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33িট চালােনর কনেটiনার নমব্র, েঘািষত প , িবল aব aয্াি , আমদািনকারক o িসe eফ eেজ েদর নাম uে খ কের 
িতেবদেন বলা হেয়েছ, eসব চালােন েঘাষণাবিহভূ র্ত, u  শু  হারযু , আমদািননীিত আেদশপিরপ ী, জাতীয় o সামািজক 

িনরাপ ার জ  হুমিকযু  প  থাকায় চালানগুেলা খালাস না করার aনুেরাধ থাকার পরo aৈবধ aেথ র্র িবিনমেয় দুন িত  ব র o 
কা মস কম র্কত র্ারা কনেটiনার খালােস সহেযািগতা কেরেছন। 

েযসব কম র্কত র্া জিড়ত : েগােয় া িতেবদেন বলা হয়, চালানগুেলা খালােস সহেযািগতা কেরেছন eনিবআেরর িবিভ  পয র্ােয়র 26 
জন কম র্কত র্া। তারা হেলন- িসে ম aয্ানািল  েগালাম সােরায়ার, চ াম কা মেস তৎকালীন eআiআর শাখার uপকিমশনার 
শািহনুর রহমান পােভল, তৎকালীন eআiআর শাখায় কম র্রত রাজসব্ কম র্কত র্া সুলতান আহেমদ, রাজসব্ কম র্কত র্া শিহদুল iসলাম, 
নূের আলম, হািববুল iসলাম, মেনায়ার েহােসন েচৗধুরী, সাiফুল iসলাম, েমেহরাব আলী, eসeম েমাশারফ েহােসন, সহকারী 
রাজসব্ কম র্কত র্া eeiচeম নজরুল iসলাম, শাহিরয়ার েহােসন, েমাহা দ নূর-i আলম, সাiফু াহার জিন, িমজর্া সাiদ হাসান 
ফরমান। 

eর মে  শািহনুর রহমান পােভল o সুলতান আহেমদেক aৈবধ aেথ র্র িবিনমেয় প  খালােস a েদরo সহেযািগতা করার জ  
সরাসির aিভযু  করা হেয়েছ। তােদর াপাের িতেবদেন বলা হয়, 33িট কনেটiনার ছাড়াo িবিভ  আমদািনকারক িত ান o 
িসe eফ eেজে র কাছ েথেক তারা দু’জন aৈবধ aেথ র্র িবিনমেয় চুর পিরমােণ আমদািনকৃত প  খালােস সহেযািগতা কেরেছ। 

eছাড়া ব েরর পিরবহন িবভােগর 28 কম র্কত র্া-কম র্চারীরা eসব ঘটনায় জিড়ত িছেলন। তারা হেলন- u মান বিহঃসহকারী 
শাহাবুি ন, সােনায়ার িময়া, মিফজুর রহমান েহেলন, েশখ বা  িময়া, েমা. iিলয়াছ, হািমদুর রহমান, নািজম uি ন, কিবর আহে দ, 
ামল কৃ  েভৗিমক, সালাuি ন পােয়ল, েমারেশদুল হাসান, oমর ফারুক, aপ র্ণ কাি  েদবনাথ, মাiনুি ন, aিনক, আবদুল গিন, 

েমা ািফজুর রহমান। 

স ত, a  aিফেস বদিল হoয়ার পরo eক সহকারী রাজসব্ কম র্কত র্ার ‘iuজার আiিড’ বহার কের চ াম কা মেসর 
‘aয্াসাiকুডা oয়া র্ িসে েম’ 4 হাজার 792 বার লগiন করা হেয়েছ। aপরিদেক aবসের যাoয়া আেরক রাজসব্ কম র্কত র্ার আiিড 
বহার কের 3128 সােলর 32 নেভমব্র েথেক 3129 সােলর 38 েসে মব্র পয র্  227 বার িসে েম লগiন করা হেয়েছ। 

আমদািনকৃত িকছু কনেটiনার খালােস শু  েগােয় ার আপি  থাকা সে o e দুi আiিডেত লগiন কের চালান খালাস করা হয়। e 
ঘটনায় দুi িসe eফ eেজে র মািলেকর িবরুে  রমনা থানায় মামলা o তােক আটক কের পুিলেশ েদয়া হয়। চলিত বছেরর 
জানুয়ািরেত শু  েগােয় া o তদ  aিধদফতর েথেক eনিবআের eসব ত  জানােনা হয়। 

e ঘটনায় কৃত েদাষীেদর খুেঁজ েবর করেত eনিবআর েথেক 5িট পৃথক তদ  কিমিট গঠন করা হয়। তৎকালীন কা মস, e াiজ 
o ভয্াট (আিপল) কিমশনােরেটর কিমশনার েমাহা দ ফখরুল আলেমর েনতৃেতব্ eকিট কিমিট গঠন করা হয়, িযিন বত র্মােন চ াম 
কা মেসর কিমশনার িহেসেব দািয়তব্ পালন করেছন। eছাড়া শু  েগােয় া aিতির  মহাপিরচালক আবদুল হািকম, eনিবআেরর 
িসআiিস েসেলর aিতির  মহাপিরচালক খােলদ েমা. আবু েহােসন eবং চ াম কা মেসর যু  কিমশনার eiচeম শিরফুল 
হাসােনর েনতৃেতব্ আরo 4িট কিমিট করা হয়। 

তদে র a গিত স েক র্ জানেত শু বার রােত কিমিটর ধানেদর েমাবাiল েফােন eকািধকবার কল করা হেলo তারা েকu েকােনা 
ধরেনর ম  করেত রািজ হনিন। তেব eকিট তদ  কিমিট ধান নাম কাশ না করার শেত র্ শিনবার স য্ায় েটিলেফােন যুগা রেক 
বেলন, তদে  কা মস কম র্কত র্ােদর েযাগসাজশ পাoয়া যায়িন। তেব চ াম কা মেসর গািফলিত পাoয়া েগেছ। কারণ িসআiিস 
o শু  েগােয় া েথেক aনুেরাধ করার পরo চালানগুেলা কা মস aয্ােসসেম  কেরিন। aয্ােসসেম  করা হেল a ত েবাঝা েযত, 
eর েভতের কী আেছ? েস aনুযায়ী পরবত  পদে প েনয়া েযত। জানা েগেছ, eনিবআেরর পাশাপািশ পুিলেশর িসআiিডo সাভ র্ার 
ােকর ঘটনা তদ  করেছ। 

ভার া  স াদক : সাiফুল আলম, কাশক : সালমা iসলাম 


