতও সোয়ক েসি, ডরিন তারা ডকান ডরসস্ারায় খািার খায়, তক তক পণ্ ক্য় কসর, 
ডকান ডকান রায়গায় েনেন রায়, এিং ডকান ক্াি িা সািাতরক আড্ার রায়গাগুসোসত উপতস্ত েয়। এসি ডথসক অন্ 
ডকাসনা অ্াকাউসন্র অতস্ত্ব প্রকাি েওয়া, অ্াতেিাই প্রতততঠিত িা তিথ্া প্রিাণ েওয়া, ি্য় ও রীিনরারোর ধারা ডিোসনা, 
এিং অন্ান্ অপরাধিেূক সংতলিষ্তা িনাক্ত েওয়ার িসতা েটনা েটসত পাসর। এসি তথ্ তরসয়ে টাইসি অ্াসক্সস করা 
েসে উক্ত ি্তক্তর অিস্ান সম্পসক্ রানসতও তা ি্িোর করা রায়।

ইউটিতিটি তবি
আিাসন সংক্ান্ত তথ্ তনতচিত করার পািাপাতি, ইউটিতেটি ডকাম্পাতনগুসোর তনকট অনুসন্ধাসনর িসে আসগ রানা না 
থাকা অ্াকাউন্, আতথ্ক তেতেং অথিা উক্ত পতরসষিার রন্ অথ্ পতরসিাধ করসেন এিন অন্ ডকাসনা সেসরাগীর অতস্ত্ব 
প্রকাি ডপসত পাসর। অনরুূপভাসি, ইন্ারসনট ও ডটতেসিান পতরসষিা সরিরােকারীসদর তনকট অনসুন্ধাসনর িসেও অন্ান্ 
সস্েভারন ি্তক্ত এিং অপরাধ কিক্াসন্র সেসরাগী িনাক্ত করার সুসরাগ েসত পাসর।

িয়াতটি কািদে
একটি এয়ারোইন তফ্রকুসয়ন্ ফ্ায়ার কাে্, ডরিন ওয়ান ওয়াল্্, স্টার এোসয়সে অথিা স্কাই টিি এর কাে্, অথিা তেেটন, 
স্টারউে অথিা ি্াতরয়ট ডোসটসের িসতা ডোসটে ডেইসনর েয়াতটি কাে্ ডথসক প্রেুর তথ্ পাওয়া ডরসত পাসর। এসসির 
িসধ্ রসয়সে: গ্রােসকর ডপ্রািাইে, ডরিন তার নাি, ঠিকানা, ইসিইে ও ডিািাইে ডটতেসিান নম্বর এিং পতরসষিাটির রন্ 
অথ্ পতরসিাসধর উসদ্দসি্ ি্িহৃত ি্াংক/ডক্তেট কাসে্র তিিদ তথ্। ভ্রিণ করা ফ্াইট, ডোসটে এিং এ সিয়গুসোর 
ভ্রিণসঙ্গী সম্পসক্ তিিদ তথ্ও েভ্ থাকসি।

৫.৩ িে্য প্রিাণ একতরেকেণ
িানি পাোর সংক্ান্ত সািতগ্রক তদসন্তর পািাপাতি আতথ্ক তদন্ত পতরোেনা করা একটি ভাসো অভ্াস। তদন্তকারী, FIU 
সিেূ এিং আইনরীিীসদর িধ্কার সিন্বয় িানি পাোর সংক্ান্ত অপরাসধর তদসন্তর ডষেসরে নতুন িারো ডরাগ করসি, এিং 
িাতন েন্াতরং তিসরাসধ আন্তর্াততক িানদন্ অর্সন আপনার ডদিসক সাোর্ করসি।

িোিিদে
আপনার সস্েভারন েয়সতা পাতরিাতরক সদস্ অথিা তনকটাত্মীয় ও ি্িসাতয়ক সেসরাগীসদর পতরেসয়র আড়াসে 
অথ্ েতুকসয় রাখসে। তনতচিত করুন ডরন আপনার অনসুন্ধাসন এই ি্তক্তগণ অন্তভ্ুক্ত থাসকন রারা আপনার 
সস্েভারসনর পসষে অথ্ সংরষেণ িা সতরসয় থাকসত পাসরন।

িোিিদে 
িানি পাোর সংক্ান্ত আপনার সকে তদসন্তর সাসথ একটি স্বপ্ররণাত্ি আতেদেক ি্ন্ত পতরোেনা করুন। আপনার 
সংগৃেীত প্রিাণাতদ আপনাসক আসগর অপরাধটি প্রিাণ করসত সাোর্ করসত পাসর, এিং িাতন েন্াতরং এর একটি 
পৃথক অপরাধও প্রততঠিা করসত পাসর।

ডকাসনা তদসন্তর রন্ আপনার আদি্ তদন্ত পতরোেনা কার্ক্সির অংি তেসসসি একটি আতেদেক ি্ন্ত নেকতিস্ 
অন্তভ্ুক্ত কসর আপতন এটি করসত পারসিন।
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

