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চ াম ব র িদেয় দেশ অৈবধভােব অ -িবে ারক েবেশর আশ া দখা িদেয়েছ। জািলয়ািতর মাধ েম
গত বছর ব ের ব ল আেলািচত ২২িট পণ  চালান খালাস হওয়ার ঘটনায় এ শ ার কথা ব  কের একিট
গাপন িতেবদেন ব েরর িনরাপ া িনেয়ও  তালা হেয়েছ। এই িতেবদেনর আেলােক ব ব া িনেত

জাতীয় রাজ  বাডেক (এনিবআর) িনেদশ িদেয়েছ  খাদ ধানম ীর কাযালয়।

স িত ধানম ীর  কাযালয়  থেক  এনিবআর চয়ারম ানেক  পাঠােনা  এই  িনেদশনার  সে  গাপনীয়
িতেবদনিটও সংযু  করা হয়। তােত বলা হয়, অৈবধভােব পণ  খালাস করােক জাতীয় িনরাপ ার জ
মিক প বেল মেন করা হে । আশ া রেয়েছ, এ ধরেণর ঘটনার মাধ েম পণ  আমদািনর আড়ােল

অৈবধ পণ  িবেশষত িমথ া ঘাষণায় অ , িবে ারক ও গালাবা দ দেশ েবশ করেত পাের। ওই
িতেবদেন আমদািন জািলয়ািতেত জিড়ত চ াম কা ম হাউজ ও ব েরর দািয়ে  থাকা ৩২ কমকতা-

কমচারীেক দাষী  িহেসেব  িচি ত  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  সংি  আমদািন  চালােনর  সে  জিড়ত ২২
আমদািনকারক ও িসএ ডএফ এেজে টর িব ে  কেঠার আইনা গ ব ব া নওয়ার পািরশ করা হেয়েছ
বেল সংি  সূ  জািনেয়েছ।

সূ  জানায়, ২০১৫ সােল চ াম কা ম হাউেজর অবসের যাওয়া ই কমকতার ইউজার আইিড াক
কের গত বছর ২২িট পণ চালান অৈবধ উপােয় খালাস করা হয়। অথচ ঐ পণ চালােন িমথ া ঘাষণায়
আমদািনর তথ  থাকায় তা খালাস না  করেত ত কালীন  কতৃপ েক অ েরাধ জািনেয়িছেলা 
গােয় া িবভাগ। পণ  খালােসর ঘটনা তদে  তখন ‘ কাঁেচা খড়ুেত অজগর’ বিরেয় আেস। জানা যায়,

অবসের যাওয়া ঐ ই কমকতার ইউজার আইিড ব বহার কের ায় চার হাজার বার অনলাইন সাভাের
েবশ করা হেয়েছ। ফেল এই উপােয় কী পিরমাণ পণ  খালাস হেয়েছ তা িনেয় জারদার আেলাচনা 

হয়। রাজ  িতর পাশপািশ এসব চালােন রাে র িনরাপ ার জ  িতকর কান ব  খালাস হেয়েছ িকনা
- তা িনেয়ও উে গ তির হয়।  এ ঘটনার পর এনিবআেরর উেদ ােগ আলাদা চারিট তদ  কিমিট গঠন করা
হয়।              সংি  সূ  জািনেয়েছ, ইেতামেধ  একািধক তদ  কিমিট তােদর িতেবদন এনিবআের
জমা িদেয়েছ। তেব এ িবষেয় িকছু খালাসা করেছ না এনিবআর।

তদ  িনেয় : এিদেক এনিবআর গিঠত তদ  কিমিটর মাধ েম সিঠক তদ  হওয়া িনেয় ‘সে হ’ কাশ
করা  হেয়েছ ধানম ীর কাযালেয়র িতেবেদেন।  এেত বলা  হয়,  জািলয়ািতর মাধ েম পণ  পাচােরর
ঘটনায়  জিড়ত   কমকতা  ও  কমচারীরা  এবং  তদে  িনেয়ািজত কমকতারা  একজন আেরকজেনর
পিরিচত। ফেল এই তদ  কিমিট িদেয় সিঠকভােব তদ  পিরচািলত হওয়ার িবষেয় সে েহর অবকাশ
থেক যায়। এছাড়া ওই জািলয়াত কমকাে ডর সে  অিভযু  কমকতাগণ কা ম হাউেজ এখেনা কমরত।

ফেল ভুােব তদ  কায ম ব হত হওয়ার আশ া রেয়েছ।

িতেবদেন বলা হয়, নীিতবাজ  কমকতােদর যাগসাজেস বড় জািলয়ািতর মাধ েম িমথ া ঘাষণায়
পণ  আমদািন ও সাভার াক করার ঘটনা ঘেটেছ বেল তীয়মান হেয়েছ। এেত অসাধু আমদািনকারক,

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

িসএ ডএফ এেজ ট ও  নীিতবাজ  কমকতােদর  যাগসাজেস  কািট  কািট  টাকার   ফাঁিকর  ঘটনা
ঘেটেছ। এর সে  রাে র িনরাপ ার ও জিড়ত।

