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ব  সুিবধার aপ বহাের ধব্ংস েদিশ িশ  

বছের 63111 েকািট টাকার aিনয়ম  
রাজসব্ িত বছের 41111 েকািট টাকার 

ফারজানা লাবনী    

র ািনমুখী িশে র স মতা বাড়ােত ‘ব  সুিবধা’ নােম বত র্মােন িবনা শুে  কাঁচামাল আমদািনর সুেযাগ আেছ। e সুিবধা িদেত িগেয় 
জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র (eনিবআর) তহিবেল eক বছের ায় 41 হাজার েকািট টাকা কম জমা হেয়েছ। eকi সমেয় সরকাির e 
সুিবধার aপ বহার কের aসাধু বসায়ীরা 63 হাজার েকািট টাকার আিথ র্ক aিনয়ম কেরেছ। e aিনয়ম হেয়েছ দুiভােব। eর 
eকিট হেয়েছ প  eেন uৎপাদেন বহার না কের েগাপেন েখালাবাজাের িবি  কের। আেরকিট গুরুতর aিনয়ম হেয়েছ কাঁচামাল 
আমদািন o uৎপািদত প  র ািনেত িম া ত  িদেয় aথ র্ পাচার কের। ব  দুন িতসং া  জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র (eনিবআর) 
তদ  িতেবদেন eসব ত  uেঠ আসেছ। 

আিশর দশেক ƣতির েপাশাক খােতর বসায়ীেদর দািবর মুেখ ব  সুিবধা চালু কের সরকার। 3119 সােলর 37 জুন eনিবআর 
াপন জাির কের ব  সুিবধার পিরিধ বাড়ােনা হয়। বত র্মােন ব  সুিবধায় সুতা, কাপড়, া ার, পিলিথন, শােট র্র কলার, হাতায় 

বহূত শ  কাগজ, আট র্ কাড র্, ডুে  েবাড র্, িমিডয়াম েপপার, লাiনার েপপার, ƣবদুিতয্ক তারসহ িবিভ  ƣবদুয্িতক সর ামািদ, 
সেকট, পিল পাiিলন (িপ.িপ.), িবeিপিপ o aয্াডেহিসভ েটপ, াি ক দানা, রাসায়িনক , রডসহ আেরা িকছু প  আমদািনর 
সুেযাগ আেছ। 

eনিবআর সূ  জানায়, ব  সুিবধায় আমদানীকৃত পে র ৯1 শতাংশi কাপড়, সুতা, কাগজ o াি কজাতীয় প । বত র্মােন সারা 
েদেশ ব  সুিবধা া  সােড় ৯ হাজার িত ােনর মে  aেধ র্েকর েবিশ িত ান ƣতির েপাশাক খােত। শুধু ঢাকা কা মস ব  
কিমশনােরেটর আoতায় থাকা ছয় হাজার 381িট ব  সুিবধা া  িত ােনর মে  চার হাজােরর েবিশ িত ান েপাশাক খােতর। 

বাংলােদশ েট টাiল িমলস aয্ােসািসেয়শেনর (িবিটeমe) সব র্েশষ িহসাব aনুযায়ী, e খােত েদেশ েমাট eক হাজার 475িট 
িত ান আেছ। েদেশর চািহদা িমিটেয় র ািনo করেছ eসব িত ান। েদেশ আট র্ কাড র্, ডুে  েবাড র্, হাড র্ িটসুয্সহ িবিভ  কাগজ 

o কাগজজাতীয় পে র চািহদা বছের 21 লাখ টন। েদেশর শতািধক কাগজ কারখানায় uৎপািদত হে  23 লাখ টন। বত র্মােন 
র ািনমুখী িশে  ায় 71 শতাংশ রাসায়িনক  সরবরাহ করেছ ানীয় িশ । 

আিশর দশেকর বা বতায় ব  সুিবধায় 86 েথেক 91 শতাংশ কাঁচামাল আমদািনর েয়াজন থাকেলo বত র্মােন আমদািনিনভ র্রতা 
কেমেছ বেল মেন কেরন e েপাট র্ার aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর সহসভাপিত েমা. হােতম। িতিন কােলর ক েক বেলন, eকটা 
সময় িনেটর কাপেড়র বড় aংশ ভারত eবং oেভেনর কাপড় চীন েথেক আনা হেতা। eখন েদেশ ফয্াি কস খােত 811-eর েবিশ 
িত ান আেছ। ি িনং িমল আেছ 511-eরo েবিশ। তা ছাড়া েদেশ aেনক কে ািজট িত ান গেড় uেঠেছ। eসব িত ান িশ  

খােতর সুতা-কাপড় চািহদার 91 েথেক 96 শতাংশ কাঁচামাল সরবরােহ স ম। সরকার পয র্া  নীিত সহায়তা িদেল িশে র 
আমদািনিনভ র্রতা কেম আসেব। 

