
৩৫ গডফাদােরর িনয় েণ ভজাল সাধনীর বাজার
চীন থেক পণ  তির কের বা পেণ র নকল কৗটা বািনেয় দেশ আমদািন

দেশর ভজাল সাধনীর রমরমা  ব বসা  িনয় ণ করেছ ৩৫ গডফাদার। মূলত এই ব বসায়ী  িসি ডেকট
দেশর বাইের থেক নকল সাধনী তির কের এেন বা িবিভ  িব খ াত াে ডড পেণ র মাড়ক বা কৗটা
ব  নকল কের তির কের এেন তা আসল বেল চািলেয় িদে । আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর কাছ থেক

পাওয়া তেথ , ভজাল এই সাধনী ব বসায়ীেদর মেধ  যারা ১ লাখ টাকায় ব বসা  কেরিছেলন তােদর
কউ কউ এখন শত কািট টাকার বিশ স েদর মািলক। এ ব বসায় এতই লাভ য, অসাধু ব বসায়ীরা
লাভ সামলােত না পের শাি  ভাগ করার পরও আবার ভজাল ব বসায় জিড়েয় পড়েছন।

র ােবর কাছ থেক পাওয়া তেথ  জানা যায়, ভজাল সাধনী ব বসায় জিড়ত কেয়কজন গডফাদােরর মেধ
অ তম হেলন ামল, বাবুল হাজী, িরপন ও বাবল ুহাজী। এর মেধ  িরপন ভারত থেক িব খ াত প ডেসর
ময়ােদা ীণ ি ম বাংলােদেশ এেন পুরেনা মাড়কিট বদেল সই কৗটায় ানীয়ভােব নতনু মাড়ক লািগেয়

তা িবি  করেছন। িরপেনর সায়ারীঘােটর সাত তলা বািড়র ছােদ এই ময়ােদা ীণ ি ম েলার মাড়ক
লাগােনার কাজ চলিছল। ই মাস আেগ র ােবর অিভযােন িবষয়িট সামেন আেস। এ ছাড়া ভজাল সাধনীর
আেরক হাতা  মািলেটালার ময়না  হাজী। স িত এই ব বসায়ীর িট বািড়র মাট ১৮িট কারখানা  থেক
ভজাল সাধনসাম ী  তিরর  উপকরণ জ  করা  হয়। জ  উপকরেণর মেধ  িছল ইউিনিলভার,  য়ার

টয়েলি জ, কািহনরূ কিমক ালসহ আমদািনকৃত বড় বড় াে ডর পণ ; যা কাে  নকল কের বাজারজাত
করা হি ল। জানা যায়, ইউিনিলভােরর কারখানা ও স থেক লেবল, খািল বাতল, িটউব,  কৗটা ও
পাতাল  ফেয়ল  চারাই  পেথ  এেন  ভজাল  পণ  তির  করা  হি ল।  তেব  ভজাল  সাধনসাম ী
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বাজারজাতকরেণর মূল হাতা বাবলু হাজী। িতিন হে ন চেকর (চকবাজার) কসেমিটকস সিমিতর সভাপিত।
আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর  কােছ  তার  িব ে  চীন  থেক  িবপুল  পিরমাণ  নকল  সাধনসাম ী
আমদািনর অিভেযাগ আেছ। তেব ত ান বদেলর কারেণ এই ব বসায়ী এখেনা ধরােছায়ঁার বাইের আেছন।
র ােবর িনবাহী ম ািজে ট সেরায়ার আলম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘গত ই বছের িবিভ  অিভযােন
ছাট-বড় িমিলেয় মাট ৩৮ জন ভজাল সাধনী ব বসায়ীেক জল-জিরমানা িদেয়িছ। এেত আশা প না

হেলও  ভজাল  সাধনীর  ব বসা  িকছটুা  কেমেছ।  তেব  ভজাল  এই  ব বসায়  মূল  হাতা  এর
আমদািনকারকরা। তারাই এর গডফাদার। বতমােন ৩৫ জন গডফাদােরর মেধ  আমরা ১৫ জনেক ফতার
কেরিছ। বািকেদর ধরার চ া চলেছ।’ মূলত চীন থেক িব িবখ াত াে ডর সাধনীর কৗটা বা পা  নকল
কের বািনেয় এেন তা করানীগ  বা চকবাজােরর গাডাউেন িরিফল কের বাজাের আসল পণ  বেল চািলেয়
দওয়া হে । াে ডর া ু েসেম’র একিট বাতল চীন থেক ব  নকল কের বািনেয় আনেত এসব

ব বসায়ীর খরচ পড়েছ ১৫০ টাকা। িক  বাজাের যিদ এই া ু ৫০০ টাকায় িবি  করা হয় তাহেল সই
ব বসায়ীর িত বাতেল ৩৫০ টাকা লাভ হে । একইভােব চীন থেক আেরকিট িব খ াত পণ  ডােভর নকল
সাবান তির কের এেন তা বাজাের আসল ডাভ সাবান বেল িবি  করা হে । অথচ এই সাবানিটর মান
দেশর ইল সাবােনর চেয়ও খারাপ। আবার িবখ াত কসেমিটকস লািরেয়েলর পণ েলারও নকল চীন
থেক তির কের এেন তা বাংলােদেশ আসল পণ  বেল চািলেয় দওয়া হে । িকছু ে  মা েষর ফেল
দওয়া িবিভ  সাধনীর পা েলা সং হ কের তা পির ার কের এেত ভজাল সাধনী পূণ কের তা িবি

করা হে । উে েগর িবষয় হেলা, ভজাল এ পণ েলা য দেশর ত  ামগে ই িবি  হে  এমন নয়,
খাদ রাজধানী  ঢাকার লশােনর মেতা  অিভজাত এলাকােতই দদার ভজাল সাধনী  িবি  হে । ই

স াহ আেগ র ােবর ভজালিবেরাধী এক অিভযােন লশান িডিসিস মােকেটর একিট কসেমিটকেসর দাকােন
অিভযান চালােনা হেল দখা যায় সই দাকানিটর অেধক পণ ই ভজাল। খাজঁ িনেয় জানা যায়, ব বসা
িটিকেয়  রাখেত  অেনক  সময়  খচুরা  ব বসায়ীেদর  নকল  পণ  িকনেত  বাধ  কেরন  ভজাল  সাধনীর
আমদািনকারকরা। স ে  খুচরা ব বসায়ীরা পণ িট নকল বুঝেত পারেলও ব বসা চািলেয় যাওয়ার জ
এসব পণ  িকনেত বাধ  হে ন। মূলত চকবাজার, করানীগ ,  মৗলভীবাজার, চকেমাগলটুিল, উ  রাড,
িজনিজরা,  বগমবাজার,  কামালবাগ,  ইসলামবাগ,  বড় কাটারা,  ছাট কাটারা  ও কামরা ীর  চের  ভজাল

সাধনীর অসংখ  কারখানা  গেড় উেঠেছ। অপরাধীরা  গাপেন ভজাল পণ  তির কের েযাগ বুেঝ তা
বাজাের ছেড় দয়। আর এ পণ েলা এত িনখঁুতভােব তির করা হে  য দেখ বাঝার উপায় নই এসব
পণ  নকল না আসল।
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