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বন্ড সুববধার অপব্যবহার ও শুল্ক ফাঁবি 

ববপন্ন দেবি িাগজবিল্প  

মুদ্রণ ও বিল্পল্পর িাল্পজ ব্যবহৃত উন্নত মাল্পের িাগজ এখে উৎপাবেত হল্পে দেল্পিই। অভ্যন্তরীণ বাজাল্পরর পািাপাবি ববল্পেল্পিও যাল্পে 

বাাংলাল্পেল্পির িাগজ। তল্পব দ ারাই িাগল্পজর সল্পে পাল্লা বেল্পে দেল্পির বাজাল্পরই দেিা িঠিে হল্পে পড়ল্পে দেবি িাগল্পজর। রপ্তাবেমুখী 

বিল্পল্পর জন্য বল্পন্ডড ওেযারহাউস ব্যবস্থাে দয শুল্কসুববধা দেওো হে, তা  ল্পল যাে িাগজ দ ারািারবাবরল্পের পল্পিল্পে। এল্পত রাষ্ট্র 

রাজস্ব হারাল্পে, অন্যবেল্পি দেবি িাগজবিল্পল্প ববপুল বববেল্পোগ হুমবির মুল্পখ পল্পড়ল্পে। 

বন্ড সুববধার অপব্যবহার িল্পর শুল্ক ফাঁবি বেল্পে িাগজ ও িাগজ দবাড ড এল্পে অববধভ্াল্পব দেল্পির বাজাল্পর বববি িরাে ববধ 

আমোবেিারিরাও ক্ষবতগ্রস্ত হল্পেে।  

বাাংলাল্পেি দপপার বমলস অযাল্পসাবসল্পেিে (বববপএমএ) সূল্পে জাো যাে, দেল্পি বতডমাল্পে দোে-বড় িাগল্পজর িল আল্পে ১০৬টিরও 

দববি। ওই সব িাগজিল্পল ববশ্বমাল্পের িাগজ উৎপােে হে। এসব িাগজ আন্তজডাবতি প্রবতল্পযাবগতামূলি বাজাল্পরর িাগল্পজর 

সমিক্ষ। এ োড়া দেল্পির বড় বড় বিল্পপ্রবতষ্ঠাে, প্রধােমন্ত্রীর িায ডালে, োঁিিাল, রাল্পষ্ট্রর বববভ্ন্ন বাবহেী ও সব বিক্ষা দবাল্পড ডর জন্য 

স্থােীে িাগজ ব্যবহৃত হল্পে থাল্পি। এত সম্ভাবো থািা সল্পেও বিছু অসাধু ব্যবসােীর দযাগসাজল্পি এই বাজারল্পি অবস্থর িল্পর দতালা 

হল্পে। আইে-শৃঙ্খলা রক্ষািারী বাবহেীল্পিও তারা আমল্পল দেে ো। বরাং দিাল্পো দিাল্পো সমে তাল্পের েেোোে অববধ িাগল্পজর 

বাবণজয হে। 

বববপএমএ সব ব েওল্পিরুল আলম িাল্পলর িণ্ঠল্পি বল্পলে,  লবত অথ ডবেল্পর বাাংলাল্পেল্পির িাগজ ও িাগজজাতীে পণ্য রপ্তাবে িল্পর 

আে হল্পেল্পে দুই দিাটি ডলার বা ১৬৮ দিাটি োিা। এসব িাগজ রপ্তাবে হল্পেল্পে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজয, অল্পেবলোসহ ১০ দথল্পি ১৫টি 

দেল্পি। দিষ হল্পত যাওো এই অথ ডবেল্পর এর প্রবৃবি হল্পেল্পে ৩০ িতাাংি। এ োড়া আমোবে ববিল্প পণ্য বহল্পসল্পব প্রবতবের ববপুল 

পবরমাণ ববল্পেবিি মুদ্রার সাশ্রে িল্পর দেল্পির অথ ডেীবতল্পত গুরুত্বপূণ ড ভূবমিা রাখল্পে দেবি িাগজবিল্প। 

