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ঘষু ছাড়া ফাইল নেড় না
সরকােরর সেবা  মহেলর হ ে প কামনা ব বসায়ী নতােদর

কাশ : ১২ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চ াম  কা ম  হাউেস  ঘষু  ছাড়া  কােনা  কাজই  হয়  না,  নেড়  না  কােনা  ফাইল-  এমন  অিভেযাগ
ব বসায়ীসহ সংি েদর।  তােদর মেত, িপয়ন-দােরায়ান থেক  কের এিস-িডিস পয  ঘেুষর টাকা
লনেদেনর িবষয়িট অেনকটা ‘ওেপন িসে ট’।

কােনা পেণ র চালান খালােসর জ  একজন এিস বা িডিসেক পদার আড়ােল কত টাকা িদেত হয়, তা-ও
সবার মেুখ মেুখ। ধু তা-ই নয়, কান কমকতা ‘ঘষুেখার’, কান কমকতা কীভােব কান ফাঁেদ ফেল
আমদািনকারক বা তার িতিনিধর কাছ থেক ঘষু নন- সিটও কারও কােছ অজানা নয়।

তােদর আরও অিভেযাগ,  অসাধু  আমদািনকারকরা  িসি ডেকটব  হেয়   ফািঁক িদেয়  পেণ র চালান
খালাস কের িনেলও কৃত ও সৎ  ব বসায়ীরা  িতিনয়ত হয়রািনর িশকার হে ন।  তারা  ঘষুও  িদেত
পারেছন না, পণ ও ছাড়ােত পারেছন না। এে ে  নানা অজহুােত আটেক দয়া হে  তােদর পণ । এেত
অেহতকু অ হীন হয়রািনর িশকার হে ন এসব ব বসায়ী।

কা মস কমকতা-কমচারীেদর এই অ হীন হয়রািন ও অিনয়ম- নীিত থেক উ রেণ উপায় কী- সই

  শহী াহ শাহিরয়ার, চ াম
বু েরা
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ে র উ রও খঁুেজ পাে ন না আমদািনকারক ও ব বসায়ীরা। তারা বলেছন, দেশর রাজ  আদােয়র
ধান সিূতকাগার এই কা ম হাউসেক যত ণ পয  ঘষু- নীিতমু  করা না যােব, তত ণ ব বসায়ীরা

হয়রািন থেক বাচঁেত পারেবন না। এ িবষেয় সরকােরর সেবা  মহেলর হ ে প জ ির বেল মেন কেরন
চ ােমর ব বসায়ী নতারা।

সংি রা বলেছন, িতবছর গেড় ৩০ হাজার থেক ৩২ হাজার কািট টাকার রাজ  যায় চ াম কা ম
হাউস থেক। চলিত বছর এই রাজে র টােগট দয়া হেয়েছ ৫০ হাজার কািট টাকারও বিশ। এখােন
১৩িট প রেয়েছ। কান পণ  কান েপ ায়ন হেব, তা িনধািরত। েত কিট েপ কমেবিশ ঘেুষর
লনেদন হয়। েপর িপয়ন-দােরায়ান থেক  কের সহকারী রাজ  কমকতা (এআরও), রাজ  কমকতা

(আরও) সবাই  ‘ঘষু’  নন। িবেশষ কের পণ  শনা করণ এইচএস (হরেমানাইিজং িসে ম) কােডর
ফাঁেদ ফেল ঘষু আদায় করা হয়।  ঘষু আদায় করা হয় পেণ র ল াব ট ,  কািয়ক পরী া,  শতভাগ
পরী াসহ নানা অজহুােত। এছাড়া িতিট ফাইল উপ াপেনর পর যত ণ ফাইল চলেব, তত ণ ঘাঁেট
ঘােঁট িনধািরত হাের ঘষু িদেত হেব। ঘষু ব  তা ফাইল চলাচল ব । এই অিনয়মটাই যন এখােন িনয়ম।
আমদািন পেণ র ে  ৬ থেক ৭িট ধােপ ঘষু িদেত হয় বেল আমদািনকারকেদর অিভেযাগ।

চ াম চ ার সভাপিত মহাববুলু আলম কা মেস অিনয়ম- নীিত ও হয়রািন সে  শিনবার যগুা রেক
বেলন, ব বসায়ীরা হে ন সরাসির রাজে র জাগানদাতা। তােদর অযথা হয়রািন করা কােনা অব ােতই
কাম  নয়।  অথচ চ াম  কা ম  হাউেস নানা  অজুহােত  হয়রািনর অিভেযাগ িনত িদেনর। হয়রািন ও
অিনয়ম- নীিতমু  চ াম কা ম হাউস গড়েত িতিন জাতীয় রাজ  বাড ও সরকােরর সেবা  মহেলর

িত দািব জানান।

চ ােমর িবিশ  ব বসায়ী ও এফিবিসিসআই’র জনােরল বিডর ম ার মাহফুজুল হক শাহ যগুা রেক
বেলন, কা মেস অিনয়ম- নীিত ও হয়রািনর মেূল রেয়েছ ায়ন প িত পূণা  অেটােমশন না হওয়া
এবং অত াধিুনক যিু র ব বহার িনি ত করেত না পারা। ব েরর িতিট গেট যখােন একিট কের

