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পুরান ঢাকার ইসলামপুের হাজী সিলেমর মািলকানাধীন লশান আরা াজায় অিভযান চািলেয় ৮০ টন
বে ডর কাপড় জ  কেরেছ ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরট। সামবার রােতর এই অিভযােন জ  করা
কাপেড়র আ মািনক বাজারমলূ  ায় পাঁচ  কািট  টাকা।  এসব কাপড় বে ডড িবধায়  আমদািন করা
হেয়েছ। ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরেটর সহকারী কিমশনার আল-আিমন জানান, রাত ৯টায় অিভযান

 হয়। লশান আরা াজার পাচঁিট গাডাউন থেক এসব কাপড় উ ার করা হয়।

ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরট সূ  জানায়, জ  করা কাপড় েলা বাংলােদেশ তির নয়। এসব কাপড়
বে ডড িবধায় আমদািন করা হেয়েছ। বে ডড িবধায় আসা কাপড় এভােব িবি র েযাগ নই। গাপন
সংবােদর িভি েত জানা যায়, লশান আরা াজার িবিভ  াের গাপন দােম িবপুল পিরমাণ বে ডড
চারাই কাপড় মজদু রেয়েছ। অিভযােন িগেয় পাঁচিট গাডাউেনর স ান পাওয়া যায়। িবিভ  রফতািনমখুী

গােম টস  িশ  িত ােনর ব ড িবধায়  মু ভােব  আমদািন  কেরেছ।  এ  ঘটনায়  দায়ী  ব ি েদর
িচি ত করার কাজ চলেছ।

স ত, এর আেগ ২৫ সে র ইসলামপুেরর আল ইসলাম াজা ও ভরাজ টাওয়াের বে ডর শতািধক
কমকতা ১৮ ঘ া সাতিট গাডাউেন অিভযান চালায়। অিভযােন মাট ায় ১১০ টন উ তমােনর শািটং,

িটং, পদার কাপড় জ  কের কা মস দােম জমা দান করা হেয়েছ। আটক পেণ র মাট মলূ  ায়
সােড় ১০ কািট টাকা। এরপর ৫ অে াবর ইসলামপুর এলাকার বাদশা হাজী আহেমদ কমে  এবং
আইিটিস টাওয়াের বশ িকছু গাডাউেন অিভযান পিরচালনা করা হয়। অিভযােন িবিভ  ােরর গাপন

দােম িবপুল পিরমাণ বে ডড চারাই ফি কস মজদু পাওয়া যায়। এ সব ফি কস িবিভ  রফতািনমখুী
গােম টস িশ  িত ান ব ড িবধায় মু ভােব আমদািন কের। পের তা অৈবধভােব ইসলামপুেরর
িবিভ  পাইকাির বাজাের িবি  করা হেয়েছ। অিভযােন ায় ৭৫ টন উ তমােনর শািটং, িটং কাপড় জ
করা হয়।

গত ফ য়াির থেক জলুাই নাগাদ ১৪২িট ি েভি টভ অিভযান চালােনা  হেয়েছ।  অিভযােনর আওতায়
িত ােনর বে ডড ওয় ারহাউেস আকি ক পিরদশন, রােত ঢাকার েবশপেথ টহল, বে ডর পণ  িবি র

মােকেট হানা এবং িবেশষ অ স ান চালােনা হয়। এসব অিভযােন ব ড িবধায় আনা আমদািন পণ
চারাইপেথ  খালাবাজাের িবি র অিভেযােগর ৬৪িট  পণ বাহী  কাভাড ভ ান  আটক এবং  ৫িট  দাম

িসলগালা করা হেয়েছ। আটক পেণ র মেধ  রেয়েছ কাপড়, কাগজ, িবওিপিপ িফ , িপিপ দানা, ডুে
বাড ও তা।

কর ফািঁকর দােয় ১০৩িট িত ােনর িব ে  ১৮০ কািট ৯ লাখ টাকার মামলা করা হেয়েছ। এর মেধ
৬ কািট ৩২ লাখ টাকা আদায় হেয়েছ।

এছাড়াও ব ড িবধার অপব বহােরর অিভেযােগ এবং ঝঁুিকপূণ িবেবচনায় ৩১১িট িত ােনর লাইেস
সামিয়ক িগত করা হেয়েছ। ৫িট িত ােনর লাইেস  ায়ীভােব বািতল করা হেয়েছ।

  যগুা র িরেপাট
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