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বন্ড চুরিতে িাজস্ব ক্ষরে হতব এক লাখ ককাটি টাকা 

 

রবশ্ববাজাতি প্ররেত ারিোি সক্ষমো বাড়াতনাি জন্য ১৯৬৯ সাতলি কাস্টমস আইতনি আওোয় িপ্তারনমুখী খােতক বতন্ডড ওয়যািহাউস বা বন্ড 

সুরবধা কেওয়া আতে। এতে ককাতনা শুল্ক োড়াই কাঁচামাল আমোরনি সুত াি কেতয়তে কেতেি িপ্তারন খাে। েেত একটাই, এ কাঁচামাতল তেরি েণ্য 

পুতিাটাই িপ্তারন কিতে হতব। এ সুরবধাি সবতচতয় বড় উেকািত ািী তেরি কোোক খাে। িপ্তারনি রবকাতে এ সুরবধা চালু কিতে রিতয় সিকািতক 

বেতি ৩০ হাজাি ককাটি টাকাি িাজস্ব োড় রেতে হতে। আি এই সুরবধাি অেব্যবহাি কতি এক কেরিি অসাধু ব্যবসায়ী বেতি ক  েরিমাি শুল্ক 

ফাঁরক রেতে, োি েরিমাি হতব ৫২ হাজাি ককাটি টাকা,  া আিামী বেিগুতলাতে এক লাখ ককাটি টাকা োরড়তয়  াওয়াি আেঙ্কা িতয়তে। 

িাজস্ব খাতে পুকুিচুরি োড়াও বন্ড সুরবধায় আনা কােড়, কািজসহ রবর ন্ন উেকিি কখালাবাজাতি রবরি হতে কখালাখুরল াতবই। এতে রবেন্ন হতে 

কেরে কািজ, কােড়, প্লারস্টক রেল্প। ক্ষরে্রস্ত  হতে বারিরজযক আমোরনকািকিা। 

ব্যবসায়ীিা কতয়ক বেি ধতিই বন্ড সুরবধাি অেব্যবহাি বতেি জন্য কা তকি ব্যবস্থা ্রসহতিি োরব জারনতয় আসতে জােীয় িাজস্ব কবাতড তি 

(এনরবআি) কাতে। প্ররেবেি বাতজতটি আতি োতেি এ োরব আতিা কজািাতলা হয়। এনরবআি কেতক কত াি েেতক্ষতেি প্ররে্রুতরে কেওয়া হতলও 

কা তে রকছু অর  ান, েণ্যতবাঝাই ট্রাক জব্দ, বন্ড লাইতসন্স স্থরিে ও মামলা োতয়তিি মতেই সীরমে োকতে োতেি কা তিম। একরেতক লাইতসন্স 

বারেল হয়, অন্যরেতক নতুন লাইতসন্সও কেওয়া হতে। মামলা হতলও ককউ ক্রসপ্তাি হয় না। মামলা রনষ্পরি হয় না সহতজ, োওনা শুল্কও আোয় হয় 

না। 

ফতল বন্ড সুরবধাি অেব্যবহাি োমতে না। বতন্ডি সবতচতয় বড় উেকািত ািী কোোক খাে। েতব এি অেব্যবহাতিি োয় রনতে না তেরি কোোক ও 

এই রেতল্পি সহত ািী প্যাতকরজিং ও অযাকতসসরিজ রেল্প। জনবল সিংকতটি কোহাই রেতে কাস্টমস বন্ড করমেনাতিট। এনরবআতিি এ প্ররেষ্ঠান বন্ড 

লাইতসন্স প্রোন কতি। বন্ড সুরবধায় আনা কাঁচামাল িপ্তারনমুখী রেতল্প ব্যবহাি রনরিে কিাি োরয়ত্ব োতেিই। 

কোোক খাতে কােড়সহ কী েরিমাি কাঁচামাল আমোরন কিতে হতব োি প্রকৃে রহসাব কনই বন্ড করমেনাতিতটি কাতে। কী েরিমাি কাঁচামাল 

লািতব ো রনধ তািি কতি ইউটিলাইতজেন রডক্লাতিেন (ইউরড) প্রোন কতি তেরি কোোক খাতেি সিংি ন রবরজএমইএ। অযাকতসসরিতজি 