দেল্পি িাগল্পজর বাজার ও  াবহো সম্পল্পিড জােল্পত  াইল্পল বববপএমএ সব ব বল্পলে, দেবি িাগজিল্পলর উৎপােে সক্ষমতা প্রাে েে 

লাখ েে। আর এই  াবহোর দ ল্পেও আড়াই গুণ দববি উৎপােে সক্ষমতা আল্পে। এ োড়া  াবহো িম থািাে এবাং প্রবতল্পযাবগতা 

সক্ষমতাে টিল্পি থািল্পত ো পারাে আল্পরা ৫০টি িাগজিল এরই মল্পে বন্ধ হল্পে দগল্পে। এ খাল্পত বববেল্পোগ প্রাে ৭০ হাজার দিাটি 

োিা। সরাসবর ১৫ লাখ শ্রবমি জবড়ত। এ োড়া পল্পরাক্ষভ্াল্পব ৬০ লাখ দলাি জবড়ত। 

দ ারাই িাগল্পজ ঠাসা েোবাজার : রাজধােীল্পত িাগল্পজর পাইিাবর বাজার পুরাে ঢািার েোবাজাল্পর। এখাল্পে দেল্পি উৎপাবেত ও 

ববধপল্পথ আমোবে িরা িাগল্পজর সল্পে বববি হল্পে শুল্ক ফাঁবি বেল্পে আো িাগজও। গত িবেবার সল্পরজবমল্পে বগল্পে দেখা যাে, 

েোবাজাল্পর সরু গবলল্পত িত িত িাগল্পজর দোিাে। ওই সব দোিাল্পে সাবর সাবর সাবজল্পে রাখা দেবি-ববল্পেবি বববভ্ন্ন িাগজ। উন্নত 

মাল্পের দেবি িাগজ থািল্পলও োম িম হওোে ববল্পেবি িাগল্পজর  াবহো দববি। ববল্পিষ িল্পর দপািাি িারখাোে ব্যবহৃত ববল্পিষ 

টিসুয িাগজ, ডুল্পেক্স দবাড ড, েে-িাব ডে বরল্পিাোড ড (এেবসআর) আে ড িাড ড ইতযাবে। 

সাংবিষ্ট ব্যবসােীরা জাোে, এসব িাগজ িাস্টমল্পস বমথ্যা দ াষণা বেল্পে এবাং আন্ডার-ইেভ্ল্পেবসাং ও বন্ড সুববধার অপব্যবহার িল্পর 

রাল্পতর আঁধাল্পর েোবাজাল্পর সরাসবর িাস্টম দথল্পি রাজধােীর িাগল্পজর বাজাল্পর  ল্পল যাে। দিাল্পো শুল্ক ো থািাে এসব ববল্পেবি 

িাগজ িম োল্পম বাজাল্পর পাওো যাে। 

েবাব ইউসুফ দরাল্পড ইউল্পরিা দেবডাং এল্পজবিল্পত গাজীপুর দথল্পি ইউসুফ আলী এল্পসল্পেে গাল্পম ডল্পের টিসুয িাগজ বিেল্পত। িাে ড, িাবড়, 

টি-িাে ড এসব িাপল্পড় ইোর বহল্পসব এই টিসুয িাগজ ব্যবহার িরা হে। দোিাল্পের ব্যবস্থাপি ইমরাে িাল্পলর িণ্ঠল্পি বল্পলে, এ িাগজ 



দেল্পিও উৎপােে হে; আবার আমোবের মােল্পমও আো হে। তল্পব পণ্য বিেল্পত আসা ইফসুফ বাধা বেল্পে বল্পলে, ‘ভ্াই, দেল্পি এ পণ্য 

উৎপােে হে খুব িম। ফল্পল ববল্পেবি িাগজই আমরা দববি ব্যবহার িবর। আবার োমও িম পাই। বাজাল্পর এসব িাগজ আল্পস 

অববধভ্াল্পব। গাল্পম ডল্পের মাবলিরা িারখাোে ব্যবহাল্পরর োল্পম এল্পে িাগজ অববধভ্াল্পব দখালাবাজাল্পর বববি িল্পর দেে। ফল্পল দেবি 

