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চারপাশ েণ মাড়ােনা। ি ন  নীলকা মিণর। িকপ ােড রেয়েছ ৪ দশিমক ৭৫ 
ক ারেটর িব পাথর। পুেরা কাঠােমা উ র ইউেরােপর িবেশষ হাডকাট চামড়া ও 
া নাম ধাতুর িমেশল। এ  এক  মাবাইল ফান সট। দাম ায় ৩৫ লাখ টাকা। 

এেতা দািম উপাদােন তির যই মাবাইল ফান সট, তােত নই কােনা ক ােমরা। 
মাইে া  
এসিড মেমাির কাড ব বহার কের বাড়ােনা যায় না ই ারনাল ােরজ। নিকয়া 
াে র ‘ভারটু’ নােমর এই মাবাইল ফান সট র দঘ  ৫ দশিমক ১২ ইি ,  ১ 

দশিমক ৬৫ ইি  এবং পু  শূন  দশিমক ৫১ ইি । িবলাসব ল এই মাবাইল ফােনর 



িবে তা কােনা িবেদিশ িত ান নয়। বাংলােদিশ ব বসায়ীই এর িবে তা। আনা 
হেয়েছ দেশর াহেকর জন ই। এ মাবাইল ফান সটেক িঘের চলেছ তদ । তদ  
চালাে   গােয় া ও তদ  অিধদ র। গােয় ারা বলেছন, মাবাইল র 
আমদািনকারক িত ান লশান মােকেটর ‘ ফান এ েচ ’। িত ান  এ ধরেনর 
একািধক িবলাসব ল মাবাইল ফান সট বাংলােদেশ িনেয় এেসেছ বেল গােয় ােদর 
কােছ তথ  রেয়েছ। মাটা অে র  ফাঁিক িদেয় চারাইপেথ আনা এসব মাবাইল 
িনরাপ ার জন  মিক বেল মেন করেছন তারা। আগামী বৃহ িতবার সংি  
িত ান র মািলক সােরায়ার হায়দারেক এ ব াপাের িজ াসাবােদর জন   
গােয় া ও তদ  অিধদ েরর ধান কাযালেয় তলব করা হেয়েছ। এর আেগ গত 
সামবার রাজধানীর িবিভ  মােকেট অিভযান চািলেয়  গােয় া ও তদ  
অিধদ েরর কমকতারা িবলাসব ল নিকয়া াে র এই ‘ভারটু’সহ ায় ২০০ 
মাবাইল ফান সট জ  কের। ওই অিভযােন অৈবধভােব আনা এক  ানও আটক 
করা হয়। 

 ও গােয় া সূ  জািনেয়েছ, গত সামবার  গােয় া ও তদ  অিধদ র 
একেযােগ লশান, বসু রা িস  মােকট ও ধানমি  এলাকায় অৈবধভােব 
আমদািনকৃত মাবাইল ফান সট আটেক িবেশষ অিভযান চালায়। অিভযােন  
গােয় া কমকতারা ছাড়াও ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ ফাস এবং িব আরিস 
কমকতাগণ উপি ত িছেলন। গাপন সংবােদর িভি েত বসু রা মােকেটর ৯  
দাকান, লশান এিভিনউর ১  ও ধানমি র অরচাড পেয়ে  ১  সহ মাট ১১  
দাকােন এই অিভযান পিরচািলত হয়। অিভযােন চারাইপেথ আনা আইেফান-১০ সহ 
অন ান  িবলাসব ল াে র ায় ২ শতািধক মাবাইল ফান জ  করা হয়। জ কৃত 
এসব াে র মেধ  িছল আইেফান, স ামসাং গ ালাি  এস৮, নিকয়া এ  ৩, 
াকেবির। আটককৃত মাবাইল সট েলার মেধ  আইেফান ১০-১৫ , অন ান  

মেডেলর আইেফান ১১৮ , অ াপল আইপ াড ৮ , স ামসাং ৫৮ , নিকয়া ২ , 
াকেবির ২  এবং নিকয়া ‘ভারটু’ া । যার মাট বাজারমূল  ১ কা  টাকারও 

অিধক। অিভযানকােল লশান মােকেটর ‘ ফান এ েচ ’ িত ােনর শা ম থেক 
সবেচেয় বিশ সংখ ক চারাই মাবাইল ফানেসট উ ার করা হয়। লশান ও 
বসু রা মােকেটর ফান এে েচে র দ’ু টা শা ম থেক মাট ৮৮  দািম সট 



