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েদশীয়  সুতা  o  কাপেড়র  বstিশl  eখন  pায়  ংেসর  পেথ।  বn  সুিবধায়  আনা  িবেদিশ  সুতা-কাপেড়র
কােলাবাজাির বn না হoয়ায় sানীয় িমেলর uৎপািদত পেণয্র িবিk মুখ থবুেড় পেড়েছ। েছাট-বড় চার
শতািধক িsিনং িমেল aিবkীত aবsায় পেড় আেছ 8 লাখ টেনর েবিশ সুতা।
কাপেড়র িমল েলার aবsাo eকi রকম। e কারেণ েবিশরভাগ িমল মািলক বয্াংক েথেক েনয়া ঋেণর
িকিs পিরেশাধ করেত পারেছন না। েখলািপ হেত বাধয্ হেcন। িকn সব েজেনo সরকােরর দািয়tশীল
মহল েযন িনিবর্কার।
eর  ফেল  মােসর  পর  মাস  েলাকসান  নেত  িগেয়  েছাট  িমল েলােত  তালা  ঝুলেত   কেরেছ।  বড়
িমল েলাo বn হoয়ার পেথ। uপরn, পা র্বতর্ী েদশসহ িবেদশ েথেক  সুতা o কাপড়  আমদািনর নােম
eলিস মূলয্ বািড়েয় চলেছ িনিবর্ে  aথর্ পাচার। 
সংি রা বলেছন, eভােব চলেত থাকেল েদশীয় বst খাত আর েবিশিদন বাঁচােনা যােব না। আগামী 6
মােসর মেধয্  েবিশরভাগ িমল  বn হেয় যােব।  যিদ  িমল েলা বাঁচােত  হয়  তাহেল বাংলােদেশ  uৎপািদত
সুতার সমমােনর িবেদিশ সুতা eক বছেরর জনয্ আমদািন িনিষd করেত হেব।
eকiসে  নগদ সহায়তা 5 শতাংশ েথেক বািড়েয় কমপেk 15 শতাংশ িদেত হেব। e aথর্ dত pদােনর
েkেt সব বাধা দরূ করেত হেব। পাশাপািশ েযসব uেদয্াkা ঋণ পিরেশাধ করেত পারেছন না তােদর ঋণ
পিরেশােধ েযৗিkক সময়o িদেত হেব।  
pিতেযাগী  চীন,  ভারত  o  িভেয়তনাম  কাঁচামাল,  যntপািত,  দk  মানবসmেদ  sয়ংসmূণর্  হoয়ার  পরo

  যুগাnর িরেপাটর্
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েসখানকার  সরকার  e  িশেlর  unিত  ধের  রাখেত  নানামুখী  pেণাদনা  aবয্াহত  েরেখেছ।  eর  িবপরীেত
বাংলােদেশ e েসkেরর pায় সবিকছু আমদািনিনভর্ র হoয়া সেtto সরকার eক রকম uদাসীন।
নােমমাt pেণাদনা েদয়া হেলo তা েপেত বছেরর পর বছর aেপkা করেত হয়। eর সে  পাlা িদেয় বাড়েছ
uৎপাদন খরচ। গত কেয়ক বছের দফায় দফায় িবদযু্ৎ-গয্ােসর দাম বাড়ােনা হেয়েছ। aথচ কেয়ক দফায়
pধানমntী িনেদর্শ েদয়ার পরo বয্াংক ঋেণর সুদ হার িসে ল িডিজেট নামােনা যায়িন।
aনয্িদেক কাsমস o পুিলশ pশাসেনর সহেযািগতায় বেnর আoতায় lমkু সুিবধায় আনা সুতা ঢুেক
পড়েছ েখালা বাজাের। eেত সুতা িশেlর uেদয্াkােদর বড় ধরেনর aসম বাজার pিতেযািগতার পেথ েঠেল
েদয়া হেয়েছ। 
িবে ষকরা বলেছন, eসব কারেণ েদেশর িsিনং িমল েলােত 1 লাখ 20 হাজার েকািট টাকার িবিনেয়াগ
মিকর  মেুখ  পেড়েছ।  বাsবতা  হল,  সংকেটর  সমাধান  না  হেল  েকu  বয্াংেকর  টাকা  িদেত  পারেব  না।
বয্াংকo েকােনািদন টাকা েফরত পােব না। iিতমেধয্ েস রকম আলামত  হেয় েগেছ।
তাi e েসkেরর িমল েলা না বাঁচেল বয্াংকo বাঁচেব না। েকননা, বয্াংেকর েবিশরভাগ িবিনেয়াগ e খােত।
তােদর মেত, e সংকট েথেক dত মkু হেত চাiেল সরকারেক শk হােত কেয়কিট পদেkপ িনেত হেব।
pথমত, েদেশ েযসব কয্াটাগিরর সুতা uৎপািদত হয় তা 1 বছেরর জনয্ পুেরাপুির আমদািন িনিষd করেত