ু  তদে র  ােথ  অিভযু েদর  অ  বদিল,  ২২িট  চালান  খালােসর  ঘটনায়  স ৃ  িসএ ডএফ
এেজ টেদর ফতার কের আইেনর আওতায়  আনা, এনিবআেরর কা মেসর য়ংি য় ডাটা সাভােরর
(এসাই ডা) সে  স ৃ  কমীরা অবসের গেল িকংবা বদিল হেল তােদর ইউজার আইিড ায়ীভােব ব
কের দওয়া,  নীিত দমন কিমশেনর ( দক) মাধ েম নীিতবাজ ও চ াম ব েরর কা মেসর সব
কমকতা ও কমচারীর স েদর তদ  করা এবং কা মস ও ব র কমকতােদর স েক জাতীয় িনরাপ া
গােয় া সং ার (এনএসআই) ভিটং বা যাচাই করার পািরশ করা হেয়েছ িতেবদেন।

জািলয়ািতেত জিড়ত য ৩২  কমকতা-কমচারী:  তদে  চ াম কা মস হাউেজর ত কালীন দািয়
পালনকারী ১৫ জন ও ব েরর পণ  খালাস কায েমর দািয়ে  থাকা ১৭ জেনর নাম বিরেয় এেসেছ।

িতেবদেন  তােদর  ‘চরম  নীিতবাজ’  িহেসেব  উে খ  করা  হেয়েছ।  এই  কমকতারা  হেলন,  চ াম
কা মস হাউেজর িসে ম অ ানািল  গালাম সেরায়ার (বতমােন এনিবআের কমরত), উপ-কিমশনার
(িডিস) শািহ র রহমান পােভল, রাজ  কমকতা লতান আহেমদ, শিহ ল ইসলাম, ের আলম, হািববলু
ইসলাম, মেনায়ার হােসন চৗধরুী, সাইফুল ইসলাম, মেহরাব আলী, এস এম মাশারফ হােসন, সহকারী
রাজ  কমকতা এ এইচ এম নজ ল ইসলাম, শাহিরয়ার হােসন, মাহা দ নূর ই আলম, সাইফু াহার
জিন ও িমজা সাইদ হাসান ফরমান।

ব র িবভােগর অিভযুু রা হেলন উ মান সহকারী মা. শাহাবুি ন, মা. সােনায়ার িময়া, মা. মিফজুর
রহমান হেলন, শখ বা ু  িময়া, মা. ইিলয়াস, মা. হািম র রহমান, নািজম উ ীন,  কিবর আহে দ,

ামল  কৃ  ভৗিমক,  সালাউি ন  পােয়ল,  মারেশ ল  হাসান,  ওমর  ফা ক,  অপন  কাি  দবনাথ,
মাই ীন, অিনক, আ লু গিন ও মা ািফজরু রহমান।

তদ  িতেবদেন আেরা বলা হয়, চালান েলােত ঘাষণা বিহভতূ, উ  হারযু , আমদািন নীিত আেদশ
পিরপ ী, জাতীয় ও সামািজক িনরাপ ার জ  মিক প পণ  থাকায় লক থাকার পরও অিভনব কায়দায়
অৈবধ অেথর িবিনমেয় খালাস করা হেয়েছ।

দায়ী ১৪ আমদািনকারক ও ৮ িসএ ডএফ এেজ ট :খালাস হওয়া ২২িট চালান ১৪ আমদািনকারেকর
নােম এেসিছেলা। এসব চালােনর বিশরভাগই এে সিরজ, ক ািপটাল মিশনািরজসহ  ে র পণ
িহেসেব আমদািন করা হয়। তেব কৃতপে  স েলােত কী িছল তা এখনও জানা যায়িন। আমদািনকারক

িত ান েলা হেলা ঢাকার এস ও এস ই টার াশনাল, গাজীপুেরর দাদ এ টার াইজ, নবাবপুর রােডর
এম এস পার ড ই টার াশনাল,  লশােনর জারার এ টার াইজ,  ঢাকার আরেক ই টার াশনাল,

লশােনর  িরফাত িডং, মিুভং ড ই টার াশনাল, উ রার এইচ এল িডং, হািতরপুেলর িমিম লদার
কেটজ, মিতিঝেলর এ িকউ িডং, পুরেনা ঢাকার মৗলভীবাজােরর এম এস জািহত ড ই টার াশনাল,
এম  িড  ওয়া  ই টার াশনাল,    চকবাজােরর  এস  িপ  ই টার াশনাল  ও  পাবনার  এস  ক  এস
এ টার াইজ। 

অিভযু  ৮িট িসএ ডএফ এেজ ট হেলা চ ােমর লাবনী এ টার াইজ, চাকলাদার সািভস, এম আর ড
ই টার াশনাল,  এম এ ড ক িডং,  মজুমদার ড ই টার াশনাল,  লায়লা  িডং,  রিনকা িশিপং
কাইেজন ও মুিজব ড ই টার াশনাল।
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