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সসাডিয়াম সালফেফের নাফম খাওয়ার লবণ আমদাডন! 

অসৎ চফের কারফণ ঝুঁডকফে সদডি লবণডিল্প 

লবণ আমদাডনফে সবডি লাভ। েফল সসাডিয়াম সালফেফের আড়াফল সদদারফে সসাডড়য়াম সলারাইি আমদাডনর অডভফ াগ উফেফে। 

আমদাডন করা লবফণর দাম কম হওয়ায় সদফি উত্পাডদে লবণ বাজাফর প্রডেফ াডগোয় ঠিকফে পারফে না। সদিীয় লবফণর দাম 

বস্তাপ্রডে (৭৫ সকডজ) আফরা ৭০/৮০ োকা কফম সগফে। এফে ডবপাফক পফড়ফে চাডি ও ডমল মাডলকরা। সংডিষ্ট সূত্র জানায়, সসাডিয়াম 

সালফেে রপ্তাডনজাে পণ্য উত্পাদফন ব্যবহাফরর কারফণ আমদাডন শুল্ক কম। এই সুফ াফগ ডকছু অসাধু আমদাডনকারক সসাডিয়াম 

সালফেফের নাম ডদফয় সসাডিয়াম সলারাইি (খাবার লবণ) আমদাডন করফে। েফল ভয়াবহ ঝুঁডকফে আফে সদডি লবণ ডিল্প। 

লবণ ব্যবসায়ীরা জানান, সসাডিয়াম সালফেে সাধারণে সেক্সোইল,গাফম েন্টস ও ওষুধ সকাম্পাডন গুফলা ব্যবহার কফর। ২০১৫ সাল 

সেফক সসাডিয়াম সালফেফের আড়াফল সসাডিয়াম সলারাইি আমদাডন সবফড়ই চফলফে। প্রডে মাফস ৫০ হাজার েন সসাডিয়াম সালফেে 

আমদাডন হফে। চীন ও ভারে সেফক এসব আমদাডন করা হয়। জানা  ায়, এবার ১৮ লাখ ২৪ হাজার সমডিক েন লবণ   উত্পাদন 

হফয়ফে  া লক্ষ্যমাত্রার সচফয় সবডি। েফব প্রাডিক চাডিরা ন্যায্যমূল্য না সপফয় ক্ষ্ডেগ্রস্ত হফয়ফে। অফনক চাডি লবফণর দাম না সপফয় 

মাটির ডনফচ গেে কফর মজুে কফর সরফখফে। ডকন্তু এখন লবফণর দাম আফরা কফম সগফে। দাম কফম  াওয়ায় ডমল মাডলকরাও 

পডরফিাডধে লবণ ডনফয় ডবপাফক পফড়ফে। 

এডদফক, সসাডিয়াম সালফেফের আড়াফল খাবার লবণ আমদাডনফে উফেগ প্রকাি কফরফে ডবডসক কম েকেোরা। এ ব্যাপাফর ডবডসক 

কক্সবাজার কা োলফয়র উপ-মহাব্যবস্থাপক সসয়দ আহফমদ ইফেোকফক বফলন, সসাডিয়াম সালফেে ও সসাডিয়াম সলারাইি দুটিই 

আমদাডন হফে। সসাডিয়াম সালফেে আমদাডন শুল্ক কম হওয়ার সুফ াগটির অপব্যবহার করা হফে। ইডেমফে লবফণর দাম আফরা 

ডকছুো কফম সগফে।’ 

সমৌসুফমর সময় প্রডে মণ ২২০ সেফক ২৩০ োকায় ডবডে করফে হফয়ফে। ৩৫০ োকা দফর ডবডে করফল োরা ক্ষ্ডে পুডিফয় ডনফে 

পারফেন। ডকন্তু এই দফর লবণ সকউ ডকফনডন। এ ব্যাপাফর বাংলাফদি লবণ চাডি কল্যাণ পডরিফদর সাধারণ সম্পাদক কায়সার ইডিস 

ইফেোকফক বফলন, লবণ নীডেমালায় উফেখ রফয়ফে ডিল্প মাডলকরা ডনফজফদর প্রফয়াজফনর চাডহদা অনুপাফে সরকাফরর অনুফমাদন 

ডনফয় সসাডিয়াম সালফেে আমদাডন করফে পারফবন। ডকন্তু এখন সবাই আমদাডন করফে। সরকাফরর উডচে জডরপ কফর সসাডিয়াম 

সালফেফের চাডহদা ডনধ োরণ কফর আমদাডনর সুফ াগ সদওয়া। অন্যোয় সদফির লবণ ডিল্প ধ্বংস হফয়  াফব। এখফনা প্রাডিক চাডিফদর 

কাফে প্রচুর লবণ মজুে রফয়ফে।’। 

সংডিষ্টরা জানান, চীন ও ভারে সেফক সসাডিয়াম সালফেফের আড়াফল আমদাডন করা লবফণর খরচ অফনক কম পফড়। েফল বাজাফর 

এসব লবণ সকডজ ১০/১১ োকা দফর ডবডে হফে। আর সদিীয় লবণ সকডজ ১৭/১৮ োকার কম ডবডে করা  াফে না। 

এ প্রসফে বাংলাফদি লবণ ডমল মাডলক সডমডের সভাপডে নূরুল কডবর ইফেোকফক বফলন, ‘সসাডিয়াম সালফেফের আড়াফল 

সদদারফে সসাডিয়াম সলারাইি আমদাডন হফে। এফে ডমল মাডলকরা পডরফিাডধে লবণ ডনফয় ডবপাফক পফড়ফে।’ 
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