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বন্ড সুববধায় অবিয়ে মরালধ প্রথে বড় পদলেপ  

মদড় োলে ৩২ োইলেন্স োেলপন্ড, ৫টি বাবিে 

 

শুল্কমুক্ত সুববধায় পণ্য আেদাবি করলি বন্ড োইলেন্স বিলয়লেি, বকন্তু বেলরর পর বের পণ্য আেদাবি িা কলর বলে আলেি; 

আবার পণ্য আেদাবি করলেও বিয়োনুযায়ী অবিট বরলপাট ট জো বদলেি িা। বন্ড সুববধার এ ধরলির অবিয়লের েলে 

জবড়ি প্রবিষ্ঠালির ববরুলে এবার কল ার অবস্থাি বিলয়লে চট্টগ্রাে বন্ড কাস্টেে। 

এর আলে বন্ড সুববধার অবিয়লের েলে জবড়িলদর ববরুলে পদলেপ বিলেও বন্ড কবেশিার েফে হলি পালরিবি। কারণ 

পদলেপ বিলি মেলে অবিয়েকারীরাই একলজাট হলয় েংবাদ েলেেি কলর। পলর িারাই আবার েরকালরর শীর্ ট পয টালয় 

িদববর কলর কবেশিারলক চাপ প্রলয়াে কলর এবং বদবেও কলর মফোর িবজর রলয়লে। 

বকন্তু বিটোলি এিববআর মচয়ারম্যালির কল ার বিলদ টলশ এবপ্রে মথলক েি মদড় োলে ১০০টি প্রবিষ্ঠালির ফাইে 

িজরদাবরলি এলি ৩২টি প্রবিষ্ঠালির োইলেন্স োেলপন্ড বা স্থবেি করা হলয়লে। এর েলে পাঁচটি প্রবিষ্ঠালির বন্ড োইলেন্স 

বাবিেও কলরলে বন্ড কবেশিালরট। 

জািলি চাইলে চট্টগ্রাে বন্ড কবেশিার মোহােদ আবজজুর রহোি কালের কণ্ঠলক বলেি, ‘এেব প্রবিষ্ঠাি বন্ড সুববধায় 

োইলেন্স বিলয় কাজ িা কলর বলে আলে। আবার কাজ করলেও বিয়বেি অবিট বরলপাট ট জো বদলে িা। তিবর মপাশাক 

বশলের স্বালথ ট আেরা এক বের োড় বদলয়বে বকন্তু িারা সুলযালের অপব্যবহার কলরলে। িাই পাঁচটি প্রবিষ্ঠালির োইলেন্স 

েম্পূণ ট বাবিে করা হলয়লে। জািীয় রাজস্ব মবাি ট কবেশিালরর কল ার বিলদ টলশ বন্ড সুববধার অপব্যবহার মরালধ এই পদলেপ 

মিওয়া হলয়লে।’ 

আবজজুর রহোি বলেি, েিকাে বৃহস্পবিবার একটি প্রবিষ্ঠালির শুিাবিলি অংশ বিলয় মদলেবে, প্রবিষ্ঠািটি ২০০৮ োে 

মথলকই পণ্য আেদাবি-রপ্তাবিলি মিই, অথচ োইলেন্স বিলয় বলে আলে। এলি রপ্তাবিলি রাজস্ব ঝুঁবক তিবর হলে। শুিাবিলি 

ময অবস্থা মদেবে িালি েলি হলে ৩২ প্রবিষ্ঠালির েব কটির োইলেন্স বাবিে হলয় যালব। শুিাবি মশলর্ আোেী েপ্তালহই 

এর ফোফে বেেলব। 

জািা মেলে, চট্টগ্রালে বন্ড সুববধা মপলি োইলেন্স মিওয়া হলয়লে ১৪ হাজার পাঁচ শর েলিা। এর েলে আট শিাবধক 

প্রবিষ্ঠাি তিবর মপাশাক বশলের, বাবক প্রবিষ্ঠাি এলেেবরলজর। মদশীয় উলযাক্তালদর উৎোবহি করলি েরকার প্রলণাদিা 

বহলেলব এই বন্ড সুববধা বদলয় আেলে। মূেি বন্ড সুববধার োেলে কে শুল্ক বকংবা শুল্ক োড়াই এেব পণ্য আেদাবির সুলযাে 

পাি মদশীয় উলযাক্তারা। গুটিকলয়ক প্রবিষ্ঠাি এেব বন্ড সুববধার েদ্ব্যবহার করলেও মববশর ভােই অবিয়লের েলে জবড়ি। 

এর আলে চট্টগ্রালে যিবারই এেব অবিয়লের ববরুলে অবভযাি চাোলিা হলয়লে, িিবারই চক্রটি একলজাট হলয় 