আতথ্ক তদসন্তর ডষেসরে একটি কার্করী ডকস ি্াসনরসিন্ তসসস্টি, তা রতই নগন্ ডোক না ডকন, ি্িোর করা 
অপতরোর্। প্রায় ডষেসরেই উসলেখসরাগ্ পতরিাণ তথ্ অতর্ত েয়। তক তথ্ সংগ্রে করা েসয়সে এিং ডকাথা ডথসক সংগ্রে করা 
েসয়সে তার সুস্পষ্ ডরকে্ রাখা তদন্ত িা তিোরকার্ েোকােীন পরিততী সিসয় ডরসকাসনা প্রততিন্ধকতা দরূ করসত সাোর্ 
করসি। পরিততীসত রখন ডকাসনা তনতদ্ষ্ পরাতধকারেে্ািেূক পদসষেপ গ্রেণ সম্পসক্ রিািতদতে করা েসি, ডকাসনা নীতত িা 
তসদ্ান্ত গ্রেণ সংক্ান্ত ডরকে্ থাকসে তখন তা কাসর আসসি। 

সিকথীকেণ 
েব্দ কোে আইনগি তেততি উিস্ািন কেরি না িাো অেবা কখন এবং নকাো নেরক িকুরিটি 
েব্দ কো হরয়রে িাে নেইন অব কাস্তি ন্খারি না িাোে ়্ুবদেি িকুরিটি ব্যবস্ািনাে 
কােরণ বহু িািিা নহরে নযরি হয়।

িোিিদে
রব্দ করার আইনগত তভতত্ত উপস্াপন করসত না পারা অথিা কখন এিং ডকাথা ডথসক েকুসিন্ রব্দ করা েসয়সে 
তার ডেইন অি কাস্টতে ডদখাসত না পারার দি্ুে েকুসিন্ ি্িস্াপনার কারসণ িহু িািো ডেসর ডরসত েয়।

িোিিদে 
তনতচিত করুন ডরন আপনার রব্দকৃত েকুসিন্গুসো পৃথক পৃথকভাসি ডেসিেকৃত েয় এিং সম্পতত্ত রব্দ করার 
ডরকসে্ ডরকে্ করা থাসক এিং ডেইন অি কাস্টতের ডরকে্সে একটি সুরতষেত স্াসন সংরষেণ করা েয়।
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৫.৪ নকস স্াতি

িা ো তকি, অর্রেতিয়ায় িাতন িন্াতেং কো এবং িতিিাবতৃতি নেরক প্রাপ্ত সম্পর্ে অতধকােী হওয়াে অিোরধ ন্াষী 
সাব্যস্ত

িা রা তকি ভাসো ডিতন ও ভাসো পতরসিসির ডোভ ডদতখসয় দতষেণপূি্ এতিয়া ডথসক অস্রেতেয়ায় তনসয় আসা 
১০০ রসনর ডিতি ডরৌন কিতীর উপার্ন ডথসক প্রাপ্ত অসথ্র উপর তিোসিহুেভাসি রীিনরাপন করতেসেন। তার 
ডরৌন কিতীর ি্িসা পতরোেনা করার অথিা তা ডথসক অথ্ উপার্সনর ডকাসনা োইসসসে তেে না, তকন্তু তততন তা 
কসরসেন। তকি ডরৌন কিতীসদর তদারতক করার উসদ্দসি্ োইসসসেতিেীন ‘তত্ত্বািধায়ক’ তনরুক্ত কসরতেসেন এিং তততন 
তাসদর সাসথ বিঠসক িসস ডসই নারীসদর ডথসক তকভাসি সসি্াচ্চ পতরিাণ কার আদায় কসর ডনয়া রায় তা আসোেনা 
করসতন এিং রারা প্রত্ািা অনরুায়ী কার করসত পারসতা না তাসদরসক রতরিানা করসতন। পুতেি তদন্ত পতরোেনা 
করার সিয় তততন তিতভন্ন ভুয়া নাসি ১২টি ডিািাইে ডিান ি্িোর করতেসেন। তকসির সেসরাগী অপরাধীরা তাসক 
ডরৌন কিতীসদর তদসয় কার্ক্ি পতরোেনা, ডরিন উপাতর্ত অথ্ সংগ্রে করা এিং ডরাস্টার িরার রাখা, ইত্াতদ 
প্রাত্তেক কাসর সাোর্ কসরসে। কিতীসদর অথ্ পতরসিাসধর সারসংসষেপ ডথসক তকি তার অপরাধ ডথসক তক পতরিাণ 
অথ্ উপার্ন কসরসে তার ধারণা পাওয়া রায় এিং তাসক ২,৫০৯,০০০.০০ অস্রেতেয়ান েোসরর আতথ্ক দন্ প্রদান 
করা েয়।

