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কামরুজ্জামান টুটুল, পঞ্চগড় : বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর িদেয় ভারত
েথেক আমদানী করার সময় ১৯০ েমট্িরকটন পচা গম আটেকর েদড় মাস েপিরেয়
েগেলও এখেনা েকান আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কেরনিন কাষ্টমস কতৃপক্ষ
। এ ব্যাপাের বাংলাবান্ধা স্থল বন্দেরর কাষ্টমস কতৃপক্ষ বলেছন
উপেরর িসদ্ধান্েতর অেপক্ষায় রেয়েছন তারা।
বাংলাবান্ধা স্থল বন্দেরর উদ্িভত সংগিনেরাধ েকন্দ্র সূত্ের জানা
েগেছ,এবছেরর ১৭ জানুয়াির তািরেখ নীলফামারী েজলার েমসার্স ইমিতয়াজ
ট্েরডার্স ভারত েথেক ১৯০.১০ েমট্িরক টন গম আমদানী কের। এসময়
উদ্িভত সংগ িনেরাধ েকন্দ্র গমগুেলােত নানা রকম ক্ষিত কারক জীবানু
রেয়েছ বেল আশংকা কের। কেয়কিদেনর মধ্েয তা পরীক্ষা করার জন্য গেমর
েসম্পল ঢাকায় কৃিষ সম্পসারণ অিধদপ্তেরর পরীক্ষাগাের প্েররণ কের।
কৃিষ সম্পসারণ অিধদপ্তেরর উদ্িভত সংঘিনেরাধ উইং গমগুেলােক পচা
এবং ৫ িট ক্ষিতকারক জীবাণু আক্রান্ত বেল জানােনার পর বাংলাবান্ধা
স্থল বন্দেরর উদ্িভত সংগিনেরাধ েকন্দ্র গমগুেলা েফরত েদয়ার জন্য
আমদািনকারক ও সংশ্িলষ্ট িসএন্ডএফ এেজন্টেক িচিঠ েদয়।এরপর কাষ্টমস
কতৃপক্ষ গমগুেলােক আটক েদখােলও আমদানীকারক বা সংশ্িলষ্ট িসএন্ড
এফ এেজন্েটর িবরুদ্েধ েকান ব্যবস্থা গ্রহণ কেরনিন। গমগুেলা েফরত
েদয়ারও উদ্েযাগ েনয়া হয়িন। আটককৃত গমগুেলা এখেনা ওয়্যার হাউেজ
থাকার কারেণ জীবাণু ছিড়েয় পড়ার আশংকা করেছন অেনেক। এেত ঐ স্থল
বন্দেরর সােথ সংশ্িলষ্ট আমদািন ও রপ্তািনকারকেদর মধ্েয নানা
প্রশ্ন
েদখা
িদেয়েছ
।

নাম েগাপন রাখার শর্েত এক আমদানী কারক বেলন, উপের লিবং চলেছ ।
গমগুেলা ছািড়েয় েনয়ার েচষ্টা চলেছ । হয়েতা েছেড় েদেব। অন্যিদেক
আমদানী কারক েমসার্স ইমিতয়াজ ট্েরডার্স এর পক্েষ িসএন্ড এফ
এেজন্ট ও িসএন্ড এফ এেসািসেয়শেনর সভাপিত নািহরুল ইসলাম গণমাধ্যম
কর্মীেদর উদ্েদশ্েয বেলন েকান িনউজ করেত পারেবন না । েকান িনউজ
হেবনা। অনুসন্ধােন জানা যায় নািহরুল ইসলাম এর আেগ ২০১৬ সােল
হািবব ইন্টারন্যাশনাল এর প্েরাপাইটার িহেসেব কাজ করেতন। এসময়
ভূয়া এলিসর মাধ্যেম ১১ েকািট টাকার ভারতীয় কটন তুলা আমদানী করার
সময় ধরা পের। পের তার লাইেসন্স বািতল করা হয় । মামলাও চলমান
রেয়েছ। বর্তমােন িতিন েসতু ইন্টারন্যাশনাল নােম আেরকিট িসএন্ডএফ
লাইেসন্স ব্যবহার কের এই বন্দের কাজ করেছন।
এ ব্যাপাের বাংলাবান্ধা স্থল বন্দেরর রাজস্ব কর্মকর্তা জািকর
েহােসন তােহর (কাজল) িনউজিবিড৭১েক জানান, িবষয়িট উপেড় জানােনা
হেয়েছ। িনর্েদশনা েপেলই ব্যবস্থা েনয়া হেব।
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