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দেশর  টিলিভশন  চ ােনল েলা  যখন  িব াপন  খরায়  ভুগেছ,  তখন  দশীয়  িকছু  িত ান  িবেদিশ
চ ােনেলর  িব াপন  িবল  পিরেশােধর  নােম  অথ  পাচার  করেছ।  কখনও  রফতািন  পণ মেূল র  ওপর
িডসকাউ ট িদেয় আবার কখনও রফতািন অথ দেশ না এেন তা িদেয় িবেদিশ চ ােনেলর িব াপন ব য়
মটােনার মাধ েম অথ পাচার করা হে ।

িট  িত ােনর িব ে  এ  ধরেনর  িনিদ  অথ  পাচােরর মাণ  পাওয়া  গেছ।  িক  আমলাতাি ক
জিটলতায় এ অপকেমর সে  জিড়তেদর িবচার আটেক আেছ।

জানা  গেছ,  পণ  রফতািন  বাড়ােনার  অজুহােত  িবেদিশ  চ ােনেল  িব াপন  দয়া   কের  দশীয়
কা ািন েলা। এসব িব াপন িবল কীভােব পিরেশাধ করা হয়, তা িনেয়  ওঠায় অ স ােন নােমন

 গােয় ারা। এেত বিরেয় আেস অথ পাচােরর ভয়াবহ তথ । রফতািন অেথর একিট অংশ িবেদেশ
রেখ সখান থেক িবল পিরেশাধ করা হে , যা দেশর চিলত আইেন অথ পাচার িহেসেব গণ  করা

হয়।

অ িদেক  িবেদিশ  চ ােনেলর  দশীয়  এেজে টর  মাধ েমও  িব াপন  দয়া  হয়।  এে ে  তােদর  অথ
ানা েরও তার অভাব রেয়েছ। ২ বছর অ স ােনর পর িট িত ােনর িব ে  অথ পাচােরর তথ
পেয়েছ  গােয় া  ও তদ  অিধদফতর। িত ান িট হে  ডেকা ফডু ও অ পূণা অেয়ল িমল

( েরশ সিরষার তল)। এ িত ান িটর মেধ  ডেকা ফেুডর িব ে  মািন ল ডািরং আইেন মামলা করার

  সা াম হােসন ইমরান
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অ মিত চেয় জাতীয় রাজ  বােড (এনিবআর) িচিঠ িদেয়েছ সং ািট।

এনিবআর এখনও মামলা করার অ েমাদন দয়িন। এ িবষেয় বসরকাির টিলিভশন মািলকেদর সংগঠন
অ ােসািসেয়শন অব টিলিভশন চ ােনল ওনােসর (অ াটেকা) িসিনয়র সহসভাপিত মাজাে ল বাবু বেলন,
‘ ধু িট িত ান নয়,  িবেদিশ চ ােনেলর িব াপন িবল পিরেশােধ অেনক িত ােনরই তা নই।
ব জািতক কা ািনর পাশাপািশ দশীয় িত ান েলা ব বসা সােরর নােম ায় ৬০০ কািট টাকার
িব াপন িবেদিশ চ ােনেল িদে ।

যিদও  এে ে  দশীয়  িত ান েলার  িহ া  কম।  সবেচেয়  বড়  মাথাব থার  কারণ  হে ,  িবেদিশ
চ ােনল েলা বাংলােদেশর দশকরা অনায়ােস দখেত পাওয়ায় ব জািতক কা ািন েলা তােদর িব াপন
বােজট সখােন ানা র করেছ।

এেত দেশর স চার িশ  সংকেট পেড়েছ।’  িতিন আরও বেলন, িবেদিশ চ ােনল েলা বাংলােদেশর
দশকেদর জ  িবেশষভােব অ ান স চার কের। য েলা ভারেতর জনগণ দখেত পায় না,  তাহেল
কীভােব িবেদিশ চ ােনেল িব াপন িদেয় ব বসা সার হে ? অথ পাচাের জিড়তেদর িব ে  দেশর

