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কয্ািসেনা বা জয়ুা েখলার uপকরণ আমদািনর জনয্ eলিস েখালার সময় pচিলত িনয়ম মােনিন সংি
বািণিজয্ক  বয্াংক েলা।  eকi  সে  কাsম  হাuস েলা  আমদািন  করা  পণয্  ছাড়  করার  সময়  pচিলত
আiেনর  pেয়াগ  কেরিন।  আiন  pেয়ােগ  িশিথলতার  সুেযাগ  িনেয়  aেনকটা  aবােধi  আমদািন  হেয়েছ
েবআiিন কয্ািসেনার uপকরণ। বাংলােদশ বয্াংক সূেt eসব তথয্ জানা েগেছ।
সূt জানায়, পাবিলক গয্ামিলং আiন aনযুায়ী েদেশ জয়ুা েখলা িনিষd। কয্ািসেনা eক ধরেনর আধুিনক
জয়ুা। pচিলত আiন  aনযুায়ী কয্ািসেনা  িনিষd।  তারপরo িবেশষ pেয়াজেন  সরকার  িবেদিশেদর  জনয্
কয্ািসেনা পিরচালনার লাiেসn িদেত পাের। সংিবধান aনযুায়ী মদ িবিk o পানo িনিষd। তারপরo মদ
িবিk  বা  মদপােনর  লাiেসn  েদয়া  হেলo  কয্ািসেনা  পিরচালনার  জনয্  eখনo  পযর্n  েকােনা  বয্িk  বা
pিত ানেক লাiেসn েদয়া হয়িন। e িবষেয় েকােনা নীিতমালাo েনi। ফেল েদেশর েযসব sােন কয্ািসেনা
পিরচািলত হেc তার পুেরাটাi েবআiিন।
বাংলােদশ বয্াংক সূt জানায়, আমদািননীিতেত আমদািন িনিষd o আমদািন িনয়িntত পেণয্র তািলকা
রেয়েছ। িকn oi তািলকায় কয্ািসেনা বা সমজাতীয় পণয্ আমদািন করা যােব না eমন েকােনা নাম েনi।
ফেল েখলার সামgীর নােম বা সরাসির কয্ািসেনার uপকরেণর নােম eসব পণয্ আমদািন হেয়েছ।
eিদেক  আমদািননীিত  aনযুায়ী  েয  ধরেনর  বয্বসার  েকােনা  ৈবধতা  েদেশ  েনi,  oi  ধরেনর  বয্বসার
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uপকরণ  আমদািনরo  েকােনা  ৈবধতা  েনi।  েযেহতু  কয্ািসেনা  বয্বসার  েকােনা  ৈবধতা  েনi,  েসেহতু
কয্ািসেনার  uপকরণ  আমদািন  করাo  aৈবধ।  eছাড়া  আমদািননীিতেত  বলা  আেছ,  ধমর্ীয়  aনভূুিতেত
আঘাত  েদয়  eমন  েকােনা  পণয্  আমদািন  করা  যােব  না।  কয্ািসেনা  বা  জয়ুা  েযেহতু  ধমর্ীয়  aনভূুিতেত
আঘাত েদয়, েস কারেণ e ধরেনর পণয্ আমদািন করা যােব না।
বয্াংক েলার সূt জানায়, pচিলত িনয়ম aনযুায়ী েকােনা পেণয্র eলিস েখালার সময় পেণয্র নাম, eর
শনাkকরণ নmর, িক কােজ বয্বহার হেব eসব তথয্ uেlখ করেত হয়। েবিশর ভাগ েkেti কয্ািসেনােত
বয্বহােরর কথা uেlখ করা হয়িন। বলা হেয়েছ, েখলাধুলার uপকরণ, বািণিজয্কভােব আমদািন হেc।
েকndীয়  বয্াংেকর  aনসুnােন  েদখা  যায়,  aেনক  pিত ান  িবিভn  ধরেনর  েখলার  uপকরেণর  আড়ােল
েবআiিনভােব  কয্ািসেনার  সামgী  আমদািন  কেরেছ।  চারিট  pিত ান  কয্ািসেনার  নােমi  সরাসির  eর
uপকরণ  আমদািন  কেরেছ।  e েলা  হেc,  পুি তা  enারpাiজ,  e  ি  enারpাiজ,  িননাদ  ে ড
inারনয্াশনাল o eeম iসলাম aয্াn সn। তারা েবসরকাির খােতর সাuথis বয্াংক, utরা বয্াংক,
sয্াnাডর্  বয্াংক o িসিট বয্াংেক eসব eলিস খুেলেছ। eলিস েখালার েkেt বয্াংক কমর্কতর্ ারা যেথ  সতকর্
িছেলন না। েয কারেণ আমদািনকারক কয্ািসেনার নােমi পণয্ আমদািন করেত সkম হেয়েছ।
eিদেক পণয্ েদেশ আসার পর কাsমস eলিস o পেণয্র চালান িমিলেয় ছাড় কের। eেkেt েযসব eলিসেত
কয্ািসেনা েখলা িছল েস েলার পণয্ ছাড় করার কথা নয়। িকn তারপরo তারা ছাড় কেরেছ। eেkেt
তারা আiেনর pেয়াগ কেরিন।
eিদেক  সmpিত  eনিবআেরর  েচয়ারময্ান  েমাশাররফ  ভঁূiয়া  সাংবািদকেদর  বেলেছন,  কাsমস  পণয্
খালােসর সময় আেগ েদেখ আমদািননীিতেত কী আেছ। েসখােন আমদািন িনিষd পণয্ আেছ িকনা বা ধমর্ীয়
aনুভূিতেত আঘাত হােন eমন িনিষd েকােনা পণয্ আেছ িকনা, eমন পণয্ থাকেল তারা ছাড় কের না। eর
বাiের aনয্ পণয্ থাকেল ছাড় কের েদয়। িকn আমদািন নীিতেত সুিনিদর্ ভােব কয্ািসেনার পণয্ আমদািন
করা যােব না eমন েকােনা কথা বলা েনi। কয্ািসেনা েয েদেশ আেছ eটাi েতা কlনার বাiের িছল। ফেল
কাsমেসর aজােni eসব পণয্ েদেশ eেসেছ।
িতিন আরo বেলন, েদেশ সীিমত আকাের িকছু েহােটল o kােব মদ-িবয়ার িবিk o আমদািনর aনমুিত
েদয়া হেয়েছ। e জাতীয় পেণয্র আমদািনেত uc l-কর আেরািপত আেছ। িকn জয়ুার বয্াপারিট ৈবধ
নয়। eখন িবিভn kােবর নােম কয্ািসেনা চালােনার িবষয়িট সিতয্ কথা বলেত জানতামi না। e েলােত
কীভােব যntপািত (জয়ুা েখলার সামgী) eেসেছ েসটা খিতেয় েদখেছ l েগােয়nা।
eনিবআেরর l েগােয়nা o তদn aিধদফতেরর eক pিতেবদেন বলা হেয়েছ, যারা েবআiিনভােব বা
িমথয্া  েঘাষণা  িদেয়  কয্ািসেনার  uপকর  আমদািন  কেরেছ  তােদর  িব েd  বয্বsা  েনয়া  হেব।  eিদেক
েকndীয় বয্াংেকর eকিট সূt জানায়, যারা কয্ািসেনার নােম পণয্ আমদািনর eলিস খুেলেছ তােদর িব েd
বয্বsা েনয়া হেব।
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