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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  
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িহকমীবৃন্দ,  
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উপসিত সুসধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম and Good Morning to You All.  

শহমদের এই সিগ্ধ িকাদল বাাংলাদেদশ আপনাদের সুস্বাগতম। এশীয়-প্রশাে মহািাগরীয় Money Laundering 

গ্রুদপর Typology Workshop ২০১০-এ উপসিত িবাইদক আমার আেসরক শুদভচ্ছা। বাাংলাদেশদক এ কম েশালা 

আদয়াজদনর সুদ াগ প্রোদনর জন্য আসম িাংসিষ্ট িবাইদক ধন্যবাে জানাসচ্ছ।  

            বাাংলাদেশ এশীয়-প্রশাে মহািাগরীয় গ্রুপ বা APG'র প্রসতষ্ঠাতা িেস্য। বাাংলাদেশ শুরু শেদকই এ িাংিার িদঙ্গ 

ঘসনষ্ঠভাদব কাজ কদর  াদচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা জাসন, িন্ত্রািী কম েকান্ড এবাং দুনীসতর মাধ্যদম অসজেত অে ে মাসনলন্ডাসরাং-এর অন্যতম কারণ। েসিণ এসশয়ািহ 

শগাটা সবদে শাসে প্রসতষ্ঠার শিদে িন্ত্রািবাে আজ এক মারাত্মক হুমসক হদয় োঁসিদয়দে। িন্ত্রািী কম েকাদন্ডর ফদল জানমাদলর 

ব্াপক িয়িসতিহ ব্াহত হদচ্ছ উ্নয়য়ন কম েকান্ড। িীসমত ি্পদদের একটা বি অাংশ িন্ত্রািবাে শমাকাসবলায় ব্য় হদচ্ছ।  

আমার পসরবার এবাং আসম ব্সিগভাদব বারবার িন্ত্রাদির সশকার হদয়সে। ১৯৭৫ িাদলর ১৫ই আগস্ট িন্ত্রািীরা আমার 

সপতা বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রপসত, িব েকাদলর িব েদেষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমানিহ পসরবাদরর ১৮জন 

িেস্যদক সনম েমভাদব হতযা কদর। আমার মা, দুই ভাইদয়র স্ত্রী, এমনসক ১০ বেদরর শোট ভাইদকও শিসেন হতযা করা হদয়সেল।  

১৯৮১ িাদল শেদশ শফরার পর আমার উপর িন্ত্রািী হামলা হদয়দে বারবার। ২০০৪ িাদলর ২১শশ আগস্ট আমার শাসেপূণ ে 

িমাদবদশ শেদনি হামলা চাসলদয় আমাদক হতযার শচষ্টা করা হয়। আমার েদলর ২৪ জন শনতাকমী শিসেন শহীে হদয়সেদলন।  

সবগত সবএনসপ-জামাত শজাট শনতাদের দুনীসতর মাধ্যদম অসজেত সবপুল পসরমাণ অে ে জঙ্গীবাদের উত্থাদন িাহায্য কদর। 

জঙ্গীরা ২০০৫ িাদল ৬৩টি শজলার ৫শত িাদন একদ াদগ শবামা হামলা চাসলদয়সেল। িন্ত্রািীরা আমাদের প্রািন অে েমন্ত্রী এএমএি 

সকবসরয়ািহ অদনকদক হতযা কদর।  

অতীদতর মত এবারও আমরা িরকাদরর োসয়ত্ব শনওয়ার পর জঙ্গীবাে ও দুনীসতর মূদলাৎপাটদন িব োত্মক প্রদচষ্টা 

সনদয়সে। আমরা দুনীসত েমন কসমশনদক পুনগ েঠন কদর স্বাধীন ও শসিশালী কদরসে।  

আমরা শাসেদত সবোি কসর বদলই ১৯৯৭ িাদল পাব েতয চট্টোম শাসেচুসি কদর েীঘ েসেদনর পুঞ্জীভূত িমস্যার রাজননসতক 

িমাধান কদরসেলাম। ২০০৯ িাদল শাসেপূণ েভাদব সবসিআর সবদরাহ েমন করদত িিম হদয়সেলাম।  

িন্ত্রািবাে বা জঙ্গীবাে শ মন শভৌসগসলক িীমাদরখা মাদন না, শতমসন একক শকান শেদশর পদি তা েমন করাও িম্ভব 

নয়। এজন্য েরকার িসিসলত িব োত্মক প্রদচষ্টা। আসম িব িময় বসল, িন্ত্রািীদের শকান ধম ে, বণ ে বা িীমাদরখা শনই।  

            িন্ত্রািী কম েকান্ড পসরচালনার জন্য সনিঃিদন্দদহ সবপুল অদে ের প্রদয়াজন হয়। আর এই অে ে মূলতিঃ আদি মাসন লন্ডাসরাং-এর 

মাধ্যদম। শিজন্য িন্ত্রাি এবাং জঙ্গীবাে েমদন অনবধ অদে ের শলনদেন বন্ধ করা অপসরহা ে।  



            ‘মাসন লন্ডাসরাং সপ্রদভনশন অযাট' প্রণয়দনর মাধ্যদম িন্ত্রািবাদে অে োয়ন এবাং মাসন লন্ডাসরাং এর সবরুদে আমরা কদঠার 

পেদিপ সনদয়সে। েসিণ এসশয়ার শেশগুদলার মদধ্য বাাংলাদেশই িব েপ্রেম মাসন লন্ডাসরাং প্রসতদরাধ আইন পাশ কদরদে।  

