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 গােয় ার িতেবদন

পয়ঁাজ আমদািনর নােম ২০০ কািট টাকা পাচার!

িময়ানমার থেক পঁয়াজ আমদািনর  আড়ােল ২০০ কািট টাকা  পাচার  কেরেছন  আমদািনকারকরা। গত
আগ  থেক নেভ র পয  চার মােস দশিট থেক মাট ৩৪ হাজার ৮৬১ টন পঁয়াজ আমদািনর আড়ােল এ
মু া পাচার হয়। দেশর শীষ ৪৩ পঁয়াজ আমদািনকারকেক িজ াসাবাদ ও তদ  শেষ  গােয় া ও
তদ  অিধদ র এ ব াপাের চড়ূা  িতেবদন তির কেরেছ। িতেবদেন এ তথ  তুেল ধরা হয়। সং ািট মেন
কের, এসব মু াপাচারকারীেক ধরেত আেরা িবশদ অ স ান েয়াজন।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, ৪৩ জন আমদািনকারক মাট এক হাজার ৮৩ জন সরবরাহকারীর কােছ তােঁদর
পঁয়াজ িবি  কেরন। িনেজরা কিজ িত ই থেক সেবা  পাচঁ টাকা  মুনাফা কেরন বেল  গােয় া

কাযালেয় িজ াসাবােদ তারঁা জানান। তেব সং ািট মেন কের, একিট অসাধ ুব বসায়ীচ  সংকেটর অজুহােত
পঁয়াজ িবি েত অিত মুনাফা কেরেছ।

মাট ৪৭ পৃ ার িতেবদেন  গােয় া অিধদ র পঁয়ােজর বাজার সব সময় ি িতশীল রাখেত ভারত
থেক আমদািন অেধক কিমেয় অ  দশ থেক আনার াবসহ বশ িকছু পািরশ কেরেছ। িতেবদনিট

জাতীয়  রাজ  বাডসহ  (এনিবআর)  সরকােরর  িবিভ  মহেল  েয়াজনীয়  ব ব া  হেণর  জ  পাঠােনা
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হেয়েছ।

িময়ানমার থেক পঁয়াজ আমদািনর আড়ােল মু াপাচােরর িবষেয় বাংলােদশ িময়ানমার চ ােরর সভাপিত
এস এম ল হক গতকাল কােলর ক েক বেলন, ‘ব বসায়ীরা যখােন িবধা পােবন সখান থেকই পণ
আমদািন করেবন। তেব িময়ানমার থেক পঁয়াজ আমদািনর নােম মু াপাচােরর িবষয়িট কতটা  সত , এ
ব াপাের আিম িনি ত নই।  গােয় ারা িকেসর িভি েত তােক মু াপাচার বলেছ, তা বুঝেত পারিছ না।
আমার ধারণা  পেণ র দাম কম দিখেয়  আ ডার ইনভেয়িসংেয়  মু াপাচােরর ে  সাধারণত তা  ি ডর
মাধ েম পিরেশাধ হেত পাের। এটার আেরা িবশদ অ স ান দরকার। এ ে   গােয় ার পিরবেত
অ  সং ার মাধ েম তদ  করা যেত পাের।’

এ  িবষেয়  এনিবআর  িকংবা   গােয় া  ও  তদ  অিধদ েরর  কউ  কথা  বলেত  রািজ  হনিন।  তেব
এনিবআেরর সােবক সদ  ও কা মস কমকতা আব ল মা ান পােটায়ারী কােলর ক েক বেলন, সাধারণত
পেণ র দাম কম দিখেয় মু া পাচার হয় অ  পেণ র দায় পিরেশােধর জ । িবেশষ কের বিশ দােমর
পেণ র দায় শাধ করা হয় এভােব। পের ব াংিকং চ ােনেলর বাইের ি ডর মাধ েম টাকাটা পাঠােনা হয়।
িময়ানমার থেক পঁয়াজ আমদািনর ে ও এ রকম ঘটনা ঘেট থাকেত পাের। তেব  গােয় া এর
উ তর তদ  কের সিত কাের কারা জিড়ত তােদর বর করেত পাের। িতিন মেন কেরন, একমা  ব াংকই
এভােব মু াপাচার ব  করেত পাের। তারা  যখন এলিস খােল তখন পেণ র সিত কার দাম যাচাই কের
এলিস খলুেত পাের। তারা এটা কের না বেলই য যমন ই া দাম দিখেয় এলিস খােল এবং মু া পাচার
কের।