‘অসথ্র প্রিাে অনসুরণ’ করার িাধ্সি তদন্তকারীগণ ডদখাসত সষেি েসয়তেসেন ডর তকি সরাসতর পতততােসয়র 
ি্িস্াপনার সাসথ এিং পতততােয়গুসো পতরোেনার উসদ্দসি্ িানি পাোসরর সাসথ রতড়ত তেসেন। এই অপরাধগুসো 
ডথসক প্রাপ্ত িনুািা রে্াক করা েয়, ডসইসাসথ তার তিোসিহুে রীিনধারাও। এর িসধ্ ডিেসিাসন্ ততনটি 
অ্াপাট্সিন্ ও একটি িাতড়, এিং অতে ৬, িাতস্তের ডিঞ্জ E500 এিং একটি গ্র্ান্ তরপ ডেসরাতকসে অসংখ্ 
তিোসিহুে গাতড় অন্তভ্ুক্ত তেে। এই িািোর সিেতার ডষেসরে িূে ডর তিষয়গুসোর ভূতিকা তেে তা েসো প্রসত্ক 
কিতী কতরন গ্রােসকর সাসথ কার কসরসে তার উপর তভতত্ত কসর তাসদর কাে ডথসক কী পতরিাণ অথ্ সংগ্রে করসত 
েসি ডস সম্পসক্ তার তেসখ রাখা ‘ডনাটগুসোর’ পুনগঠ্ন এিং অস্রেতেয়ার আইন প্রসয়াগকারী সংস্াগুসোর পারস্পতরক 
সেসরাতগতা।

২০১৩ সাসে তিস তকিসক ডগ্রিতার করার সিয় তার তিোসিহুে সাউথি্াংক অ্াপাট্সিন্ ডথসক ডতাো েতিসত িহু 
সাতরসত সারাসনা সুগন্ধীর ডিাতে, তিোসিহুে রতুা, তেরাইনার ে্ান্ি্াগ, এিং দটুি ডসি ডদখা রায়।

তার অপরাধেধি ২.৫ তিতেয়ন েোর সম্পসদর িসধ্ তদন্তকারীগণ ডদখাসত সষেি েসয়তেসেন ডর তততন প্রাো পসণ্র 
রন্ ২০২,০০০ েোর, গুতচ্চ পসণ্র রন্ ১১৫,০০০ েোর এিং োতিস্  পসণ্র রন্ ২৪,০০০ িাতক্ন েোর 
ি্য় কসরতেসেন। অ্াপাট্সিন্গুসো, িাতড় ও গাতড়গুসোসে এই িনুািা ও সম্পসদর সিতকেু ডিষ পর্ন্ত অস্রেতেয়ার 
অপরাধেধি সম্পদ আইন ২০০২ অনরুায়ী রব্দ করা েয়।
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

ডসকিন ৬: আন্তর্াততক 
সেসরাতগতা 
দ্ষ্ি্: আন্তর্াততক সেসরাতগতার তিষসয় তিদ্িান উপকরণগুসোর তিসৃ্ততর কথা তিসিেনা কসর, তকভাসি আন্তর্াততক 
সেসরাতগতা পতরোেনা করসত েসি ডস সম্পসক্ তিস্াতরত ি্াখ্ায় রাওয়া এই ডসকিসনর উসদ্দি্ নয়। ডকাসনা আতথ্ক 
তদন্তসক সোয়তা করার রন্ আন্তর্াততক সেসরাতগতা প্রতক্য়াটি তকভাসি সসি্াত্তিভাসি ি্িোর করা রায় এটি তার উপর 
ডরার তদসি।

৬.১ আন্তেদে াতিক সহরযাতগিা নকন গুরুত্বিণূদে?
আন্তর্াততক অপরাধ ডিাকাসিোয় কার্করী আন্তর্াততক অপরাধ সংক্ান্ত সেসরাতগতা প্রতক্য়া একটি অপতরোর্ টুে, 
এিং একটি কার্করী িাতন েন্াতরং তিসরাধী তসসস্টসির এটি একটি প্রধান বিতিষ্্। আতথ্ক তদসন্তর ডষেসরে আন্তর্াততক 
সেসরাতগতার সোয়তা প্রসয়ারন েওয়ার প্রধান কারণসিূে েসো:

• অন্ ডকাসনা তিোতরক ডষেরে ডথসক আতথ্ক তদসন্তর রন্ সোয়ক প্রিাণাত্ সংগ্রে করা, এিং

• অিোধিব্ধ সম্প্ এিং/অথিা অিোরধে সহায়ক উিকেণাত্, এিং/অথিা পূনি্াসন িা ষেততপূরণ প্রদাসনর রন্ 
সম্পদ তেতনিত করা, আটক করা, রব্দ করা এিং ডদসি ডিরত আনা।

৬.২  আতেদেক ি্রন্তে সহায়িাে উরদ্দরি্য সাধােণোরব ব্যবহৃি আন্তেদে াতিক সহরযাতগিাে 
ধেনসিহূ

