
ব ড জািলয়ািতেত পাচার হে  কািট কািট
টাকা

তািলকায় শতািধক গােম টস িত ান গােয় া নজরদািরেত িতন জন বেড়া মােপর
ব বসায়ী য কােনা মুহেূত ফতার

কাশ : ১৬ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব ড  জািলয়ািত  কের  কািট  কািট  টাকা
িবেদেশ পাচার হেয়  যাে ।  এে ে  গেড়
উেঠেছ  একিট  বেড়া  িসি ডেকট।  তািলকায়
আেছ  শতািধক  গােম টস  িত ান।
িসি ডেকেট  জিড়ত  িতন  জন  বেড়া  মােপর
ব বসায়ী  এখন  গােয় া  নজরদািরেত
রেয়েছন। য কােনা মহূুেত তারা ফতার
হেবন।

জানা  গেছ,  ব ড জািলয়ািতেত কারা  কারা
জিড়ত এ স েক িব ািরত তথ  উ ঘাটন

কেরেছ গােয় া সং া েলা। িবষয়িট সরকােরর হাইকমা ডেক জানােনা হেয়েছ। পের ধানম ীর কাযালয়
থেক জিড়তেদর ফতার কের আইেনর আওতায় আনার িনেদশ িদেয় বলা হয়, এ ে  কাউেক ছাড়
দওয়া হেব না। এই িনেদশনা পেয় আইনশৃ লা বািহনী কাজ  কেরেছ। ইিতমেধ  ইসলামপুর থেক

ব ড জািলয়ািত চে র ই জনেক ফতার করা হেয়েছ। এই ইসলামপুর হেলা ব ড জািলয়ািত চে র
ধান ান। এখান থেক চারাই পণ  সারােদেশ সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা ব ড কিমশনার মায়নু কিবর জানান, ব ড জািলয়ািত চে  জিড়তেদর িব ে  অিভযান  হেয়েছ।
আমরা জিড়তেদর অব ই ফতার করব। ই জন ইিতমেধ  ফতার হেয়েছন। তােদর িজ াসাবােদ
যােদর নাম বিরেয় আসেব তােদরও ফতার করা হেব। ব ড জািলয়ািত চে র সে  একে িণর কা মস
কমকতাসহ সংি  কমকতারা জিড়ত।

র ািনমখুী  িশ কারখানা  পুনঃর ািনর শেত  মু  ব ড িবধায় পণ  আমদািনর েযাগ পায়।  ব ড
লাইেসে র নামধারী চারাকারবাির ব বসায়ীরা স েযােগর অপব বহার কের মু  পণ  ি - াইেল
িবি  করেছন কােলাবাজাের। এেত হাজার হাজার কািট টাকার রাজ  বি ত হে  সরকার।  ব ড বা
রাজ  খােত অিনয়ম রােধ নানা িবভাগ, সং া থাকেলও এ পু র চিুর এখন কাে । ফেল িত বছরই
লািফেয় লািফেয় বাড়েছ অথ পাচােরর পিরমাণ। ২০১৪ সােল অসাধু ব বসায়ীরা িবেদেশ য ৭৬ হাজার
কািট টাকা পাচার কেরেছন, তােত কমপে  ২৮ হাজার কািট টাকা রাজ  ফািঁক দওয়া হেয়েছ বেল মেন

কের এনিবআর।

জানা গেছ, মু  িবধায় র ািনর শেত আমদািন করা পণ  খালা বাজাের িবি , আমদািনেত িমথ া
ঘাষণা,  কম  দােম  কনা  পেণ র  বিশ  মলূ  দখােনা,  আবার  বিশ  দােম  িবি  করা  পেণ র  দাম

কাগজপে  কম  দখােনা  ইত ািদ  ি য়ায়  িবশাল  অে র  ফািঁক এবং  অথ  পাচার করেছন  ব ড

  আবলু খােয়র
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

লাইেস  নামধারী  অসত্ ব বসায়ীরা। এসব অসাধু  ব বসায়ী  মু  িবধায় আমদািন করা কাপড়,
াি ক ব , কাগজপণ , ডুে  বাড, আট কাড, কাড বাড, ি ি টং ই  ইত ািদ ব  ও িবিভ  পণ

উ পাদেনর কাচঁামাল খালা বাজাের িবি  করেছন।

এনিবআেরর  কমকতারা  জানান,  পাশাকিশ  মািলকেদর  এ  আচরেণ  এনিবআর  হতাশ।  আমােদর
পাশাকিশে র উ িত হেয়েছ মু  িবধার কারেণ। িক  পাশাকিশে র সে  সংি  িকছু অসত্

