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শুল্ক ও কর ররয়োত সুববধো বিক্য় পর্ যোক্ োচিো প্রক্য়োজি 

ড. রমোহোম্মদ আব্দু  মবজদ 

রদক্ের অর্ যিীবতক্ক দ্রুত উন্নয়ক্ির পক্র্ বিক্য় র্োওয়োর জন্য বেল্প খোক্তর ববকোক্ে িোিো ধরক্ির প্রক্ োদিো রদয়ো হক্য় র্োক্ক। রদে স্বোধীি 

হওয়োর পর বেল্প খোত খুবই ভঙ্গুর অবস্থোয় বি । তোই এই খোতক্ক সুরক্ষো রদয়োর জন্য শুল্ক ও কর ররয়োতসহ িোিোভোক্ব আবর্ যক 

প্রক্ োদিো রদয়ো হক্য়বি । তোরই একটি প্রবিয়ো বি  ট্যোক্স হব ক্ড বো শুল্ক িোড় প্রদোি। িতুি বেল্প স্থোপি, ববক্েষ খোত এবং বববভন্ন 

অনুন্নত অঞ্চক্  বেল্প স্থোপক্ির রক্ষক্ে উক্যোক্তোক্দর শুল্ক িোড় রদয়ো হয়। অর্ যনিবতক উন্নয়ক্ির প্রোর্বমক পর্ যোক্য় সোধোর ত এ ধরক্ির 

প্রক্ োদিোমূ ক সুববধো রদয়ো হয়। বকন্তু বোং োক্দে বতযমোক্ি স্বক্ল্পোন্নত রদক্ের তোব কো রর্ক্ক উন্নয়িেী  রদক্ের কোতোক্র উন্নীত হবি। 

এই অবস্থোয় কর ররয়োত বো ঢো োওভোক্ব শুল্ক িোড় প্রদোক্ির ববষয়টি পুিবব যক্বচিোর অবকোে রক্য়ক্ি। কর ররয়োত প্রদোক্ির রক্ষক্ে 

বেল্পগুক্ োর মক্ে আন্তঃপ্রবতক্র্োবিতোর প্রশ্ন এক্স র্োয়। আর একটি প্রশ্নও এখোক্ি গুরুত্বপূ য হক্য় ওক্ে তো হক্ ো বহসোক্বর স্বিতো 

ববষয়টি। সরকোর রর্ কর আহর  কক্র তোর উক্েশ্য র্বদও ‘ররবভবিউ’ কোক্ কেি করো বকন্তু এর আক্রো বকছু  ক্ষয র্োক্ক। রর্মি- 

প্রোইস কক্রো , বরবডবিববউেি, বরক্প্রক্জিক্েেি, স্বিতো, জবোববদবহতো ইতযোবদ। রর্মি- কবিউেোর আমদোবির ওপর র্বদ রকোক্িো 

ধরক্ির ট্যোক্স আক্রোবপত িো র্োক্ক তোহক্  কী হক্ব? রর্ বোক্ক্স কক্র কবিউেোর আিো হক্ি তোর ওপক্র র খো র্োকক্ব কবিউেোর। 

তোহক্  ববমোিবন্দক্র র্োরো দোবয়ত্ব পো ি করক্বি তোরো রসই বোক্স খু ক্বি িো। রর্ক্হতু কবিউেোর আমদোবিক্ত রকোক্িো ধরক্ির ট্যোক্স 

আক্রোবপত রিই তোই কোস্টমক্সর র োকজি রসেো খু ক্ব িো। বকন্তু হয়ক্তো কবিউেোর আমদোবির িোক্ম বমক্ে বডক্লোক্রেি বদক্য় অন্য 

রকোক্িো মো োমো  আিো হক্য়ক্ি। এই প্রতোর ো ধরোর জন্য এক েতোংে হক্ ও ট্যোক্স আক্রোপ করো প্রক্য়োজি। র্বদ সোমোন্যতম ট্যোক্স 

আক্রোবপত র্োকত তোহক্  প্যোক্কে খুক্  রদখোর প্রক্য়োজি হক্তো িো। এই প্রতোর ো তোহক্  ধরো পক্ড় রর্ত। এই ব্যবস্থো রিয়ো হক্  হয়ক্তো 

৪/৫ রকোটি েোকো রোজস্ব আদোয় হক্ব। এেো রকোক্িো ববষয় িয়। বকন্তু কর ফাঁবক রদয়োর রর্ প্রব তো তো ররোধ করো রর্ত। আবম একটি 