িতেবদন বলেছ, চলিত বছেরর আগ , সে র, অে াবর ও নেভ র—এই চার মােস িময়ানমার থেক
মাট ৩৪ হাজার ৮৬১ টন পঁয়াজ আমদািন হেয় আেস। এর মেধ  আগ  থেক অে াবর িতন মােস আেস

২১ হাজার ৯২৯ টন পঁয়াজ। এসব পঁয়ােজর িত কিজেত গেড় ৩৮ টাকা পাচার হয়। আর নেভ ের
আমদািন হয় ১২ হাজার ৯৩২ টন পঁয়াজ। এসব পঁয়ােজ কিজ িত পাচার হয় ৯১ টাকা। সব িমিলেয়
পাচার হেয়েছ অ ত ২০১ কািট টাকা।

িময়ানমার  থেক  আনা  িত  টন  পঁয়ােজর  দাম  ৫০০  মািকন  ডলার  ঘাষণা  করেলও  কৃতপে
আমদািনকারকরা িত টন এক হাজার ২০০ ডলাের য় কেরেছন। অথাৎ িত টন পঁয়াজ েয় ায় ৭০০
ডলার আ ডারইনভেয়িসং কেরেছন। ফেল িময়ানমার থেক আমদািনকারকরা পঁয়ােজর আমদািন মূল  ৪৪
টাকা  কিজ  দখােলও  বাজাের  ১২০  টাকা  কিজ  দের  িব য়  হয়।  এই  আ ডারইনভেয়িসংেয়র  টাকা
আমদািনকারকরা ব াংিকং চ ােনেলর বাইের ি ড ও মািন ল ডািরং কের পািঠেয়েছন বেল মেন করেছ 
গােয় া।  সং ািট  এর  িবশদ  অ স ােনর  জ  এনিবআেরর  অ মিত  চেয়েছ  িতেবদেন।  তারা

অ স ােনর সূ  ধের জানায়, আমদািনকারকরা  পঁয়ােজর কিজ িত দাম যখন ৪৪ টাকা কিজ দখান,
তখন িময়ানমােরর বাজােরই এসব পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ১২০ থেক ১৫০ টাকায়।

িতেবদন থেক আেরা জানা যায়, বাংলােদেশর মাট পঁয়ােজর চািহদা ২৪ লাখ টন। এ বছর উৎপাদন হয়
২৩ লাখ ৩০ হাজার টন। চলিত বছেরর ১৮ নেভ র পয  আমদািন হয় সাত লাখ ৮০ হাজার টন। উৎপাদন
ও আমদািন িমিলেয় দেশ পঁয়ােজর সরবরাহ িছল ৩১ লাখ ই হাজার টন। এর একিট অংশ পেচ নে  হেয়
যায়। তেব  গােয় ার অ স ান বলেছ, ২০১৭ ও ২০১৮ সােলর চেয় আমদািন কম হেয়েছ বেলই
পঁয়ােজর িকছটুা ঘাটিত হেয়েছ। সং ািটর মেত, আমদািন করা পঁয়ােজর ৯৮.৫৩ শতাংশই আেস ভারত
থেক। সংকেটর পর ভারেতর বাইেরও কেয়কিট দশ থেক আমদািন  হয়। এেত বাঝা যায়, ভারেতর

বাইের  অ  দশ  থেক  পঁয়াজ  আমদািন  অব াহত  রাখেল  দেশ  পঁয়ােজর  দাম  াভািবক  থাকেব।
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িতেবদেন বলা হয়, ১ থেক ১৪ সে র পয  িত কিজ পঁয়াজ ১৭ থেক ৩৪ টাকায় আমদািন হেলও
নেভ ের সেবা  ৭১ টাকা ৮৫ পয়সায় ওেঠ।

ভারেতর র ািন বে র পর িময়ানমার থেক আেস মাট পঁয়ােজর ৬৮ শতাংশ। এ ছাড়া িমসর থেক সােড়
১৫ শতাংশ, চীন থেক ৭ শতাংশ ও তরু  থেক ৬ শতাংশ পঁয়াজ আেস।

 গােয় ার তদ  বলেছ, আমদািনকারকরা মজদু না করেলও ব বসায়ীরা সামিয়ক সমেয়র জ  পঁয়াজ
মজদু কেরেছন। ঢাকার আড়েত সব সময় পাচঁ হাজার টন এবং চ ােমর িবিভ  আড়েত ১০ হাজার টন
পঁয়াজ মজদু থােক। সং ািট জানায়, শীষ  পঁয়াজ আমদািনকারকেদর িজ াসাবােদর সময় ভীিতর কারেণ

