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িত ােনর িহসাব জ  করা হেয়েছ। তদ  িতেবদেন েমাট 228িট িত ােনর নাম, কী ধরেনর ব  সুিবধা 
েপেয়েছ, িলংেকজ নমব্র, েকান সােক র্েলর আoতায় পিরচািলত হে  তা uে খ আেছ। িতেবদন িবে ষণ কের 
বলা যায়, 228িট িত ােনর েবিশর ভাগi ƣতির েপাশাক িশ  o eর সহেযাগী িত ান। iেলকি ক o াি ক 
খােতর িত ানo আেছ e তািলকায়। ব  সুিবধার aপ বহাের কাঁচামাল িহেসেব আট র্ কাড র্, ডুে  েবাড র্, 
িমিডয়াম েপপার, লাiনার েপপার, পিল পাiিলন (িপিপ), িবeিপিপ o eডেহিসভ েটপ, াি ক দানা আমদািন 
কের েখালাবাজাের েবিশ িবি  করা হেয়েছ। াংগার, পিলিথন, সুতা, কাপড়, ƣবদুয্িতক তারসহ a া  
ƣবদুয্িতক সর ামo শু মু  সুিবধায় eেন িবি  করা হেয়েছ। 228িট িত ােনর েবিশর ভাগi ঢাকা, গাজীপুর o 
চ ােম aবি ত। তেব মািনকগ , নারায়ণগ , ময়মনিসং, ক বাজার, েমাংলা o িকেশারগে র িঠকানা রেয়েছ। 
তদে  uেঠ eেসেছ, 228িট িত ান েবিশর ভাগ সমেয় বে  আনা প  ব র েথেক বে ড o ারহাuেস না 
িনেয় সরাসির েখালাবাজাের িবি  কেরেছ। তেব কখেনা বে ড o ারহাuেস মজুদ কের পের সুিবধামেতা সমেয়o 
িবি  করা হেয়েছ। 

শু মু  প  েখালাবাজাের িবি  করায় েদিশ িত ানগুেলা াপক েলাকসােন পেড়। বাংলােদশ েপপার িমলস 
aয্ােসািসেয়শেনর সিচব নoেশরুল আলম কােলর ক েক বেলন, ‘e েদেশ ব  সুিবধায় কাঁচামাল িহেসেব 
সবেচেয় েবিশ আমদািন হে  কাগজ o কাগজ জাতীয় প । কারখানায় বহােরর কথা বেল শু  না িদেয় আনা 
eসব কাঁচামাল িত টন েদিশ কারখানায় uৎপািদত eকi জাতীয় পে র েচেয় গেড় 36 েথেক 41 হাজার টাকা 
কেম েখালাবাজাের িবি  করেছ aসাধু বসায়ীরা। eেত েলাকসােন পড়েছ েদিশ িশ ।’ স ত, ব  সুিবধা 
পাoয়ার শত র্ থােক আমদানীকৃত কাঁচামােলর সবটুকু কারখানায় বহার করেত হেব। েখালাবাজাের িবি  করা 
যােব না। কত দােমর, কী পিরমাণ, েকান ধরেনর কাঁচামাল েকান েদশ েথেক আমদািন করা হেব—eসব ত  
াংক, ব র, eনিবআরসহ সংি  িবিভ  িত ােন জমা েদoয়া কাগজপে  uে খ করেত হয়। িম া ত  

েদoয়া হেল রাজসব্ আiেন শাি েযাগয্ aপরাধ বেল গ  হেব। ব  সুিবধা বািতল করা হেব। 

িতেবদন েথেক জানা যায়, 228িট িত ােনর েবিশর ভাগi পে র েবিশ দাম uে খ কের কম দােমর, কম 
পিরমােণর প  আমদািন কেরেছ। পে র েয দাম uে খ কেরেছ তাi eলিস খুেল াংেকর মা েম িবেদেশ 
িবে তা িত ােনর aনুকূেল পািঠেয়েছ। aেনক িত ান েকােনা প  আমদািনi কেরিন। aথচ পে র মূ  
িহেসেব eলিস খুেল িবেদেশ িবে তা িত ােনর aনুকূেল aথ র্ পািঠেয়েছ। eভােব তারা aথ র্ পাচার কেরেছ। 
eসব িত ােনর মািলক বা মািলকরা েবিশর ভাগi ভাবশালী o স দশালী। তােদর েবিশর ভাগi েগাপেন 
িবেদেশ িবিভ  নােম িনজসব্ মািলকানাধীন িবে তা িত ান খুেল aথ র্ পািঠেয়েছ। িনজসব্ মািলকানাধীন িবে তা 
িত ান না হেল সমেঝাতায় aথ র্ পাচার কেরেছ। পের িবে তা িত ােনর কাছ েথেক aথ র্পাচারকারী িত ান 

