
সাভার ািকংেয়  জািলয়ািত
২২ মামলা করেব  গােয় া, এনিবআেরর সাভাের ৩৭৭৭ বার ঢুেক জাল িচিঠ ই , পণ  খালাস

জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) সাভার াক কের পণ বাহী কনেটইনার খালাস ও  ফািঁকর ঘটনায়
জিড়তেদর িব ে  ২২িট মামলা করেত যাে   গােয় া ও তদ  অিধদফতর। রাজধানীর রমনা থানায়
আজ বা  আগামীকাল এ মামলা  করা  হেব বেল িনি ত কেরেছন  গােয় ার  শীষ ানীয় কমকতারা।
এনিবআেরর সাভাের ৩৭৭৭ বার ঢুেক জাল িচিঠ ই  ও পণ  খালােসর এ ঘটনায় জাতীয় িনরাপ া মিকর
স খুীন বেল উে খ করা হেয়েছ ধানম ীর কাযালেয়র এক গােয় া িতেবদেন।

এ স েক চলিত বছর জা য়ািরেত  গােয় া ও তদ  অিধদফতেরর িতেবদেন বলা হয়, অ  অিফেস
বদিল হওয়ার  পরও এক সহকারী  রাজ  কমকতার  ‘ইউজার  আইিড’  ব বহার কের চ াম কা মেসর
‘অ াসাই ডা ওয়া  িসে েম’ ৩ হাজার ৬৮১ বার লগইন করা হেয়েছ। অ িদেক অবসের যাওয়া আেরক
রাজ  কমকতার আইিড ব বহার কের ২০১৭ সােলর ২১ নেভ র থেক ২০১৮ সােলর ২৭ সে র পয
১১৬ বার িসে েম লগইন করা হেয়েছ। আমদািন করা িকছ ুকনেটইনার খালােস  গােয় ার আপি  থাকা
সে ও এ ই আইিডেত লগইন কের চালান খালাস করা হয়। এ ঘটনায় ই িসঅ া ডএফ এেজে টর মািলেকর
িব ে  রমনা থানায় মামলা এবং তােক আটক কের পিুলেশ দওয়া হয়। এ ঘটনায় কতৃ দাষীেদর খঁুেজ
বর করেত এনিবআর থেক চারিট পৃথক তদ  কিমিট গঠন করা হেয়িছল।  গােয় া তােদর তদ  শেষ

এবার ২২িট মামলা করার িত িনেয়েছ বেল জানা গেছ। এর আেগ এনিবআর চয়ারম ান মা. মাশাররফ
হােসন  ভূঁইয়ার  কােছ  ধানম ীর  কাযালয়  থেক  একিট  পূণ  গােয় া  সং ার  িতেবদন  আেস।

‘এনিবআেরর সাভাের ঢুেক কমকতােদর সরকাির আইিড ও পাসওয়াড াক কের  ফাঁিক িদেয় চ াম
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ল আিমন রােসল

সাভার হ ািকংেয়  জািলয়ািত|453661|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/453661/2019-09-03

1 of 2 9/3/2019, 10:57 AM

https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/453661/2019-09-03


ব র হেত পণ  ও কনেটইনার ছাড়করণ’ শীষক ওই গােয় া িতেবদেন বলা হয়, িসঅ া ডএফ এেজ টেদর
অেথর িবিনমেয় অৈবধ িবধা িদেয়েছ চ াম ব র ও কা মেসর ৩২ কমকতা। পণ  খালােসর িবিভ  েরর
এসব কমকতার ত  মদদ থাকায় অিভনব কায়দায় পণ  খালাস হেয়েছ। এেত সরকার রাজ  বি ত
হেয়েছ। জািলয়ািতেত জিড়ত কমকতারা এখেনা কা ম হাউেস কমরত। ফেল ভুােব তদ  কায ম ব াহত
হওয়ার  আশ া  আেছ।  জািলয়ািতর  ঘটনা  ু  তদে র  ােথ  কা মস কমকতােদর  বদিলসহ পাঁচ  দফা

পািরশ করা হয় ওই গােয় া িতেবদেন। এেত বলা হয়, ২২িট চালান ছােড়র ঘটনায় জিড়ত িসঅ া ডএফ
এেজ টেদর ফতার কের আইেনর আওতায় এেন িজ াসাবাদ করা, অবসর া  বা অ  ােন বদিল হওয়া
কমকতােদর অ াসাই ডা ওয়া  যিু র ইউজার আইিড ায়ীভােব ব  করা, চ াম কা মেসর নীিতবাজ
কমকতা-কমচারীেদর স েদর িহসাব নওয়া এবং েয়াজেন নীিত দমন কিমশেনর মাধ েম স েদর িবষেয়
তদ  করা হাক। অসাধু আমদািনকারক ও িসঅ া ডএফ এেজ টেদর সে  গাপন আঁতাত কের কা মেসর
িকছু  নীিতবাজ কমকতা আমদািনপেণ র  যথাযথ  আদায় না  কের ব র থেক কনেটইনার খালােস
সহেযািগতা  করেছন।  চতরু  অসাধু  আমদািনকারক  ও  িসঅ া ডএফ  এেজ টরা  িমথ া  ঘাষণা  িদেয়
কনেটইনাের পণ  িনেয় এেস কািয়ক পরী া না কের উ   হার এবং দেশর িনরাপ ার জ  ঝঁুিকপূণ পণ
ব র থেক খালাস কের িনেয় যাে । ওই িতেবদেন ২২িট চালােনর কনেটইনার ন র, ঘািষত পণ , িবল
অব অ াি , আমদািনকারক ও িসঅ া ডএফ এেজ টেদর নাম উে খ করা হয়। এেত বলা হয়, এসব চালােন
ঘাষণাবিহভূত, উ   হারযু , আমদািন-নীিত আেদেশর পিরপ ী, জাতীয় ও সামািজক িনরাপ ার জ
মিকযু  পণ  থাকায় চালান েলা খালাস না করার অ েরাধ থাকার পরও অৈবধ অেথর িবিনমেয় নীিত

ব র ও কা মস কমকতারা কনেটইনার খালােস সহেযািগতা কেরেছন।
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