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িমথ া ঘাষণায় পণ  আমদািন

কািট কািট টাকার  ফাঁিক একিট চে র
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চ াম  কা ম  হাউেস  কৃত  আমদািনকারকরা  িতিনয়ত  হয়রািনর  িশকার  হেলও  অসাধু
আমদািনকারকরা  িঠকই  িমথ া  ঘাষণায়  পণ  এেন  িনিবেঘœ  ব বসা  করেছন-  এমন  অিভেযাগ
সংি েদর।  তােদর মেত,  কা মেসর এক ণীর অসাধু  কমকতা-কমচারীেদর মাটা  অে র টাকায়
‘ম ােনজ’ কেরই এিট করেছ অসাধ ুব বসায়ীেদর একিট চ ।

 গােয় া দফতর ও কা মেসর অিডট ইনেভি েগশন অ া ড িরসাচ (এআইআর) শাখা িবিভ  সমেয়
এ ধরেনর চালান আটক করেলও বিশর ভাগ চালান ছাড় হেয় যাে । কম ে র পণ  ঘাষণা িদেয় বিশ

ে র পণ  িনেয় এেস চ িট কািট কািট টাকার  ফািঁক িদে । অেনক সময় আমদািনিনিষ  পণ ও
আনা হে ।

এর মেধ  রেয়েছ িসগােরট, িবেদিশ মদ, ইত ািদ। ই মােস এ ধরেনর িতন শতািধক চালান ধরা পেড়েছ।
ধ ুতাই নয়, পেণ র নােম ইট-বাল ুিনেয় এেস অথ পাচােরর ঘটনাও ঘটেছ।

সংি েদর আরও অিভেযাগ,  চারাকারবাির ও অসাধু  ব বসায়ীেদর িমথ া  ঘাষণায়  পণ  অমাদািনেত
উৎসািহত কের এবং পণ  ছােড়র ব ব া কের কা মেসর অেনক কমকতা-কমচারী  কািড় কািড় টাকার

  শহী াহ শাহিরয়ার, চ াম
বু েরা
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মািলক বেনেছন। এই  শেন যাগ িদেয়ই টাকা বানােনার নশায় ম  হেয় উেঠন অেনেক।

িনয়ম-নীিতর  তায়া া  না  কের  তারা  কৃত  ব বসায়ীেদর  নানা  অজহুােত  হয়রািন  করেলও  অসাধু
ব বসায়ীরা  িঠকই পার পেয় যাে ন। পৃথক সং ার অিভযােন িমথ া ঘাষণায় আনা িকছু িকছু পেণ র
চালান আটক হে ।

জানা গেছ, গত ই মােস িমথ া ঘাষণায় আমদািন করা ৩০৩িট পেণ র চালান আটক কেরেছ চ াম
কা মেসর অিডট  ইনেভি েগশন অ া ড িরচাজ (এআইআর) শাখা।  চ াম  ব ের শতভাগ কািয়ক
পরী ায় এসব চালান ধরা পেড়। আটক চালান থেক অধশত কািট টাকা  ও জিরমানা আদায় করা
হেয়েছ।

জানেত চাইেল চ াম কা মেসর অিতির  কিমশনার-১ মাহা দ আকবর হােসন যগুা রেক বেলন,
‘িমথ া ঘাষণায় আনা কােনা পণ  চালান যােত ব র থেক বর হেয় যেত না পাের, কউ যােত 
ফাঁিক িদেত না পাের স ব াপাের তারা সদা সতক রেয়েছন।

কা মেসর এআইআর শাখা এবং  গােয় া িবভাগও তৎপর রেয়েছ। তৎপরতার কারেণই ধরা পড়েছ
িমথ া ঘাষণায় আনা পেণ র চালান। িতিন আরও বেলন, ’মােস সাড়ঁািশ অিভযান পিরচালনা কেরেছ
কা মেসর এআইআর শাখা। অিভযােন িতন শতািধক পণ  চালান ধরা পেড়েছ। এসব চালান থেক ৪০
কািট টাকা অিতির   ও ১০ কািট টাকারও বিশ জিরমানা আদায় করা হেয়েছ।

