
ব ড লাইেস  িনেয় তর অিনয়ম: ১৩২
িত ােনর অি  নই

সামিয়কভােব লাইেস  বািতল ২৩২িটর, ি েভি টভ শাখা গঠন
কাশ : ০৪ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবিভ  অিনয়েমর  সে  জিড়ত  থাকায়  ২৩২িট  িত ােনর ব ড  লাইেস  সামিয়কভােব  বািতল  করা
হেয়েছ। এসব িত ান যােত পণ  আমদািন করেত না পাের, সজ  তােদর ব বসা শনা করণ ন র
(িবআইএন) লক করা হেয়েছ।

এর মেধ  কাগেজ-কলেম অি  থাকেলও বা েব কারখানা নই ১৩২িট িত ােনর। অথচ এসব িত ান
দীঘিদন ধের ব ড িবধার আওতায় িবনা ে  িশে র কাচঁামাল আমদািন কের আসেছ।

এসব কাঁচামােলর মেধ  তা, কাপড়, কাগজ, এে সিরজ, িপিপ দানা খালা বাজাের িবি  করাই হে
এসব িত ােনর মলূ কাজ। একে িণর অসাধু কা মস কমকতার সহায়তায় চ িট ি  াইেল দীঘিদন
ধের  রাজধানীর  িনধািরত  িবিভ  েট  বে ডর  পণ  দদার  িবি  কের  আসেছ।  এ  কারেণ  অসম

িতেযািগতায় িটকেত না পের দশীয় ব  িশ  ংেসর ার াে  পৗঁেছ গেছ।

এিদেক  ঢাকা  কা মস  ব ড  কিমশনােরট  সূ  জানায়,  অিভযু  ২৩২িট  িত ােনর  ব ড  লাইেস
চড়ূা ভােব বািতল করার উেদ াগও নয়া হেয়েছ। এজ  কারণ দশােনা নািটশ পাঠােনা হে ।

পাশাপািশ িত ােনর মািলকেদর ব াংক িহসাব জে র মাধ েম পাওনা আদােয়র উেদ াগ নয়া হেব।
এখােন পাওনা বলেত মু  িবধায় কাচঁামাল আমদািনর পর য পিরমাণ গােম ট পণ  রফতািন করার
কথা, তা যারা কেরিন তােদর কাছ থেক সমপিরমাণ পেণ র িডউিট আদায় করা হেব।

  সা াম হােসন ইমরান
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জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) িনেদেশ ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরট ভয়ুা ও অি হীন িত ান
শনাে  মাঠ  পযােয় জিরপ  কের।  ব ড কমকতারা  ট ী,  আ িলয়া,  গাজীপুর,  সাভার,  নরিসংদী,
নারায়ণগ , িমরপুর, উ রার িবিভ  ব ড লাইেস ধারী িত ােন সেরজিমন পিরদশন কের।

১ জা য়াির থেক ১৮ জনু পয  ৬ মােস পিরদশন কের ২৩২ িত ােনর অিনয়েমর খাজঁ পায়। এর মেধ
১৩২ িত ান অি হীন। অথাৎ কাগেজ-কলেম এসব িত ান থাকেলও বা েব কারখানা নই। আবার
অেনক িত ান তালাব  পাওয়া গেছ।

স িত এনিবআর চয়ারম ােনর কােছ অি হীন িত ােনর তািলকা পাঠােনা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ,
এসব িত ান দীঘিদন ধের ব ড িবধায় শূ  ে  কাচঁামাল আমদািন করেলও িনজ  কারখানা নই।

অথচ মু  িবধায় কাপড়সহ িবিভ  ক াটাগিরর পণ  এেন পুরান ঢাকার ইসলামপুর,  নয়াবাজার,
বাববুাজার,  মিতিঝেলর আরামবােগ  িবি  কের ব াপক বািণজ  কের  আসিছল।  ফেল  সবেচেয়  বিশ

িত  হে ন ানীয় ব িশে র উেদ া ারা।

অি হীন  ১৩২িট  িত ােনর মেধ  উে খেযাগ  হে -  ি এমএস  ট  (িবড),  অ াকিটভ সােয়টার
িলিমেটড, আলম ই ডাি জ, আনারকিল িনটওয় ার িলিমেটড, আরাফ িনটওয় ার, িব. াদাস গােম টস,
িবআর িনিটং িমলস, বাংলােদশ েসস িলিমেটড, বন অ ােসািসেয়টস, বাংলােদশ কাওয়া ই ডাি য়াল
কা.  িলিমেটড,  ডস  িলিমেটড,  ব ল  িজনস  িলিমেটড,  েুট  িনটওয় ার  িলিমেটড,  বিড  ি স

বাংলােদশ িলিমেটড, াইট পিলমার ই ডাি জ িলিমেটড, িসটাস ই টার াশনাল িবিড িলিমেটড, চিত
ািসক াটসওয় ার িলিমেটড, িচটাগং ফ াশন প ােকিজং অ া ড ি ি টং িলিমেটড, চনু িজ িনট িলিমেটড,

