
দড় হাজার কািট টাকা কর ফাঁিক ধামাচাপা
আমদািনেত মূল  কম দিখেয় অথ পাচার, মঘনা েপর চয়ারম ান মা ফা কামালেক দেক িজ াসাবাদ

কর ফাঁিকেত ভয়াবহ বপেরায়া হেয় উেঠেছ মঘনা প। এই েপর িত ান তানভীর ফুডস িলিমেটড ঁড়া
ধ আমদািনেত িমথ া ঘাষণা িদেয় অথ পাচাের জিড়ত। অিনয়েমর আ য় িনেয় মঘনা প সরকারেক দড়

হাজার কািট টাকা কর বি ত কেরেছ। দেশর শীষ কর ফাঁিকবাজ মঘনা েপর অিনয়ম দীঘ পাঁচ বছর
যাবৎ ধামাচাপা পেড় আেছ নীিত দমন কিমশন- দেক। তথ  সংি  সূে র।

এ সে  দক পিরচালক মীর মা. জয় ল আেবদীন িশবলী গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘২০১৪
সােলর অে াবের অ স ান ি য়ায় তানভীর ফুেডর ব ব াপনা পিরচালক ও মঘনা েপর চয়ারম ান
মা ফা কামালেক দেক তলব কের িজ াসাবাদ করা হয়। তার িত ােনর িব ে  িনিদ  অিভেযােগর

িভি েত দড় হাজার কািট টাকার  ফাঁিক দওয়ার ঘটনা অ স ােন নেমিছল দক।’

জানা গেছ, ২০১৪ সােলর ২৭ অে াবর মঘনা েপর চয়ারম ান এম এফ মা ফা কামালেক িজ াসাবাদ
কের দক। ওই িদন িবকাল ৩টা ২০ িমিনট থেক সােড় ৪টা পয  ১ ঘ ার বিশ সময় তােক কর ফাঁিকবািজ
স েক িজ াসাবাদ কেরন মীর মা. জয় ল আেবদীন িশবলী।

দক সূ  জানায়,  িজ াসাবােদ মা ফা  কামাল ২০১০ ও ২০১১ সাল পয  আমদািন করা ঁড়া  েধর
এলিস,  ি য়ািরং  ফেরায়ািডংেয়র  রকডপে র  কিপ  জমা  দন।  অ স ােনর  েয়াজেন  আরও রকডপ
সরবরাহ করার িত িত িদেলও পের দকেক তা সরবরাহ কেরনিন মা ফা কামাল। জানা গেছ, মঘনা

েপর  িত ান  তানভীর  ফুডস  িলিমেটড  ঁড়া  ধ  আমদািনর  আড়ােল  িমথ া  ঘাষণা  িদেয়  আ ডার
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ল আিমন রােসল
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ইনভেয়েসর মাধ েম িবপুল পিরমাণ অথ পাচার কেরেছ মেম তথ  পেয়েছ দক। দক জানেত পেরেছ,
দেশর ৭০ ভাগ ঁড়া ধ আমদািন হয় অে িলয়া, িনউিজল া ড, ডনমাক, ইজারল া ড, া , বলিজয়াম,
নদারল া ডস থেক। তানভীর ফুড িলিমেটড িত টন ঁড়া েধর িবপরীেত র ািনকারক দশ েলায় ি ডর

মাধ েম এক থেক দড় হাজার মািকন ডলার রণ কেরেছ। ঁড়া ধ আমদািনকারক িত ান েলা অসাধু
কা মস কমকতােদর  সহেযািগতায়  আ ডার  ইনভেয়িসংেয়র পাশাপািশ  মূল  পিরেশাধ  দিখেয় এই অথ
িবিভ  দেশ পাচার কের। আমদািনকারক অিধকাংশ িত ানই িমথ া তথ  ব বহার কের কম মূল  দিখেয়

 ফাঁিক িদে । এভােব ২০১১ সােলর ১১ জুলাই ভ ালুেয়শন িতেবদেনর তথ া সাের এক টন ঁড়া ধ
আমদািন করেত একিট পিরিচত েধর া ড ব য় কেরেছ ৪ হাজার ৪০০ মািকন ডলার। অথচ একই সময়
তানভীর ফুড িলিমেটড শ ঁড়া ধ আমদািন করেত ব য় কের মা  ২ হাজার ৭০০ ডলার। অে িলয়ার
ইেকাভাল ডইির েডর তথ া সাের ২০১১ সােলর ২১ জুলাই বাংলােদেশর একিট িত ােনর কােছ িত
টন ঁড়া েধর মূল  উে খ কেরেছ ৩ হাজার ৭৯০ ডলার। অথচ একই সময় তানভীর ফুড িলিমেটডেক
সরবরাহ করা িত টন ঁড়া েধর মূল  িনেয়েছ ২ হাজার ৪৮০ ডলার। অথাৎ িত টেন আ ডার ইনভেয়িসং
হেয়েছ ১ হাজার ৩১০ ডলার। িত ৫০ টেন ৬৫ হাজার ৫০০ ডলার পাচার কেরেছ। কম দােম ঁড়া ধ এেন
উ মূেল  এ দেশ িবি  করেছ তানভীর ফুড িলিমেটড। জানা গেছ, ২০০৯ ও ২০১০ সােল ১ হাজার ৫০০
কািট টাকার কর থেক বি ত হেয়েছ সরকার। ওই ই বছর িব বাজাের িত টন ঁড়া েধর মূল  িছল

৩ হাজার ৭০০ থেক ৩ হাজার ৮০০ মািকন ডলার। এ তথ  আমেল িনেয় দক িবষয়িটর ওপর অ স ান
 কের। অ স ান ি য়ায় তলব করা হয় মঘনা েপর চয়ারম ান মা ফা কামালেক।
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