
ব ড মািফয়ারা বছের লটুেছ লাখ কািট টাকা, িসংহভাগই পাচার
লেুটরা চে র মূল হাতা আবুল ও পবত িসি ডেকট

িসি ডেকেটর অ তম হাতা আবুল হােসন

বে ডড ওয় ারহাউস িবধার আড়ােল সংঘব  চে র  িতবছর এক লাখ  কািট টাকা  লটুপাট সাধেনর
অিভেযাগ উেঠেছ। লেুটর িসংহভাগ অথই পাচার হে  িবেদেশ। আবুল হােসন-ফজলরু রহমান পবেতর
নতৃে  ব ড লেুটরা মািফয়া েপর অপরাধ-অপকম কােনাভােবই থামােনা যাে  না। তারাই গাটা দেশর

ব বসা-বািণজ , িশ  খাতেক িজি  কের সব িবধা চুেষ িনে ন,  লেুট িনে ন পঁুিজর টাকা। িচি ত এ
মািফয়া  চে র ব মার ভােবর কােছ  কা মস,  পুিলশ,  ব বসায়ী  মহল থেক  কের িশ -বািণজ
খােতর নীিতিনধারকরা  পয  ধরাশায়ী  হেয় পেড়েছ। তােদর িব ে  টঁু শ িট করেতও সাহস পাে  না
কউ। ব ড মািফয়া চে র িব ে  অিভযােন নামা কা মস কমকতারা পয  চরম হামলা ও মারধেরর িশকার

হেয়েছন। কা মস কমকতাসহ আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদ েদর বধড়ক িপিটেয় র া  কেরও
তারা  বহাল তিবয়েতই রেয়েছন। বরং  ব ড অপব বহারিবেরাধী  অিভযানকারী  কা মস কমকতােক তার
দািয়  থেক সিরেয় দওয়ার মেতা দাপটও দিখেয়েছ মািফয়া চ িট। এভােবই বছেরর পর বছর অ াত

মতার জাের সবাইেক িজি  কের তারা যা ইে  তা-ই কের চেলেছন। এেত কাগজ, কাপড়, াি কসহ
দশীয় িশ -কারখানা ব  হেয় যাে , ংস হেত চেলেছ গাটা িশ  খাত, সরকার রাজ  হারাে  হাজার

হাজার কািট টাকার। সবিকছইু চলেছ শাসেনর নােকর ডগায়। তারা দেখও না দখার ভান কের রা ীয়
লটুপােটর িবশাল েযাগ সৃি  কের িদে  বেল অিভেযাগ রেয়েছ। এ ে  ব ড কিমশনার কেরনটা কী তা
িনেয়ও  উেঠেছ ব বসায়ী মহেল।

আপেডট : ২৬ জনু, ২০১৯ ০০:০০

সাঈ র রহমান িরমন
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রাজধানীর নয়াবাজাের বে ডর অৈবধ পণ  িবি  এবং এ চে র মূল হাতা আবুল হােসন মােকেটর কণধার
আবুল হােসন ও বাংলােদশ পপার মােচ টস অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত ফজলরু রহমান পবেতর িব ে

শাসিনক কােনা  ব ব া  নওয়ারও সাহস পান  না  কউ। তােদর িদেক কড়া নজের তাকােনা  কা মস
কমকতা থেক  কের ঊ তন আমলা পয  কারও রহাই মেল না। বজায় দাপুেট মািফয়ারা ‘ বরী
কমকতােদর’ তািলকা তির কের তাৎ িণক বদিল, অপসারণ, শাি মূলক পাি ং, িবভাগীয় তদে র নােম
ধারাবািহক হয়রািন  চালােনার  নানা  ধা  দিখেয়  থােক। ফেল অ াত আতে  আইনশৃ লা  র াকারী
বািহনী, কা মস িবভাগ, এমনিক িশ -বািণজ  খােতর ঊ তন আমলারা পয  ব ড মািফয়ােদর আ াবহ
থাকেত বাধ  হে ন।

