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িনউজি ে টর দাম

কেমেছ আ জািতক বাজাের, বেড়েছ দেশ
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দেশ িনউজি ে টর বাজাের অি রতা চলেছ। সংি  সূ  জািনেয়েছ, বতমােন িব বাজাের িনউজি ে টর
দর কমিতর িদেক থাকেলও দেশর বাজাের বাড়েছ। ানীয় কাগজ উ পাদনকারীরা িসি ডেকেটর মাধ েম
কাগেজর দাম বাড়াে ন বেল অিভেযাগ রেয়েছ। অ  িদেক, ানীয় কাগেজর মানও আ জািতক কাগেজর
মােনর চাইেত অেনক িপিছেয়। ফেল ছাপার সময় চরু কাগজ ন  হে ।  আমদািনকারকরা জািনেয়েছন,
বতমােন ানীয় িনউজি ে টর দর টন িত ৪৫ হাজার টাকা। অথচ এক মাস আেগও দাম িছল ৩৬ হাজার
টাকা।  িতন স ােহর ব বধােন  ানীয় িনউজি ে টর দাম  বেড়েছ টন িত ায় ৯  হাজার টাকা!  িক
আ জািতক  বাজাের  িনউজি ে টর  দর  কমিতর  িদেক।  বতমােন  আ জািতক  বাজাের  ভােলা  মােনর
িনউজি ে টর দর কেম ৫১০ মািকন ডলাের ( ায় ৪২ হাজার টাকা) এেস দািঁড়েয়েছ।

দেশর সংবাদপ  িশ  মলূত িনউজি ে টর ওপর িনভরশীল। ানীয় িনউজি ে টর মানও আমদািনকৃত
িনউজি ে টর মেতা নয়। িক  িনজউি ে টর আমদািনেত অত িধক কর থাকায় আ জািতক বাজাের দর
কম থাকা সে ও আমদািন খরচ বিশ পেড়। সংবাদপ  িশে র জ  আমদািনকৃত িনউজি ে টর বতমান

-কর ায় ৩১ শতাংশ।

পপার ইে াটাস অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত সিফ ল ইসলাম ভরসা ইে ফাকেক বেলন, আমদািনেত
মা ািতির   থাকায় দশীয় কাগেজর িমল মািলকরা একেচিটয়া কারবােরর েযাগ পাে । এছাড়া
ানীয় কাগেজর মান এখেনা আ জািতক কাগেজর মােনর চাইেত অ ত ২০ শতাংশ িপিছেয় রেয়েছ।

এমনিক কােনা  কােনা  কারখানা  মািলক িনেজও িবেদশ থেক কাগজ আমদািন কেরন।  িতিন বেলন,
পপােরর আমদািন  যৗি ক পযােয় নামােনা হেল ব ড িবধার অপব বহার কেম যােব। বািণিজ ক

আমদািন বাড়েব। ফেল বতমােনর চাইেত ায় এক হাজার কািট টাকা বাড়িত রাজ ও আদায় করা স ব
হেব।

সংবাদপে র  মলূ  উপাদান  িনউজি ট।  সংবাদপ  িশে র  মািলকেদর  সংগঠন  নায়াবও  ানীয়
িনউজি ে টর মান িনেয় দীঘিদন ধেরই আপি  জািনেয় আসেছ। স িত বােজট আেলাচনায় নায়ােবর
প  থেক বলা হয়, অত িধক -কর পিরেশাধ কের সংবাদপ  িশে র িটেক থাকা ক কর হেয় পড়েছ।
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