
চ াম কা মেস অিভনব কায়দায় পণ
খালাস

কাশ : ২৪ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আমদািনকৃত পণ চালােন িমথ া ঘাষণার পণ  থাকার গােয় া  তথ  থাকায় ওই চালানিট খালাস না
করেত চ াম কা ম হাউজেক অ েরাধ জানায়  গােয় া িবভাগ। িক  িগতােদশ থাকা (িবন লক)
ওই চালান অবসের যাওয়া এক কমকতার আইিড ও পাসওয়াড ব বহার কের খালাস হেয় গেছ। অিভনব
এই ঘটনা তদ  করেত িগেয় জানা যায়, কবল ই কমকতার আইিড ব বহার হেয়েছ চার হাজারবার। এ

ি য়ায় শত শত িমথ া ঘাষণার পণ  চালান ব র থেক বিরেয় গেছ বেল আশ া করেছ  গােয় া
িবভাগ। এর ফেল সরকােরর িবপুল পিরমাণ রাজ  িতর শ া ছাড়াও রাে র িনরাপ ার জ  িতকর
িকছু আমদািন হেলা িকনা, তা িনেয় সে হ তির হেয়েছ।

অিভনব এ ঘটনা িনেয় তালপাড়  হেয়েছ পুেরা রাজ  শাসেন। গত স ােহ  গােয় া িবভাগ
এনিবআর চয়ারম ানেক িচিঠ পািঠেয় এ িবষেয় ব ব া নওয়ার অ েরাধ জািনেয়েছ। এর পিরে ি েত
এনিবআর, চ াম কা ম হাউজ ও  গােয় া িবভাগ আলাদা িতনিট কিমিট গঠন কের আেরা অিনয়ম
বর করেত িবশদ অ স ান  কেরেছ। সংি  সূ  জািনেয়েছ, ইেতামেধ  ঢাকার রমনা থানায় একিট

মামলা হেয়েছ। অিভযু  এক িসএ ডএফ এেজ টেক ফতারও করা হেয়েছ। এই আেলাচনার মেধ ই
চ াম কা ম হাউেজর কিমশনার ড. এ ক এম ামানেক বদিল কের তার েল ঢাকা দি ণ ভ াট
কিমশনার কাজী মা ািফজুর রহমানেক দািয়  দওয়া হেয়েছ।

সংি রা  বলেছন, কবলমা  একজন কমকতার আইিড ব বহার কের িকংবা  একজেনর মাধ েমই  এ

  িরয়াদ হােসন

print | চ াম কা মেস অিভনব কায়দায় পণ  খালাস | থম পাতা http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/22329/চ াম-কা ম...

1 of 3 1/24/2019 9:48 AM



ধরেনর অিনয়ম করা স ব নয়। এর সে  একিট চ  জিড়ত থাকেত পাের। এ ি য়ায় বছর বছর ধের
চ াম কা ম হাউেজ কী ধরেনর অিনয়ম হেয়েছ, তা িনেয় উে গ তির হেয়েছ। ধু তাই নয়, অ া

 শন েলােতও এ ি য়ায় পণ  চালান খালাস হেয়েছ বেল শ া তির হেয়েছ। কমকতারা বলেছন,
এিট বাংলােদশ ব াংেকর িরজাভ চিুর যাওয়ার মতই আশ াজনক ঘটনা।

 গােয় া  ও  তদ  অিধদ েরর মহাপিরচালক ড.  শহী ল  ইসলাম  ইে ফাকেক বেলন,  অিভনব
কায়দায় এ অিনয়ম হেয়েছ। একক েচ ায় এ ধরেনর পণ  চালান মলূ ায়ন িকংবা খালাস করা স ব নয়।
এর পছেন আর কারা কারা জিড়ত আেছ তা খঁুেজ বর করার চ া করিছ। এছাড়া এ ি য়ায় দশব াপী
সব  হাউজ থেক কী পিরমাণ পণ  চালান বর হেয়েছ তা বর করেত তদ কাজ চলেছ। এর মাধ েম
িবশাল অে র রাজ  সরকার হািরেয়েছ বেল আশ ার কথা জানান িতিন।

 গােয় া িবভাগ সূ  জানায়, ঢাকার আহসানউ াহ রােডর জারার এ টার াইজ নােম একিট িত ান
আমদািনকৃত পণ চালােনর িবষেয় গাপন সংবাদ থাকায় সিট খালােস আপি  দয়  গােয় া িবভাগ।
এর িভি েত  পণ  চালানিটর  মলূ ায়ন  ও  খালাস  ি য়া  িগত করা  হয়।  এনিবআেরর ক ীয়
গােয় া সং াও (িসআইিস) একই পণ  চালান খালােস আপি  দয়। িক  আমদািন চালানিটর কািয়ক

