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বনােপােল ২১ কািট টাকা  মূেল র ৬৭ মণ ভায়া া  পাউডার আটেকর ঘটনায়  নেড়চেড় বেসেছ িবিভ
গােয় া  সং া।  তােদর  চাখ  এখন  িবিসএসআইআর নামক সােয় ল ােবর  িরেপােটর  িদেক।  ভায়া া

পাউডােরর এত বড় চালান আমদািনকারেকর অ েল ছাড় দওয়ার দাফতিরক িস াে  হতবাক িবিভ
গােয় া সং া। একই সে  উি  বনােপাল কা মস এবং আমদািনকারক সিমিত। ভায়া া পাউডােরর

চালান খালাশ ি য়ার সে  বাংলােদশ কিমক াল ও িশ  রসায়ন গেবষণাগার (সােয় ল াব) িত ানিটর
কােনা যাগসূ  আেছ িকনা তা খিতেয় দখেছ িবিভ  গােয় া সং া। বেস নই বনােপাল কা মেসর

িনজ  িটমও। ইিতমেধ  তারা দফায় দফায় র ািনকারক িত ান এবং ভারতীয় কা মেসর সে  কথা বেল
রহ  উদঘাটেন অেনক দূর এিগেয় গেছ বেল জানা  গেছ। এ িদেক িব  া  সং ার খাতায় ভায়া া
পাউডােরর এত বড় চালান আটেকর নিজর এর আেগ আর নই। সং ািট তােদর গােয় া পূবাভােস এ
জাতীয় পণ  পাচােরর জ  বনােপাল ব রেক ানিজট ট িহেসেব ব বহার করেত পাের বেল ইি ত িদেয়
বনােপাল  কা মসেক  আেগই  সতক কেরিছল।  ফেল  এক মােসর  ব বধােন  িভ  িভ  নােম  ভায়া া

পাউডােরর িট চালান আটক করেত স ম হেলা কতৃপ । এর আেগ কা মেসর একিট চৗকস িটম ২৫০
কিজ ওজেনর ভায়া া পাউডােরর একিট চালান আটক কের। স ঘটনায় আমদািনকারেকর নােম মামলা ও

িসএ ডএফ এেজে টর লাইেস  বািতল করা  হয়। স িত আটক হওয়া  দশ জুেড় আেলািচত চালানিটর
ব াপাের  বনােপাল  কা মস  জানায়,  ঢাকার  িমটেফাড  এলাকার  আমদািনকারক  িত ান  বােয়িজদ
এ টার াইজ সািডয়াম াচ  াইেকােলট নােম ভারত থেক ২৫০০ কিজ ওজেনর একিট পণ  চালান
আমদািন কের। পণ  চালানিট যথারীিত পরী ার জ  বনােপাল কা েমর িনজ  ল ােব পরী া করা হেল
রামন  ে ািমটার মিশেন  ভায়া ার উপি িত নজের আেস।  কতৃপ  অিধকতর িনি ত হওয়ার জ

সরকাির  িত ান  বুেয়ট  এবং  ঢাকার  সােয় ল ােব  পাঠায়।  বুেয়ট  কতৃপ  পণ িট  পরী েণ  অ মতা
জানােলও সােয় ল ােবর িরেপাটিট আমদািনকারেকর ঘাষণার সে  িমেল যায়। সােয় ল ােবর িরেপাট
মাতােবক কা মস পণ  চালানিট াভািবক ায়েনর িনেদশ দয়। চালানিট খালাস পযােয় গাপন সংবােদ

কিমশনার বলাল হাসাইন চৗধরুী চালানিট পুনরায় আটক কের সিট পুনঃপরী েণর জ  বাংলােদশ ঔষধ
শাসন অিধদফতের পাঠােনার িনেদশ দন। ঔষধ শাসন তােদর িরেপােট চালানিটর নমুনায় ৯৯.০৮

শতাংশ ভায়া ার উপি িত পাওয়া যায় বেল উে খ কের। আটেক যায় পণ  চালানিট। বনােপাল কা মস
কিমশনার বলাল হাসাইন চৗধরুী বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, পণ  চালানিট আটেকর পর সিট ছেড়
দওয়ার  জ  তােক  একািধক  ব ি  িবিভ  ধরেনর  তদিবর  কেরন  এবং  মিক  দন।  িতিন  বেলন,

সােয় ল াব কীভােব পণ িট সািডয়াম াচ  াইেকােলট উে খ  কের  িরেপাট িদল  তা  অ স ান  করা
জ ির। ধু এিট নয়,  সােয় ল ােব পাঠােনা অিধকাংশ নমুনা আমদািনকারেকর অ েল িরেপাট আেস।

িত ানিটর একিট শাখা বনােপােল খালার অ েরাধ জািনেয় দড় বছর আেগ িচিঠ দওয়া হেলও িকছু
কমকতার অসহেযািগতায় তা বা বািয়ত হয়িন। বনােপােলর একজন আমদািনকারক ও অ ােসািসেয়শেনর
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বনােপাল িতিনিধ
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নতা আলহাজ নূ ামান সােয় ল ােবর িরেপাট স েক বেলন, আিথক লনেদন ছাড়া সােয় ল াব এ
ধরেনর মনগড়া িরেপাট িদেত পাের না। বনােপাল ব েরর নাম র ার জ  এ িবষেয় অিধকতর তদে র
দািব জািনেয় িতিন বেলন, এক িণর অসৎ ব বসায়ী িবিভ  ধরেনর ভার, পাউডার নাম িদেয় মাদক,
িবে ারক জাতীয় পণ  পাচােরর চ া চালাে ।
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