চিলত আইেন দৃ া মলূক শাি  দয়ার দািব জানান িতিন।

ডেকা ফুেডর অথ পাচােরর তদ  িতেবদন পযােলাচনা কের দখা যায়, এ িত ানিট ১৫বার িবেদেশ
পণ  রফতািন কের এবং এর িবপরীেত ১৫িট ইএ িপ  গােয় ায় জমা দয়। এ েলার মেধ  ৭িট
চালােনর রফতািন অথ দেশ এেসেছ। বািক েলার অথ দেশ আেসিন। এভােব ৯২ হাজার ৯৬৭ ডলার
পাচার কেরেছ িত ানিট। এছাড়া াইম ব াংেকর মাধ েম রফতািন করা অ  একিট ইএ িপেত ১৬
হাজার ১২৮ ডলার রফতািন করা হয়।

িক  দেশ ৬ হাজার ৪৭৬ ডলার আেস। অথাৎ ৯ হাজার ৬১৫ ডলার দেশ আেসিন। এে ে  িত ানিট
বলেছ, তােক ৫৯ দশিমক ৮ শতাংশ িডসকাউ ট দয়া হয়। একই কায়দায় অ  আেরকিট ইএ িপেত

তােক ৫০ শতাংশ িডসকাউ ট দয়ার নােম িবেদেশ ৮ হাজার ৮৬ ডলার রেখ দয়া হয়।

বাংলােদশ ব াংেকর গাইডলাই  ফর এ েচ  ানেজকশন-২০০৯, ভিলউম-১,  চ া ার-৮ এর প ারা
২৫(িস) অ যায়ী, রফতািন মেূল র ৬ শতাংেশর বিশ িডসকাউ ট দয়ার েযাগ নই। িক  িত ানিট

িট ইএ িপেত তােক ৫৯ দশিমক ৮ শতাংশ ও ৫০ শতাংশ িডসকাউ ট দয়।

গাইডলাইেনর চ া ার-৮ প ারা ১৩(এ) এবং ২৩(িস) অ যায়ী, রফতািন হওয়ার ৪ মােসর মেধ  পণ মলূ
ত াবাসেনর বাধ বাধকতা আেছ। এ িবধান পিরপালেন ব থেদর িব ে  শাি মলূক ব ব া হেণর িনয়ম

রেয়েছ। অ িদেক মািন ল ডািরং আইেনর ধারা  ২ক(১), ২ক(২),  ২ফ(আ) এবং ২(শ)(২৬) অ যায়ী,
রফতািন মলূ  দেশ না আনা একিট মািন ল ডািরং অপরাধ।

সব িমিলেয় ডেকা ফুড ১৫িট ইএ িপর িবপরীেত পণ  রফতািনর পরও ১ লাখ ১১ হাজার ১৬৮ ডলার
দেশ আেনিন। এ অথ িদেয় িবেদেশ চ ােনেলর িব াপন ব য় পিরেশােধর মাণ পেয়েছ  গােয় া।

এ ঘটনায় িত ানিটর চয়ারম ান শাহাদাত হােসন, ব ব াপনা পিরচালক শিহদ হােসন ও পিরচালক
ক ন সালাউি ন হােসেনর িব ে  মািন ল ডািরং আইেন মামলা করার অ েমাদন চেয় এনিবআের িচিঠ
দয়া হেয়েছ।

এ িবষেয় ডেকা ফুেডর চয়ারম ান শাহাদাত হােসেনর সে  মাবাইল ফােন একািধক কল িদেয় এবং
এসএমএস কের তার ম ব  পাওয়া যায়িন। পের কা ািনর িজএম তাপস রু সে  যাগােযাগ করা
হেল িতিন ম ব  িদেত অ ীকৃিত জািনেয় সংবাদ কাশ না করার অ েরাধ জানান।

