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রাজ  আদায়  বাড়ােত
এবােরর টােগট সানা। এ
খােত  ায়  হাজার কািট
টাকার  রাজ  এখন
সরকােরর  কাষাগাের
জমা  হে  না।  পুেরা
খাতটাই িহসােবর বাইের।
কােলা  টাকার  মেতা
কােলা  (অৈবধ)  সানার
এই  বড়  খাতেক  বধতা
িদেত  সানা  সাদা  করার

েযাগ  দওয়া  হেয়েছ
এবােরর  বােজেট।  চলিত
জুন  মােসর  (বািক  ১০
িদন)  মেধ ই  সরকারেক
ট া  িদেয় কােলা সানা
সাদা  করা  যােব।
এরপরও  সব  কােলা
সানা  সাদা  হেব  না

বেলই সংি েদর ধারণা।

জানা  গেছ,  সানার
পাশাপািশ  ডায়ম ড  বা
হীরার  িদেকও  নজর
িদেয়েছ  জাতীয়  রাজ
বাড (এনিবআর)। দেশ

হীরা  িবি  হে  চরু।
হীরার  অলংকােরর  কদর

েমই  বাড়েছ।  স
েযােগ হীরােকি ক বািণজ ও বেড়েছ। তেব অিধকাংশ ে ই সিঠক িহসােব রাজ  িদেয় এেদেশ হীরা

বা হীরার অলংকার আসেছ না। এর আেগ অিভজাত এক িবপণী িবতান থেক  ফািঁক িদেয় আমদািন
করা িবপুল পিরমাণ হীরার অলংকার জ  করা হেয়িছল। এনিবআেরর ধারণা, এখােত কেঠার নজরদাির
করেল িবপুল অংেকর রাজ  সরকােরর ঘের আসেব। াথিমক ভােব এবছেরর জুন পয  সময় দওয়া
হেয়েছ। পরবতীেত হীরা বা হীরার অলংকােরর অৈবধ আমদািন কেঠারভােব মিনটিরং করা হেব। এখন
চারাই পেথই এ েলা বিশ আসেছ। ি ডর মাধ েম এসেবর মলূ  পিরেশাধ করা হে ।

স ত, বাংলােদেশ সানা,  সানার অলংকার,  হীরা  বা হীরার অলংকােরর পুেরাটাই  িছল অৈবধ উস

  জামাল উ ীন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

া । ব ােগজ েলর আওতায়ও িকছু আসেতা। িবমানব ের সানা ধরা পড়ার ঘটনা হরহােমশাই ঘটেছ।
সানা চারাচালান িনেয় গেবষণাও কম হয়িন। স িত িভ  একিট ঘটনার ি েত অৈবধ সানার িবষয়িট

সামেন চেল আেস। উেদ াগ নওয়া হয় সানার বধ আমদািন িনি ত করার। এলে  একিট আমদািন
নীিতমালা চড়ূা  করা হয়। পাশাপািশ ব ােগজ লেসও িকছু পিরবতন আনা হেয়েছ।

সবেশষ জুন ২০১৯ টােগট িদেয় ব বসায়ীেদর কােছ থাকা অৈবধ সানা-হীরা বধ করার েযাগ দয়
এনিবআর।  পাশাপািশ  করেমলার  মেতা  ণেমলারও  আেয়াজন  করা  হেয়েছ।  ঢাকাসহ  িবভাগীয়
শহর েলােত অ ে য় এসব মলায় ব বসায়ীরা িনেজেদর কােছ থাকা গি ত সানা-হীরার িহসাব িদেবন
এবং িনধািরত হাের কর পিরেশাধ করেবন। ঢাকা এবং চ ােম ২৩ থেক ২৫ জুন এবং অ া  িবভাগীয়
শহের ২৪ থেক ২৫ জুন এই মলা অ ি ত হেব। এেত ভির িত এক হাজার টাকা কর িদেয় সানা ও
সানার অলংকার, ক ােরট িত ছয় হাজার টাকা িদেয় কাট ও পািলশ ◌্ হীরা এবং ভির িত প াশ টাকা

