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আমদািন পেণ র ায়েন নীিত-হয়রািনর সত তা যাচাই এবং ায়ন প িতেত িট-িবচু িত রেয়েছ িক
না- তা খিতেয় দখেত জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) থেক উ  পযােয়র একিট িতিনিধ দলেক
বধুবার চ াম কা মেস পাঠােনা হেয়েছ।

এনিবআর চয়ারম ােনর িনেদেশ পাঠােনা িতিনিধ দেলর সদ রা সেরজিমেন ায়ন প িত দখেবন
এবং কা ম হাউেস কমরত কমকতা-কমচারীেদর সে  বঠক করেবন। সংি  সেূ  এ তথ  জানা গেছ।

সূ  জানায়, স িত দিনক যগুা ের ায়ন প িতর জিটলতার কারেণ আমদািনকারকরা িত  হে ন
এবং এ কারেণ চ াম কা ম হাউেস নীিত জঁেক বেসেছ িশেরানােম একািধক সংবাদ কািশত হয়।

কািশত সংবাদ আমেল িনেয় িবদ মান ায়ন প িতর জিটলতা দরূ এবং নীিত রােধ করণীয় িনধারেণ
িনেদশ দন এনিবআর চয়ারম ান মাশাররফ হােসন ভঁূইয়া। মলূত এনিবআর চয়ারম ােনর িনেদেশ
আট সদে র িতিনিধ দল চ াম কা ম হাউেস পাঠােনা হেয়েছ।

এ িতিনিধ দল সেরজিমেন ায়ন প িত দখেব এবং কা ম হাউেস কমরত কমকতা-কমচারীেদর

  যগুা র িরেপাট
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সে  বঠক করেব। নীিতর সদ  িফেরাজ শাহ আলেমর নতেৃ  িতিনিধ দেল রেয়েছন চ াম
কা মেস সদ  িনেয়াগ পাওয়া কিমশনার কাজী মা ািফজুর রহমান, িসে ম ম ােনজার শিফ র রহমান,
এনিবআেরর থম সিচব আবলু বাশার মা. শিফ র রহমান, এেকএম নূ ল দা আজাদ, ি তীয় সিচব
মাহা দ মাহববু হাসান এবং অ াসাই ডা ওয়া  িটেমর িতন জ  কমকতা। িতিনিধ দলিট বধুবার

িবকােল  চ াম  কা ম  হাউেসর কমকতােদর িনেয়  বঠক কেরন।  আজ সেরজিমেন  পেণ র ায়ন
দখেব।

এ িবষেয় এনিবআর চয়ারম ান মাশাররফ হােসন ভঁূইয়া যগুা রেক বেলন, কা ম হাউেস িতিনিধ
দলেক ায়ন প িত পযেব ণ কের িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ। এ িতেবদেনর িভি েত পরবতী
সমেয় েয়াজেন িবিধমালা সংেশাধন করা হেব।

িতিনিধ দেলর ধান ও নীিতর সদ  িফেরাজ শাহ আলম বেলন,  মলূ ায়ন িবিধমালায় অস িত
নই। তেব েয়ােগ অস িত আেছ। বধুবার রাত সােড় ১০টা পয  সহকারী রাজ  কমকতা থেক 

কের ঊ তন সব কমকতােক ায়েন িবিধমালার েয়ােগর িশ ণ দয়া হেয়েছ। এেত নতুন ও পুরেনা
ই কিমশনার উপি ত িছেলন।

জানা গেছ,  মলূ ায়ন (আমদািন পেণ র মলূ  িনধারণ) িবিধমালা ২০০০ এবং এনিবআেরর জাির করা
ায়ী  আেদশ  (০১/১৮,  তািরখ-৩০/০৭/১৮  ি .)  অ যায়ী  আমদািন  পেণ র  ায়ন  কের  চ াম