 গােয় া সূ  জানায়, দীঘ অ স ােন ডেকা ফেুডর িব ে  িবেদিশ চ ােনেল িব াপেনর আড়ােল
অথ পাচােরর িনিদ  মাণ পাওয়া গেছ। তাই মািন ল ডািরং আইেন মামলা করার অ েমাদন চেয় ২৮
জা য়াির এনিবআের িচিঠ দয়া হয়। এখনও এনিবআর থেক অ েমাদন পাওয়া যায়িন। তাই িত ানিটর
িব ে  মামলা দােয়র করা যাে  না।

অ িদেক অ পূণা ওেয়ল িমল ( েরশ সিরষার তল) ২০১৫ সােলর সে র থেক িডেস ের ভারেতর
িজ িটিভেত িব াপন দয়। এ িব াপেনর িবল পিরেশােধর ে  আইেনর অমা  করা হেয়েছ। এ ঘটনায়
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বাংলােদেশর িট িব াপনী সং া ও অ পূণা ওেয়ল িমেলর িব ে  ব ব া নয়ার পািরশ করা হেয়েছ।

তদ  িতেবদন থেক জানা যায়, অ পূণা ওেয়ল িমল ভারেতর িজ বাংলা ও বাংলােদেশর একিট িটিভ
চ ােনেল িব াপন চােরর জ  নরিসংদীর এনজয় অ াড িমিডয়া নােমর একিট িত ানেক দািয়  দয়।
এনজয় অ াড  িমিডয়া  বাংলােদেশর অ  একিট  িব াপনী  সং া  ইনেফাকাস  এ টারেটইনেম টেক িজ
বাংলায় এবং দেশর একিট চ ােনেল িব াপন চাের কাযােদশ দয়, এ িত ানিট িজ বাংলার ানীয়
এেজ ট িহেসেব কাজ করত। অ িদেক ইনেফাকাস এ টারেটইনেম ট বাংলােদেশ িজ বাংলার পে  কেমিড
শা ‘িমরাে েলর’ অিডশেনর আেয়াজন করত।

অ পূণা ওেয়ল িমল ২০১৫ সােলর সে র থেক িডেস র নাগাদ ৪ মােস িজ বাংলায় িব াপন চােরর
জ  ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা দয়। ২০১৫ সােল বাংলােদেশ কেমিড শা িমরাে েলর অিডশেনর জ  িজ
বাংলা ইনেফাকাস এ টারেটইনেম টেক কাজ দয় এবং এ কােজ ৭ হাজার ২২৫ ডলার (৫ লাখ ৭৮
হাজার টাকা) িবল হয়। এ টাকা ইনেফাকাস এ টারেটইনেম ট দেশ না এেন িজ বাংলায় দয়া েরশ
সিরষার তেলর িব াপন িবেলর সে  সম য় কের। তাছাড়া এ িব াপনী সং া টাকা িবেদেশ পাঠােত
বাংলােদশ ব াংেকর অ েমাদন নয়িন।

 গােয় ার  তদ  িতেবদেন  ৩িট  পািরশ  করা  হেয়েছ।  এ েলা  হে -  ইনেফাকাস
এ টারেটইনেমে টর িব ে  িবেদিশ চ ােনেল িব াপন চাের অৈবধভােব িবেদেশ টাকা  পাচার করায়
আইন অ যায়ী ব ব া হণ, অথ সরবরাহকারী িত ান এনজয় অ াড িমিডয়ার ও অেথর জাগানদাতা
িহেসেব অ পূণা ওেয়ল িমেলর িব ে  আইনগত ব ব া হেণর পািরশ করা হয়।

এ িবষেয় জানেত অ পূণা ওেয়ল িমেলর ধীর চ  সাহােক ফান করা হেল িতিন কােনা কথা না বেল
সংেযাগ কেট দন।
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