িাগল্পজর দ ল্পে ববল্পেবি িাগজ ব্যবহার িরা যাে িম োল্পম।’ 

এ ব্যাপাল্পর জােল্পত  াইল্পল দোিাে িম ডিতডা ইমরাে বল্পলে, দেবি টিসুয িাগজ প্রবত বরম ৭৫০ োিাে তাঁরা বববি িল্পরে। আর 

ববল্পেবি টিসুয িাগজ বববি হে ৭০০ োিাে। ফল্পল ববল্পেবিো  ল্পল ৬০ িতাাংি আর ৪০ িতাাংি  ল্পল দেবি িাগজ। এ োড়া ডুল্পেক্স 

িাগজ ও আে ড িাল্পড ডর প্রাে ৮০ িতাাংিই বাইল্পর দথল্পি আল্পস। 

েোবাজাল্পরর এি িাগজ ব্যবসােী োম প্রিাি ো িরার িল্পতড িাল্পলর িণ্ঠল্পি বল্পলে, দেল্পি বতডমাল্পে আন্ডার-ইেভ্ল্পেল্পসর মােল্পম 

ভ্ারল্পতর ডুল্পেক্স দবাড ড আসল্পে বাজাল্পর। এসব িাগজ প্রবত বরম দেবি ৭০ দথল্পি ৭২ হাজার োিা। আর ভ্ারত দথল্পি দ ারাই পল্পথ 

আসা এিই িাগজ বববি হে ৫০ দথল্পি ৫৫ হাজার োিাে। 

দেল্পি এেবসআর িাগজ উৎপােল্পে প্রাে িতভ্াগ স্বোংসম্পূণ ড হল্পলও দমবডিযাল ইকুইপল্পমে ইবসবজ দপপাল্পরর োল্পম বমথ্যা দ াষণা 

বেল্পে অবাল্পধ দখালা বাজাল্পর  ল্পল আসল্পে। দেবি িাগজ প্রবত বরম এি লাখ ৪০ হাজার োিা হল্পলও দ ারাই পল্পথ আসা এই িাগল্পজর 

োম পল্পড় এি লাখ ১০ হাজার োিা। 

এ োড়া ইোেীাং প্যাল্পিবজাংল্পের আড়াল্পল বাজাল্পর সেলাব হল্পে পল্পড়ল্পে দহাোইে বপ্রবোং দপপার। দেবি বিল্পল্পর পয ডাপ্ত সক্ষমতা থািার 

পরও োম িম হওোে দ ারাই িাগল্পজরই িের দববি। দ ারাই এই িাগজ প্রবত েে ৯০ হাজার োিাে পাওো যাে। আর স্থােীেভ্াল্পব 

উৎপাবেত িাগল্পজর োম পল্পড় ৯৫ হাজার োিা।  

আমোবেিারিরাও সাংিল্পে : জাতীে রাজস্ব দবাল্পড ড (এেববআর) অবভ্ল্পযাগ জাবেল্পে বাাংলাল্পেি দপপার ইমল্পপাে ডাস ড অযাল্পসাবসল্পেিে 

বল্পলল্পে, রপ্তাবেমুখী দপািািবিল্পল্পর জন্য বন্ড সুববধাে আো িাগজ ও িাগজ দবাল্পড ড এখে দখালাবাজার সেলাব। দপািািবিল্পল্পর োল্পম 

বেধ ডাবরত গ্রাল্পমর বাইল্পর বেম্ন গ্রাল্পমর িাগজ ও িাগজ দবাড ড আমোবে িল্পর দখালাবাজাল্পর োড়া হল্পে। এল্পত ববধ পল্পথ সরিারল্পি 

বেধ ডাবরত রাজস্ব বেল্পে আমোবে িরা ব্যবসােী ও উল্পযাক্তারা অসম প্রবতল্পযাবগতাে সাংিল্পের মল্পে পড়ল্পেে। 

অযাল্পসাবসল্পেিে সূে মল্পত, ১৯৯৬ সাল্পল বতবর দপািাি বিল্পল্প ব্যবহাল্পরর জন্য বন্ড সুববধাে িাগজ ও িাগজ দবাড ড আমোবে েীবতমালা 