উ ার করা হয়। এছাড়া ‘ ফান এ েচ ’-এর লশােনর শা ম থেক এক  ানও 
জ  করা হয়। িডেজআই াে র আমদািন িনিষ  এই ান র মেডল 
িজএল২০০এ।  
তেব আটক এসব মাবাইল পেণ র মেধ  সবেচেয় আেলাড়ন তির কের িত ান র 
একই শা ম থেক জ  করা ‘ভারটু’ াে র এ ু িসভ মাবাইল ফানেসট । 
কৗতূহল সৃি  করা এই মাবাইল সট  পরী া-িনরী া কের দখা যায়, নিকয়ার 
তির ২৩৮ াম ওজেনর সট র পা েদহ ১৮ ক ােরেটর ণ িদেয় মাড়ােনা। এর 
ি ন  সিলড স াফায়ার বা নীলকা মিণ ি ােলর তির। দুিনয়ার সবেচেয় মূল বান 
ধাতু ডায়মে র পেরই অব ান এই স াফায়ার ি াল বা নীলকা মিণর। ফেল এেত 
কােনা দাগ পেড় না। এর িকপ ােড রেয়েছ ৪ দশিমক ৭৫ ক ােরেটর িব পাথর। 
পুেরা ফান  উ র ইউেরােপর িবেশষ হাডকাট চামড়া ও া নাম ধাতুর িমেশেল 
তির। িবেশষ িণর তােদর ফরমােয়েশর িভি েত তির হওয়া এই ফানেসট  
ইংল াে র সুদ  হ িশ  কািরগর ারা স ূণভােব হােত তির করা। সট র দঘ  ৫ 
দশিমক ১২ ইি , থ ১ দশিমক ৬৫ ইি  এবং শূন  দশিমক ৫১ ইি  পু । তারা 
চাইেল িনেজেদর পছ মেতা রঙ এবং সলাইেয়র নকশার ফরমােয়শও করেত পােরন। 
এই মাবাইল ফান সট স েক আেরা জানা গেছ, একােডিম অ াওয়াড জয়ী সুরিশ ী 
দািরও মািরয়ােনিল এই ফােনর জন  আলাদাভােব এ ু িসভ িরংেটান ও অ ালাট টান 
সুর কেরেছন যা পের িবখ াত ল ন িস িন অেক ার য িশ ীেদর ারা রকড করা 
হয়। তেব আ েয র িবষয় হেলা এেতা মূল বান উপাদান য সেট রেয়েছ, তােত নই 
কােনা ক ােমরা এবং ই ারনাল ােরজ বাড়ােনার জন  কােনা মাইে া এসিড 
মেমাির কাড ব বহার করার অপশন।  গােয় ারা বলেছন, সট  স েক 
িব ািরত তথ  সং হ কের জানা গেছ, এ র মূল  ২৬ হাজার ইউেরা। যা বাংলােদিশ 
টাকায় ায় ৩৫ লাখ।  

 গােয় া ও তদ  অিধদ েরর কমকতারা জািনেয়েছন, আটককৃত এসব পণ  
েয় কাগজপ  দখােত না পারায় ধারণা করা হে  অৈবধপেথ এবং  না িদেয় 

আনা হেয়েছ। িব আরিস আইএমইআই পরী ায় জানা গেছ, এ েলা িনবি ত নয়। 
আর এই িনব ন না থাকার কারেণ িনরাপ া ঝঁুিক রেয়েছ। িব আরিস’র িনব ন না 
থাকার কারেণ এ েলা কােনা সরকাির সং া আইনগতভােব াক করেত পাের না।  



গােয় ােদর ধারণা, আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর নজরদাির এিড়েয় এই সট েলা 
ব বহার কের যেকােনা ধরেনর অপরাধমূলক কমকা  সংঘ ত হেত পাের। এিদেক 
িবলাসব ল ‘ভারটু’ মাবাইল সেটর ব াপাের িব ািরত িজ াসাবাদ করেত ‘ ফান 
এ েচ ’-এর মািলক সেরায়ার হায়দারেক ক গােয় া ও তদ  অিধদ েরর ধান 
কাযালেয় তলব করা হেয়েছ। সং া র মহাপিরচালক (িডিজ) ড. মইনুল খান এ তথ  
িনি ত কেরেছন। িতিন বেলন, িবপুল পিরমাণ  ফাঁিক িদেয় এসব পণ  চারাই 
পেথ আমদািন করা হেয়েছ। মাবাইল এে সিরেজর ওপর ২৬ শতাংশ ভ াট েযাজ । 
স িহেসেব  ফাঁিক হেয়েছ ায় ৯ লাখ ১০ হাজার টাকার। সবেচেয় আশ ার 
িবষয়, এ েলা নাশকতামূলক কমকাে  ব বহােরর স াবনা রেয়েছ। তাই তদে  
িনরাপ া ঝঁুিকর িবষয়  সবেচেয় বিশ  দয়া হে । মইনুল খান জানান, 
ইিতপূেবও িত ান  এ ধরেনর একািধক উ মেূল র মাবাইল এে সিরজ অৈবধপেথ 
আমদািন কেরেছন বেল তারা জানেত পেরেছন।  
 