কাঁচামাতলি েরিমাি রনরূেি কতি ইউটিলাইতজেন োিরমেন (ইউরে) কেয় প্লারস্টক খাতেি সিংি ন রবরেরজএমইএ। এতেি কেওয়া েথ্য  াচাইতয়ি 

সক্ষমো কনই বন্ড করমেনাতিতটি। ফতল িপ্তারনি নাতম কী েরিমাি কােড়, কািজ বা প্লারস্টক কাঁচামাল আসতে, কসগুতলা কািখানায় আতেৌ 

ব্যবহাি কিা হতে রক না, কখালা বাজাতি কী েরিমাি  াতে োি সঠিক েথ্য কনই কাতিা কাতে।  

ব্যািংতক ঋিেত্র (এলরস) খুতল বতন্ডি মালামাল আমোরনি কলনতেন কিতে হয়। এ প্ররিয়ায়ও স্বেো রনরিে কিা  ায়রন।  

সিংরিষ্ট ব্যরিতেি মতে, সিকারি রবর ন্ন প্ররেষ্ঠাতনি সক্ষমোি অ াতব বতন্ড অরনয়ম-দুনীরে বতে কা তকি েেতক্ষে কনওয়া সম্ভব হতে না। এনরবআিসহ রবর ন্ন 

সিকারি সিংস্থাি অর  াতন েতণ্যি রকছু চালান ধিা েড়তলও বন্ড দুনীরেি কহাোিা আড়াতল োকতে।   

বা্ত তব অর্ত ত্বহীন রকন্তু কািতজ-কলতম কািখানাি নাম কেরখতয় রবনা শুতল্ক বতন্ড েণ্য আমোরন কতি কখালাবাজাতি রবরি কতি কেওয়া হতে। একসময় উৎোেতন 

রেল এখন কনই, এমন কািখানাি নাম ব্যবহাি কতিও বন্ড দুনীরে হতয়তে। েেন্তকাতল এসব কািখানাি মারলতকি নাম ও েরিচয় খু ুঁজতে রিতয় কহাঁচট কখতয়তে 

এনরবআি। অল্প কতয়কজনতক রচরিে কিা সম্ভব হতলও কবরেি  াি কক্ষতত্র জাল কািজেত্র ব্যবহাি কতি বেতিি েি বেি এসব দুনীরে চলতে। 

অর  াতন অরনয়ম ধিা েড়তল বন্ড লাইতসন্স বারেল হয়। আবাি নতুন নাতম লাইতসন্স প্রোন কিা হয়। এ প্ররিয়া চলতে োতক। িে জানুয়ারি কেতক ১৮ জুন ে তন্ত 

২২৮টি অর্ত ত্বহীন ও অকা তকি প্ররেষ্ঠান রচরিে কতিতে ঢাকা কাস্টমস বন্ড করমেনাি। আবাি িে রেন মাতস ৪২টি নতুন লাইতসন্স কেওয়া হতয়তে।  



কখাঁজ রনতয় জানা  ায়, বন্ড দুনীরেতে জরড়তয় আতে বড় রকছু ব্যবসাপ্ররেষ্ঠান,  াতেি িপ্তারন খাে োড়া অন্য ব্যবসা আতে। োিা রনতজতেি রবশ্ব্ত  কলাকতক রবর ন্ন 

প্ররেষ্ঠাতনি মারলক সারজতয় এ অেকম ত কিতে। 

শুল্ক কিাতয়ন্দা ও েেন্ত অরধেপ্ততিি মহােরিচালক ড. সরহদুল ইসলাম কাতলি কণ্ঠতক বতলন, ‘রবর ন্ন  ককৌেতল বন্ড দুনীরে হতে। এিা েরিোলী চি।’ সািা কেতে 

বন্ড সুরবধাপ্রাপ্ত প্ররেষ্ঠাতনি সিংখ্যা প্রায় েয় হাজাি ৮০৯টি। এসব প্ররেষ্ঠান কেখাতোনাি জন্য মাত্র দুজন বন্ড করমেনাি আতেন। নাম প্রকাে না কিাি েতেত 