            মাসন লন্ডাসরাং প্রসতদরাধ আইনদক আরও কা েকর এবাং শসিশালী করার জন্য আমরা জাতীয় িাংিদে মাসন লন্ডাসরাং 

সপ্রদভনশন এন্ড এসি শটরসরজম এটি ২০০৯ পাশ কদরসে।  

            বাাংলাদেশ িরকার মাসন লন্ডাসরাং িাংক্রাে আেজোসতক িনে, সবদশষ কদর Financial Action Task 

Force (FATF) এর সুপাসরশিমূহ বাস্তবায়দনর ব্াপাদর অতযে আেসরক।  

সুসধমন্ডলী,  

            িম্প্রসত আমাদের অে েমন্ত্রীর শনতৃদত্ব একটি উচ্চ িমতা ি্পদ্নয় Anti-Money Laundering and 

Counter Terrorism Financing  িাংক্রাে জাতীয় কসমটি গঠন করা হদয়দে।  

এই কসমটিদক Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing বা 

AML/CFT এর নীসতমালা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়দনর োসয়ত্ব শেওয়া হদয়দে। দুনীসতর মাধ্যদম অসজেত সবএনসপ-জামাত শজাট 

শনতাদের সবদেদশ পাচার করা হাজার হাজার শকাটি টাকা শেদশ সফসরদয় আনারও উদযাগ শনওয়া হদয়দে।   

            িন্ত্রািী কম েকান্ড এবাং িন্ত্রািবাদে অে োয়ন প্রসতদরাদধ আইনশৃঙ্খলা বাসহনীদক িদব োচ্চ তৎপরতা প্রেশ েদনর সনদে েশ শেওয়া 

হদয়দে। িন্ত্রািী কা েকলাদপর িদঙ্গ িাংসিষ্ট োকার কারদণ িরকার ইদতামদধ্য শবশ কদয়কটি িাংগঠনদক বাাংলাদেদশ সনসষে 

শঘাষণা কদরদে।  

            আমরা িন্ত্রািবাে প্রসতদরাধ সবষয়টি জাসতিাংঘিহ সবসভ্নয় আেজোসতক এবাং আঞ্চসলক শফারাদম শজারাদলাভাদব তুদল 

ধদরসে।  

সুসধবৃন্দ,  

            সবসভ্নয় শেশ এবাং িাংিা শেদক আগত প্রসতসনসধবগ ে িাংসিষ্ট িকদলর িদঙ্গ আদলাচনার মাধ্যদম মাসন লন্ডাসরাং এবাং 

িন্ত্রািবাদে অে োয়ন প্রসতদরাদধ আেসরকভাদব কাজ কদর  াদবন।  

            আমরা মাসন লন্ডাসরাং এবাং িন্ত্রািবাদে অে োয়ন প্রসতদরাদধ এসপসজ'র িেস্যভুি শেশিমূহিহ অন্যান্য আেজোসতক িাংিার 

িদঙ্গ ঘসনষ্টভাদব কাজ করদত আেহী।  

এই কম েশালার আদয়াজদনর জন্য আসম বাাংলাদেশ ব্াাংক এবাং অন্যান্য িাংসিষ্ট িবাইদক ধন্যবাে জানাসচ্ছ। এসপসজ এবাং 

অন্যান্য িাংিাদক তাদের িসক্রয় িহদ াসগতার জন্য আেসরক ধন্যবাে।  

সুসধমন্ডলী,            

আসম সবোি কসর, উ্নয়য়দনর জন্য প্রদয়াজন শাসে এবাং সিসতশীলতা। এজন্য শাসে এবাং সিসতশীলতা প্রসতষ্ঠার জন্য  া  া 

করা প্রদয়াজন আমরা তার িবসকছুই করব। অভযেরীণ শাসে বজায় রাখার পাশাপাসশ বাাংলাদেশ সবে শাসে প্রসতষ্ঠায় উজ্জ্বল স্বাির 

শরদখদে। জাসতিাংঘ শাসেরিা সমশদন বাাংলাদেশ বতেমাদন িদব োচ্চ শিনা শপ্ররণকারী শেশ। ১৯৮৮ িাল শেদক আজ প েে আমরা 

২৪ টি শেদশ ৩২টি সমশদন ৯৭ হাজার সিন্য শপ্ররণ কদরসে।  

আমরা বাাংলাদেশদক েসিণ এসশয়ার মদধ্য শাসেপূণ ে শেশ সহদিদব সবে মানসচদে প্রসতসষ্ঠত করদত চাই।  

এশীয়-প্রশাে মহািাগরীয় অঞ্চদলর শেশগুদলার প্রসত আহবান, আসুন আমরা পরষ্পরদক কা েকর িহদ াসগতা প্রোদনর 

মাধ্যদম এ অঞ্চল শেদক িন্ত্রািবাে ও দুনীসতর মূদলাৎপাটন কসর এবাং িাধারণ মানুদষর শমৌসলক চাসহো পূরদণ িদচষ্ট হই। আসুন, 

আমরা োসররয, ক্ষুধামুি ও শাসেপূণ ে সবে গিদত পরষ্পরদক িহদ াসগতার হাত বাসিদয় শেই।  

িবাইদক আবারও শুদভচ্ছা জাসনদয় আসম APG Typology Workshop 2010 এর আনুষ্ঠাসনক শুভ 

উদবাধন শঘাষণা করসে।  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ সচরজীবী শহাক।  

--- 