হেব। িdতীয়ত, নগদ সহায়তার পিরমাণ 5 শতাংশ েথেক বািড়েয় কমপেk 15 শতাংশ করেত হেব।
তৃতীয়ত,  সৃ  আিথর্ক  সংকট  কািটেয়  uঠেত  e  খােতর  বয্াংক  ঋণ  পুনগর্ঠনসহ  ঋণ  পিরেশােধর  জনয্
gহণেযাগয্ সীমার েgস িপিরয়ড িনধর্ারণ করেত হেব।
বাংলােদশ  েটkটাiল  িমল  aয্ােসািসেয়শেনর  (িবিটeমe)  সভাপিত  েমাহাmদ  আলী  েখাকন  যুগাnরেক
বেলন, বst খােতর সমসয্া িনেয় সরকােরর নীিত-িনধর্ারণী মহেল ব  েদনদরবার কেরিছ। িচিঠ িদেয়িছ
কেয়ক দফায়। িকn লাভ হেc না।
আসেল সরকার eখন ধু aথর্ৈনিতক a ল o িবদযু্ৎ খােতর unয়েন মেনােযাগী। িকছু বয্বসািয়ক েগা ী
eর সুফলেভাগী। সব েkেti তারা সুিবধা পােc। িকn কমর্সংsান সৃি র েkেt দীঘর্িদন েথেক aবদান
রাখা বst খাত িনেয় েকu ভাবেছ না।
িতিন বেলন, e aবsা চলেত থাকেল aিচেরi বst খাত ংস হেয় যােব। েকu বয্াংেকর টাকা িদেত পারেব
না। 
েখাঁজ িনেয় জানা যায়, বতর্ মােন pিত েকিজ েদিশ সুতার দাম আড়াi ডলার। যিদo e দের িবিk কেরo
aেনেক খরচ তুলেত পারেছন না। aপরিদেক বn সুিবধায় আনা ভারতীয় সুতা িবিk হয় 2 ডলার 30
েসেn। বাsেব eসব সুতা আনেত eলিস েখালা হয় 3 ডলােরর েবিশ।
eভােব eকিট চk িবপুল পিরমাণ aথর্ িবেদেশ পাচার কের আসেছ। বাংলােদশ বয্াংেকর ফাiনয্ািnয়াল
iেnিলেজn iuিনেটর (িবeফআiiu) মাধয্েম গত 6 মােসর সুতা আমদািনর তথয্ যাচাi-বাছাi করেলi
থেলর েবড়াল েবিরেয় আসেব। 
eিদেক eভােব আমদািন করা সুতা sানীয় বাজার দখল কের িনেc। aথচ েদশীয় িশl বাঁচােত সরকােরর
তরফ েথেক কাযর্কর েকােনা pেটকশন েনi। uেlা েদশীয় সুতার বাজারেক aসম pিতেযািগতায় েঠেল
েদয়া হেয়েছ। েযিট েকােনা সরকােরর নীিত হেত পাের না।
e aবsায় pিতিট িমেল aিবkীত সুতার পাহাড় জমেছ। বড় বড় িমল েলােত 10 েথেক 20 হাজার টন
পযর্n সুতা িবশাল েবাঝা হেয় ভর কেরেছ।
uেদয্াkা সংগঠেনর কেয়কজন েনতা যুগাnরেক বেলন, চার শতািধক সুতার িমেল গেড় কমপেk 2 হাজার
টন সুতা aিবkীত aবsায় থাকেলo যার পিরমাণ 8 লkািধক টন। যিদo বাsেব eর পিরমাণ আরo
েবিশ। 
েদশীয় সুতার দরুবsার েপছেন uৎপাদন বয্য় বৃিdo বড় িবষয়। গত কেয়ক বছর ধের kমাগতভােব
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িবদযু্ৎ o গয্ােসর মলূয্ বিৃd করায় sাভািবকভােব সুতার uৎপাদন খরচ েবেড়েছ।
2015 সােল eক েকিজ সুতা uৎপাদেন েযখােন সােড় 7 টাকার গয্াস খরচ হেতা, eখন েসখােন সােড় 24
টাকার গয্াস লাগেছ। িকn আেগর দােম সুতা িবিk করেত িগেয় েলাকসান বাড়েছ।   
eিদেক িsিনং িমল েলার aবsা eত ক ণ েয মািলকরা eখন মুনাফার জনয্ নয়, ধু িমকেদর েবতন
িদেত কারখানা চালু রাখেত বাধয্ হেcন। sনামধনয্ বয্বসায়ীরা aিজর্ ত সুনাম ধের রাখার sােথর্ aনয্ খাত
েথেক aেথর্র েজাগান িদেয় িমকেদর েবতন িদেcন।
েকu  েকu  েলাকসােন  সুতা  িবিk  কের  বয্াংেকর  ঋেণর  টাকা  পিরেশাধ  করেছন।  তারপরo  aেনেক
বয্াংেকর  টাকা  পিরেশাধ  করেত  পারেছন  না।  ফেল  e  খােত  নতুন  িবিনেয়াগ  েতা  দেূরর  কথা,  পুরেনা