কা মস। িবিধমালার েত িবিনময় মেূল  (আমদািন মলূ ) পেণ র ায়ন করার কথা বলা আেছ।
অথাৎ আমদািন পেণ র কৃত মেূল  ায়েনর কথা। িক  কা মস সিট না কের (িবিনময় মেূল ) সব

ে ই অিভ  পণ  (আইেডি টক াল ডস) ও সমতুল  পেণ র (িসিমলার ডস বা একই জাতীয় পণ )
ক াটাগিরেত ায়ন কের।

এ  কারেণ  আমদািনকারকেদর  অিতির  -কর  িদেত  হে ।  এেত  একিদেক  আমদািনকারকরা
আিথকভােব িত  হে ,  অ িদেক বাধ  হেয় পণ  খালােস ঘষু িদেত হে । কারণ অিভ  পণ  বা
সমতুল  পেণ র ক াটাগিরেত পেণ র ায়েনর সময় কা মেস রি ত ৩ মােসর ডাটােবজ অ যায়ী ওই
পেণ র ায়নেযাগ  মলূ  িনধারণ করা হয়। এে ে  অ ােসসেমে ট অংশ নয়া কমকতার ই া াধা
পায়। তাই বাধ  হেয় আমদািনকারকেক কমকতােদর সে  িলয়ােজাঁ করেত হয়। যারা িলয়ােজাঁ কেরন না
তােদর উ  দােম পেণ র ায়ন করেত হয়।

আমদািনকারকরা বলেছন, বািণেজ র গিত ধের রাখেত িবদ মান  মলূ ায়ন িবিধমালা সংেশাধন এবং
সং ার করেত হেব। সহজ ও যৗি ক ায়ন শেষ ততার সে  পণ  খালােসর ব ব া করেত হেব।
বড় জার িতন িদেনর ডাটােবজ (আমদািনকৃত পেণ র মলূ  সং া  তথ ভা ার) পরী া ও অনলাইেন
তাৎ িণকভােব আ জািতক বাজারমলূ  দেখ আমদািন পেণ র ায়ন করা যায়।

এ িবষেয় চ াম চ ার সভাপিত মাহববুলু আলম বেলন, এখন অনলাইেনর যগু। আ জািতক বাজাের
কান পেণ র কী দর তা িনেমেষ দেখ নয়া যায়। িদেন িদেন এমনিক ঘ ায় ঘ ায় পেণ র দাম কমেতও

পাের আবার বাড়েতও পাের।

এখােন িতন মােসর ডাটােবজ দখার কােনা েয়াজন নই। আমদািনকারক য দােম পণ িট িকেনেছন
সই দেরর ওপরই  িনধারণ করেত হেব। যিদ তা না হয় তেব কম দােম পণ  িকেন বিশ দােমর 

িদেয় আমদািনকারেকর লাভ কী। অথচ চ াম কা ম হাউস তাই করেছ। এভােব চলেত পাের না। এ
িবষেয় আমােদর অব ান পির ার।

ামানেক বদিল, নতুন কিমশনার কাজী মা ািফজ : চ াম কা ম হাউেসর কিমশনার ড. এেকএম
ামানেক বদিল করা হেয়েছ। তার েল িনেয়াগ দয়া হেয়েছ কাজী মা ািফজুর রহমানেক। রাজ

বাড চয়ারম ােনর িনেদেশ ২১ জা য়াির সংি  িবভােগর ি তীয় সিচব সাহানা ইসলাম এ বদিল আেদশ
জাির কেরন। যাগদােনর ১৪ মােসর মাথায় বদিল হেলন ামান।

তােক ঢাকায়  মলূ ায়ন ও অভ রীণ িনরী া িবভােগর কিমশনার করা হেয়েছ। নবিনযু  কিমশনার
কাজী মা ািফজরু রহমান কা মস এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট ঢাকা দি েণর কিমশনার িছেলন।

এনিবআেরর উ  পযােয়র িতিনিধ দল চ াম কা মেস https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/136839/এনিবআেরর-উ...

2 of 3 1/24/2019 9:38 AM



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।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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