এনরবআতিি এক ঊর্ধ্তেন কম তকেতা কাতলি কণ্ঠতক বতলন, ‘মাত্র দুজন বন্ড করমেনাতিি আওোয় ৩০০-এি মতো কলাক কম তিে। এে অল্প কলাকবল রেতয় সািা 

কেতেি বন্ড দুনীরে নজিোরি কিা সম্ভব নয়।’ 

বন্ড করমেনাতিট একটি ঢাকায়, অন্যটি চট্ট্রসাতম। ঢাকা কাস্টমস বন্ড করমেনাি হুমায়ুন কবীি কাতলি কণ্ঠতক বতলন, ‘আমতেি কলাকবতলি স্বল্পো অল্প সমতয় 

কাটিতয় ও াি কচষ্টা কিরে। আরম এ েপ্ততি ক ািোতনি েি বন্ড কা তিম নজিোরিতে আতিা কজাি রেতয়রে। অর  ান চলমান িতয়তে।’ 

ব্যবসায়ীতেি োরবি মুতখ বন্ড অতটাতমেতনি উতযাি রনতয়রেল এনরবআি। িে মাচ ত মাতস এনরবআি কেতক বলা হতয়রেল, এ রবষতয় োতেি িতবষিাি কাজ কেষ। 

অন্যান্য কেতে বন্ড ব্যবস্থােনা মূল্যায়ন কতি েিামে ত কেওয়াি জন্য একটি আইটি ফাম ততক োরয়ত্ব কেওয়া হতয়রেল। এিেি আি অ্রসিরেি কো জানা  ায়রন। 

চলরে বাতজতট আয়কি আোতয়ি জন্য কি অঞ্চল রিগুি কিা, প্ররে উেতজলায় কি অরফস স্থােন, নতুন  যাট আইন বা্ত বায়তন ১০ হাজাি েরুি স্নােক 

রনতয়ািসহ নানা আতয়াজতনি কো োকতলও বন্ড করমেনাতিতটি জনবল বাড়াতনাি ককাতনা কো কনই। 

অতনক রেন কেতক আমোরন-িপ্তারনসিংিান্ত কা তিম অনলাইতন েরিচালনাি উতযাি রনতলও ো এখতনা সম্পূি ত বা্ত বারয়ে হয়রন। রমথ্যা েতথ্য েণ্য আমোরন-

িপ্তারন বতে স্ক্যারনিং  ন্ত্র ব্যবহাতিি রনতে তে শুধু প্র্ত ারবে বাতজতট অন্তর্ভ তি কিা হতয়তে। কতব এ েেতক্ষে বা্ত বারয়ে হতব োি সুস্পষ্ট রনতে তেনা কনই। 

ব্যবসায়ী কনো এফরবরসআইতয়ি সাতবক স ােরে সরফউল ইসলাম (মরহউরিন) কাতলি কণ্ঠতক বতলন, ‘বন্ড দুনীরে অসাধু ব্যবসায়ীি একাি েতক্ষ কিা সম্ভব নয়। 

অননরেক সুরবধা রনতয় এ দুনীরে কিতে ব্যািংক ও এনরবআতিি ককাতনা না ককাতনা অসাধু কম তকেতা-কম তচািী সহত ারিো কিতে। োই বন্ড দুনীরে বতে অসাধু 

ব্যবসায়ীতেি ওেি নজিোরিি োোোরে ব্যািংক ও এনরবআতিি অসাধু কম তকেতাতেি ওেিও সমান নজিোরি কিতে হতব।’ রেরন আতিা বতলন, ‘ককউ  াতে 

রমথ্যা েতথ্য বন্ড সুরবধা রনতে না োতি এ জন্য আমিা ব্যবসায়ী সিংি ন কেতক নজিোরি বারড়তয়রে। এ োড়া ককাতনা প্ররেষ্ঠাতনি বন্ড দুনীরে কিাি েথ্য োওয়া 

কিতল োতক আমিা বয়কতটি রসদ্ধান্ত রনতয়রে।’ 

বািংলাতেে িপ্তারনকািক সরমরেি স ােরে সালাম মুতে তেী কাতলি কণ্ঠতক বতলন, ‘প্রকৃে ব্যবসায়ীিা বন্ড দুনীরে কতি না। কেতেি েত্রুিা এ দুনীরেতে জরড়ে। 

