
ব ড িবধার ৫১ কািট টাকার পেণ  অিনয়ম
বে ডর পণ  কােলা-বাজাের িবি েত উে গ বাড়েছ, িবেশষ অিভযােন নামেছ ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরট

ব ড িবধার ৫১ কািট টাকার পেণ  অিনয়ম

মু  বে ডড ওয় ারহাউস িবধায়  আমদািন  হওয়া  সােড়  ৫১  কািট  টাকার  পেণ  অিনয়ম পেয়েছ
কা মস। গাজীপুেরর মসাস অিলি ক এে সিরজ িলিমেটেডর খালাবাজাের ব ড িবধার পণ  অৈবধভােব
িবি র ঘটনা উদঘাটন করা হেয়েছ। জানা গেছ এভােব কােলাবাজাের বে ডর পণ  িবি  হওয়ায় উে গ
বাড়েছ। িতিদনই অৈবধভােব ােক ােক িবি  হে  পণ । চারকারবািরেদর বপেরায়া দৗরাে  িবপুল
পিরমাণ রাজ  হারাে  সরকার। এবার ব ড িবধার অপব বহার ঠকােত িবেশষ অিভযােন নামেছ ঢাকা
কা ম ব ড কিমশনােরট। এ লে  আজ জ ির বঠক ডেকেছ জাতীয়  রাজ  বাড- এনিবআর। তথ
কা মেসর। জানা গেছ,  গােয় া ও তদ  অিধদফতর এবং ঢাকা কা ম ব ড কিমশনােরেটর যৗথ
অিভযােন মসাস অিলি ক এে সিরজ িলিমেটেডর অৈবধভােব কােলাবাজাের ব ড িবধার পণ  িবি র
ঘটনা উদঘাটন কেরেছ।  ও করসহ ওই পেণ র মাট মূল  ৫১ কািট ৫৩ লাখ ৯৯ হাজার ৫২ টাকা।
গাপন সংবােদর িভি েত গত ৬, ৭ ও ১৯ এি ল  গােয় ার সহকারী পিরচালক আবু হাসােনর নতৃে

সাত  সদে র  িতিনিধ  দল  ঢাকা  কা মস  ব ড  কিমশনােরেটর  সহকারী  রাজ  কমকতা  আলমগীর
হােসেনর নতৃে  িতন সদে র আেরকিট দল অিলি ক এে সিরজ িলিমেটেডর ধান কাযালয় রাজধানীর

িবজয় নগের আকি ক পিরদশন কেরন। িত ানিটর ওয় ারহাউস সমূেহ থাকা কাচঁামাল গণনা কের ব ড
রিজ াের ৬ এি ল পয  দিশত কাচঁামােলর সবেশষ মজুেদর সে  তলুনা  কের পিরমােণ কম পাওয়া

যায়। কম থাকা কাচঁামােলর মেধ  রেয়েছ- পিল ার ট চাড ইয়ান ১০৪ দশিমক ৭৫৮ টন, িপিভিস িশট
২০ দশিমক ৪৯০ টন, িব ও িপ িপ ৩১ দশিমক ৭৪৪ টন, িপ িপ ৩৩৩ দশিমক ৯৯৫ টন, আট কাড ৫২
দশিমক ৪৭৭ টন, ি ি টং ইনক ৩ দশিমক ৭৬৩ টন, িরবন ৫ দশিমক ১৯০ টন, এল িড িপ ই ২৪২ দশিমক
৫৭৫ টন, অ াডেহিসভ টপ ৩ দশিমক ৩২৮ টন, রাবার ড ৩ দশিমক ২৪২ টন, পিল ার ইয়ান ১০৪
দশিমক ৭৫৮ টন, পিল াইিরন ১৮ টন, কাগজ জাতীয় পণ  লাইনার পপার ৬০ দশিমক ৩১ টন, িমিডয়াম
পপার ১০ দশিমক ৬১ টন,  গাম টপ ৭ দশিমক ৭১ টন,  ডুে  বাড ৫০১ দশিমক ৫০২ টন। এর

