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ব ড িবধায় আনা িবেদিশ তা ও কাপড় র ািনকারেকর দােম আসার আেগই হাতবদল হে । অেনক
সময় তা  ব র থেকই সরাসির তার কােছ  চেল যাে ।  ফেল ব ড লাইেস ধারী  র ািনকারেকর

দােম তা বা কাপড় দখা যায় না। এসব তা ও কাপড় অৈবধ উপােয় চেল যাে  ট টাইল িমল
অধু িষত  এলাকা েলােত।  ফেল  নারায়ণগ ,  গাজীপুর,  নরিসংদী,  িসরাজগ ,  পাবনাসহ  আেরা  িকছু
এলাকার বাজার অৈবধ িবেদিশ তা ও কাপেড় সয়লাব হেয় গেছ। এর সে  িবেদশ থেক ব েগেজর
মাধ েম অৈবধ উপােয় আসা ব ও যাগ হে । ফেল ানীয় ি িনং িমল মািলকরা অসম িতেযািগতায়
িটকেত না পের িদন িদনই ব বসা িটেয় িনেত বাধ  হে । এসব কারেণ হাজার হাজার কািট টাকার
িবিনেয়াগ এখন মিকর মেুখ।

সংি  সূ  জািনেয়েছ, বে ডড ওয় ারহাউজ িবধায় আসা এসব তা ও কাপড় দােম না িগেয় অসাধু
কমকতােদর যাগসাজেশ িভ  উপােয় তার কােছ চেল যায়। সখান থেক দেশর ব িশ  এলাকায়
তা  অবােধ  িবি  হে ।  বতমােন  বে ডর তা  অৈবধ বচােকনার ক িব  নরিসংদীর বাবরুহাট  ও
মাধবদী।  এর  পরই  বেড়া  িবি র  ান  নারায়ণগে র  টানবাজার  এলাকা।  এর  বাইের  িসরাজগে র
শাহজাদপুর,  এনােয়তপুর,  সাহাগপুর,  বল িচ  ও িসরাজগ  সদরসহ ব কল অধু িষত এলাকায় তা
িবি  হে ।

িসরাজগে র শাহজাদপুর এলাকার একজন ানীয় ব বসায়ী  নাম  কাশ না  করার শেত ইে ফাকেক
বেলন, এ তা আেগ িবি  করতাম না। এখন াকার এেন িদেয় যায়। স ােহ আট থেক দশ কাটন
( ায় আড়াই হাজার কিজ) িবি  হয়। এসব তা িদেয় অেপ াকৃত উ তমােনর শািড় ও ি  িপছসহ
অ া  পাশাক তির হয়। িতিন বেলন, েনিছ এসব তা বে ডর। কারখানার মািলকরা িবেদশ থেক
এেন িনজ  উ পাদেন িকছু ব বহার কের আর বািকটা বাইের িবি  কের দয়। তেব এসব তার কৃত
উ স কাথায় তা আমরা জািন না।

সূ  জািনেয়েছ, বে ডর কাপড় চ াম কা মস থেক খালাস হেয় রােতর অ কাের নারায়ণগ সহ দেশর
িবিভ  এলাকায় চেল যায়। এজ  িকছু এলাকায় অ ায়ী গাপন গাডাউনও গেড় উেঠেছ। এসব গাডাউন
থেক িবধামেতা সমেয় কাপড় হাতবদল হয়।

ানীয় ব িশ  মািলকেদর একিট সংগঠন স িত জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) সংি  দ েরর
কােছ এ ধরেনর একিট অিভেযাগ পািঠেয়েছ। এেত অিভযু  িকছু িত ান েলার একিট গাপন তািলকাও
দওয়া হেয়েছ। এেত বলা হয়, ব র থেক সরাসির াহকেক তা ডিলভাির দান করা হে ।

স ত, শতভাগ র ািনমখুী িত ানেক মু  িবধায় কাচঁামাল আমদািন করার েযাগ িদেয় আসেছ
সরকার। তেব শত হল—আমদািনকৃত কাঁচামােল উ পািদত চড়ূা  পণ  পুেরাপুির র ািন করেত হেব।
এসব কাঁচামাল এনিবআর অ েমািদত ওয় ারহাউজ বা দােম (র ািনকারেকর) রেখ পণ  তির করেত
হেব। তেব তা বাইের িবি  করা যােব না। িবি  করেত হেল িনধািরত হাের কর পিরেশাধ করেত হেব।
জানা গেছ, গােম টেসর এ ধরেনর কাঁচামােলর কর সবিমিলেয় ৪০ শতাংশ থেক ১০৬ শতাংশ পয ।

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িকছু ে  আেরা বিশ করও রেয়েছ। এসব কাঁচামাল বাইের চারাই পেথ িবি  করেল  পিরেশাধ
কের আনা ানীয় উ পাদনকারী িকংবা বািণিজ ক আমদািনকারকরা অসম িতেযািগতার মেুখ পেড়ন।

বাংলােদশ ট টাইল িম স অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত মাহা দ আলী খাকন ইে ফাকেক বেলন, িমথ া
ঘাষণা ও ব ড িবধার অপব বহােরর কারেণ ানীয় বাজার সয়লাব হেয় গেছ। ফেল ানীয় িমল েলার

কাজ কমেছ। গেড় স মতার অেধকই ব বহার হে  না। এ অিনয়ম ব  না হেল ানীয় ব  িশ  িটেক
থাকেত পারেব না। ফি েকর অপব বহার স েক িতিন বেলন, বতমােন যত েলা কারখানা চালু আেছ,
ব ড লাইেস  তার চাইেত ি ণ। এক িণর লাকজন এসব ব ড লাইেস  কেন এবং কাপড় আমদািন
কের। আমদািনকৃত কাপড় ব র থেক খালাস কের ব ডােরর বদেল তার দােম চেল যায়।
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