পরী া করার জ  গােয় া িবভাগ অ েরাধ জািনেয় িচিঠ পাঠােলও রহ জনক কারেণ দীঘিদেনও তা
হয়িন।  এর মেধ ই  গােয় া  িবভাগ  জানেত পাের,  ওই পণ  চালানিট খালাস  হেয়  গেছ।  এরপরই
অ স ান করেত িগেয়  দখা  যায়,  িডএএম মিুহবলু ইসলাম নােম  চ াম  হাউেজর অবসর া  এক
কমকতার ইউজার আইিড ব বহার কের আমদািনকারক জারার এ টার াইেজর লক হওয়া িবন অবমু
কের পণ  মলূ ায়ন ও খালাস কের তা ফর লক কের দওয়া হেয়েছ। একজন কমকতা অবসের যাওয়ার
পর যথারীিত তার আইিডও ব  হেয় যাওয়ার কথা। িক  এে ে  তা হয়িন। এরপর ব াপক অ স ােন
নামার পর কঁেচা খঁুড়েত অজগর বিরেয় আেস। তদে  বিরেয় আেস, ওই কমকতার আইিড একবার নয়,
১১৬ বার ব বহার হেয়েছ। িতবার একিট কের চালান মলূ ায়ন হেয় খালাস হেয় থাকেল, অৈবধ প ায়
বিরেয় গেছ ১১৬িট চালান। একইভােব জািলয়ািতর মাধ েম ফজললু হক নােম আেরক কমকতার আইিড

ব বহার হেয়েছ ায় ৩ হাজার ৭শ’ বার!

এনিবআেরর একজন ঊ তন কমকতা  নাম  কাশ না  করার শেত ইে ফাকেক বেলন,  মলূত িমথ া
ঘাষণায় আমদািন করা পণ  চালান খালাস করার জ ই এিট ঘেটেছ বেল মেন করিছ। কারণ াভািবক

মলূ  ঘাষণায় আনা পণ  খালােসর জ  এই জািলয়ািতর েয়াজন নই। একই ধরেনর জািলয়ািত মংলা,
বনােপালসহ অ া  কা ম হাউজ েলােত হেয় থাকেল তা রীিতমত ভয়াবহ রাজ  িতর ইি ত কের।

তেব িতিন বেলন, একক ব ি র মাধ েম এ ধরেরর জািলয়ািত স ব নয়।

ায়  িতন  বছর আেগ চ াম  কা ম  হাউেজর নীিত  ও অিনয়েমর উপর একিট  িতেবদন  কাশ
কেরিছল া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)। ওই িতেবদেন অিনয়েমর িব ািরত তুেল
ধের এ ধরেনর অিনয়ম িতেরােধর লে  িকছু পািরশও কেরিছল সং ািট। গতকাল িটআইিব’র িনবাহী
পিরচালক ড. ইফেতখা ামান ইে ফাকেক বেলন, আমদািনকারেকর সে  িসএ ডএফ এেজ ট ও 
কমকতােদর যাগসাজশ ছাড়া এ ধরেনর অিনয়ম স ব নয়। এে ে  সংি  কতপৃে র দায় রেয়েছ।

য়ংি য় ায়ন প িত িনরী া হয়িন ততৃীয় পে র মাধ েম 

বতমােন বাংলােদশ ায়ন কায ম সহজীকরণ করেত অ াসাই ডা ওয়া  প িত ব বহার হে । এিট
য়ংি য় ব ব া।  তা িনি ত করার জ  িনয়িমত িবরিতেত তৃতীয় পে র মাধ েম  এই ব ব ািট

িনরী া করা দরকার। অ াসাই ডা ওয়া  প িতর সে  স ৃ  এনিবআেরর একজন ঊ তন কমকতা
ইে ফাকেক বেলন, ২০১৫ সােল এ ি য়ািট চালরু পর থেক এখন পয  এ ধরেনর িনরী া হয়িন।
সরকােরর িহসাব মহা িনয় েকর (িসিজএ) অিফস থেক কেয়ক বছর আেগ একিট উেদ াগ নওয়া হেলও
তা আর এেগায়িন।

আেলাচ  ঘটনায়  ঢাকার রমনা  মেডল থানায়  একিট  মামলা  দােয়র কেরেছ   গােয় া  ও  তদ র
অিধদ র। মামলািট (গতকাল বধুবার) িসআইিডেত হ া র করা হেয়েছ। এেত অথপাচােরর অিভেযাগও
রেয়েছ।

রাজে  কমিত : বদিল হেলন চ াম কা ম হাউেজর কিমশনার
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল রাজ  আদায় কেম যাওয়ার কারণ জানেত চেয়েছন এনিবআর চয়ারম ান
মাশাররফ হােসন ভঁূইয়ার কােছ। স িত চ াম কা ম  হাউেজর বশিকছু জািলয়ািত ও অিনয়েমর

খরবও গণমাধ েম এেসেছ। এমন আেলাচনার মেধ ই গত সামবার চ াম কা ম হাউেজর কিমশনার
ড.  এ  ক এম  ামানেক বদিল  করা  হেয়েছ।  সখােন  নতুন  কের দািয়  দওয়া  হেয়েছ  কাজী
মা ািফজুর রহমানেক।
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