ব বসায়ী এ েযােগর অপব বহার কেরেছন। তােদর িব ে  এনিবআর সতক।

পাশাকিশ  মািলকেদর সংগঠন বাংলােদশ পাশাক ত ও র ািনকারক সিমিতর (িবিজএমইএ) এক
শীষ  নতা  ইে ফাকেক  জানান,  ‘আমরা  মু  িবধায়  কাপড়  আমদািনর  েযাগ  পাই  মলূত:
পুনঃর ািনর শেত, খালা বাজাের িবি র জ  নয়। তার পরও যারা এ অপরাধ করেছন, তােদর িব ে

 শাসনেক আেরা সি য় হেত হেব। পাশাপািশ  শাসন এ িবষয়িটর সিঠক তথ -উপা  িদেয়
অিভেযাগ করেল িবিজএমইএ অিভযু  পাশাক কারখানার িব ে  েয়াজনীয় ব ব া নেব।’

মু  আমদািনেত  বে ডড  ওয় ারহাউস  িবধা া  র ািনমখুী  িশ কারখানার  িনয় ক সং া  ঢাকা
কা মস ব ড কিমশনােরট। িত ানিটর সবেশষ তথ মেত, চ াম  ছাড়া কবল ঢাকা কা মস ব ড
কিমশনােরেটর আওতাধীন মাট ৬ হাজার ২৭০িট ব ড লাইেস  রেয়েছ। এর মেধ  পাশাকিশে  ৪
হাজার ৭২িট লাইেস  থাকেলও বতমােন সি য় আেছ ২ হাজার ৪৩৮িট কারখানা। আর িনি য় হে  ১
হাজার ৮৩৪িট পাশাক কারখানা। এসব কারখানার মেধ  ১ হাজার ৬৯৭িট পাশাকিশে র ৩ হাজার
৫৩০ কািট টাকার রাজ  জািলয়ািত ধরা পেড়েছ।  ফািঁকর অপরােধ ৪ হাজার ১১৩ কািট টাকা
জিরমানা কের ২ হাজার ৪২৯িট কারখানােক বিহ ার কেরেছ ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরট। মু
বে ডড ওয় ারহাউজ িবধার আড়ােল আমদািনর শত ভ  কের চারাকারবািরেত জিড়ত ব বসায়ীেদর এ
অিভনব তারণার দােয় ১৩২িট পাশাক কারখানা ও তােদর ায় ২০০ পিরচালেকর ব াংক িহসাব জ
করা হেয়েছ। এ ১৩২িট কারখানার কােছ  ফািঁক বাবদ ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরেটর পাওনা
৪১৫ কািট  ৯৩  লাখ  ৬৬  হাজার  ৩০২  টাকা।  ব াংক িহসাব  জ  হওয়া  এ  িত ান েলা  বে ডড
ওয় ারহাউজ িবধার আওতায় পণ  আমদািন কের তা খালা বাজাের িবি  করত। ব ড লাইেস  িবধার
অপব বহার কের এই  নামধারী  ব বসা িত ান েলা  অথ  পাচােরর সে ও জিড়ত থাকেত পাের বেল
জািনেয়েছ বাংলােদশ ব াংক সূ ।

ঢাকা  কা মস  ব ড  কিমশনােরেটর  তথ মেত,  বে ডড  ওয় ারহাউস  িবধার  আওতায়  র ািনর  নােম
মু  িবধায় অবােধ কাঁচামাল আমদািন হেয়েছ িদেনর পর িদন। িত বছর ধ ুআমদািন পযােয় ায়

৩০ হাজার কািট টাকারও বিশ -কর অব াহিত িদেয় থােক সরকার। ানীয় পযােয় মলূ  সংেযাজন
কর (মসূক) অব াহিতর িহসাব িবেবচনায় নওয়া হেল এর পিরমাণ আেরা অেনক বিশ হেব। অথচ র ািন
অেনক দেূরর কথা, ঐ সব আমদািনকারেকর কারখানা বা িত ােনরই কােনা অি  নই। ব ড লাইেস
পাওয়া এসব অি হীন িত ােনর মেধ  পাশাক কারখানার সংখ াই বিশ।

সংি  সেূ র দািব, ৩০ হাজার কািট টাকারও বিশ রাজ  ছাড় িদেয় আমদািন করা পণ  যােত খালা
বাজাের িবি  না হয়, তা িতেরাধ করেত েয়াজনীয় জনবল নই ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরেট।
ব ড জািলয়ািত চে র সে  জিড়ত ব বসায়ীরা এত মতাশালী য, কােনা  কা মস কমকতা তােদর
পণ  আটক করেল ঐ কমকতােক তারা  বদিল  কের দয়।  সা িতককােল  নারায়ণগে  একিট  িনিটং
ফ া ির কােলাবাজাের পণ  িবি  করার সময় হােতনােত এক কমকতা আটক কেরন। ঐ ব বসায়ীর এক
টিলেফােন তােক অ  বদিল কের দওয়া হয়। এমনিক পিরেবশ র ার িবষয়িটও তারা তায়া া কের

না। তারা এখন ি াইেল জািলয়ািত কের আসেছ। তােদর দাপেট সংি  শাসন এক ধরেনর অসহায়। 
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