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আড়াই কািট টাকার তা আটক

জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) িবেশষ টা েফাস গতকাল শিনবার নারায়ণগ  শহেরর বংশাল রাড-
তারপাড়া এলাকায় ঝিটকা অিভযান চািলেয় ব ড নীিতর ২২ টন তা উ ার কেরেছ। এর মূল  ই কািট

৫০ লাখ টাকা। এেত -করািদর পিরমাণ এক কািট টাকা।

এনিবআর  সূ  জানায়,  গতকাল  এনিবআেরর  আওতাধীন  িত ান  ঢাকা  কা মস  ব ড  কিমশনােরেটর
উপকিমশনার রজভী  আহে দ,  সহকারী  কিমশনার মা.  আল আিমন এবং  সহকারী  কিমশনার আকতার
হােসেনর সি িলত িটম নারায়ণগ  শহেরর বংশাল রাড- তারপাড়া এলাকায় ঝিটকা অিভযােন নােম। এই

দেলর সে  ানীয় নারায়ণগ  ভ াট িবভাগ, িসআইিড পুিলশ ও নারায়ণগ  সদর থানা পুিলেশর সদ রা
িছেলন। অিভযান  টর পেয়  েত অিধকাংশ দাম  মািলক পািলেয় যান।  ায় এক ঘ া  পের দাম
মািলকেদর অেনেক সংগিঠত হেয় িবিভ  অ ােসািসেয়শেনর ব ানাের অিভযান িতহত করার চ া কেরন।

ানীয় পুিলেশর সহায়তায় পিরি িত িনয় েণ আনা হয়। এ সময় তারপাড়া এলাকার একিট ভবেনর গাপন
দাম থেক কািরয়ার এবং ভারতীয় িবিভ  াে ডর মাট ায় ২২ টন াে ড  ও পিলেয় ার-কটন তা

উ ার কের আটক করা হয়। এসব পণ  ব ড িবধার আওতায় মু  আমদািন কের র ািনেত ব বহােরর
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পিরবেত অৈবধভােব খালাবাজাের িবি  কের দওয়া হেয়েছ। আটক পেণ র িবপরীেত আইনগত ব ব া
হেণর ি য়া চলেছ।

ঢাকা কা মস ব ড কিমশনােরেটর কিশনার মায়ুন  কবীর কােলর ক েক বেলন,  ‘ব ড নীিতর িব ে
আমরা কেঠার অব ান িনেয়িছ। িত স ােহই একািধক অিভযান চালােনা হে ।’ িতিন বেলন, দেশর য

াে ই অৈবধ বে ডড পণ  পাওয়া যােব, তা িণকভােব তা আটক এবং মূলেহাতােদর িচি ত কের আইেনর
আওতায় আনা হেব।

এর আেগর িদন বার এনিবআেরর টা েফাস িসরাজগে র বল িচেত অিভযান চািলেয় িট দাম থেক
মাট ৩৮ টন এবং গত ৮ িডেস র নারায়ণগে র টানবাজাের অিভযান চািলেয় মাট ১০ টন অৈবধ বে ডড
তা আটক কেরিছল।

বাংলােদশ র ািনকারক সিমিতর সহসভাপিত মাহা দ হােতম কােলর ক েক বেলন, ‘সৎ ব বসায়ীরা ব ড
নীিতর িব ে  অব ান িনেয়েছন। ব ড নীিতবাজেদর সৎ ব বসায়ীরা বয়কট কেরেছন। এেদর ধিরেয় িদেত

আমরা এনিবআেরর সে  আিছ।  তেব অসৎ ব বসায়ীেদর একার পে  ব ড নীিত  করা  স ব হয় না।
এনিবআেরর অেনক অসৎ কমকতার সহেযািগতায় এ নীিত করা স ব হয়। তাই এসব নীিতবাজ কমকতার
িবষেয়ও এনিবআরেক সতক থাকেত হেব।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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