এতেি দৃষ্টান্তমূলক োর্ত  কেওয়া প্রতয়াজন। এ কাতজ এনরবআতিি সক্ষমো বাড়াতে হতব।’ 

এনরবআি কচয়ািম্যান কমা. কমাোিিফ কহাতসন ভ ুঁইয়া কাতলি কণ্ঠতক বতলন, ‘দুনীরেবাজিা রবর ন্ন ককৌেতল বতন্ডি অেব্যবহাি কিতে। এতে কেরে রেল্প ক্ষরে্রস্ত  

হতে। এ কাতজ ককাতনা অসাধু কম তকেতা-কম তচািী সহত ারিো কতিতে—প্রমাি োওয়া কিতল অসাধু ব্যবসায়ীতেি োোোরে োতেিও দৃষ্টান্তমূলক োর্ত  কেওয়া 

হতব। এনরবআতিি অর  ান আতিা কজািোি কিা হতে। কলাকবতলি সিংকট দূি কিতে এবিং বতন্ডি সব কাতজ দ্রুে প্রযুরি ব্যবহাতিি কচষ্টা কিা হতে।’ 

বন্ড অেব্যবহািকািীতেি কাতে দৃশ্যে অসহায় বন্ড করমেনাতিট ও শুল্ক কিাতয়ন্দা অরধেপ্তি। এনরবআি কেতক বন্ড দুনীরে বতে েরিচারলে অর  ান কবরেি  াি 

সময় েণ্য ও েণ্য বহনকািী েরিবহন আটতকই সীমাবদ্ধ োতক। মূল অেিাধীতক ধিা সম্ভব হয় না। বন্ড দুনীরেবাজ িডফাোিিা এে েরিোলী ক  োতেি েতলি 

কলাকতেি ধিতে কিতল অর  ান েরিচালনাকািী এনরবআি কম তকেতাতেি মািধি কতি োরড়তয় কেওয়াি নরজিও আতে। 

অর  াতন বন্ড দুনীরেতে জরড়ে প্ররেষ্ঠান রচরিে কিাি েি প্রােরমক েেতন্ত রনরিে হতয় চূড়ান্ত েেতন্ত  াওয়া হয়। এ কক্ষতত্র ে তাপ্ত েথ্য-প্রমাি সিং্রসহ কতি 

মামলা ে তন্ত সময় কলতি  ায় েয় মাস কেতক োিও কবরে। এিেি কবরেি  াি মামলা রবর ন্ন ধাে োি হতয় আরেল রব াি ে তন্ত কেৌুঁোতে োি হতয়  ায় কতয়ক 

বেি। এি মতে বন্ড দুনীরেবাজিা নতুন ব্যরিতেি নাতম নতুন প্ররেষ্ঠান খুতল আবািও বন্ড দুনীরে চালাতে োতক। 

এনরবআি সূত্র জানায়, বন্ড দুনীরেতে চূড়ান্ত োর্ত  রহতসতব লাইতসন্স স্থায়ী াতব বারেল এবিং জরিমানা ও োওনা িাজস্ব আোয় কিা হয়। েতব প্রােরমক াতব 

অর যুি হতলই সামরয়ক াতব ব্যবসা রচরিেকিি নম্বি (রবন) লক কিা হয়। এতে ওই প্ররেষ্ঠান আি আমোরন-িপ্তারন কিতে োতি না। বন্ড মামলা কিাি কচতয় 

রবন লক, োওনা আোয় ও জরিমানা কবরে কিা হয়। 

এ ে তন্ত মামলাি সিংখ্যা ৫১৪টি। এসব মামলায় জরড়ে িাজস্ব রেন হাজাি ৬৪২ ককাটি ৬৫ লাখ টাকা। বন্ড দুনীরেতে জরড়ে োকাি োতয় এ ে তন্ত কাউতক ক্রসপ্তাি 

কিা হয়রন। কফৌজোরি মামলা হতল ক্রসপ্তাি কিা হয়। রকন্তু বন্ড দুনীরেতে কাস্টমস আইতন মামলা কিা হয়। কফৌজোরি নয়। 

  

 