উদোহর  বদই। ব ো হক্ ো, সরকোবর কম যকতযোক্দর ববক্দক্ে র্োওয়োর সময় ভ্রম  কর বদক্ত হক্ব িো। কোর  এই েোকো রতো সরকোরই 

পবরক্েোধ করক্বি। বকন্তু রদখো র্োয়, বহু র োক ভুয়ো বজও জোবর কক্র এই সুক্র্োি গ্রহ  করক্ি। আমরো এ ধরক্ির অক্িক ঘেিো উদঘোেি 

কর োম। তখি সরকোর রদখ , আসক্  এই সুক্র্োক্ির অপব্যবহোর হক্ি। তখি ব ো হক্ ো, রর্সব সরকোবর কম যকতযো ববক্দক্ে র্োক্বি 

বতবি ভ্রম  কর বোবদ েোকো পবরক্েোধ করক্বি। বতবি রসই েোকো প্রদোক্ির রবসদ অবফাক্স জমো বদক্  বতবি ব্যবয়ত অর্ য পুিভ যর  

পোক্বি। এক্ত কোজ একটু বোড়ক্ব ঠিকই বকন্তু ববষয়টি স্বিতোর ওপর প্রবতবিত হক্ব। রকউ আর চোইক্ ই ফাঁবক বদক্ত পোরক্ব িো। 

একইভোক্ব আমোক্দর রদক্ের অর্ যিীবত র্খি এবিক্য় র্োক্ি। আমরো র্খি উন্নয়িেী  রদক্ের কোতোক্র উন্নীত হবি তখি ট্যোক্স হব ক্ড 

র্োকো উবচত বকিো তো আমোক্দর রভক্ব রদখো দরকোর। একইভোক্ব রকোক্িো রকোক্িো পক্ের রক্ষক্ে বন্ডওয়যোর হোউস সুববধো বদবি অন্য 

পক্ের রক্ষক্ে এই সুববধো বদবি িো। এক্ত ববষম্য সৃবি হক্ি। র্োরো বক্ন্ডড ওয়যোর হোউস সুববধো ব্যবহোর কক্র ববক্দে রর্ক্ক 

শুল্কমুক্তভোক্ব কঁচোমো  আমদোবি করক্ি তোর েতয বি  এই কঁচোমো  বদক্য় পে উৎপোদি কক্র তো ববক্দক্ে রপ্তোবি করক্ব। বকন্তু রদখো 

র্োক্ি এই সুববধো ব্যবহোর কক্র ববক্দে রর্ক্ক কঁচোমো  আমদোবি কক্র তো বদক্য় পে উৎপোদি কক্র রসই পে সরোসবর ববক্দক্ে রপ্তোবি 

িো কক্র স্থোিীয় বোজোক্র রিক্ড় বদক্ি। বকংবো কঁচোমো ই সরোসবর বোজোক্র পোচোর করক্ি। এক্ত স্থোিীয় উৎপোদিকোরী, র্োরো বক্ন্ডড 

ওয়যোর হোউস সুববধো পোক্ি িো তোরো অসম প্রবতক্র্োবিতোর মুক্খোমুবখ হক্ি। এক সময় বক্ন্ডড ওয়যোর হোউস সুববধো রভোি কক্র 

উৎপোবদত পক্ের রমোড়ক্কর িোক্য় ব ক্খ রদয়োর ব্যবস্থো করো হক্ ো রর্, এই পেটি ‘স্থোিীয় বোজোক্র বববির জন্য িক্হ’ বকন্তু রদখো রি  

রকউ রসই র খো পড়ক্ি িো। বকন্তু বর্বি পেটি বকিক্বি বতবি সস্তোয় পোক্িি বক্  এই পেটিই বকিক্িি। কর ররয়োক্তর রক্ষক্ে এই রর্ 

সমস্যো এেো সহক্জ ররোধ করো র্োক্ি িো। প্রদত্ত সুববধো ব্যবহোক্রর রক্ষক্ে স্বিতোর রর্ সমস্যো তো ররোধ করক্ত হক্ব। রর্ক্হতু ববযমোি 

বোস্তবতোয় এই সুববধোর অপব্যবহোর ররোধ করো র্োক্ি িো তোই এই সুববধো অব্যোহত রোখোর ববষয়টি রভক্ব রদখক্ত হক্ব। অন্যবদক্ক 

স্বিতোর ববষয়টিও প্রশ্নববদ্ধ রর্ক্ক র্োক্ি। কক্রর রর্ বহসোবেো রস বকন্তু রদখোক্ি িো। রর্ক্হতু কর বদক্ি িো, প্রদে যিও করক্ি িো তোই 