আন্তর্াততক সীিানা োতড়সয় তথ্ সংগ্রসের ডষেসরে সেকিতীসদর সাসথ ডরাগাসরাগ স্াপসনর রন্ কি্কত্াসদর সাোর্ করসত 
অনানঠুিাতনক প্রতক্য়া অসনক ডিতি কাসর ডদয়। আনঠুিাতনকভাসি পারস্পতরক সেসরাতগতার রন্ অনসুরাধ রানাসনার পূসি্ 
অনানঠুিাতনক সেসরাতগতা সুতিধারনক েসত পাসর। অনানঠুিাতনক সেসরাতগতা প্রতক্য়ার িসধ্ রসয়সে:

• এরেতসিে সারে এরেতসিে নযাগারযাগ (পুতেসির সাসথ পুতেসির অথিা FIU ডনটওয়াসক্র এর সাসথ FIU ডনটওয়াসক্র 
ডরাগাসরাগ এর িসধ্ অন্তভ্ুক্ত)

• ইটিােরিারিে িাধ্যরি নযাগারযাগ (এর িসধ্ রসয়সে ডকাসনা ি্তক্তর অিস্ান িনাক্ত করার রন্ ডনাটিি ইসু্ করা, 
রাসত তার আতথ্ক কিক্ান্ ডরেস করা রায়)

• সিরঝািা স্ােক অেবা অন়ুরূি নকারনা ে়ু ততি, এিং

• িাতন েন্াতরং তিসরাধী এিং সম্পদ পুনরুদ্ার সংক্ান্ত অনান়ুষ্াতনক ননটওওয়াকদে ।

- এই অনানঠুিাতনক প্রতক্য়াগুসোর িসধ্ ARIN-AP (এতিয়া প্াতসতিসকর রন্ সম্পদ পুনরুদ্ার সংক্ান্ত আন্ত-সংস্া 
ডনটওয়াক্) এর িসতা সম্পদ পুনরুদ্ার সংক্ান্ত ডনটওয়াক্, পুতেসির সাসথ পুতেসির (পুতেি তেয়াসরা পদসিেূ/ 
তেগ্াে অ্াটাসি), এিং FIU এর সাসথ FIU এর ডরাগাসরাগ (এগিন্ তসতকউর ওসয়িসাইট) ইত্াতদ অন্তভ্ুক্ত।

িোিিদে
আপনার ডদি রতদ এতিয়া প্াতসতিসকর রন্ সম্পদ পুনরুদ্ার সংক্ান্ত আন্ত-সংস্া ডনটওয়াক্ (ARIN-AP) এর সদস্ 
না েসয় থাসক তােসে সদস্ েওয়ার রন্ উৎসাতেত করুন। ARIN-AP েসো ডপিারীিীসদর একটি অনানঠুিাতনক 
ডনটওয়াক্ রা অপরাধীসদর তাসদর অবিধ িনুািা অর্ন ডথসক িতঞ্চত করার কাসর সদস্সদরসক একাতধক সংস্াগত 
স্সর সেসরাতগতা কসর থাসক।

ARIN-AP এর সদস্তার রন্ ডকাসনা খরে ডনই। সদস্তা সমূ্পণ ্ডস্বচ্ািেূক এিং সদস্ ডদিগুসোর রন্ তথ্ 
প্রদান করার অথিা অনসুরাসধ সাড়া ডদয়ার ডকাসনা িাধ্িাধকতা ডনই।

www.arin-ap.org/main.do ঠিকানায় এ সংক্ান্ত তথ্ পাওয়া রাসি।
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িােস্পতেক আইতন সহায়িা েসো অন্য নকারনা তবোতেক নক্ষরে নেরক প্রিাণ সংগ্রহ কোে েন্য আনঠুিাতনকভাসি সরকাসরর 
ডথসক সরকাসরর সেসরাতগতা োওয়ার প্রধান পদ্তত। রখন অনানুঠিাতনক উপাসয় সোয়তা করা সম্ি েয় না, ডরিন রখন 
সোয়তা করসত ষেিতা প্রসয়াসগর প্রসয়ারন েয়, ডরখাসন প্রাপ্ত প্রিাণাতদ আদােসত দাতখে করা েসি, অথিা অন্ ডদিটির 
কাসে পারস্পতরক আইতন সোয়তার রন্ অনসুরাধ রানাসনা আিি্ক েয়, তখন পারস্পতরক আইতন সোয়তা প্রসয়ারন েয়।

অপরাধী স্ানান্তরসরাগ্ ডকাসনা অপরাসধর রন্ ডিৌরদাতর কার্ধারা পতরোেনা অথিা ডিৌরদাতর দন্ প্রদাসনর উসদ্দসি্ 
অিোধীরক তবোতেক নক্ষররে তনরয় আসাে েন্য অপরাধী স্ানান্তসরর প্রসয়ারন েয়। সম্পদ ডরেস করার উসদ্দসি্ পতরোতেত 
আতথ্ক তদসন্ত সোয়তা করার রন্ও অপরাধী স্ানান্তর কাসর োগসত পাসর। অন্ান্ ধরসনর আন্তর্াততক সেসরাতগতার 
িসধ্ রসয়সে দন্প্রাপ্ত কারাি্ীসদর স্ানান্তর, তিসিষ তদন্ত ডকৌিে ি্িোর কসর সেসরাতগতা, এিং ডরৌথভাসি তদন্ত 
পতরোেনা।