িদেয় রৗপ  বধ করা যােব। মলা ছাড়াও আয়কর অিফেস িগেয় কর পিরেশাধ সােপে  ৩০ জনু পয
এই িবধা পাওয়া যােব।

তেব এই েযাগ ধু িনবি ত ব বসায়ী সিমিতর বধ সদ েদর জ  দওয়া হেয়েছ। ফেল সারােদেশর
সানা  ব বসায়ীরা  এই েযাগ িনেত পারেছন না।  বাংলােদশ জুেয়লাস সিমিতর সদ েদর জ  এই
েযাগ দওয়ায় দেশর ায় ২৫ হাজার সানা ব বসায়ীর কােছ থাকা সানা বধতার েযাগ পাে  না।

কউ কউ বলেছন, এিট কারা ের একিট সিমিতর সদ পদ িনেত ব বসায়ীেদর বাধ  করার শািমল।
সাধারণত ছাট পঁুিজর ব বসায়ীরা এ ধরেনর সংগঠন থেক দেূর থােকন, কারণ সংগঠন করার ে  নানা
িবপি  পাহােত হয়। তােদর মেত, সরকার বসরকাির খাত িবকােশর পে  থেকও এধরেনর িনয় ণ
ব ব ােক সমথন করায় ত  অ েলর ু  সানা  ব বসায়ীরা এ ব বসায় িটেক থাকেত পারেব না।
যখােন হােত-কলেম কাজ িশেখ কউ হয়েতা িনেজই ােম একিট ছা  দাকান খেুল সংসার চালাে ।

তােদর ড লাইেস ,  ভ াট এমনিক কােরা  কােরা  িটআইএনও রেয়েছ।  তারা  এখন অেপ াকৃত বড়
ব বসায়ীেদর পেরা  িনয় েণ চেল যােব। কউ কউ বলেছন, সানা আমদািন নীিতমালা অ যায়ী ওই
সিমিতর সদ পদ না থাকেল আমদািনর অ মিতও িমলেব না। যা মু  বািণেজ র পিরপি ।

আলী আহেমদ নােম ঢাকার একজন ণ ব বসায়ী ইে ফাকেক বেলন, দশব াপী ৩০ থেক ৩৫ হাজার
ণ  ব বসায়ীর  মেধ  বাজুেসর  সদ  ৪০ শতাংেশর  কম।  একজন  ব বসায়ীর  ভ াট  িনব ন,  ড

লাইেস  এবং  িডিস  অিফস  কতৃক  ণ  ব বসােয়র  িডিলং  লাইেস  থাকা  সে ও  কন  তােক  ণ
ব বসায়ীেদর সংগঠন বাজেুসর সদ  হেত হেব?  আবার এখন বাজেুসর সদ  হেত গেলও অেনকেকই
রহ জনক কারেণ সদ পদ িদে  না। ফেল ৩০ জেুনর পর আমােদর মেতা সব ব বসায়ী চারাকারবাির
আর বাজুেসর  সদ রা  হেব  বধ  ণ  ব বসায়ী।  িতিন  অিভেযাগ  কেরন,  ই িট  িনেয়  এনিবআেরর
কমকতােদর সে  কথা বলেত গেল একজন কমকতা তােক বেলন, আপিন চারাচালানকারী। আপনােক
পুিলেশ ধিরেয় দব।

এ  ব াপাের  অথনীিতিবদ  ড.  মহু দ  মাহববু  আলী  ইে ফাকেক  বেলন,  ণ  আমদািন  নীিতমালায়
সংগঠেনর সদ  হওয়ার বাধ বাধকতা একিট ভােলা উেদ াগেক জিটলতায় ফলেত পাের। এই ধরেনর
শত িদেয় ণ বধ করেত আসা ব বসায়ীেদর আটেক রাখার িস া  সিঠক নয়। সরকােরর উিচত হেব সব

ণ ব বসায়ীেক বধ ও িনয়েমর মেধ  আনেত সেবা  সহেযািগতা করা।
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