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মু  িবধা বে র কান েযাগ নই- ভারতীয় িথ  ট া

কাওসার রহমান ॥ বাংলােদশ-ভারত ি প ীয় বািণেজ র ে  একিট মাইলফলক অিজত হেয়েছ। ভারেতর বািণজ
ম ণালেয়র পিরসংখ ােন এই থমবােরর মেতা ভারেতর বাজাের বাংলােদেশর বািষক রফতািনর পিরমাণ ১ িবিলয়ন
বা ১০০ কািট মািকন ডলার ছািড়েয়েছ। ভারেতর সে  বািণেজ র ে  এিট একিট রকড হেলও এখনও ই
দেশর মেধ  ৭৭৫ কািট  মািকন ডলােরর বািণজ  ঘাটিত িবদ মান। এই িবপুল পিরমাণ ঘাটিত থাকার পরও

ভারতীয় উেদ া ারা বাংলােদেশর একশ’ কািট ডলার রফতািনেতই উি  হেয় পেড়েছন। তারা সাফটার মু
িবধা িনেয়  তেুলেছন। অব  ভারতীয় িবেশষ রাই বাংলােদেশী পেণ র ওপর নতুন কের কান  আেরােপর

 নাকচ কের িদেয়েছন। তারা বলেছন, ভারেতর িশ  মহল চাইেলও বাংলােদেশর িডউিট ি  এ াকেসস ব  করা
যােব না। অদূর ভিব েত বাংলােদেশর রফতািন আরও বাড়েব, এটা ধের িনেয়ই ভারতীয় িনমাতােদর িনেজেদর

ােটিজ িনধারণ করেত হেব। আর সখােন স বত ভারত সরকােরর িবেশষ িকছু করণীয়ও নই।

বাংলােদেশর  উেদ া ারা  বলেছন,  ভারেতর  সে  আমােদর  বািণজ  ঘাটিত  এখন  ায়  ৮০০  কািট  ডলােরর
কাছাকািছ। এই ঘাটিত েমই বাড়েছ। সরকােরর উিচত এই ঘাটিত কমােনার জ  চাপ সৃি  করা। ১৩০ কািটরও
বিশ মা েষর দশ িহেসেব ভারেতর অেনক বড় বাজার। এই বাজাের আমােদর রফতািন বাড়ােনার যেথ  েযাগ

আেছ। তাই সরকােরর উিচত ভারেতর বাজাের আরও বিশ নজর দয়া।

ভারত সরকােরর বািণজ  ম ণালেয়র পিরসংখ ান বলেছ, গত ২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদশ থেক ভারত ১০৪
কািট ৩০ লাখ ডলােররও বিশ মূেল র পণ  আমদািন কেরেছ। যা বাংলােদেশর জ  ধু  একিট মাইলফলক

অজনই নয়, রকডও বেট। ভারেতর সে  বািণজ  স ক আেছ পিৃথবীর ায় ৬৭িট ে া ত দেশর, তার মেধ
এ াে ালা বা মাজাি ক ছাড়া কখনও কান দশ থেক বািষক রফতািন ১ িবিলয়ন ডলার ছাড়ায়িন। এই থম
বাংলােদেশর রফতািন ভারেতর বাজাের এক িবিলয়ন ডলার অিত ম কেরেছ। বাংলােদশ সই িবরল তািলকায় ঢেুক
পেড়েছ মলূত তির পাশাক রফতািনেত ভর কেরই, গত অথবছের যার পিরমাণ বেড়েছ ায় ৮২ শতাংশ।

অব  বাংলােদেশর রফতািন উ য়ন বু েরার (ইিপিব) িহেসেব অব  গত এি ল মাস শেষই ভারেতর বাজার
বাংলােদেশর রফতািন ১০০ কািট ডলার অিত ম কেরেছ। ইিপিবর তথ া যায়ী, গত ২০১৮-১৯ অথবছেরর থম
১০ মােস ভারেত ১০৭ কািট ডলােরর পণ  রফতািন কেরেছ বাংলােদশ, যা আেগর বছেরর একই সমেয়র চেয় ৫৩
শতাংশ বিশ। এেত যু রা , জামািন, যু রাজ , ন, া , ইতািল, জাপান, কানাডার পরই বাংলােদেশর পণ
রফতািনর নবম শীষ দশ িহেসেব ান কের নয় ভারত।