৬.৩ গুরুত্বিণূদে তবরবে্য তবষয়সিূহ
আপনার তদসন্ত সোয়ক তেসসসি আন্তর্াততক সেসরাতগতা গ্রেসণর ডষেসরে িেূ ডর তিষয়গুসো তিসিেনায় রাখসত েসি ডসগুসো 
েসো:

• প্রিাণাতদ, অপরাধী, ভুক্তসভাগী, অথিা অপরাধেধি সম্পদ অন্ ডদসি রসয়সে তকনা তা তনরূপসণর রন্ প্রাথতিক 
অনসুন্ধান করসত অনানঠুিাতনক প্রতক্য়া ি্িোর করা।

• আপনার তদসন্তর প্রাথতিক পর্াসয় আন্তর্াততক সেসরাতগতার রন্ আপনার ডকন্দীয় কত্ৃপসষের সাসথ পরািি্ করুন, 
তথ্ ডিয়ার করার রন্ উপেধি আনুঠিাতনক ও অনানঠুিাতনক িাধ্ি সম্পসক্ রানসত FIU, এিং আইনরীিীসদর সাসথ 
আপনার তদসন্তর প্রাথতিক পর্াসয় পরািি্ করুন।

• অন্ ডদসির সিকষে সংস্াগুসোর সাসথ প্রাথতিক পর্াসয় ডরাগাসরাগ করুন। এই ডরাগাসরাসগর িসে সুস্পষ্ েসয় রাসি 
ডর অনানঠুিাতনক ডনটওয়াসক্র িাধ্সি তথ্ সরিরাে করা রাসি তকনা, নাতক পারস্পতরক আইতন সোয়তা আিি্ক 
েসি। এোড়াও এটি ভতিষ্সত উত্াতপত েসত পাসর এিন আইতন সিস্া িনাক্ত করসত সাোর্ কসর, এিং পারস্পতরক 
আইতন সোয়তা ডেসয় অনসুরাধ রানাসনার পূি্িত্গুসো সুস্পষ্ করসি।

• রতদ পারস্পতরক আইতন সোয়তা প্রসয়ারন েয়:

- আপতন ডর ডদি ডথসক তথ্ ডপসত অনসুরাধ করসেন তাসদর িত্াতদগুসো পূরণ করুন।

- আপতন কী অর্ন করসত োইসেন তা স্পষ্ভাসি উসলেখ করুন, এিং তা অর্ন করসত আপতন কী কী পদসষেপ 
গ্রেণ করসিন তা উসলেখ করুন।

- এর িসধ্ থাকসত পাসর সম্পদ িনাক্তকরণ, সুতিধাসভাগীর িাতেকানা প্রতততঠিতকরণ, সমৃ্পক্ত অপরাধ প্রিাণ 
করা, এিং সম্পদ রব্দ করা, িাসরয়াপ্ত করা ও ডদসি ডিরত আনার ডেষ্া করা, ইত্াতদ।

- আপনার অনসুরাধটি ডরন তিসৃ্ত েয় এিং ডর ডদসির তনকট অনসুরাধ কসরসেন তাসদর কাসে োওয়া সি তথ্ ও 
েকুসিন্ ডরন সংরুক্ত থাসক, তা তনতচিত করুন।

- প্রিাণাতদ ডকান িরি্াসট প্রদান করসত েসি তা স্পষ্ভাসি উসলেখ করুন।

- আপনার অনসুরাসধ সাড়া ডদয়ার রন্ পর্াপ্ত সিয় তদন (রাসক অনসুরাধ করসেন তার সাসথ আসগই আসোেনা 
কসর তনন)।

- রতদ আপতন অন্ ডকাসনা ডদসি তনিন্ধনকৃত দিন িা িাসরয়াপ্ত করার আসদি ডেসয় থাসকন, তােসে তনতচিত 
করুন ডরন আপনার আসদিটি ডসই ডদসির আইন ি্িস্ার িত্াতদর সাসথ সঙ্গততপূণ ্েয়।

• আপতন ডর ডদসির সাসথ সমৃ্পক্ত েসচ্ন ডস ডদসির সম্পদ রব্দ ও িাসরয়াপ্ত করার অিকাঠাসিা সম্পসক্ সসেতন থাকুন 
এিং রব্দ করা সম্পদ ডিয়ার করসত পারার সষেিতা সম্পসক্ রাননু। 
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

িানি পাোসরর ডকসস আতথ্ক তদসন্তর রন্ আন্তর্াততক সেসরাতগতা ি্িোসরর উদােরণ:

িোিিদে
তদন্তসর প্রাথিতক পর্রায়সই আপনার কসন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, আইনরীিী, এিং আপনার FIU এর সাথস পরাির্ি 
করুন।

িোিিদে
তদসন্তর প্রােতিক িযদোরয় তথ্ অ্াসক্সস করার রন্ তথ্ ডিয়াসরর অনানুঠিাতনক িাধ্ি ি্িোর করুন, কী 
ধরসনর তথ্ পাওয়া ডরসত পাসর স্পষ্ কসর তনন, প্রাসতঙ্গক িাড়তত তথ্ সংগ্রে করার সিসেসয় ভাসো উপায় কী 
েসত পাসর তনরূপণ করুন, এিং তথ্ পাওয়ার রন্ ডরসকাসনা আনুঠিাতনক অনসুরাধ আসরা সুতনতদ্ষ্ভাসি করুন।

পুতেসির অন্ ডকাসনা ডদসি এিন ি্াংক ডরকে্ থাকার সস্ে েয় রা িানি পাোসরর সাসথ সমৃ্পক্ত ডকাসনা 
অপরাধীসক তিোসরর আওতায় আনসত ি্িোর করা ডরসত পাসর।

পুতেি ি্াংক ডরকসে্র অতস্ত্ব এিং এর 
কনসটন্ তনতচিত কসর এিং অপরাধীসক 

অতভরুক্ত কসর।

অনানঠুিাতনক সেসরাতগতার িসধ্ থাকসত পাসর: 
পুতেি অন্ ডদসির পুতেসির সাসথ ডরাগাসরাগ কসর 
এিং উক্ত ি্াংক ডরকসে্র অতস্ত্ব থাকার সত্তা 

রানসত োয়।

আনঠুিাতনক সেসরাতগতার িসধ্ থাকসত পাসর:
অপরাধী প্রাপ্ত ি্াংক ডরকসে্র সাসথ তার ডকাসনা 
সমৃ্পক্ততা থাকার কথা অস্বীকার করসে। িেস্বরূপ 
আইনরীিীসদর উক্ত ডরকে্সিেূ আদােসতর কার্ধারা 

পতরোেনার রন্ ‘দাতখে করার উপরুক্তরূসপ’ 
প্রসয়ারন।

তিসদিী সরকার ‘গ্রেণসরাগ্ রূসপ’ 
ডরকে্ সরিরাে কসর।

ি্াংক ডরকে্সিেূ ‘গ্রেণসরাগ্ রূসপ’ সংগ্রে করার 
উসদ্দসি্ সরকাসরর পষে ডথসক অন্ ডদিটির কাসে 
পারস্পতরক আইতন সোয়তা ডেসয় অনসুরাধ রানাসনা।
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ডসকিন ৭: নতুন ডপসিন্ 
পদ্ততসিেূ 
নতুন প্ররুতক্তর িাধ্সি তিশ্বি্াপী তুেনািেূক কি খরসে এিং অতধক কার্করীভাসি ডপসিন্ করার সম্ািনা বততর েসচ্। 
এসি অগ্রগততর িসে প্রেতেত নগদেীন ডপসিন্ পদ্ততগুসোর তুেনায় পতরেয় ডগাপন রাখার সুসরাগ িতৃদ্র সাসথ সাসথ িাতন 
েন্াতরংসয়র �ঁুতকও সৃতষ্ েসচ্। নতুন প্ররুতক্ত ি্িোর কসর েওয়া ডেনসদনসিেূ সাধারণত তনয়তন্তত আতথ্ক ি্িস্া িতেভ্ূত, 
অসংখ্ ডদিি্াপী পতরোতেত েসত পাসর, এিং তিতভন্ন িারোর অসািধানতার তিকার েসত পাসর। এসি কারসণ নীতত 
তনধ্ারক এিং তদন্তকারীসদর রন্ এগুসো তকভাসি পতরোতেত েয় এিং ডিৌরদাতর অপরাসধর ডষেসরে এগুসো তকভাসি ি্িহৃত 
েসত পাসর ডস সম্পসক্ সসেতন থাকা গুরুত্বপূণ।্ নতুন প্ররুতক্ত ি্িহৃত েওয়া তকেু সাধারণ ডপসিন্ পদ্তত েসো:

স্াটদে  কািদে  (অেদে সতঞ্চি োখা কািদে )
এিন একটি িাইসক্াতেপরুক্ত প্াতস্টক কাে্ রা ডদখসত ডক্তেট কাসে্র িসতা, রা নগদ ডপসিসন্র রন্ ি্িোর করা 
রায়, িসে ি্াংক অ্াকাউসন্র সাসথ সমৃ্পক্ত করা রায় না এিন ডকনাকাটা করার সুসরাগ থাসক—অথ্াৎ এটি একটি 
তরসোেসরাগ্ তপ্রসপইে কাে্ রাসত একটি সসি্াচ্চ সীিা পর্ন্ত নদগ অথ্ ডোে কসর ডনয়া রায়, অনোইসন তনিতন্ধত না 
কসর নগদ অসথ্র িসতাই ি্িোর করা রায়, এটিএি (ATM) ডথসক নগদ অথ্ উসত্তােন করসত ি্িোর করা রায় এিং 
তকেু তকেু অনোইন ডকনাকাটা এিং ডস্টার ডথসক ডকনাকাটার রন্ ি্িোর করা রায়, এিং ডকাসনা ি্াংক অ্াকাউসন্র 
সাসথ সংরুক্ত থাসক না।

নিি্যাি নিরিটি
একটি অনোইন ‘তেতরটাে ওয়াসেট’ রা গ্রােকসদর ডক্তেট িা ডেতিট কাে্, ি্াংক অ্াকাউন্ এিং/অথিা ডপপ্াে 
অ্াকাউন্ ডথসক অন্ ডপপ্াে ি্িোরকারীর অ্াকাউসন্ অথ্ ডপ্ররণ কসর, ডক্তা ও তিসক্তারা অনোইসন, ডিািাইে 
ডিাসনর িাধ্সি, অথিা ডস্টাসর উপতস্ত ডথসক (তকেু তকেু ডদসি) ডপসিন্ পাঠাসত ও গ্রেণ করসত পাসর।

তরির্াকারেতসি (নযিন তবটকরয়ন)
একটি ভাে্ুয়াে িদু্া রা ি্াংতকং ি্িস্ার িাইসর পতরোতেত েয়। সরাসতর ি্িোরকারীসদর িসধ্ ি্িোরকারীর পতরেসয়র 
তথ্ ডিয়ার করা োড়াই ডেনসদন সম্পন্ন েয়। এটি ডিনািীভাসি ডেনসদন করার সুসরাগ ডদয় রা একটি রটিে তসতকউতরটি 
ডকাসের িাধ্সি সুরতষেত থাসক। িদু্া উৎপাদনকারী অথিা ডেনসদন রাোইকারী ডকাসনা ডকন্দীয় কত্ৃপষে ডনই।

নিাবাইি নিান নিরিটি
ডিািাইে ডিাসনর িাধ্সি ডপসিসন্র ডষেসরে একটি ডটতেকি অপাসরটর ডপসিন্ অনসুিাদন, পতরসিাধ ও িীিাংসার রন্ 
ডপসিন্ িধ্স্তাকারীর ভূতিকা পােন কসর। ডরখাসন প্রেতেত ি্াংতকং পতরসষিা অনপুতস্ত িা সীতিত ডসখাসন এসি 
ডপসিন্ পদ্তত অতধক প্রেতেত। এধরসনর ডপসিসন্র ডষেসরে স্ানান্ততরত অথ্ ডিান অ্াকাউসন্র তিপরীসত োর্ করা েসত 
পাসর অথিা পূসি্ পতরসিাধ করসত েসত পাসর, অথিা তসি (SIM) কাসে্ সংরতষেত থাকসত পাসর। ডিািাইে ডিান ও স্াট্ 
তেভাইস প্ররুতক্তর অগ্রগততর িসে এসি তেভাইসসর িাধ্সি কাে্ িা প্রেতেত ি্াংক রোসেিার ি্িোর করা োড়াই 
ডরতেও তফ্রকুসয়তসে আইসেতন্তিসকিন (RFID), তনয়ার তিল্ কতিউতনসকিন (NFC) অথিা অনরুূপ প্ররুতক্ত ি্িোর কসর 
ডপসিন্ করা সম্ি েসচ্। অ্াপে ডপ এিং গুগে ওয়াসেট েসো এই প্ররুতক্তর উদােরণ।

ইটিােরনট ব্যাংতকং এবং নিরিটি িদ্ধতিসিূহ
ইন্ারসনসটর উন্নততর িসে এিন ডপসিন্ পতরসষিাগুসো সংখ্ায় িতৃদ্ ডপসয়সে ডরগুসো ি্াংক অ্াকাউন্ ডথসক ি্াংক 
অ্াকাউসন্ অথিা শুধু ইন্ারসনট তভতত্তক নন-ি্াংক সংস্াগুসোর সরিরােকৃত ডপসিন্ পতরসষিা ডথসক অথ্ স্ানান্তর 
করার রন্ ইন্ারসনসটর উপর তনভ্রিীে। এই পতরসষিাগুসো কাস্টিার তেউ তেতেসরসে (CDD) এিং ডনা ইসয়ার কাস্টিার 
(KYC) সংক্ান্ত তিতধিাো রথারথভাসি অনসৃুত েয়না এিন ডদিগুসোসত থাকা ডক্তেট কাে্ িা ি্াংক অ্াকাউন্ ি্িোর 
কসর কতম্পউটার িা স্াট্ তেভাইসসর িাধ্সি ডপসিন্ করসত পারার �ঁুতক িতৃদ্ কসর।