যােত বাজার আেরা অি র না হয় স জ  আড়েত আড়েত অিভযান পিরচালনা করা হয়িন। তেব ভিব েত
এনিবআর  অ মিত  িদেল  সং ািট  বাজার  িনয় েণ  কাযকর  পদে প  নওয়ার  াব  িদেয়েছ।
আমদািনকারকরা ভিব েত বাজার ি িতশীল রাখেত ভারেতর বাইের অ  দশ থেক এলিস খেুল পঁয়াজ
আমদািন  করেবন বেল  গােয় ােক আ  কেরেছন। তারঁা  এটাও জানান,  এরই মেধ  তারঁা  যসব
এলিস খুেলেছন,  ওই পঁয়াজও িডেস েরর মাঝামািঝেত আসেব এবং  তারঁা   মুনাফায়  তা  বাজাের
ছাড়েবন।

 গােয় া তােদর তদ  িতেবদেন বশ িকছু পািরশ কেরেছ। তা হেলা পঁয়ােজর উৎপাদন, চািহদা,
আমদািন ইত ািদ পযােলাচনা কের এনিবআর, বািণজ  ম ণালয় ও কৃিষ ম ণালয় সমি তভােব পঁয়ােজর
আমদািন ও সরবরাহ কায ম মিনটর করেব। আমদািনর একক উৎসর পিরবেত িবিভ  উৎস থেক পঁয়াজ
আমদািনেত উ ু  করেত হেব। দশীয়ভােব পঁয়ােজর উৎপাদন বাড়ােত কৃষকেদর উৎসাহ দান ও পঁয়াজ
উৎপাদেন নগদ ভতুিক দয়া যেত পাের। দেশ উৎপািদত বছরব াপী পঁয়াজ সংর েণর জ  সংর ণাগার
াপেনর উেদ াগ িনেত হেব। ভারেতর ওপর িনভরতা কিমেয় মাট আমদািনর অ ত ৫০ শতাংশ অ  উৎস
থেক আমদািনর শত আেরাপ করা এবং আমদািনেত েণাদনা, িবেশষ কের দমু  এলিসর ব ব া, শূ

টলােরে  এলিস,  সরকার  থেক  থাক  বরা  দওয়া  যেত  পাের।  সে র,  অে াবর,  নেভ র  ও
িডেস র—এই চার  মাস  ভারেতর  বাইের  অ  দশ  থেক  পঁয়াজ  আমদািনর  আগাম  ব ব া  নওয়া,
পঁয়ােজর বাজারব ব ােক দ  করেত েয়াজনীয় উেদ াগ নওয়া।

িতেবদেন বলা হয়, য ৪৩ জন শীষ আমদািনকারকেক িজ াসাবাদ করা হয়, তারঁা সারা দেশর মাট এক
হাজার ৮১ জন সরবরাহকারীর কােছ তােঁদর পঁয়াজ িবি  কেরন। এর মেধ  িটএম এ টার াইজ ১২৮ জন,
ফারহা ই টার াশনাল ১৮৮ জন, িরজু িরটু এনআর াইজ ৮৮ জন, সাইফলু এ টার াইজ ৫০ জন, মাইয়া
এ টার াইজ  ৭৪  জন,  শামীম  এ টার াইজ  ৪৪  জন,  গাে ন  এ টার াইজ  ৪১  জন,  বাদাস  ড
ই টার াশনাল ৩৪ জন, ি  এ টার াইজ ৩৯ জনসহ অ রা এক থেক ৩০ জেনর কােছ তােঁদর পঁয়াজ
িবি  কেরন। এসব পঁয়াজ সাধারণত ৫০ থেক ৫৫ কিজর ব ায় আনা হয়। মাট চার ধরেনর তার
কােছ  আমদািনকারকরা  পঁয়াজ  িবি  কেরেছন।  তারঁা  হেলন  লব ের  অবি ত  বচানদার  বা  ানীয়

াকার, ঢাকার ামবাজার ও চ ােমর খাতুনগে র িবিভ  পঁয়ােজর মাকাম ও আড়তদার।

 গােয় া তােদর অ স ােন দেখেছ, পঁয়ােজর ঘাটিতর েযােগ সরবরাহ লাইেন থাকা িবধােভাগী
অসাধু ব বসায়ী, িবেশষ কের ব েরর বচানদার, এেজ ট, আড়তদার ও খুচরা ব বসায়ীরাই পঁয়ােজ অিত
মুনাফা কেরেছন।

 

পয়ঁাজ | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/852672/2019-12-19

3 of 4 12/19/2019 10:50 AM



স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,

ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী 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 মিু 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 : [email protected]
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