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ক্রিভেভের আরও ৩৭৮ ককোটি টোকো পোচোর 

 

রপ্তোক্রন নো কভরও ভুয়ো রপ্তোক্রন ক্রিভের মোধ্যভম ক্রিভেে গ্রুভপর আরও ৩৭৮ ককোটি টোকো পোচোভরর নতুন তথ্য-প্রমোণ কপভয়ভে শুল্ক 

ক োভয়ন্দো ও তদন্ত অক্রিদপ্তর। জোে-জোক্রেয়োক্রত কভর ক্রিপুে পক্ররমোণ এ অর্ থ পোচোভর আভ র মভতোই েহোয়ক ক্রেভেন জনতো ব্োাংভকর 

পুরোন ঢোকোর ইমোম ঞ্জ শোখো ও কজোনোে শোখোর কম থকতথোরো। ক্রিভদভশ অর্ থ পোচোভরর মোধ্যভম রোভের ক্ষক্রতেোিন করোর অক্রেভ োভ  

 তকোে কেোমিোর রোজিোনীর চকিোজোর র্োনোয় একটি মোমেো হভয়ভে। মোমেোয় ক্রিভেে গ্রুভপর অঙ্গপ্রক্রতষ্ঠোন রুপোক্রে কভপোক্রজভটর 

কচয়োরম্যোন এমএ কোভদর, তোর স্ত্রী ও প্রক্রতষ্ঠোভনর এমক্রি সুেতোনো কি ম মক্রন, জনতো ব্োাংভকর ক্রিক্রেন্ন প থোভয়র কম থকতথোেহ ১৫ 

জনভক আেোক্রম করো হভয়ভে। শুল্ক ক োভয়ন্দো ও তদন্ত অক্রিদপ্তভরর েহকোরী পক্ররচোেক আিদুল্লোহ আে মোমুন এ মোমেো কভরন। এমএ 

কোভদর িতথমোভন কোরো োভর রভয়ভেন। 

অক্রেভ োভ  িেো হভয়ভে, আইন েঙ্ঘন কভর ১৪৫, হোজোরীিোভ র রুপোক্রে কভপোক্রজট কেদোরওয়যোর ক্রেক্রমভটভির পণ্য চোেোন রপ্তোক্রনর 

নোভম ১৯০টি ক্রিভের ক্রিপরীভত ৩৭৮ ককোটি ৯ েোখ 

টোকো ক্রিভদশ কর্ভক কেরত আভেক্রন। অক্রেভ োভ  আরও িেো হয়, কদক্রশ অর্ থ ক্রিভদভশ পোচোর করো মোক্রনেন্ডোক্ররাং প্রক্রতভরোি আইভন একটি 

অপরোি। তদন্তকোভে অন্য কোরও নোম পোওয়ো ক ভে অন্তভু থক্ত করো হভি। 

শুল্ক ক োভয়ন্দো কম থকতথোরো িেভেন, এমএ কোভদভরর েোই আিদুে আক্রজজ তোর ব্িেোক্রয়ক প্রক্রতষ্ঠোন ‘জোজ মোক্রিক্রমক্রিয়ো’য় পোচোরকৃত 

অভর্ থর একটি অাংশ ব্য় কভরভেন। আিদুে আক্রজজ অর্ থ পোচোভরর অন্য একটি মোমেোর আেোক্রম। তভি ক্রতক্রন এখভনো িরোভেোঁয়োর 

িোইভর। শুল্ক ক োভয়ন্দো কম থকতথোরো তোভক খ ুঁজভেন। 

শুল্ক ক োভয়ন্দো ও তদন্ত অক্রিদপ্তভরর মহোপক্ররচোেক ি. কমো. শহীদুে ইেেোম আমোভদর েময়ভক িভেন, ব্োাংভকর ক্রকছু কম থকতথোর 

েহোয়তোয় ক্রিভেে গ্রুপ হোজোর ককোটি টোকো ক্রিভদভশ পোচোর কভরভে। শুল্ক ক োভয়ন্দোর অনুেন্ধোভন এমন আরও ৩৭৮ ককোটি টোকো 

পোচোভরর তথ্য-প্রমোণ পোওয়ো ক ভে। এ কক্ষভে কোরো ক্রকেোভি জক্রিত ক্রেে, তদভন্ত এেি ক্রিষয় উভে আেভি। 

শুল্ক ক োভয়ন্দোরো জোনোন, ক্রিভেে গ্রুভপর প্রক্রতষ্ঠোনগুভেোর মভধ্য ২০১৭ েোভে ক্রিভেে কেদোর কপ্রোিোক্টে ৪৯৯ ককোটি ৭০ েোখ টোকো, 

রুপোক্রে কভপোক্রজট কেদোরওয়যোরে ক্রেক্রমভটি ৪১১ ককোটি ৬৯ েোখ টোকো, ক্রিভেে ট্যোনোক্ররজ ক্রেক্রমভটি ১৫ ককোটি ৮৪ েোখ টোকো, 

ক্ররভমক্স ফুটওয়যোর ক্রেক্রমভটি ৫১৯ ককোটি ৪০ েোখ এিাং কেক্সভকো ক্রেক্রমভটভির নোভম ১ ককোটি ৩০ েোখ টোকো ক্রিভদভশ পোচোর করো হয়। 

ক্রিভদক্রশ ২১টি কিতো প্রক্রতষ্ঠোভনর কোভে পণ্য রপ্তোক্রনর নোভম জনতো ব্োাংভকর ইমোম ঞ্জ শোখো কর্ভক প্রোয় ১ হোজোর ১০৪ ককোটি ৬২ েোখ 

টোকো হোক্রতভয় কনয় গ্রুপটি। 

ওই ঘটনোয় শুল্ক ক োভয়ন্দো ও তদন্ত অক্রিদপ্তর চকিোজোর র্োনোয় মোমেো কভর।  ত ১৯ কেব্রুয়োক্রর রোজিোনীর চকিোজোর র্োনোয় ২০ 

জভনর ক্রিরুভে ৫টি মোমেো কভর দুনীক্রত দমন কক্রমশন। মোমেোয় আেোক্রমভদর ক্রিরুভে অর্ থ আত্মেোৎ, প্রতোরণো, জোে কো জপে ততক্রর 

কভর জোক্রেয়োক্রত, পরস্পর ক ো েোজশ, প্রতোরণোয় েহোয়তো, ক্ষমতোর অপব্িহোর ও অর্ থ পোচোভরর অক্রেভ ো  আনো হভয়ভে। 

 