িবিনেয়াগ েটকােনাi eখন ক সাধয্ বয্াপার।   
eত pিতবnকতা েমাকােবলার পর েদশীয় সুতা খােত সরকার 5 শতাংেশর েয নগদ pেণাদনা েদয় তা
বতর্ মান েpkাপেট pেয়াজেনর তুলনায় খুবi নগণয্। যিদo e pেণাদনার aথর্ েপেত ঝিk-ঝােমলার েশষ
েনi। পেদ পেদ হয়রািনেত পড়েত হয়।
মলূত e aথর্ pদােন জিটল নীিতমালার কারেণ uেদয্াkােদর ঘােট ঘােট হয়রািন হেত হেc। ফেল সময়মেতা
সহায়তার aথর্ পাoয়া যায় না। সবিকছু িঠক থাকার পরo aেনক েkেti নগদ সহায়তার aথর্ েপেত দ-ু
িতন বছর েলেগ যায়।
ধু হয়রািন নয়, eর সে  দনুর্ীিতo ভর কেরেছ। aিভেযাগ আেছ, যারা বাধয্ হেয় েগাপেন ঘুষ-কিমশন

েদন তােদর ফাiল আেগ িরিলজ করা হয়। 
শাহ ফেতহulাহ েটkটাiল িমেলর ভাiস েচয়ারময্ান o িবিটeমe পিরচালক শািহদ আলম বেলন, আেগ
সরকার চাiত িকভােব িশlেক সহায়তা েদয়া যায়। েসজনয্ িsিনং o uiিভং িশেl uেদয্াkারা লk েকািট
টাকা িবিনেয়াগ কেরেছন।
eখন aবsা eতi েবগিতক েয, িsিনং o uiিভং খােতর িটেক থাকাi ক সাধয্ হেয় েগেছ। িতিন আরo
বেলন, বn সুিবধায় সুতা আমদািন িsিনং িমল েলার জনয্ বড় সমসয্া।
aেনক গােমর্nস  আেছ েয েলা বn হেয় েগেছ, িকn  eখনo েস েলার  নােম বেnর আoতায় lমkু
সুিবধায় সুতা-কাপড় আমদািন করা হেc।
eসব িবষেয় সরকার যিদ dত পদেkপ না েনয় তাহেল বstিশl েবিশিদন বাঁচােনা যােব না। পাশাপািশ
েদেশ নতুন িশl গেড় uঠেব না।  
হাজী আবলু হােশম িsিনং িমেলর stািধকারী eসeম েসালায়মান জানান, েবিশ দােম আমদািনকৃত তুলা
িদেয় সুতা o কাপড় ৈতির কের িমল মািলকরা েচােখ-মেুখ anকার েদখেছন।
eভােব মােসর  পর মাস েলাকসান িদেয় eবং বয্াংেকর ঋণ o সুদ  নেত িগেয়i সব িকছু বn হoয়ার
uপkম হেয়েছ।
kথ  মােচর্ n  aয্ােসািসেয়শেনর  সভাপিত  o eফিবিসিসআiর  পিরচালক  pবীর  kমার  সাহা  জানান,  বn
সুিবধায় সুতা o কাপড় eেন যারা sানীয় বাজাের িবিk করেছন তােদর বয্াপাের িজেরা টলােরn ভূিমকা
েনয়ার কথা eনিবআর েথেক বলা হেয়েছ।
পাট িশl েযমন ধীের ধীের ংেসর dারpােn চেল eেসেছ, েতমিন eখনi uেদয্াগ েনয়া না হেল বst খােতর
পিরণিতo েসিদেক যােব।
iয়ানর্ মােচর্ nস aয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত িলটন সাহা বেলন, lমুk আমদািন সুিবধা aপবয্বহােরর
কারেণ েদেশ eক লােখর মেতা তাঁেতর মেধয্ anত 60 শতাংশ eখন বn।
রফতািনমখুী সুতা eবং কাপড়  uৎপাদেনর সে  জিড়ত িমল েলাo েচারাi পেথ আমদািন করা সুতার
কারসািজেত  িবপেদ  পেড়েছ।  eসব  কারেণ  uৎপাদন  kমতার  60  শতাংশ  কিমেয়  িনেয়  আসেত  বাধয্
হেয়েছ িমল েলা।
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িতিন জানান, e সংকট িনরসেন সরকার dত পদেkপ না িনেল িবেদিশ সুতা o বেstর বাজাের পিরণত হেব
েদশ। হাজার হাজার িমক েবকার হেব। aথর্ৈনিতক eবং সামািজক শৃ লা ন  হেব, যা বst খােতর জনয্
বড় aশিনসংেকত।
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