প্রণেে িরা হে। এল্পত শুধু ৩০০ গ্রাম বা তদূর্ধ্ড গ্রাল্পমর িাগজ আমোবের সুল্পযাগ দেওো হে। রপ্তাবেমুখী বিল্পল্প দতমে  াবহো ো 

থািল্পলও ১০০ গ্রাম বা ১৫০ গ্রাল্পমর আে ড দপপার বল্পন্ডড সুববধাভুক্ত িরা হে। সুববধার আড়াল্পল প্রল্পোজল্পের অবতবরক্ত পণ্য আমোবে 

িল্পর দখালাবাজাল্পর বববি িরাে সরিার ববিাল অল্পের রাজস্ব হারাল্পে। আর উচ্চ শুল্ক বেল্পে আমোবে ও ববো শুল্পল্ক আমোবে িরা 

পণ্য দখালাবাজাল্পর বববি িরাে ববধ আমোবেিারিরা সাংিল্পে পল্পড়ল্পে। 

দপপার ইমল্পপাে ডাস ডল্পের োবব, দেবি িাগজ বিল্পল্প োপা ও দলখার িাগজ, বেউজবপ্রে, বমবডো ও লাইোর দপপার, বসগাল্পরে দপপার, 

টিসুয দপপার দবাড ড উৎপাবেত হে। বিন্তু মুদ্রণবিল্পল্পর পািাপাবি দেল্পি ডুল্পেক্স দবাড ড, আে ড দপপার, আে ড িাড ড, িাড ড দবাড ড, সুইবডি দবাড ড, 

দফাবডাং বক্স দবাড ড ও অযাডল্পহবসভ্ দপপাল্পরর ব্যাপি  াবহো থািল্পলও তা উৎপােল্পের বিল্প দববি গল্পড় ওল্পঠবে। এসব পল্পণ্যর ব্যবসােী 

ও আমোবেিারিরা ৬০ িতাাংল্পির দববি শুল্ক বেল্পে আমোবে িল্পরে। বিন্তু দপািািবিল্পল্পর জন্য বন্ড সুববধার অপব্যবহার িল্পর 

শুল্কমুক্তভ্াল্পব আমোবে িরা িাগজ ও িাগজ দবাড ড দিৌিল্পল বাজাল্পর বববি িরা হল্পে। 

এি বহসাল্পব দেখা যাে, ববধ পল্পথ দিাল্পেড ও গ্রাবফি দপপার, ডুল্পেক্স দবাড ড, আে ড িাড ড ও দফাবডাং বক্স ও দসলফ অযাডল্পহবসভ্ দপপার 

দথল্পি ২০১৫-১৬ অথ ডবেল্পর সরিার রাজস্ব দপল্পেল্পে ২৫১ দিাটি ৯৮ লাখ োিা, ২০১৬-১৭ অথ ডবেল্পর ৩০৫ দিাটি ৮০ লাখ োিা আর 

২০১৭-১৮ অথ ডবেল্পর ৩৫৫ দিাটি ৫৪ লাখ োিা। 

এিই সমল্পে বন্ড সুববধার আওতাে আো দিাল্পেড দপপার, িাফে দপপার ও গ্রাবফি দপপার আমোবেল্পত সরিার রাজস্ব পােবে। 

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সাল্পল বতে বেল্পর বতে হাজার ৯৮৮ দিাটি োিার দপপার আমোবে িরা হে। এই আমোবের ববপরীল্পত 

ব্যবসােীরা শুল্ক সুববধা পাে দুই হাজার ৭৭২ দিাটি োিা। অথ ডাৎ প্রবতবের সরিার প্রাে এি হাজার দিাটি োিা রাজস্বববিত হল্পে। 



বন্ড সুববধার বাইল্পর ববধ পল্পথ এই িাগজ আমোবে িরা হল্পল সরিাল্পরর রাজস্ব আল্পরা বাড়ল্পব বল্পল মল্পে িরল্পে বাাংলাল্পেি দপপার 

ইমল্পপাোস ড অযাল্পসাবসল্পেিে। 


