
ব ড িবধার অপব বহার কেরেছ ৬৬ গােম টস
বে ডর পণ  খালাবাজাের িবি র অিভেযাগ, সদ পদ বািতেল িবিজএমইএেক অ েরাধ

কাশ : ২৮ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বে ডড ওয় ারহাউজ িবধার আওতায় পণ  এেন খালাবাজাের
িবি র সে  জিড়ত ৬৬িট গােম টস কারখানােক িচি ত কেরেছ
জাতীয়  রাজ  বাড (এনিবআর)।  এনিবআেরর মাঠ  পযােয়র
িবিভ  অিফেসর মাধ েম এসব িত ােনর তথ  উ ঘাটন করা
হেয়েছ। ায় সব িত ানই খালাবাজাের ব ড িবধার পণ
িবি র সময় হােতনােত ধরা পেড়েছ।  এসব িত ানেক আিথক
জিরমানা ছাড়াও কােরা কােরা আমদািন-র ািন কায ম িগত
কেরেছ কা মস ব ড কিমশনােরট।

সংি  সূ  জািনেয়েছ,  চলিত  স ােহর  েত    তািলকািট
গােম টস িশ -মািলকেদর সংগঠন িবিজএমইএর কােছ পািঠেয়
দায়ী  িত ান েলার সদ পদ  বািতেলর অ েরাধ  জািনেয়েছ
এনিবআর।

সূ  জানায়,  তািলকায় অিভযু  গােম টেসর মেধ  পিরিচিত
এসিকউ  সলিসয়ােসর  মেতা  একািধক  িত ানও  রেয়েছ।
এছাড়া  ১০িট  িত ান  পাওয়া  গেছ,  য েলা  একািধকবার 
খালাবাজাের  িবি কােল  ধরা  পেড়েছ।  দায়ী  িত ান েলার

িব ে  ব ব া  নওয়া  হেব  বেল  জািনেয়েছন  িবিজএমইএ
সভাপিত  বানা  হক।  ইে ফাকেক  িতিন  বেলন,  ‘অিভযু

িত ান েলার িবষেয়  আমরা  িবশদ  পরী া  করেবা।  এরপর
দায়ীেদর  িব ে  ব ব া  নব।  আমরা  চাইনা  অ  িকছু

িত ােনর কারেণ পুেরা গােম টস খাত িত  হাক।’

কা মস  ব ড  কিমশনােরট  অিফস  সূ  জািনেয়েছ,  িবিজএমইএেক পাঠােনা  তািলকার বাইেরও  ব ড
অিনয়েমর সে  জিড়তেদর আেরকিট তািলকা তির করা হে । ই িট িনেয় অথম ীও ত পর। বে ডড

িবধায় মালামাল এেন তা খালা বাজাের িবি  কের দওয়ায় এবং ানীয় ব িশে র িত ান িত
হওয়ায় এ িনেয় অিভযু েদর িব ে  কেঠার ব ব া িনেত িতিন এনিবআর কা মস ব ড কিমশনােরটেকও
িনেদশ িদেয়েছন। ধ ুতাই নয়, এ িবধা রাখা না রাখা িনেয়ও নীিতিনধারণী পযােয় আেলাচনা চলেছ।

কা মস ব ড কিমশনার এস এম মায়নু কবীর ইে ফাকেক বেলন, য িত ান েলার তািলকা পাঠােনা
হেয়েছ  তােদর  হােতনােত  ধরা  হেয়েছ।  িবিভ  সময়  রােত  অিভযান  চািলেয়  ঢাকা,  চ াম  ও
নারায়ণগ সহ কেয়কিট এলাকা থেক খালাবাজাের িবি র সময় ধরা হেয়েছ। এর মেধ  বিশর ভাগ

িত ানই তােদর অপরাধ ীকার কের জিরমানার অথ পিরেশাধ কেরেছ।

শতভাগ র ািনকারকেদর মু  িবধায় কাঁচামাল আমদািনর েযাগ িদেয়েছ সরকার। তেব শত হেলা
এ িবধায় আমদািনকৃত কাঁচামাল এনিবআর িনধািরত দােম রেখ তা িদেয় তির পণ  িবেদেশ র ািন

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

করেত হেব। এিট বে ডড ওয় ারহাউজ িবধা নােম পিরিচত। বে ডড িবধার কােনা পণ  বাইের িবি
করেত  হেল  সরকােরর  েযাজ  -কর  পিরেশাধ  করেত  হেব।  িক  সরকােরর দওয়া  এ  িবধার
অপব বহার করেছ একে িণর ব বসায়ী।

এনিবআর সূ  জািনেয়েছ, বে ডড িবধায় আনা গােম টেসর কাঁচামােলর -কেরর পিরমাণ কারেভেদ
৬০ শতাংশ থেক ১১০ শতাংশ িকংবা তার চাইেতও বিশ হাের পিরেশাধ করেত হয়।

গােম টস র ািনকারকরা তার কাছ থেক য়ােদশ পাওয়ার পর তােদর   সংগঠন িবিজএমইএ
িকংবা িবেকএমইএর কাছ থেক েত াপ তার ঘাষণা দন। এিট ইউিটিলিট িড ােরশন বা  ইউিড
নােম পিরিচত। এর িভি েত কাঁচামাল আমদািন কের পরবতী সমেয় িনধািরত ি য়ায় তার অ েমাদন
নন ব ড কিমশনােরট অিফস থেক যা ইউিটিলিট পারিমশন বা ইউিপ নােম পিরিচত। তেব অ েমাদেনর