িোিিদে
অর্থ স্থানান্তর করতস পারার নতুন প্ররুক্ততসিূেসর কার্রকারততা সি্পর্কস সেসতন থাকুন। এই পসিসন্ট 
পদ্ধততগুেোর িতষয়স তদন্ত করার ক্ষসত্রস আপনার FIU এর পরাির্ি নতন।  
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অবৈধ অভিৈাসী আনয়ননর কেসগুন�ানে অন থ্ের প্রৈাহ অনসুরণ সংক্ান্ত নীতি তনর দ্ে তিকা

ডসকিন ৮: পরািি্সিসূের সারসংসষেপ

সিতন্বত িাতন েন্াতরং তিসরাধী আইন প্রণয়ন করুন।

অথ্ পাোর ও সমৃ্পক্ত অপরাধ পৃথকভাসি তিোর করা তনতচিত করুন।

দন্াজ্ঞােীন অিস্ায় িাসরয়াপ্তকরণ প্রততঠিা করুন।

িানি পাোরসে আতথ্ক োসভর সাসথ সংতলিষ্ অপরাসধর ি্াপাসর আইন প্রসয়াগকারী সংস্াগুসোর করা সকে রুটিন 
অনসুন্ধাসনর পািাপাতি আতথ্ক তদন্ত পতরোতেত েওয়া তনতচিত করসত সতক্য় পদসষেপ গ্রেণ করুন।

িানি পাোসরর ডনটওয়াক্গুসোসত পাোরসক ি্ােত করার রন্ পুনরুদ্ারকৃত সম্পদ ও অথ্ পাোসরর অপরাসধর 
ি্িোসরর পতরসংখ্ান সংগ্রে করুন। িানি পাোসরর ডকসগুসোসত আপনার ডস্টসটর সাড়াদাসনর রন্ এগুসোসক 
পারিরি্াসে সূেক তেসসসি তিসিেনা করুন।

িানি পাোর সংক্ান্ত তদসন্তর ডষেসরে আপনার সংস্ার সকে স্সর 'অসথ্র প্রিাে অনসুরণ' পদ্তত ডিসে তনসত 
উৎসাতেত করার রন্ উচ্চ-স্সরর সোয়তা প্রদি্ন করুন।

তনতচিত করুন ডর আপনার ডদিীয় অিকাঠাসিায় িাতন েন্াতরংসয়র ডকসগুসোর ডষেসরে িেৃৎ পতরসসর পারস্পতরক 
আইতন সোয়তার সুসরাগ রসয়সে, এিং আপনার ডদিীয় আইন অনসুাসর িাতন েন্াতরং একটি তিোরসরাগ্ অপরাধ 
তেসসসি তিসিতেত েয়।

অপরাধগুসোর পূণ ্তদন্ত তনতচিত করসত আপনার তদসন্ত প্রাসতঙ্গক সি সংস্াগুসোর দষে ি্তক্তসদর (তদন্তকারী, 
FIUs, এিং আইনরীিী) সাোর্ ডনয়া তনতচিত করুন।

আপনার তদন্ত েোকােীন সিসয় আপতন ডর আতথ্ক তথ্ সংগ্রে কসরসেন তার রে্াক রাখার রন্ একটি ডকস 
ি্াসনরসিন্ তসসস্টি ি্িোর করুন।

তথ্ সংগ্রে করার ডষেসরে আপনাসক ডর আইতন িাধ্িাধকতাসিূে ডিসন কার করসত েসি (ডরিন িানিাতধকার, 
ডগাপনীয়তা, োটা সুরষো এিং ডগাপনীয়তা সংক্ান্ত আিতি্কতাসিূে) ডসগুসো তিসিেনায় তনসয়সেন তা তনতচিত 
করুন।

আপনার তদসন্তর প্রাথতিক পর্াসয় তথ্ ডিয়ার করার অনানঠুিাতনক ডনটওয়াক্ ি্িোর করুন। আতথ্ক তথ্ 
ডিয়ার করার ডনটওয়াক্ ি্িোর করুন। আপনার ডদি রতদ এতিয়া প্াতসতিসকর রন্ সম্পদ পুনরুদ্ার সংক্ান্ত 
আন্ত-সংস্া ডনটওয়াক্ (ARIN-AP) এর সদস্ না েসয় থাসক তােসে সদস্ েওয়ার রন্ উৎসাতেত করুন।

আপনার তদসন্তর প্রাথতিক পর্াসয় আপনার FIU এিং আপনার ডকন্দীয় কত্ৃপসষের সাসথ সংতলিষ্তা িরায় রাখুন।

অর্থ স্থানান্তর করতস পারার নতুন প্ররুক্ততসিূেসর কার্রকারততা সি্পর্কস সেসতন থাকুন। এই পসিসন্ট 
পদ্ধততগুেোর িতষয়স তদন্ত করার ক্ষসত্রস আপনার FIU এর পরাির্ি নতন।
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