সব িমিলেয় বাধাহীনভােব রা ীয় পযােয় ভয় র লটুপাট চািলেয়ও ব ড মািফয়ারা বরাবরই ধরােছায়ঁার বাইের
থেক যাে । এ িনেয় দেশর ব বসায়ী মহেল চরম ােভর সৃি  হেয়েছ। নতৃ ানীয় ব বসায়ীরা অিবলে

ব ড মািফয়া আবুল-পবত গংেদর ব াপাের দেকর তৎপরতা দািব কেরেছন। তারা বেলেছন, নীিত দমন
কিমশন ( দক) তােদর সহায়-স েদর খাজঁ িনেত গেলই থেলর িবড়াল বিরেয় আসেব। রাতারািত মািফয়া
সদ েদর  হাজার  হাজার  কািট  টাকার  মািলক  বেন  যাওয়ার  বধ  কােনা  উৎস নই।  রা ীয়  িবধা
এক ভােব লেুট  নওয়ার  অৈবধ  বািণেজ ই  তারা  আঙলু  ফেুল  কলাগাছ  হেয়  উেঠেছ।  দেশ-িবেদেশ
তােদর  স দ- াচুেযর  অভাব  নই।  মািফয়া  চে র  টাকা  পাচার  ি য়ায়  দেশর  ি ড  বািণজ  সচল
থাকারও অিভেযাগ তেুলেছন ব বসায়ীরা।

মািফয়া দৗরাে  এনিবআেরর উেদ াগও বাধা  : ব ড িবধার অব াহত অপব বহােরর িব ে  এনিবআর
অিতস িত  কেঠার  ভূিমকায়  মােঠ  নামেলও  হঠাৎ  কেরই যন  তা  থমেক দািঁড়েয়েছ।  িঝিমেয়  পেড়েছ
এনিবআেরর িবেশষ অিভযান। বরং অিভযান চালােনা এেকক কমকতােক এেককভােব হয়রািনর কবেল ফলা
হে । সা িতক সমেয় পুরান ঢাকায় বশ কেয়কিট অিভযান চািলেয় আপসহীন ভূিমকায় থাকা  কা মস
কমকতােকও িটেক থাকেত দওয়া  হয়িন। মািফয়া  চ  দাদ-  দাপেট ওই কা মস কমকতােক হিটেয়
িদেয়েছ। এমনিক তার অিভযািনক মতাও অেঘািষতভােব কেড় নওয়া হেয়েছ। হয়রািনমূলক এ শাি র
ঘটনায়  মােঠ  থাকা  কা মেসর  অ া  অিভযািনক কমকতার  মেধ ও  আতে র  সৃি  হেয়েছ।  অেনেক
দায়সারা  গােছর  িটন  কােজর  বাইের  উেদ ামী  উেদ াগ  নওয়ার  সাহস  পয  পাে ন  না।  ফেল
এনিবআেরর ভ উেদ াগও এখন িটন কােজর মেধ ই সীমাব  হেয় পেড়েছ। এসব কারেণ ব ড িবধায়