ধু রফতািনই নয়, ভারত থেক অ াভািবক হাের বাড়েছ আমদািনও। গত ২০১৭-১৮ অথবছের ভারত থেক
আমদািন হেয়েছ ৮৬২ কািট ডলােরর পণ , যা আেগর বছেরর চেয় ৪০ শতাংশ বিশ। ওই অথবছের ভারেত
রফতািন হেয়িছল ৮৭ কািট ৩৩ লাখ ডলােরর পণ । তােত রফতািন বিৃ  িছল ২৯ শতাংেশর বিশ। িক  অথবছর
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শেষ ভারেতর সে  বাংলােদেশর বািণজ  ঘাটিত দাঁড়ায় ায় ৭৭৫ কািট ডলার, যা আেগর বছেরর চেয় ৪২
শতাংশ বিশ।

জানা যায়, ২০১১ সােল ভারত বাংলােদশেক অ  ও মাদক বােদ সব পেণ  মু  িবধা দয়। যিদও অ  বাধার
কারেণ সটা তমন কােজ লাগােত পারিছল না বাংলােদশ। ২০১১ সােলর িদেক বাংলােদেশর বশ িকছু কারখানার
কাছ থেক পাশাক িনেয় টাকা দয়িন ভারতীয় কা ািন িলিলপটু। স জ  বশ কেয়ক বছর পাশাক রফতািনেত
ভাটা পেড়। িক  গত কেয়ক বছের ভারেতর িবিভ  শহের পাশােকর নামীদামী িবেদশী অেনক া ড িব য় ক
খালায় তােত পাশাক রফতািন বিৃ  পায়।

ধু তির পাশাক রফতািনই নয়, ভারেত পণ  রফতািন এক িবিলয়ন ডলার ছািড়েয় যেত আরও সহায়তা কেরেছ
সয়ািবন তল ও ি য়াজাত খাদ । অথবছেরর ৯ মােসর সয়ািবন তল রফতািন হয় ১৩ কািট কািট ৮৪ লাখ
ডলার। াি ক পণ , ই াত ও চামড়াজাত পেণ র রফতািনও বাড়েছ। তেব পাট ও পােটর তা, মাছ ইত ািদ
পেণ র রফতািন িন মুখী।

িক  ভারতীয় উেদ া ােদর আপি র কারেণ সেদেশ সয়ািবন তল রফতািন ব  হেয় গেছ। উেদ া ােদর আপি র
কারেণ ভারত সরকার মু  তল রফতািনর ে  ৩০ শতাংশ মূল  সংেযাজেনর শত িদেয়েছ। বাংলােদশী
রফতািনকারক কা ািন েলা সয়ািবন তেল ওই পিরমাণ মলূ  সংেযাজেনর দািব করেলও ভারত সরকার এখনও
তা আমেল নয়িন। ফেল িবষয়িটর কান রাহা না হওয়ায় অ  বাধায় ভারেতর বাজাের সয়ািবন তল রফতািন
ব  হেয় গেছ।

এখন তির পাশাক িনেয়ও নতুন কের  তালা  কেরেছ ভারেতর উেদ া ারা। ি প ীয় বািণেজ র ে
এিটেক একিট পণূ মাইলফলক বেল মেন করা হেলও ভারেতর িবেশষত গােম ট িশ  এই বণতায় খুবই
উি । বাংলােদশ থেক রফতািনেত রাশ টানার জ  তারা সরকােরর কােছ জারােলা দরবার করেছন।

উি  ভারতীয় গােম ট িনমাতারা এখন বাংলােদশী পেণ র িডউিট-ি  এ াে স িনেয়  তলুেত  কেরেছন।
মাল উদািন ভারেতর শীষ ানীয় গােম ট িশ পিত, এ াপােরল এ েপাট ােমাশন কাউি েলর চয়ারম ানও

িছেলন িতিন। িতিন বেলন, ‘বাংলােদশ থেক ভারেত তির পাশাক রফতািন এখন খুব তী  গিতেত বাড়েছ, বছের
ায়  ৩০  শতাংশ  হাের। িক  আমােদর মলূ  অিভেযাগ  হেলা,  সািটিফেকট  অব  অিরেজেনর িনয়মকা ন  িনেয়,

বাংলােদশ িক  এটা মানেছ না! মােন চীন বা অ  কান জায়গা থেক ফি ক িকেন িনেজর দেশ সলাই কের
সটাই  তারা  ভারেত িডউিট-ি  রফতািন করেছ। বাজার এ েলােত  ছেয় যাে ,  িজনস- বিসক  শাট-বা  িচেনা