ে  একিট মানদ েক িবেবচনায় নওয়া হয়। ব ড কিমশনােরট অিফস সূ  জানায়,  তার চািহদা
অ যায়ী  য়ােদশ বাড়েত পাের। ফেল র ািনকারক তার ইউিড সংেশাধন কেরন।  িক  সংগঠন েলা
থেক েত  ইউিড’র  য  তথ  দওয়া  হয়,  সংেশাধন  কের  াপ তা  বাড়ােনার  পর  তা  আর ব ড

কিমশনােরট অিফস জানেত পাের না। ফেল সংেশাধেনর নােম অেনক কারখানা বিশ পিরমােণ কাঁচামাল
আমাদািন কের তা খালাবাজাের িবি  কের দয়।

সূ  জািনেয়েছ,  জিড়ত িত ান েলার -কর ফাঁিকর তথ ও পাঠােনা  হেয়েছ িবিজএমইএ’র কােছ।
এেত দখা গেছ, কা মস ব ড কিমশনােরট অিফস ১৬িট িত ােনর জািলয়ািত ধেরেছ যার মাধ েম ৩৫
কািট ৩১ লাখ টাকার রাজ  ফািঁক দওয়া হেয়েছ। কা মস গােয় া িবভাগ ১২িট  িত ােনর অিনয়ম

উ ঘাটন কের ২৭৫ কািট টাকা আদায় কেরেছ। চ াম কা ম হাউজ ১িট িত ােনর অিনয়ম উ ঘাটন
কের আদায় কেরেছ যােত রাজে র পিরমাণ ১৩ কািট টাকার বিশ। এর মেধ  বিশরভাগ িত ান দায়

ীকার কেরেছ। চ াম ব ড কিমশনােরট ১৭িট িত ানেক িচি ত কেরেছ যােত রাজে র পিরমাণ ৪৪
কািট টাকা। এছাড়া ঢাকা কা ম হাউজ ৩িট, বনােপাল কা ম হাউজ ৮িট িত ােনর জািলয়ািত িচি ত

কেরেছ।

অিভযু  ৬৬ গােম টস 

িবিজএমইএ’র  কােছ  পাঠােনা  তািলকা  অ যায়ী  অিভযু  গােম টেসর  মেধ  রেয়েছ  ঢাকার  িনপা
িনটওয় ারস, সাভােরর রজা ফ াশ , গাজীপুেরর াউজার ওয়া , মাহা দপুেরর সিলে িট এ েপাট
গােম টস, বটম গ ালাির,  িসনেট  ট টাইল এস অ াপােরলস, গাজীপুেরর কািশমপুেরর ইউটা িনিটং
অ া ড ডািয়ং, িমরপুেরর কািডয়াল িডজাইন, আল ইসলাম ট , করেতায়া অ াপােরলস, কায়সার সানেকা
জিবেট , িটএনেজড অ াপােরলস, এেপ  ল ানজািরং, জেনিসস ফ াশ , ল ােভ ডার গােম টস।

তুরােগর মাসেট  ই ডাি জ, রামপুরার আিশয়ানা গােম টস, ট ীর কপির অ াপােরলস, িখলে েতর নাফ
ফ াশ ,  নারায়ণগে র  িম য়ার  হািসয়াির,  চ ােমর  অ াপােরল  অপশন,  ফ াশন  ি েয়ট,  িডেক
অ াপােরল, ক ািসওিপয়া সােয়টারস, আইম ান ট টাইল, জএিব িলিমেটড।

গাজীপুেরর এম এইচ অ াপােরলস, এ আর এইচ িনট কে ািজট, স লাইন িনট ফি , িনট বাজার,
ললফ ইেনােভিটভ, ােরা অ াপােরল, আ িলয়ার িডজাইনার ফ াশ , চ ােমর গােম টস হাম, ফী

অ াপােরল, ময়মনিসংেহর ভালকুার ি  সােয়টার।

এছাড়া চ ােমর িটেকএম গােম টস, আিদল অ াপােরলস, ফাকাস অ াপােরলস, মনেট  অ াপােরলস,
আজমাইন ফ াশ ,  ি িট অ াপােরলস, সাক গােম টস, ফ াশন ি েয়ট অ াপােরলস, এি য়ম ফ াশন,
ওেশন অ াপােরলস,  িটম অ াপােরলস,  এ এ ড িব  আউটওয় ার,  কণফুলী  ইিপেজেডর হংকং  ডিনম,
ভনকট িলিমেটড,  বসেটক িলিমেটড, িবিড িডজাইন,  মিরনা অ াপােরলস, িটএ ডেজড অ াপােরলস,

ওিসস  ফ াশ ।  নরিসংদীর  চরকা  ট টাইল,  গাজীপুেরর  াগ  সােয়টার,  সাভােরর  ফি কা  িনট
কে ািজট, গাজীপুেরর ইেয়ার ফ াশন সােয়টার, টা াইেলর ইমে স িনউেট  কে ািজট, নারায়ণগে র
ফিকর অ াপােরলস, গাজীপুেরর এসিকউ সলিসয়াস ও নরবান কমেট  িলিমেটড।

print | ব  সুিবধার অপব বহার কেরেছ ৬৬ গােম স | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/83338/ব -সুিবধার-অ...

2 of 3 8/28/2019 10:50 AM



থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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