কমাে ডা ফ াশন িলিমেটড, দারদা িনটওয় ার িলিমেটড, ঢাকা কাটুন অ া ড ি ি টং ই ডাি  িলিমেটড,
ডায়ম ড  ি ি টং  অ া ড  প ােকিজং  িলিমেটড,  দািত  ফ াশন  িলিমেটড,  ই  এিশয়া  অ াকেসসিরজ
িলিমেটড, ই ান পপার কনভারিটং অ া ড প ােকিজং িলিমেটড, ইিজ অ াকেসসিরজ কা ািন িলিমেটড,
অ াপকট  ই টার াশনাল  িলিমেটড,  এভার  াইট  পিল  ই ডাি জ  িলিমেটড,  ইিভ  অ াকেসসিরজ
িলিমেটড, এ এনিসভ ফ াশন িলিমেটড, এ েপাট এইড াইেভট িলিমেটড (ইউিনট-২), ফা অ াপােরলস
িলিমেটড, িফডাস অ াপােরলস িলিমেটড, িফন ফ াশন িলিমেটড, ফরচনু অ াকেসসিরজ িলিমেটড ভৃিত।

ভু েভাগী ব বসায়ীরা বলেছন, ঢাকা ব ড কিমশনােরেটর আওতায় ায় ৫ হাজার লাইেস ধারী িত ান
রেয়েছ। এসব িত ােনর ৭০ ভােগর বিশ চারাকারবািরর সে  জিড়ত। মলূত ইভােব বে ডর পণ
খালাবাজাের িবি  করা হে ।

থমত,  অি হীন  িত ােনর নােম  ব ড  লাইেস  খুেল  পণ  আমদািন  কের।  ি তীয়ত,  ব বসািয়ক
কায ম পিরচালনাকারী িত ান েয়াজেনর চেয় বিশ কাঁচামাল মু ভােব আমদািন কের। আমদািন

াপ তা িনধারণ প িতর বলতার েযাগ িনেয়ই এ কাজিট কের অসাধ ুব বসায়ীরা।

অেনক  িত ােনর  রফতািন  আেদশ  যৎসামা  থাকেলও  কমকতােদর  ম ােনজ  কের  ধু  মিশেনর
উৎপাদন মতা অ যায়ী াপ তা িনধারণ কিরেয় িনে । এভােব আমদািন করা অিতির  কাঁচামাল তারা
খালাবাজাের িবি  কের িদে ।

মােঝমেধ  -একিট চালান ব ড কমকতােদর অিভযােন ধরা পড়েলও বিশর ভাগই আড়ােল থেক যাে ।
সংি রা  বলেছন,  অি হীন  িত ােনর সংখ া  ১৩২ নয়,  অ ত ব ড লাইেস ধারী  িত ােনর ৩০
শতাংেশর অি  নই।

জানা  গেছ,  অি হীন িত ােনর বিশর ভাগই কােলাবাজাের মু  পণ  িবি র সে  জিড়ত। এ
চ িট বে ডর কাপড় চ াম কা মস থেক খালাস হেয় ঢাকার আশপােশর পাইকাির বাজাের িনেয় যায়।
রােতর আঁধাের নারায়ণগে র সানারপাড়, িচটাগাং রাড, কাচঁপুর এলাকায় কাপড়েবাঝাই গািড় আনেলাড
হয়।

এজ  িচটাগাং রােডর অেনক বাসা-বািড়েত অ ায়ী গাডাউনও গেড় উেঠেছ। এসব গাপন গাডাউন
থেক িবধামেতা সমেয় কাপড় হাতবদল হয়। নারায়ণগে র টানবাজাের তা, পুরান ঢাকার ইসলামপুের

বে ডর কাপড়, নয়াবাজাের কাগজ ও উ  রােড িপিপ দানা িবি  হয়।
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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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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বে ডর অপব বহার রােধ ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরট ি েভি টভ শাখা গঠন কেরেছ। আেগ ি েভি টভ
বলেত মােঝমেধ  লাইেস া  িত ােনর গাডাউন পিরদশন কের কাচঁামাল আমদািন তথ  ও মজুেদর
তথ  িমিলেয় দখা হেতা।

কাচঁামাল কম পাওয়া গেল অৈবধ অপসারেণর দােয় কারণ দশােনার নািটশ জাির করা হেতা। সহকারী
কিমশনার ও উপকিমশনারেদর নতৃে  ৮িট দল গঠন করা হেয়েছ। ায় িতিদনই রােত ি েভি টভ িটেমর
সদ রা টহল িদে ন।

ব ড কমকতারা বলেছন, ইিপেজেডর িত ান থেক বে ডর পণ  খালাবাজাের বিশ িবি  হে । কারণ
ইিপেজেডর ভতেরর  িত ােন  কা মেসর িনয় ণ  নই  বলেলই  চেল।  এসব  িত ােনর আমদািন-
রফতািনর অ েমাদন বপজা থেক নয়।

ফেল অিতির  পণ  আমদািনর েযাগ থােক। স িত নীলফামারী ইিপেজেডর কেয়কিট িত ান বে ডর
আওতায় আনা পণ  খালাবাজাের িবি র সময় হােতনােত ধরা পেড়।

নাম কাশ না করার শেত ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরেটর ঊ তন এক কমকতা যগুা রেক বেলন,
বে ডর চৗকস কমকতােদর িনেয় ি েভি টভ িটম গঠন করা হেয়েছ। এ িটেমর সদ রা িদেনর িনধািরত
িডউিট শেষ রােত ইসলামপুের ঢাকার রা া েলা যমন িজিপও মাড়, নয়াবাজার মাড় ও বাববুাজার
মােড় িনয়িমত অব ান িনেয় াক ত ািশ করেছ। িক  সীিমত লাকবল ও লিজি ক সােপােটর অভােব

িনয়িমত অিভযান চালােনা স ব হয় না।
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