তোর প্রোইবসংক্য়র রভতর রসেো ধরক্ি িো। ফাক্  পক্ের ওপর কক্রর রকোক্িো প্রভোব পড়ক্ি িো। বিক্জ কর িো বদক্ ও রস রভোক্তোক্দর 

কোি রর্ক্ক ঠিকই কর আদোয় করক্ি। এক্ত ব্যবসোয়ী  োভবোি হক্ ও সরকোর ক্ষবতগ্রস্ত হক্ি। এখোক্ি স্বিতোর অভোব রদখো বদক্ি। এই 

 োক্ভর েোকো রস অন্যবদক্ক সরোক্িোর রচিো করক্ত পোক্র। কোর  রস র্বদ ওই েোকো রদখোক্ত র্োয় তোহক্  কর ফাঁবক রদয়োর ববষয়টি ধরো 

পক্ড় র্োক্ব। কর অবকোক্ের সুক্র্োি বিক্য় রস  ভযোংে পোচোর করোর সুক্র্োি পোক্ি। র্বদ তোক্ক কর প্রদোি করক্ত হক্তো তোহক্  রসই 



খরক্চর ববষয়টি ব্যক্য়র রভতর রদখোক্ত পোরত। ফাক্  তোর আয়-ব্যক্য়র রক্ষক্ে স্বিতোর সৃবি হক্তো। অর্ যোৎ ব্যবসোক্য়র স্বিতোর রক্ষক্েও 

কর ররয়োত একটি সমস্যো সৃবি কক্র চক্ ক্ি। ধরো র্োক, একটি রসটর, র্োরো পে আমদোবি কক্র তোরো বক্স র্োবি । তোক্দর সহোয়তো 

করোর জন্য এিববআক্রর কোক্ি আক্বদি করো হক্য়বি  ভযোে মওকুক্ফার। এিববআর ভযোে মওকুফা করোর দোবব রমক্ি বিক্য়ক্ি। বকন্তু 

তোরো এমি বকছু েতয বদক্য়ক্ি রর্ েতয পো ি করো খুবই কঠিি। এই েতয মোিো সম্ভব িয়। আর মোিো হক্ ও এক্ত তোরো উদ্বুদ্ধ হক্ব িো। 

এমি বক েতয পবরপো ি হক্ি বকিো তো রদখোর পর্টিও স্বি িয়। কোক্জই অর্ যিীবতক্ক র্বদ প্রবতক্র্োবিতোমূ ক করক্ত হয়, স্বিতো 

আিক্ত হয় তোহক্  এ ধরক্ির কর ররয়োত সুববধো বন্ধ কক্র রদয়ো সমীচীি হক্ত পোক্র। আর রকোক্িো ববষক্য় কর ররয়োক্তর মক্তো সুববধো 

অিন্তকো  ধক্র চ ক্ত পোক্র িো। সোমবয়ক সমক্য়র জন্য এ ধরক্ির সুববধো প্রদোি করো রর্ক্ত পোক্র। বকন্তু যুক্ির পর যুি এেো চ ক্ত 

র্োকক্ব তো হক্ত পোক্র িো। একজি উৎপোদক তোর প্রকৃত ব্যক্য়র পবরমো  স্বিভোক্ব রদখোক। কর র্ো বিধ যোর  করো হয় পে বো দ্রক্ব্যর 

প্রকৃত মূক্ের ওপর। তোই র্বদ কর ররয়োত রদয়ো হয় তোহক্  একজি উৎপোদক তোর পক্ের প্রকৃত উৎপোদি ব্যয় রদখোক্ব িো। রকোক্িো 

খোতক্ক উদ্বুদ্ধ করোর িোক্ম কর ররয়োত রদয়ো হক্  অর্ যিীবতক্ত স্বিতো এবং জবোববদবহতো আসক্ি িো। এই সমস্যো রর্ক্ক উত্তরক্ র পর্ 

খুজঁক্ত ও প্রক্য়োক্ির প্রশ্নটি জরুবর হক্য় রদখো বদক্য়ক্ি। উৎপোদক বিয়মমোবফাক কর প্রদোি করক্ব। প্রবতক্র্োবিতোমূ ক বোজোক্র 

অংেগ্রহ  করক্ব। আবম র্বদ রদবখ কর প্রদোি কক্র ব্যবসোয় করক্ত বিক্য় বতবি অসুববধোয় পড়ক্িি। তোহক্  তোক্ক প্রক্য়োজক্ি ভতুযবক 