প াে টর মেতা কার াডাে , আর দিশ িনমাতারা িত  হে ন। আমােদর ব ব  হেলা, বাংলােদশেক  ছাড়
দয়ার নােম আমরা তা চীনা পণ েক পছেনর দরজা িদেয় ঢকুেত িদেত পাির না, একটা লেভল িয়ং িফ  তা

থাকা উিচত।

মাল উদািন কিট কেপােরশন নােম য এ াপােরল সং ার মািলক, তােদর মলূ কারখানা তািমলনাডুর িত পুের।
তািমলনাডুর ওই শহরেক িঘের অজ  গােম ট কারখানা আেছ, এই িশ মািলকেদর সংগঠনও খুব শি শালী।
বাংলােদশ থেক যসব তির পাশাক ভারেত আসেছ, বাজাের স েলার সরাসির িতেযািগতা এই িশ া েল
উৎপািদত পেণ র সে ই।

এ সে  বাংলােদেশর তির পাশাক িশে র সংগঠন িবিজএমইএর সােবক সভাপিত এবং বতমােন বাংলােদশ
চ ার অব ই ডাি েজর সভাপিত আেনায়া ল আলম চৗধুরী পারেভজ বলেছন, ভারতেক কবল া ই িচনেত
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পেরেছ। তাই ভারেতর সব পেণ  তারা  আেরাপ কের িদেয়েছ। িতিন বেলন, ভারেতর সে ও আমােদর িবশাল
বািণজ  ঘাটিত রেয়েছ। এই ঘাটিত েমই বেড় যাে । বাংলােদেশর উিচত এই ঘাটিত িকভােব কমােনা যায় সিট
িনেয় আরও দর কষাকিষ করা। বািণজ  তা একতরফা হেত পাের না। ভারত যিদ আমােদর তির পাশােকর ওপর

 বসায় িকংবা অ  বাধা সৃি  কের তাহেল আমােদরও উিচত হেব ওেদর পেণ র ওপর  আেরাপ করা।
তাহেল আমােদর ঘাটিত কেম আসেব।

িতিন বেলন, বতমােন ই দেশর মেধ  চমৎকার স ক িবরাজ করেছ। ফেল সরকােরর উিচত বািণজ  ঘাটিত
িকভােব কমােনা যায় স িবষেয় জারােলা েচ া চালােনা। আমােদর রফতািন এক িবিলয়ন ডলার হেয়েছ। িক
তােদর রফতািন তা ৯ িবিলয়ন ডলাের পৗেঁছ গেছ।

চীন থেক কাপড় এেন পাশাক সলাই কের িনেজেদর বেল মু  িবধা নয়া সে  িতিন বেলন, আমােদর
দেশর মা ষ ই ন র নয়। বাংলােদশীরা িমথ ার আ য় নয় না বেল িবে  নাম আেছ। িবেদশী তারা চীন

পািক ানেক  আ ায়  না  িনেলও  আমােদর  িত  তােদর  পূণ  আ া  রেয়েছ।  ইউেরাপীয়  তারাও  এ  িবষেয়
বাংলােদেশর রফতািনকারকেদর শংসা কেরেছ।

ভারেত পাশাক রফতািন বিৃ র কারণ সে  গােম টস িশ  মািলকরা জানান, িবেদশী অেনক া ড ভারেত িব য়
ক  খুলেছ। তােদর অিধকাংেশর সে ই বাংলােদেশর উেদ া ারা দীঘিদন ধের ব বসা করেছন। তাছাড়া ভারেতর

যারা কাপড় উৎপাদন ও বাংলােদেশ তা সরবরাহ কেরন, তােদর অেনেকই বাংলােদশ থেক পাশাক, িবেশষ কের
শাট তির কের িনে ন। এসব কারেণ রফতািন বাড়েছ ভারেত।

ভারতীয় গােম টস উেদ া ারা  িবধা িনেয়  তুলেলও িদ ীর গেবষণা িত ান ‘ইকিরেয়ের’র (ইি ডয়ান
কাউি ল ফর িরসাচ অন ই টার াশনাল ইেকানিমক িরেলশনস) অধ াপক অিপতা মখুািজ বলেছন, ধু ে  ছাড়
পাওয়াটাই বাংলােদেশর একমা  এ াডভাে টজ নয়। িতিন বেলন, ‘গােম ট খােত ভারত িক  আর বাংলােদেশর সে