আমদািন মূল  ১১ কািট ২১ লাখ ৮৫ হাজার ৪৩১ টাকা। এ ছাড়া িত ানিটর ধান কাযালেয় ২০১৭
সােলর জা য়াির থেক ২০১৯ সােলর ফ য়াির পয  এই সমেয় ২৫ কািট ৪১ লাখ ২৪ হাজার ৬২৬
টাকার কাচঁামাল অৈবধভােব অপসারেণর তথ  িমেলেছ। অথাৎ িত ানিট সবেমাট ৩৬ কািট ৬৩ লাখ ১০
হাজার ৫১ টাকা মূল মােনর আমদািন হওয়া কাচঁামাল অৈবধভােব অপসারণ কেরেছ। অৈবধভােব অপসািরত
ওই কাচঁামােলর ওপর  ও কেরর পিরমাণ ১৪ কািট ৯০ লাখ ৮০ হাজার ৯৯৫ টাকা। িত ানিটর
অ া  অিনয়মসমূেহ  তদ  চলেছ  এবং   আইেন  মামলা  করা  হেয়েছ  বেল  িনি ত  কেরেছন  
গােয় া ও তদ  অিধদফতর মহাপিরচালক ড. সিহ ল ইসলাম। এিদেক ব ড িবধার অপব বহার ঠকােত

িজেরাটলাের  নীিত  ঘাষণা  কেরেছ  জাতীয়  রাজ  বাড-এনিবআর।  সং ািট  িবকাশমান  দশীয়  িশ
র ায় বে ডর পণ  আমদািন ও দামজাতকরেণর ওপর নজরদাির বািড়েয়েছ। চলেছ অিভযানও।
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এ সে  এনিবআর চয়ারম ান মা. মাশাররফ হােসন ভঁূইয়া বেলেছন, অসাধু ব বসায়ীরা ব র থেক
নািমেয়  সাজা  কােলাবাজাের ব ড িবধার আমদািন  পণ  িবি  করেছ। বে ড িবধার এই অপব বহার
কেঠার হােত দমন করা হেব।

এিদেক ব ড িবধার অপব বহার ঠকােত িগেয় চারাকারবািরেদর হােত কা মস কমকতারা র া  হওয়ার
াপেট আজ ২৫ এি ল জ ির সভা আ ান কেরেছ এনিবআেরর , র ািন ও ব ড শাখা। এর ি তীয়

সিচব িকেশায়ারা  িশিরন  া িরত পে  ওই সভায়  ঢাকা  ও  চ ােমর  ব ড কিমশনার,   গােয় ার
মহাপিরচালক, রংপুর ও মাংলা কা মস হাউেসর কিমশনারেক ডাকা হেয়েছ। জানা গেছ, মু  বে ডড
ওয় ারহাউস িবধায় আমদািন হওয়া পণ  চারাই পেথ কােলাবাজাের িব য় িতেরােধ রাত-িদন অিভযান
পিরচালনা করেছন ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরেটর কমকতারা। গত ১৮ এি ল মধ রােত পুরান ঢাকার
িবিভ  পেয়ে ট অিভযান চালায় কা মস। স অিভযােন চারাকারবািরেদর ভয় র হামলায় র া  হেয়েছন
ঢাকা কা ম ব ড কিমশনােরেটর ছয় কমকতা। রাজধানীর নয়াবাজাের ায় ৪০ জন কা মস কমকতােদর
অিভযােন  ব ড িবধায়  আমদািন  হওয়া  চারাই  কাগজ জাতীয়  পণ সহ ৩ কাভাড ভ ান  আটক কেরেছ
কা মস। ওই সব চারাই পণ  আটক শেষ কা মস কমকতারা িফের আসার সময় অৈবধ চারাকারবাির
চে র তৃকারীরা সংঘব  হেয় িবনা েরাচনায় ইটপাটেকল, লািঠেসাটঁা িনেয় কা মস কমকতােদর ওপর
অতিকত  হামলা  চালায়।  কা মেসর  একিট গািড়ও  ভাঙচরু  করা  হয়।  এিদেক কা মস হাউস ও  ব ড
কিমশনােরট সংি  মামলাসমূেহর সািবক অব া পযােলাচনার লে  স িত এক সভা হয় এনিবআের। ওই
সভার কাযিববরণীর তথ মেত- এনিবআেরর ছয়িট কা মস হাউস ও িট কা মস ব ড কিমশনােরট সংি
১৫ হাজার ৯৫১িট মামলা  িবিভ  দফতের িবচারাধীন  রেয়েছ। এসব মামলা  সমূেহর সে  সরকােরর ৮
হাজার ১৯১ কািট ৬৩ লাখ টাকার রাজ  আটেক আেছ। সরকােরর চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর রাজ
ল মা া অজেনর ে  এই িবপুল পিরমাণ রাজ  মামলা ত িন ি েত যেথাপযু  পদে প হণ করা

েয়াজন।
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