রাজধানীর নয়াবাজার, বংশাল, পুরান ঢাকা, iসলামপুর, হােতম টাoয়ার, uদু র্ েরাড, গাuিছয়া, িনu মােক র্ট, েধালাiখাল, ট ী, 
যা বাড়ী, গুিল ান, চ ােমর বকশীবাজাের ব  সুিবধায় আনা পে র aৈবধ েবচােকনা েবিশ হয়। e কারেণ আমদািনিনভ র্রতা 
কমেলo ব  দুন িত কমেছ না। 

িবিটeমeর সােবক সভাপিত জাহা ীর আল আমীন কােলর ক েক বেলন, ব  সুিবধা না িনেয়i eকi ধরেনর বসা কের িটেক 
আেছ েদেশর েট টাiল খাত। ব  সুিবধার aপ বহাের e খােতর বসা বাধা  হে । 



ব  সুিবধা া  িত ানেক েকােনা রাজসব্ পিরেশাধ করেত না হেলo ব  সুিবধার বাiের থাকা বসায়ীেদর oেভন, েডিনম o িনট 
ফয্াি কস আমদািনেত ৯2.99 শতাংশ, জুট ফয্াি কেস 71.84 শতাংশ, তকৃত কাপড় আমদািনেত 241.92 শতাংশ শু  গুনেত 
হয়। 

শু  েগােয় া তদ  o aিধদ েরর মহাপিরচালক ড. সিহদুল iসলাম কােলর ক েক বেলন, পুরান ঢাকা o ƣতির েপাশাক খােতর 
িকছু বসায়ী িমেল ব  প  েবচােকনায় শ  িসি েকট গেড় তুেলেছ। ƣতির েপাশাক খােতর aসাধু বসায়ীরা ব  সুিবধায় প  
eেন iসলামপুেরর বসায়ী িসি েকেটর কােছ েপৗঁেছ েদয়। e িসি েকট িবিভ  েদাকােন eসব প  িবি  কের েদয়। e ে ে  
ƣতির েপাশাক খােতর বসায়ীেক সাধারণত aি ম মূ  পিরেশাধ করা হেয় থােক। 

রাজধানীর পুরান ঢাকার নয়াবাজার, হােশম টাoয়ারসহ িবিভ  eলাকা ঘুের েদখা যায়, শু মু ভােব আমদািন করা আট র্ েবাড র্, ডুে  
েবাড র্, ি ি ং েপপারসহ িবিভ  কাগজজাতীয় পে র রমরমা aৈবধ বসা চলেছ। েদশীয় িশে  uৎপািদত 311 েথেক 461 
িজeমeেমর িত টন আট র্ েবাড র্ eক লাখ দুi হাজার েথেক eক লাখ পাঁচ হাজার টাকায়, 27 িজeমeেমর হাড র্ িটসুয্ eক লাখ েথেক 
eক লাখ 31 হাজার টাকায়, ডুে  েবাড র্ 73 েথেক 76 হাজার টাকায়, িজeমeেমর সাদা ি ি ং েপপার (কাগজ) 86 েথেক 96 
হাজার টাকায় িবি  হে । aথচ েখালাবাজাের ব  সুিবধায় আনা eকi পিরমােণর eকi ধরেনর আট র্ েবাড র্ 81 েথেক 91 হাজার 
টাকা, হাড র্ িটসুয্ 81 েথেক 91 হাজার টাকায়, ডুে  েবাড র্ 63 েথেক 69 হাজার টাকায়, সাদা ি ি ং েপপার (কাগজ) 71 েথেক 
81 হাজার টাকায় িবি  হে । 

বাংলােদশ েপপার িমলস aয্ােসািসেয়শেনর সিচব নoেশরুল আলম কােলর ক েক বেলন, েদেশ ব  সুিবধায় সবেচেয় েবিশ 
আমদািন হে  কাগজ o কাগজজাতীয় প । লাভ না েরেখ শুধু uৎপাদন েয় েদিশ িত ান প  িবি  করেত বা  হে । eর 
েচেয়o কম দােম িবি  হে  িবনা শুে  আমদানীকৃত eকi ধরেনর প । eভােব েলাকসান গুেন েদশীয় কাগজিশ  িটেক থাকা স ব 
নয়। aথচ ানীয় কাগজকল আমদানীকৃত কাগজজাতীয় পে র পুেরা চািহদা পূরেণ স ম। 

eনিবআর েচয়ার ান েমা. েমাশাররফ েহােসন কােলর ক েক বেলন, ব  সুিবধার aপ বহার কের শি শালী েচiেনর মা েম 
দুন িত করা হে । ব  দুন িত েরােধ eনিবআর সেব র্া  গুরুতব্ িদেয় কাজ করেছ। আগামী বােজেট e িবষেয় িকছু িনেদ র্শনা রাখার 
েচ া করা হে । 

বসায়ীেদর শীষ র্ সংগঠন eফিবিসিসআi সভাপিত সিফuল iসলাম মিহuি ন বেলন, ‘আমরা সৎ বসায়ীরা eকেজাট হেয় ব  
দুন িতর িবরুে  কাজ করিছ। সরকারেক সব র্া কভােব সহেযািগতা করিছ।’ 

 