িবেদেশi িনজসব্ তহিবেল aথ র্ িনেয় িনেয়েছ। িবে তা িত ানেক পে র মূে র সে  বাড়িত িকছু aথ র্ েদoয়া 
হয় aথ র্পাচাের সহায়তার জ । িহসাব জ  হoয়া 228িট িত ান ei aৈবধ কারবার করেত াংক, ব র o 
eনিবআেরর িকছু aসাধু ি েক aৈনিতক সুিবধা িদেয় িনেজেদর দেল েভড়ায়। 

eনিবআেরর শু  েগােয় া o তদ  aিধদ েরর মহাপিরচালক ড. সিহদুল iসলাম কােলর ক েক বেলন, ব  
সুিবধার aপ বহারকারীেদর িচি ত কের শাি র আoতায় আনেত কেঠার নজরদাির করা হে । ব  
aপ বহারকারীেদর দৃ া মূলক শাি র আoতায় আনা হে । তােদর aেনেক সমােজর ভাবশালী ি । তারা 
েকৗশেল কাজ কের। তারা কারা তা জানা েগেলo aেনক সময় ত - মােণর aভােব আটকােনা যায় না। িহসাব 
জ  হoয়া 228িট িত ােনর মে  রেয়েছ িলংেকজ নং-েজনােরল iেলকি কয্াল i াি জ িল.-সােক র্ল 21-eস 
ব , 448/েজনােরল গােম র্ স aয্া  েট টাiলস i াি জ িল.-গােম র্ স ব  (িজিব)-সােক র্ল-8, 325/eiচeম 
oয়ািশং া  িল.-িডিব-সােক র্ল-5, 2672/ডাব ার aয্া  aয্ােসািসেয়টস িল.-িজিব-সােক র্ল-৯, 89/eআieস 
েসােয়টার িলিমেটড-িজিব-সােক র্ল-4, 797/জায়া িনিটং িলঃ (oয়ািশং ডািয়ং aয্া  িফিনিশং iuিনট-িডিব-



সােক র্ল-23, 928/েহিল  গােম র্ স িল.-িজিব-সােক র্ল-7, 9৯৯/িলেমা iেল িনকস িল.-eসিব-সােক র্ল-9৯, 
82/iে িরয়াল ানুফয্াকচািরং েকা.-িডিব-সােক র্ল-9, 311/কামরান েসােয়টারস িল.-িজিব-সােক র্ল-7, 
639/ ািনলা পিলমার i াি জ িল.-িডিব-সােক র্ল-21, 446/eeমিস গােম র্ স িলিমেটড-িজিব-সােক র্ল-9, 
273/িন ন াি ক i াি জ িল.-িডিব-সােক র্ল-9, 63/েড া ডািয়ং aয্া  েফি কস িল.-িজিব-সােক র্ল-
6, 6৯5/eিসভ aয্াকেসসিরজ িলিমেটড-িডিব-সােক র্ল-7, 56/ডায়ম  গােম র্ স িল.-িজিব-সােক র্ল-৯, 
179/eিকল িডজাiন িলিমেটড-িজিব-সােক র্ল-3, ৯19/ে স oয়া র্ কে ািজট i াি জ িল.-িজিব-সােক র্ল-8, 
6৯5/আরeস িনট কে ািজট িল.-িজিব-সােক র্ল-4, 881/ ারাগন ি ি ং aয্া  ােকিজং িল.-িডিব-সােক র্ল-7, 
34/eভাের  aয্াপােরলস িল.-িজিব-সােক র্ল-6, ৯5/o ার াচ িবিড ( াiেভট) িল.-iেজড, 35৯/ে সেকা 
i ার াশনাল াiেভট িল.-িজিব-সােক র্ল-5, 594/eফeস ােকিজং i াি জ িল.-িডিব-সােক র্ল-৯, 22/আলী 
aয্া  স  িল.-িজিব-সােক র্ল-2, 61/ ামলী ােকিজং িল.-িডিব-সােক র্ল-6, 515/ট ী গােম র্ স i াি জ িল.-
িজিব-সােক র্ল-5, 52৯/আমদািদয়া পিল ােকিজং aয্া  ি ি ং িল.-িডিব-সােক র্ল-8, 5৯6/সান াiড গােম র্ স 
i াি জ ( াi.) িল.-িজিব-সােক র্ল-9, 448/eরেনাভ েসােয়টারস িল.-িজিব-সােক র্ল-৯, 87/শািমল েকা. িল.-
িজিব-সােক র্ল-4, 214/আিট র্িফিশয়াল া  aয্া  েরিডয়া  িনিটং ডািয়ং িল.-িডিব-সােক র্ল-4, 32/eসেকeস 
গােম র্ স িল.-িজিব-সােক র্ল-6। 

 