মু  নানা  পণ  আমদািনর  বড় বড় চালান  আবারও কােলাবাজাের দদার  িবি  কের চেলেছন  ব ড
লাইেস ধারীরা। সংি  কমকতারা বলেছন, কখেনা চালান না িদেয়, কখেনা ভুয়া চালান িদেয়, কখেনাবা
একই চালান  একািধকবার ব বহার কের ব ড িবধায় আমদািনকৃত পণ  অৈবধভােব খালাবাজাের ছাড়া
হে । ব ড িবধা অপব বহােরর মাধ েম তারা একিদেক িবপুল অে র রাজ  ফািঁক িদে , অ িদেক দশীয়
িশ  খাতেক অসম িতেযািগতায়  ফেল ংেসর ার াে  ঠেল িদে । এনিবআর সূে  জানা  গেছ,
র ািনমুখী িশ -কারখানা েলা পুনঃ র ািনর শেত মু  ব ড িবধায় পণ  আমদািনর েযাগ পায়। এসব
কাচঁামাল  বা  পণ  সরকারিনধািরত দােম  (বে ডড ওয় ারহাউস)  রি ত  থােক।  িক  একে িণর  অসাধু
ব বসায়ী  দেশ মু  পণ  এেন  অৈবধভােব তা  খালাবাজাের িবি  কের িদে । ব ড িবধায়  আনা
কাপড়,  াি ক  ব ,  কাগজপণ ,  ডেু  বাড,  আট কাড,  কাড  বাড,  ব িতক পাখা  ইত ািদ পণ
উৎপাদেনর কাচঁামাল খালাবাজাের িবি  কের হাজার হাজার কািট টাকা হািতেয় িনে  িচি ত বৃ  চ ।
সা িতক সমেয় এনিবআেরর তদে  দিশ-িবেদিশ ৩২৪িট িত ােনর িব ে  জািলয়ািতর মাধ েম ায়
৭৯০ কািট টাকা পাচােরর িবষয় িচি ত হেয়েছ। জানা যায়, এনিবআেরর িবিভ  শাখা কমকতােক িনেয়
গিঠত  উ  মতাস  কিমিটর  তদ -সংি রা  িবিভ  লব র,  সমু ব র,  আ জািতক িবমানব র,
বাংলােদশ ব াংকসহ  িবিভ  ব াংক ও এনিবআেরর  সংি  শাখা  থেক ব ড িবধা া েদর তথ -উপা
সং হ কেরেছন। তদ কােল িনিদ  িঠকানায় সেরজিমন িগেয় ব ড িবধােভাগী ৩২৪িট িত ােনর কােনা
হিদস পানিন।  এসব িত ােনর  আওতায়   ফািঁক িদেয়  িবপুল  অে র  টাকা  লটুপাট  করা  হয়  বেল
অিভেযাগ ওেঠ। ওই তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ, এসব িত ান তাইওয়ান, িস াপুর, থাইল া ড, ভারত,
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মালেয়িশয়া, চীন, ওমান, ইজারল া ড, ইেডন, িভেয়তনাম, ডনমাকসহ ২১িট দশ থেক পণ  আমদািনর
নােম অথ পাচার কেরেছ। অথ পাচারকারী িত ানসমূেহর ভাবশালী মািলকরা দীঘিদন ধের আ েগাপেন
রেয়েছন বেলও এনিবআর তদে র িতেবদেন উে খ রেয়েছ। িক  িত ান েলার িব ে  কেঠার ব ব া
নওয়ার ে  নানা ি য়ায় সময়ে পেণর অিভেযাগ উেঠেছ।  গােয় া ও তদ  অিধদফতর বে ডর

অপব বহারিবেরাধী জার তৎপরতায় মােঠ নামেতই ‘রাজ  লটুপােটর’ নানা কািহিন বিরেয় আসেত 
কেরেছ। দেশর ভাবশালী মািফয়া িসি ডেকেটর দশীয় িশ  ংেসর ‘ দশে াহী’ কমকাে ড র িব ে
কেঠার ভূিমকায়  নােম এনিবআর। িক  মািফয়া  চে র নানামুখী  দৗরাে  এনিবআেরর  ভ উেদ াগও
বাধা  হে  বেল মেন করেছন সংি রা। এ সে   গােয় া ও তদ  অিধদফতেরর মহাপিরচালক
ড. সিহ ল ইসলাম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আমরা বে ডড ওয় ারহাউস িবধার অপব বহারকারীেদর
িব ে  খবুই সতক। এ িনেয় িনয়িমত কাজ করেছ  গােয় া। চারাচালান-অথ পাচােরর আড়ােল বে ডর
অপব বহার ঠকােত আমরা সংক ব ।’
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