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িন মােনর কাগেজ পাঠ বই মু ণ

সরকার রাজ  হারাে  কািট কািট টাকা

বছেরর থম িদন সব িশ াথীর হােত িবনামূেল র পাঠ বই তেুল দওয়া সরকােরর অ তম অজন। িক
িন মােনর কাগেজ মু ণ করা হে  বিশর ভাগ পাঠ বই। কাগেজর িজএসএম, াি ং ফ া র, াইটেনস
অেনক িকছইু িঠক থাকেছ না। এেত সরকােরর ল  ব াহত হওয়ার পাশাপািশ বছেরর অেধক সময় পার
হেত না হেতই িছেঁড় যাে  পাঠ বই। বাংলােদশ া ডাডস অ া ড টি ং ইনি িটউশন (িবএসিটআই)-এর
সনদিবহীন এসব কাগজ িদেয় পাঠ বই ছািপেয় সরকার বছের কািট কািট টাকার রাজ ও হারাে । ২০২০
িশ াবেষর জ  াক- াথিমক, াথিমক, ইবেতদািয়,  মাধ িমক, দািখল ও ভােকশনাল েরর জ  ৩৫
কািট ৪৫ লাখ ৯৫ হাজার ৭৭২িট বই ছাপেছ জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিসিটিব)। এসব বই

আগামী বছেরর থম িদন ৪ কািট ৩৭ লাখ িশ াথীর হােত তেুল দওয়া হেব।

জানা যায়, পাঠ পু ক মু েণর জ  এনিসিটিব দরপে র মাধ েম কাগজ িকেন মু ণকারীেদর সরবরাহ কের।
আবার কাগজসহ পাঠ পু ক মু ণ, বাধঁাই ও সরবরােহর জ  মু ণ িত ােনর কােছ দরপ  আ ান করা
হয়। বা েব দখা যায়, িট ে ই সবসময় দরপে  বিণত িসিফেকশন অ যায়ী মানস ত কাগেজ বই
ছাপােনা  হয়  না।  সূ  জানান,  িত  বছরই  এনিসিটিবর  দরপে র  িবপরীেত  িকছু  অসাধু  িত ান  ও
িবএসিটআই মানসনদিবহীন িন মােনর িমল কাগজ সরবরাহ করেছ। আর এ কাগেজ িবদ মান বাজারদর ও
এনিসিটিবর া িলত দেরর তলুনায় অেনক কম দর দান কের মানহীন পাঠ পু ক মু ণ কের চলেছ িকছু

িত ান।  িবএসিটআই আইন-২০১৮  অ সাের,  লখা  ও  ছাপার  কাগজ পণ িট  সংি  বাংলােদশ মান
(িবিডএস ৪০৫:২০১২) অ যায়ী ল াবেরটিরেত পরী া-িনরী া কের মানসনদ হণপূবক িব য়, িবতরণ ও
বাজারজাত করা বাধ তামূলক। িক  সব কাগজ উৎপাদনকারী িমল ওই আইন মেন ব বসা পিরচালনা করেছ
না। এ ব াপাের বার বার িবএসিটআই কতকৃ এনিসিটিবেক সরকাির আইন মেন চলার তািগদ দওয়া হেলও
তারা মানেছন না। সবেশষ ২ এি ল িবএসিটআই থেক িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর
িসিনয়র সিচব এবং াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র সিচব বরাবর প  দওয়া হয়। সখােন বলা হয়, দেশ
বতমােন  ১০৬িট পপার িমল  থাকেলও মা  ১৮িট িমল  িবএসিটআইর মানসনদ িনেয়েছ;  যারা  িনয়িমত
সরকাির রাজ  দান করেছ এবং মানস ত কাগজ ও কাগজ-জাতীয় পণ  উৎপাদন করেছ। িত বছর
এনিসিটিবর ৩৫ কািটরও বিশ বই মু েণর জ  ায় ৮০ হাজার মি ক টন কাগজ েয়াজন হয়। টন িত
৮৪ হাজার টাকা া িলত দের উ  কাগেজর িব য়মূল  ৬৭২ কািট টাকা। এ কাগজ থেক িবএসিটআইর
মািকং িফ পাওয়ার কথা  থাকেলও তারা  পাে  না। এেত িত বছর সরকার কািট কািট টাকা  রাজ
হারাে । এসব ব াপাের এনিসিটিব চয়ারম ান অধ াপক নারায়ণ চ  সাহা বেলন, ‘কাগেজর মান দখার
জ  আমরা ইনে কশন এেজ ট িনেয়াগ িদেয়িছ। দরপে র িসিফেকশন অ যায়ী  মান পরী া  কের
কাগজ ছাড় কের ইনে কশন এেজ ট। ফেল িন মােনর কাগেজ বই ছাপার কােনা েযাগ নই।’ জানা
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যায়,  মূলত িসি ডেকট কেরই এনিসিটিবর  বইেয়র কাজ পায়  বিশর ভাগ  িত ান;  যারা  িবএসিটআইর
মানসনদ ছাড়াই কাগেজর িমেল  উৎপািদত  িন মােনর  কাগজ ব বহার  কের।  িসি ডেকেট  জিড়েয়  পড়া
এনিসিটিবর িকছু  কমকতাও সবিকছু জেন েন না  জানার ভান  কেরন। এেত সরবরাহকারী  ও মু াকররা
িন মােনর কাগজ ব বহার কেরও পার পেয় যান। িক  িন মােনর কাগেজ বই ছাপােনা হেল ছাপার মান
খারাপ হয় এবং বই টকসই হয় না। কােনা কােনা ে  বইেয় ছাপােনা ছিব থেক কািল উেঠ যায়, ছিব
বাঝা যায় না। এ ছাড়া িন মােনর কাগেজ নানা ধরেনর রাগজীবাণু থােক, যা িশ া  ও চােখর জ
িতকর। জানা যায়, এনিসিটিবেত মু ণ কােজর তদারককারী িত ান থাকেলও সখােনও িনয়িমতভােব