ানার মিশন েয়াজন, সখােন আেছ মা  চারিট। তা-ও আবার সবক’িট সবসময় সচল থােক না। য
কারেণ ব র থেক পণ  ডিলভাির বাধা  হয়।  এসব কারেণ  পেদ পেদ আমদািন-রফতািনকারকরা
হয়রািনর িশকার হে ন। সংি  কমকতা-কমচারীরাও নীিতর েযাগ পান। িবদ মান সংকট িনরসেন
জাতীয় রাজ  বাড তথা সরকারেক যগুা কারী িস া  িনেত হেব। এে ে  চ ারসহ ব বসায়ী নতারা
িবিভ  সমেয় যসব পািরশ কেরেছন, সসব পািরেশর আেলােক ব ব া িনেত হেব। তেবই জাতীয়
অথনীিতর য বিৃ , তা ধের রাখা স ব হেব।

জানেত চাইেল চ াম কা ম হাউেসর কিমশনার কাজী মা ািফজরু রহমান যগুা রেক বেলন, ‘যখন
কােনা কমকতা-কমচারী ঘষু আদায় কেরন বা দািব কেরন, তখন কউ িকছু বেলন না। অিভেযাগ িনেয়

আেসন না। কােনা পণ  চালান আটেক গেল বা সম া হেল তখনই এ ধরেনর অিভেযাগ েলা করা হয়।
এে ে  আমদািনকারক বা িসঅ া ডএফ িতিনিধেদরও িন য়ই বলতা থােক। না হেল তারা কন পণ
চালান খালােস ঘষু  দেবন। আবার আটেক গেল অিভেযাগ করেবন।  কারও িব ে  িনিদ  কােনা
অিভেযাগ কউ িদেল এবং তা মাণ হেল অব ই ব ব া নয়া হেব। কউ আইেনর ঊে  নয়। আইন
সবার জ  সমান।’

আমদািনকারকরা  জানান,  পণ  িনেয় জাহাজ চ াম  ব র জিটেত ভড়ার পর িশিপং  এেজ ট থেক
আমদািন চালােনর আইিজএম (ইমেপাট জনােরল ম া েফ ) নয়ার পর ড েম ট উপ াপন করেত হয়
কা ম হাউেসর সংি  েপ। এখান থেকই  হয় ঘেুষর লনেদন। ড েমে ট কােনা ঝােমলা নই
বা ‘ শ ড েম ট’র ে  িত চালােনর িবপরীেত নূ নতম ৪ হাজার টাকা থেক ৫ হাজার টাকা ঘষু
িদেত হয়।

সূ  জানায়,  সহকারী  রাজ  কমকতা ১  হাজার টাকা,  রাজ  কমকতা  ১  হাজার টাকা,  ফালতু (আন
অিফিসয়াল কমচারী) ২০০ টাকা,  ব াংেক িডউিট বা   জমা দয়ার সময় ২০০ থেক ৫০০ টাকা,
ড েম ট আউট পাস বা ি য়ােরে র সময় িদেত হয় ৫০০ টাকা। ঘষু িদেল িদেন িদেন পণ  চালােনর
অ ােসসেম ট বা ায়ন হয়। না িদেল ফাইল পেড় থােক। এছাড়া ড েমে ট কােনা ধরেনর িটিবচু িত
বা এইচএস কাড িনেয় জিটলতা দখা িদেল তা আটেক যায় সহকারী কিমশনার বা এিসর কােছ। এখান
থেকই  হয় কতােদর ঘষু আদােয়র খলা। এিস িব প ম ব  িলেখ িদেল ফাইল যায় আরও ওপের।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ভু েভাগীরা বলেছন, এইচএস কােডর সামা  টকিনক াল ভুল িকংবা অিন াকৃত ভেুলর িবষয় েলাও
সহজভােব না দেখ চালান খালাস ি য়া জিটল কের দয়া হয় এই িব প ম ব  িলেখ। আবার দখা
যায়, তােদর সে  চালান ছােড় ‘ঘষু’ দােনর চিু  হেল সে ে  সব ভলু মাফ হেয় যায়। সব জিটলতা
দরূ হেয় যায়। বিশর ভাগ ে  িতিট চালান ায়েন উৎেকাচ আদায় করেতই ই াকৃতভােব সম া
ও জিটলতা সিৃ  করা হয় বেল অিভেযাগ সংি েদর। এসব সম া কেরন মলূত এিস (অ ািসসট া ট
কিমশনার) ও িডিসরা ( ডপুিট কিমশনার)।

আরও জানা  গেছ,  কমকতােদর কউ কউ সরাসির আবার কউ  িতিনিধর মাধ েম  পেণ র চালান
খালােস িনধািরত অে র িবিনমেয় চিু ব  হন। ঘেুষর দখা না পেল এ ধরেনর চালান খালাস ি য়া
নানা কৗশেল দীঘািয়ত কের দন সংি  কমকতারা। এে ে  কখনও ল াব টে র কথা িলেখ দয়া হয়,
কখনও শতভাগ কািয়ক পরী ার েয়াজনীয়তার কথা  উে খ করা হয় অথবা এইচএস কােডর ভলু
ব াখ া িদেয় চালান আটেক দয়া হয়। িবদ মান পিরি িতেত কম ে র পণ  বাড়িত  িদেয় ছাড় করেত
হয়। এে ে  পাট ও িশিপং লাইেনর ডমােরজ িদেয় চড়া মা ল নেত হয় আমদািনকরারকেদর।

আমদািনকারক ও তােদর িতিনিধেদর অিভেযাগ, প কমকতােদর সে  তারা কােনা িবষয় িনেয় কথা
বলেত গেল কমকতারা তু তাি ল  কেরন। কা ম সরকার বা িসঅ া ডএফ এেজ ট িতিনিধেদর সে
ব বহার কেরন চাকর-বাকেরর মেতা। কাজ হাক বা না হাক, বিশর ভাগ ে  ভােলা ব বহারিটও পান
না তারা। অথচ রাজে  হাজার হাজার কািট টাকার জাগান দয়ার ি য়ার সে  তারাও জিড়ত।
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