িতেযািগতার জায়গােতই নই। ি িড ি টাের িডজাইিনং  থেক  কের নানা  যিু েত  তারা  ওখােন চরু
িবিনেয়াগও কেরেছ,  তার ফলও পাে ।  একটা  তলুনামলূকভােব  ধনী  দশ  হেয়ও আপিন  হাত  িটেয়  বেস
থাকেবন, আর বলেবন বাংলােদেশর রফতািন কীভােব বাড়েছ, তা তা হয় না।’

িতিন বেলন, আমােদর মশি ও আর স া থাকেছ না। বাংলােদশ এিসইেজড বা িবেশষ অথৈনিতক জােনর ফায়দা
তলুেছ, ওিদেক আমােদর এিসইেজডেক আেমিরকা চ ােল  কের বেস আেছ! তরাং আমােদর কান পিলিসরই
িঠকঠাক নই। ফেল দাষটা তা পিলিসর, বাংলােদেশর এ েপােটর তা আর দাষ হেত পাের না।।

িদ ীর িথ ট া  িরসাচ এ া ড ইনফেমশন িসে েম অথনীিতিবদ বীর দ িক  মেন করেছন, ভারেতর গােম ট
িশে  শি শালী দি ণ ভারতীয় লিব চাইেলও বাংলােদশী পেণ  নতুন কের  বসােনা স বই নয়। তার কথায়,
‘ভারেত আন াে ডড গােমে টর মলূ হাবটাই হেলা এই িত পরু। িক  তারা এখন বাংলােদেশর সে  িতেযািগতায়
এেঁট উঠেত পারেছ না। এখন িত পুর লিব বাংলােদেশর িডউিট ি  এ াকেসস ব  করেত চাইেলও সটা তা করা
যােব না। অস ব। স ে  ওরা আমােদর ই টার াশনাল কাট অব আরিবে শেনও টেন িনেয় যেত পাের।’

িতিন বেলন, এখন ভারতীয়রা যটা করেত পােরন তা হেলা িনেজেদর াডাে  আরও ভ ালু এ ািডশন কের সটােক
আরও আকষণীয় কের তলুেত পােরন, কি িটিটভেনস বাড়ােত পােরন িকংবা াডাকশেনর খরচ কমােত পােরন।
পাশাপািশ নতুন একটা ড  হেয়েছ, বশ িকছু ভারতীয় ট টাইল সং া আি কােত িগেয়ও কারখানা গড়েছন।
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আি কােত ওেয়জ আরিবে েজর (কম পাির িমক) িবধা িনেয় উৎপাদন কের সটাই আবার ভারেত রফতািন
করেছন। একইভােব ভারেতর কা ািন অরিব  িমলস বাংলােদেশ িগেয় কারখানা তির কের ওখান থেক ব বসা
করেছন।

আ জািতক িতেযািগতায় িটেক থাকেত হেল এ েলাই এখন ভারতীয় িশ পিতেদর জ  একমা  রা া বেল মেন
করেছন িতিন। অধ াপক অিপতা মখুািজও তার সে  একমত, িডউিট-ি  এ াকেসেসর িবধা ভারত নানা কারেণ

ত াহার করেত পারেব না।  িতিন  বেলন, ‘িডউিট  বািড়েয় ইমেপাট  ব  করা যায় না। সামিয়কভােব  গেলও
পাকাপািকভােব যায় না। িবেদশী মাবাইল ফােন িবপলু িডউিট বিসেয়ও ভারেত িক  মাবাইল ফােনর িবি -বাটা
কমােনা যায়িন। আসেল সম াটা আমােদর িনজ , আমােদর ই ডাি  খুব খারাপ সমেয়র ভতর িদেয় যাে । এখন
িক বাংলােদেশর ওপর িডউিট বিসেয় আর চীনেক িজেরা িডউিট িদেয় আমােদর সম ার কান সমাধান হেব?’

বাংলােদশ আমােদর সবেচেয় ঘিন  ব ু িতম িতেবশী। দি ণ এিশয়ায় য ভারত িনেজেক নতার ভূিমকায়
দখেত চায় সিত ই িক  তারা সখােন বাংলােদশেক ট া  করেত পারেব? ফেল অদূর ভিব েত বাংলােদেশর

রফতািন, িবেশষ কের গােম ট, আরও বাড়েব এটা ধের িনেয়ই ভারতীয় িনমাতােদর িনেজেদর ােটিজ িনধারণ
করেত হেব বেল িবেশষ েদর অিভমত। আর সখােন স বত ভারত সরকােরর িবেশষ িকছু করণীয়ও নই।
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