কবেশিালরর ববরুলে েংবাদ েলেেি কলরলে। েরকার ও দলের শীর্ টপয টালয় িদববর কলর চাপ প্রলয়াে কলর কবেশিারলকও 

বদবে করা হলয়লে। বকন্তু এবার জািীয় রাজস্ব মবাি ট মচয়ারম্যাি েরােবর কল ার হলি বোর পর সুফে বেেলে। 

োইলেন্স বাবিলের িাবেকায় থাকা ৩২টি প্রবিষ্ঠালির একটি হলে ববএিবপ মিিা এরশাদ উল্লাহর োবেকািাধীি ম্যাক 

ফযাশি। েিকাে চট্টগ্রাে বন্ড কবেশিালরর কালে শুিাবিলি যাি বিবি বিলজ। 



জািলি চাইলে চট্টগ্রাে মচবারালরর োলবক েহেভাপবি এরশাদ উল্লাহ কালের কণ্ঠলক বলেি, ‘কেপ্লালয়ন্স বিবিি করলি িা 

পারায় আবে বিলজই েয় োে আলে এই োইলেন্স বাবিলের জন্য অনুলরাধ জাবিলয়বে। েিকাে বেলয় ববলদবশ মক্রিা িা 

থাকা, োলকটলটর ওপর কারোিার অনুেবি িা থাকােহ িািা কারলণর কথা বলেবে।’  

বন্ড কবেশিালরট সূত্র েলি, ময ৩২ প্রবিষ্ঠালির অবিয়লের অবভলযালে োইলেন্স স্থবেি করা হলয়লে িার েলে চট্টগ্রালের 

শীর্ টস্থািীয় তিবর মপাশাক রপ্তাবিকারক প্রবিষ্ঠািও রলয়লে অলিক। এগুলো হলে চট্টগ্রাে মদবপাহালড় মেোে ট মকাবহনুর 

অযাপালরেে, েদরঘাট এোকার মেোে ট োেে বি অযাপালরেে, ঈদোহ বিটি মরালির মেোে ট কাবি টভাে ফযাশি, 

ধবিয়াোপাড়া ঠিকািার মেোে ট মেি স্ক্যাি বেবেলটি, মদওয়ািহাট ঠিকািার মেোে ট মববিোে অযাপালরেে, কালুরঘাট 

বববেক বশে এোকার ইেি অযাপালরেে, চান্দোঁও ঠিকািার মেোে ট এএে সুলয়টার ও চান্দোঁও ঠিকািার মেোে ট মেঞ্চুবর 

(প্রা.)। 

এ োড়া রলয়লে, আগ্রাবাদ অযাকলেে মরালির মেোে ট এিজা মটেটাইে, চাক্তাইলয়র রাজাোেীর মেোে ট ইউবিটি ইন্ডাবি 

(বববি), কালুরঘাট বববেক বশেিেরীর মেোে ট ইফলকা োলে টন্টে অযান্ড মটেটাইে বেবেলটি, কালুরঘাট বববেক বশেিেরীর 

বেশি অযাপালরেে ইন্ডাবি, এিালয়ি বাজালরর বিি মেলেে (প্রা.), পটিয়া বববেক বশে এোকার মেোে ট বেংক 

অযাকলেেবরজ, মকইবপলজলি অববস্থি মেোে ট এেওএে আউটবফটাে ট, মদওয়ািহাট বিটি মরালির মেোে ট মফার এইচ 

ইিটিলেটে, ঈদোহ বিটি মরালির মেোে ট বেো োলে টন্টে, কণ টফুেী ইবপলজলির মেোে ট মজিলফাট ট শুজ (বববি), মর্ােশহর 

বশে এোকার মেোে ট ইউলিেলকা ফযাবিকে ওয়যার, অবেলজি মরৌফাবালদর মেোে ট টিলকএে োলে টন্টে বেবেলটি। 

এ োড়া েদরঘালটর মেোে ট মলাবাে মস্পশাোইজি, বন্দরটিোর প্রাইে ফযাশি, কালুরঘালটর মলাবাে অযাপালরেে, চান্দোঁও 

হক োলকটলটর োদোি ইন্টারন্যাশিাে, কালুরঘালটর মোহােদী ইন্টারন্যাশিাে, রাজাোেী চাক্তাই এোকার শ্যারি মচৌধুরী 

অযাপালরেে, বিটি মরাি েিছুরাবালদর মেোে ট মিইবেে মটেটাইে, আরাকাি মরাি চান্দোঁওলয়র মেোে ট আল্লাো ফযাশি, 

বববেক বশে এোকা মফৌজদারহাট ঠিকািার মেোে ট আরএে মিবিে, পুরািি বেজটার মেোে ট োকট ফযাশিওয়যার (প্রা.), 

চান্দোঁও এোকার মেোে ট নূপুর অযাপালরেে এবং মোোইেিাোর মেোে ট ভযািোি ট ফযাশি। 

 