প্রদোি করো রর্ক্ত পোক্র। দরকোর হক্  তোক্ক সোববসবডয়োবর মূক্ে র োি রদয়ো রর্ক্ত পোক্র। এেো করো হক্  স্বিতো প্রবতবিত হক্ব। 

কোর  সোববসবড চোইক্ত রিক্  তোক্ক রতো প্রক্য়োজিীয় সব কোিজপে বো ডকুক্মন্ট রদখোক্ত হক্ব। ব্যবসোবয়ক প্রবতিোিক্ক তোর প্রদত্ত 

কক্রর েোকো সোববসবডয়োবর র োি আকোক্র প্রদোি করো রর্ক্ত পোক্র। অক্িক প্রবতিোি আক্ি র্োরো পোটি যর কোি রর্ক্ক ভযোে-ট্যোক্স আক্িই 

বিক্ি তোরপর মো োমো  সোপ্লোই করক্ি। বকন্তু সরকোরক্ক ভযোে রদয়োর সময় তোরো সঠিকভোক্ব তো বদক্ি িো। ফাক্  জিি  সঠিকভোক্ব 

ট্যোক্স-ভযোে বদক্ি। বকন্তু সরকোর তো পোক্ি িো। বকন্তু ব্যবসোয়ীরো  োভবোি হক্িি। তোরো তোক্দর প্রবতিোিক্ক  োভজিক প্রবতিোি 

বহক্সক্ব প্রদে যি করক্ি। বকন্তু তোর এই  োভ রতো সরকোবর কর ফাঁবক রদয়োর মোেক্ম। এক্ক প্রকৃত  োভ ব ো র্োক্ব িো। তোর এ ধরক্ির 

আচরক্ র কোরক্  জিি  ক্ষবতগ্রস্ত হক্ি। রোজস্ব স্বোর্ য ব্যর্ য হক্ি। ক্ষবতগ্রস্ত হক্ি রদক্ের অর্ যিীবত। রদখো র্োক্ি বববভন্ন প্রবতিোক্ির 

কোক্ি এিববআক্রর ববরোে অক্ের েোকো পোওিো রক্য়ক্ি ট্যোক্স বো ভযোে বহক্সক্ব। এসব প্রবতিোি ঠিকই জিিক্ র কোি রর্ক্ক ট্যোক্স এবং 

ভযোক্ের েোকো আদোয় কক্র বিক্ি। বকন্তু রসই আদোয়কৃত েোকো সরকোক্রর কোক্ি জমো বদক্ি িো। এ সমস্যো সমোধোক্ির জন্য এক পর্ যোক্য় 

বডউটি ড্র ব্যোক পদ্ধবত চোলু করো হক্য়বি  ববে^ব্যোংক্কর পরোমক্ে য। এর অর্ য হক্ি তুবম প্রক্য়োজিীয় শুল্ক প্রদোি করক্ব। শুল্ক প্রদোক্ির 

রসই কোিজপে বিক্য় আসক্  সরকোক্রর কোি রর্ক্ক সমপবরমো  েোকো রফারত পোক্ব। বকন্তু রসখোক্িও সমস্যো রদখো রদয়। রদখো রিক্ি, 

প্রবতিোিটি সোধোর  মোনুক্ষর কোি রর্ক্ক ভযোে-ট্যোক্স আদোয় করক্ি। বকন্তু সংবিি দপ্তক্র তো জমো বদক্ি িো বকন্তু এবদক্ক এিববআক্রর 

কোক্ি এক্স প্রতযপ য  চোক্ি। এেো এক ববরোে সমস্যো বহক্সক্ব পবরিব ত হক্ি। এ সমস্যো রর্ক্ক উত্তরক্ র জন্য কর ররয়োত প্রদোি বো 

কর অবকোে প্রদোক্ির ববষয়গুক্ ো ভোক্ োভোক্ব রঢক্  সোজোক্ত হক্ব। র্োক্ত রকউ এসব সুববধোর অপব্যবহোর করক্ত িো পোক্র। রোজস্বিীবত 

হক্ব এ রকম রর্ তুবম বিয়ম রমোতোক্বক কর প্রদোি করক্ব। তোরপর র্বদ রকোক্িো ধরক্ির সমস্যো র্োক্ক তো সরকোর ববক্বচিো করক্ব। 

বকন্তু স্বিতো ও জবোববদবহতোর স্বোক্র্ য কর বদক্তই হক্ব। 

ড. রমোহোম্মদ আব্দু  মবজদ : সরকোক্রর সোক্বক সবচব, এিববআক্রর সোক্বক রচয়োরম্যোি। 

 