ব াপক অিনয়ম- নীিত চলেছ। এ িত ােনর কমকতােদর একিট অংেশর সহায়তায়  মু ণকারী  িত ান
িসি ডেকট কের ির-সাইেক  কাগজ িকেন িন মােনর বই ছাপাে । কেয়ক বছর আেগ বাংলােদশ মু ণ িশ
সিমিত  এনিসিটিবর  দােম  সরবরাহ  করা  কাগজ  বাংলােদশ  িব ান  ও  িশ  গেবষণা  পিরষেদর
(িবিসএসআইআর)  গেবষণাগাের  পাঠায়।  সখােন  দখা  যায়,  এনিসিটিব  তার  দরপে  য টকিনক াল

িসিফেকশন উে খ কেরিছল সরবরাহ করা কাগেজর মান তার চেয় িন । কাগেজর ‘ াি ং ফ া র’
কমপে  ১২ থাকার কথা থাকেলও পরী ায় পাওয়া গেছ মা  ৮.৫৮, ‘ াইটেনস’ কমপে  ৮০ থাকার
কথা অথচ আেছ ৬৭.৭৮ এবং ‘িজএসএম’ ৬০-এর বিশ থাকার কথা থাকেলও আেছ ৫৮.৮৯। আর কাগজ
কতটা  মজবুত,  কত িদন  িটকেত পাের  সজ  কাগেজর ‘ ফয়ার  ফ া র’  কত তা  জানা  জ ির। অথচ

িসিফেকশেন এ ধরেনর কােনা চািহদাই নই। সা িতক সমেয়ও পরী াকৃত বইেয় িজএসএম ৬০-এর
বদেল  ৪৬.৫৬  ও  াইটেনস  ৮৫  শতাংেশর  িবপরীেত  পাওয়া  যায়  ৬৬.৪৪  শতাংশ।  িসএম সনদহীন
কারখানার কাছ থেক িন মােনর কাগজ না  িকেন ধু িবএসিটআই মানসনদ া  কারখানা  থেক কাগজ
সং হ  করার  জ  বাংলােদশ  পপার  িমলস  অ ােসািসেয়শেনর  (িবিপএমএ)  প  থেকও  বার  বার
িশ ম ীসহ  অথম ী,  িশ াম ী,  এনিসিটিব চয়ারম ান  ও  িবএসিটআই মহাপিরচালক বরাবর  আেবদন
জানােনা হয়। আেবদেন বলা হয়, এনিসিটিব আইেনর তায়া া না কের িবএসিটআই মান ছাড়াই কাগজ য়
ও বই মু ণ কের চেলেছ। এেত একিদেক আইন অমা  করা হে । একইসে  মুি ত বইেয়র ণগতমান
বজায়  থাকেছ  না।  িশ াথীরা  মানস ত বই না  পাওয়ায়  বই উৎসেবর  মেতা  সফল  অজন  সিঠকভােব
মূল ায়ন হে  না। একইসে  ভাবমূিতও ন  হে  সরকােরর এবং িসএম লাইেস  িফ বাবদ িবপুল পিরমাণ
রাজ  থেক  বি ত  হে ।  এমনিক  দরপ  আ ােনর  ে  িবএসিটআই  সনদ  বাধ তামূলক  করেত
িবিপএমএ একািধকবার এনিসিটিবর কােছ আেবদন জানােলও এ ব াপাের পদে প িনেত দখা যায়িন।
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