
নকল ব িতক পেণ  সয়লাব বাজার
সি য় নয় িসি ডেকট অিধকাংশ অি কাে ডর জ  দায়ী িন মােনর ব িতক পণ
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িব ৎ খােত বতমান সরকােরর অভূতপূব সাফল েক অিভশােপ পিরণত কেরেছ বাজার ছেয় যাওয়া নকল
ব িতক সাম ী। িব ৎ ৃ  হেয় িতিনয়ত মা েষর মৃতু র পাশাপািশ এেকর পর এক ভয়াবহ অি কাে-র
পছেন উেঠ আসেছ নকল ও িন মােনর ব িতক সর ােমর কথা। অ স ােন দখা গেছ, বাজাের ৪০

শতাংেশর বিশ ব িতক পণ ই নকল ও িন মােনর। ভােলা কা ািন েলার পণ  ব  নকল কের ছাড়া
হে  বাজাের। অেনেক িতি ত ব িতক পণ  তকারী িত ােনর চাকির ছেড় সই অিভ তা থেক
িদেয়েছন নকল কারখানা। দেশর বাইের থেকও আসেছ িন মােনর পেণ র একটা বড় অংশ। এ েলা িকেন

াহক ধু  আিথকভােব িত ই হে ন না, সে  িনেয় যাে ন মৃতু র ফ◌ঁাঁদ। ফায়ার সািভেসর িহসােব
সা িতক অি কা েলার ৭৫ থেক ৮০ ভােগর পছেন দায়ী িব ৎ।

২০১৪ সােল এই হার িছল ৫৫-৬০ শতাংশ। ৫ বছের িব ৎ থেক অি েকা র হার বেড়েছ ১৫ শতাংেশর
বিশ। পিরসংখ ান অ যায়ী, গত এক দশেক সারা দেশ ১ লাখ ৬৮ হাজার ১৮িট আ েনর ঘটনা ঘেটেছ।

২০১৮ সােলই ঘেটেছ ১৯ হাজার ৬৪২িট, যার মেধ  ঢাকােতই ঘেট ২ হাজার ৮৮িট। িন মােনর ব িতক
সর াম ব বহার ব  করেত পারেল এসব ঘটনার বড় অংশই এড়ােনা যত বেল মেন করেছন সংি রা।
বাংলােদশ  েকৗশল  িবশ^িবদ ালেয়র  (বুেয়ট)  ইেলকি ক াল  অ া ড  ইেলক িনক  ইি িনয়ািরং  িবভােগর
সহেযাগী অধ াপক ড. জ ল ইসলাম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আ েনর ঘটনা েলা পযেব ণ কের
দখা গেছ, িব ৎ থেক অিধকাংশ অি কাে ডর সূ পাত আিকং বা িুলে র কারেণ। িন মােনর তার ও

িব ৎ পেণ  এটা হয়। এসব পেণ  কপার কম থাকায় কাি ত িব ৎ বাহ িনেত পাের না। গরম হেয়
িুল  সৃি  কের। াি েকর আবরণ গেল নেগিটভ-পেজিটভ এক হেয় শট সািকট হয়। আবার ই তােরর

মােঝ িব ৎ অপিরবাহী আ রণ সিঠক মা ায় না থাকায়ও আিকং হয়। অেনক ে  দখা গেছ, ঘটনায়
িব ৎ সংেযাগ িবি কারী সািকট কার পুেড় গেছ, িক  িব ৎ িবি  হয়িন। িন¤œমােনর ও লাড
অ যায়ী পণ  বাছাই না করায় এটা হে । ইেলকি ক াল িডজাইনার িদেয় সিঠক পণ  বাছাই করেল ঘটনা
অেনকটাই কেম যত। িবএসিটআইর তথ া যায়ী, বতমােন দেশ ১৮িট িত ােনর কবল, ৮িট িত ােনর

ইচ-সেকট, ৩৮িট িত ােনর ফ ান তিরর লাইেস  রেয়েছ। অ া  ব িতক সর াম তিরর লাইেস
রেয়েছ  আরও  ২২িট  িত ােনর।  অ স ােন  জানা  গেছ,  লাইেস ধারী  িত ােনর  বাইের  সহ ািধক
কারখানায় নকল পণ  তির হেয় সারা দেশর বাজাের ছিড়েয় পড়েছ। করানীগে র িজি রা, ঢাকার নবাবপুর
রাড, িসি কবাজার, আলবুাজার, ডমরা ও ামপুেরর অিলগিলেত গেড় উেঠেছ এমন অেনক কারখানা।

নকল তােরর বিশরভাগই তির হে  দেশ। অ া  পণ  বিশ হে  আমদািন। গত ২৭ জা য়াির রাজধানীর
িসি কবাজার ও আলবুাজাের অিভযান চািলেয় পাঁচিট অৈবধ কারখানা ও চারিট গাডাউন িসলগালা কের
র াব। জ  কের সাতিট িতি ত কা ািনর মাড়ক ও লােগা নকল কের বানােনা িবপুল পিরমাণ তারসহ
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ায় চার কািট টাকা মূেল র ব িতক পণ ।

এসব নকল পণ  তিরর সে  জিড়তেদর অেনেকই এক সময় ব িতক পণ  তকারী িবিভ  িতি ত
কা ািনেত  চাকির  কেরেছন।  জানা  গেছ,  আমদািন  পযােয়  চীেনর  গায়াংজু  থেক  আসেছ  অিধকাংশ

িন মােনর ব িতক পণ ।  এই বাজার  িনয় ণ কের  িডয়াম  ও নবাবপুর  এলাকার  ছয়িট িসি ডেকট।
চ ােম আেছ আরও িতন িসি ডেকট। তারা  গায়াংজেুত বাংলােদিশ এেজ টেদর কােছ এখানকার ভােলা
কা ািনর পেণ র নমুনা পাঠায়। ি ডর মাধ েম যায় টাকা।

  এেজ টরা  িবিভ  কা ািনর  মাধ েম  িনিদ  দােমর  মেধ  ওই  পেণ র  নকল  তির  কের।  এরপর  সব
িসি ডেকেটর মাল এক  কের বাংলােদেশ পাঠায়। রাজধানীর কেয়কিট ইেলকি ক মােকট ঘুের দখা গেছ,
িবিভ  দাকােন িবি  হওয়া ব িতক তার, চাজার লাইট, ফ ান, িসএফএল বা , মাি াগ, ইচ, সেকটসহ
িবিভ  ইেলকি ক পেণ র একটা বড় অংেশই নই কােনা কা ািনর নাম বা িবএসিটআইর লােগা। মােঝ
মেধ  অিভযান চািলেয়  িকছু  নকল কারখানার িব ে  ব ব া  নওয়া  হেলও খুচরা  বাজাের  এসব পেণ র
সরবরাহ ও িবি  থামেছ না। িবএসিটআইর উপপিরচালক (িসএম) িরয়াজ উি ন বেলন, নকল কারখানার
তথ  পেলই অিভযান চালাি ।  গত নয় মােস ঢাকায় ১০িট নকল কারখানােক িতন লাখ টাকা জিরমানা
কেরিছ। ৫ কািট টাকা মূেল র নকল তার ংস কেরিছ। সারা দেশই অিভযান চলেছ। ইেলকি ক পেণ র
এত বড় বাজার মিনটিরং করা কিঠন। নকল পণ েলা এত সূ ভােব তির হে  য, বাজাের গেল আমরাও
িব া  হেয় যাই।
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