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হেয়েছন। eছাড়া সহকারী পিরচালক মাহমুদুল হাসানo a ত হাজার েকািট টাকার মািলক। িবিভ  aিভেযােগর ে ি েত তােক 
কেয়কমাস আেগ a  বদিল করা হেয়িছেলা। েকািট টাকা খরচ কের বদিল িগত কেরন। েগােয় া িতেবদেন বলা হেয়েছ, 
খােলেদর কাছ েথেক সুিবধা িনেয় িসe eফ o কা মস কম র্কত র্ারা পাহাড় সমান aিনয়ম কেরেছন। গত েদড় বছর ধের িসe eফ 
eক িদেনi eি  কের রাতারািত প  খালাস কেরেছন। েয প গুেলা খালাস করা হেয়েছ eগুেলা কখনi যাচাi করা হয়িন। কখনo 
কখনo কে iনােরর িসল েভে  প  েবর কের a  তালাব  কের রাখা হত eবং গভীর রােত প  েডিলভাির েদয়া হত। শু  
েগােয় া o তদ  aিধদ র সূে  জানােগেছ, িবিভ  সময় কয্ািসেনা প  আমদািন কেরেছ eমন a ত 31িট িত ােনর েখাঁজ 
িমেলেছ। eর মে  a তম হল িস  িস করেপােরশন, িননাদ ে ড i ার াশনাল, েব  টাiকুন e ার াiজ, িনu েহাপ 
aয্াে ােটক িলিমেটড, পুি তা e ার াiজ o eিব ে ড i ার াশনাল, চায়না কিমuিনেকশন, ডংিজং লংজারিভিট i াি , ফা  
েরস েকা ািন, িবিব i ার াশনাল, িমন মাo হাড র্o ার, মুন ে িডং, oসিজ জেয় েভ ার, যািহন iে িরয়র, eস.িট বাংলােদশ 
িল, সুগ া i ার াশনাল o eম eম i ার াশনাল eবং েব াবতী ে ড। eসব িত ান েখলার সাম ী, জুতা, কি uটার সাম ী, 
ে  েমিশন, ায়ােমর য পািত, গািড়র সংেকত বািত, িনরাপ া েস র, েমিডেকল য পািতর আড়ােলi কয্ািসেনা সর ামািদ 
আনত। েকu েকu eেনেছন নানা েকৗশল aবলমব্ন কের আবার েকu েকu িনয়মনীিত েমেনi eেনেছন। যিদo বািণজয্ ম ণালেয়র 
িনিষ  o িনয়ি ত আমদািন পে র মে  কয্ািসেনােত বহার হয় eমন েকােনা পে র নাম নাi। 
 
তাi eসব প  আমদািন িনিষ  নয়। তেব শু  েগােয় ারা বেলেছন, িম া েঘাষণা িদেয় যারা eসব প  eেনেছ বা েকােনা 
িত ান যিদ শু  ফাঁিক েদয়ার জ  েবিশ দােমর প  কম দাম েদখায় তেব তােদর িবরুে  ব া েনয়া হেব। িম া েঘাষণা িদেয় 

প  আনা মােন মািনল ািরংেয়র শািমল। কয্ািসেনা সাম ী আনার ে ে  েয েকাডিট বহার করা হেয়েছ েসিট হেলা ৯615৯11। 
ei েকােড সাধারণত িভিডo েগমস, িবিলয়াড র্ েটিবল, েবািলং য পািত আমদািন করা হয়। eরমে  eiচeস েকােড a া  নােম 
েয সুেযাগ থােক েসi সুেযাগ কােজ লািগেয় কয্ািসেনা সাম ী আনা হেয়েছ। eিদেক শু  েগােয় া o তদ  aিধদ েরর কম র্কত র্ারা 
িবিভ  িত ােনর িবল aব eি  যাচাi কের কয্ািসেনা সাম ী আনার ত  েপেয়েছন। eখন eiসব িত ােনর মািলকেদর েখাঁেজ 
েবর কের িজ াসাবাদ চলেছ। iিতমে  েবশ কেয়কিট িত ােনর মািলকেদর িজ াসাবাদ কের েবশ িকছু চা কর ত  েপেয়েছ 
শু  েগােয় ারা। শু  েগােয় া সূ  জািনেয়েছ, তারা 311৯ েথেক 312৯ সাল পয র্  a ত 31িট আমদািনকারক িত ােনর হেয় 
আসা চালােনর ত  uপা  িবে ষণ করা হেয়েছ। eছাড়া তােদর েট  ফাiল, িশিপং লাiেনর সে  িবল aব eি , েঘাষণাকৃত 
পে র সে  েডিলভাির পে র িমল, ভয্ালু, oজন, েকায়াি িটসহ নানা িবষেয় তদ  করা হে । েযসকল িত ান িম া েঘাষণা িদেয় 
কয্ািসেনা সর ামািদ eেনেছ তার মে  e eম iসলাম aয্া  স  3127 সােলর 8i িডেসমব্র জুতার সর ামািদ o েমাবাiল 
য পািতর েঘাষণা িদেয় কমলাপুর কা মস হাuজ িদেয় আনা চালােনর মে  কয্ািসেনা সাম ী eেনেছ বেল সতয্তা িমেলেছ।  
 
3128 সােলর আগে  e ি  ে ড i ার াশনাল জ িদেনর সর াম, 3128 সােলর জুলাi মােস িব েপপার িমলস িলিমেটড ফািন র্চার 
েঘাষণা িদেয়, 3129 সােলর েম মােস ানাথ ে ড i ার াশনাল কি uটার মাদারেবাড র্ েঘাষণা িদেয় কয্ািসেনা সাম ী িনেয় 
আেস। eকi বছের িস  িস করেপােরশন 33িট কয্ািসেনা েবাড র্ আমদািন কেরেছ। কয্ািসেনা সর ামািদর মে  রেয়েছ, ট েমিশন, 
েপাকার েসট, মহজং েটিবল, িচপস, কয্ািসেনা o ার েগiম েটিবল। eসব পে র দাম লাখ টাকা েথেক শুরু কের কেয়ক েকািট 
টাকা পয র্ । aিভেযাগ আেছ, ঢাকা, চ াম o েবনােপাল কা মস হাuজ িদেয় েসখানকার কম র্কত র্ােদর ােনজ কেরi 
আমদািনকারকরা eসব পে  আনেতন। আর eসব পে  ঢাকাসহ সারা েদেশর কয্ািসেনা েহাতারাi আনােতন। eসব পে  চেল 
েযত কয্ািসেনা াবগুেলােত। আiন শৃ লা বািহনীর স সরাo iিতমে  কয্ািসেনা সর ামািদ আনার ে ে  সহেযািগতা কেরেছন 
eমন aেনক কা মস কম র্কত র্ার ত  সং হ কেরেছ। নানা aিনয়েমর ত  পাoয়ায় তােদরেক নজরদািরেত রাখা হেয়েছ।  
 