সূ  জানায়,  জােভদ িডং কা ািন নােম ঢাকার তজগাওঁেয়র একিট িত ান ১  হাজার ১৬০ িপস
‘ইেলক িনক মাটর’ ঘাষণা িদেয় িনেয় আেস ‘বল িবয়ািরং’। শতভাগ কািয়ক পরী ায় িমথ া ঘাষণার
িবষয়িট ধরা পেড়। এই চালােন ৫৭ লাখ ৪২ হাজার ৯৫৭ টাকা  ফািঁক দয়া হয়। পের জিরমানাসহ এ

িত ান থেক আদায় করা হয় ৬৫ লাখ ৯৫ হাজার ৬৪১ টাকা।

আসাদ অ া ড াদাস  নােম  চ ােমর সাতকািনয়ার একিট  িত ান  ৬  হাজার ৭০০ কিজ াপার
(হাঁিড়-পািতল মাজিন) ঘাষণা িদেয় িনেয় আেস ১৩ হাজার ৮০৮ দশিমক ১৬ কিজ িয়ং কাড বা তাস।
এই চালােন  ফািঁক দয়ার চ া হয় ৬০ লাখ টাকা।

কািয়ক পরী ায় িমথ া ঘাষণার িবষয়িট ধরা পড়ার পর এই টাকা আদায় করা হয় জিরমানাসহ। র াংগস
ইেলক িন  নােম একিট িত ান র াংগস াে ডর িবিভ  ি ন সাইেজর মাবাইল ফান িনেয় আেস।
িক  তােদর চালােন ঘাষণাবিহভূত এবং অিতির  পণ  পাওয়া যায়। এেত ৮৮ লাখ ২৪ হাজার ১৮৫
দশিমক ৬৫ টাকা  ফািঁক দয়ার চ া হয়।

এভােব  লালখান  বাজার  চ ােমর  আমদািনকারক িত ান  এেপ  ই টার াশনাল,  ঢাকা  মদনপাল
লেনর সানরাইজ ই টার াশনাল, করানীগে র িসি ক অ া ড কাং, চ ােমর মেহদীবােগর িপটিুপ,

জিুবিল রােডর মডান ফুটওয় ার ই ডাি জ, ঢাকার নবাবপুেরর িজএস পাওয়ার, িসমসন রােডর ক না
এ টার াইজসহ িবিভ  আমদািনকারক িত ােনর ৩০৩িট পণ  চালােন কািয়ক পরী ায় ে র ব াপক
হরেফর ধরা পেড়। ফাঁিক দয়া  ও জিরমানা িদেয়ই তােদর পণ  ছাড় করেত হে ।

এর আেগ আরও বশ িকছু বড় বড় চালান আটক করা হয়। চীন থেক িমথ া ঘাষণায় িত ান কািটং
ড ঘাষণা িদেয় পিলশড ি ল াইপ ও াশ াইপ কেয়ল িনেয় আেস। এেত ায় ৮৫ লাখ টাকার

রাজ  ফািঁকর চ া করা হয়। গত বছেরর শেষর িদেক এই চালানিট আটক হয়।

চালানিট খালােসর দািয় া  িসএ ডএফ িত ান িছল উজালা িশিপং লাই  িলিমেটড। আমদািনকারক
িত ান  িছল  ফলা  এি কালচারাল  অ া ড  ইি িনয়ািরং।  া ড  িনউ  ি ি টং  মিশন  ঘাষণা  িদেয়

আমদািনকারক িত ান িনেয় আেস িট াে ডর ৬ লাখ ৩০ হাজার িসগােরেটর প ােকট। যখােন ১
কািট ৩০ লাখ শলাকা পাওয়া যায়। আমদািনকারক িত ান ফামজাতীয় পেণ র ঘাষণা িদেয় িবপুল

পিরমাণ এই িসগােরট িনেয় আেস।

‘৩০৩’ ও ‘ম ড’ াে ডর এসব িসগােরেটর বাজার মলূ  িছল ১৩ কািট টাকা। এে ে  -কর ফাঁিক
দয়ার চ া করা হয় ৯ কািট টাকা। ঢাকার পুরানা প েনর াম বাংলা কেপােরশন িমথ া ঘাষণায় এই

িসগােরট আমদািন কের।
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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।
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