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ঋক্ের উচ্চসকু্ে হুমকির মকু্ে পেেোর কমল 

প্রধানমন্ত্রী বারবার ব্াাংকঋণের সুদহার সসঙ্গল সিসিণে নাসমণে আনার কথা বণলণেন। সকন্তু সসই 
সনণদেশনা মানণে না ব্াাংকগুণলা। ফণল ঋণের উচ্চসুণদ হুমসকর মুণে পণেণে সপপার সমলগুণলা। এ 
োো বণের আওতাে অববধভাণব আমদাসন হণে কাগি। দফাে দফাে বােণে গ্াস ও সবদু্ ণতর 
দাম। পসরবহণন সলাি সীমাবদ্ধতা এবাং দবুেল বন্দর ব্বস্থাপনাে সমস্াে পণেণে সপপার সমলগুণলা। 
সরকাসর পৃষ্ঠণপাষকতার অভাব, সনম্নহাণর রপ্তাসন প্রণোদনাও এই সশল্পণক ধ্বাংণসর সদণক সেণল সদণে। 
এণক এণক বন্ধ হণে যাণে সপপার সমল। ফণল হুমসকর মুণে পণেণে এই সশণল্পর সণঙ্গ প্রত্ক্ষভাণব 
িসেত প্রাে ১০ লাে মানষু। 

িানা যাে, সদণশ একসমে সপপার সমণলর সাংে্া সেল ১০৭টি। সকন্তু বতে মাণন চালু আণে মাত্র ৪২টি, 

আর আাংসশক চালু রণেণে ৯টি। বন্ধ হণে সগণে ৫৬টি। তণব ভাণলাভাণব চালু রণেণে এমন সপপার 
সমণলর সাংে্া ১০ সথণক ১২টির সবসশ নে। নানা কারণে সদন সদন সনম্নমেুী অবস্থাে যাণে সবসশর 
ভাগ সপপার সমল। অথচ যথাযথ সরকাসর পষৃ্ঠণপাষকতা সপণল সদণশর চাসহদা সমটিণে সবপলু পসরমাে 
কাগি সবণদণশ রপ্তাসন করা সভব।ব। এণত সরকাণরর রািব আ আেও বােণব। 

সাংসিষ্ট সূত্র িানাে, সপপার সমলগুণলার ঋণের সুণদর হার বতে মাণন ১৪ শতাাংণশর ওপর। আবার 
যথাসমণে সকউ ঋণের সকসি পসরণশাধ করণত না পারণল সপনাসি সহণসণব এই সুণদর হার সবণে যাে 
আণরা ৪-৫ শতাাংশ। যা একটি সপপার সমণলর িন্ বে সবাঝা হণে দাাঁসেণেণে। ফণল এণক এণক 
বন্ধ হণে যাণে সপপার সমল। 

বতে মাণন বন্ধ ম্াফ সনউি সপ্রণের একিন ঊধ্বেতন কমেকতে া নাম প্রকাশ না কণর কাণলর কণ্ঠণক 
বণলন, ‘ব্াাংক ঋণের উচ্চ সুণদর কারণে মলূত কাগণির উৎপাদন েরচ সবণে যাণে। এ োো 
একসমে কাাঁচামাল সিউটি সি সেল। সসোণন এেন ৫ শতাাংশ কর সদণত হে। সবণেণে সসঅ্ােএফ 
ও পসরবহন েরচ। এ অবস্থাে এ োতণক বাাঁচাণত সরকারণক অবশ্ই সবণশষ নির সদণত হণব। 
সমস্া সমাধাণন কাযেকর উণদ্াগ সনণত হণব।’ 

ক্াসপোল সপপার অ্াে পাল্প ইোসিণির সাণবক সহি অব ফাইন্ান্স কািী আবদসু সালাম বণলন, 

‘সপপার সমলগুণলা বন্ধ হওোর সপেণন মলূ কারে কাগণির উৎপাদন েরচ সবসশ। আমাণদর ব্াাংক 
ঋণের সুদ সবসশ। আবার সমেমণতা সকসি সদণত না পারণল সপনাসি সদণত হে। গ্াস, সবদু্ ণতর দামও 
সবসশ। সব সমসলণেই প্রিাকশন কস্ট সবর করা হে। এর সণঙ্গ তাল সমলাণত না সপণর অণনক সপপার 
সমল বন্ধ হণে যাণে। একই কারণে ক্াসপোল সপপার সমলও বন্ধ হণে সগণে।’ 

ঋণের উচ্চ সুণদর হাণরর সবষণে সম্প্রসত বাাংলাণদশ ব্াাংণকর মেুপাত্র সসরািলু ইসলাম কাণলর কণ্ঠণক 
বণলন, ‘৯ শতাাংশ সুণদর হার সকন বািবােন করা হণে না সসো ব্াাংকগুণলাই ভাণলা বলণত পারণব। 
কারে, তারাই এই সুদহাণরর স াষো সদণেসেল। আমার মণন হে, উচ্চ সেলাসপ ঋে ও আমানত 
সাংগ্রণহর সুদ তুলনামূলক সবসশ হওোে ঋণের সুদহার কমণে না। তণব ঋণের সুদহার যাণত কণম সস 
ব্াপাণর ইসতমণধ্ সবশ সকেু পদণক্ষপ সনওো হণেণে।’   

ততসর সপাশাক ও ওষুধসশল্পসহ নানা ধরণনর সশণল্পর প্াণকসিাংণের সুসবধাণথে কাগি আমদাসনণত শুল্ক 
সুসবধা সদণেণে সরকার। এ সুণযাণগর অপব্বহার কণর একণেসের অসাধু ব্বসােী প্রণোিণনর তুলনাে 
অণনক সবসশ কাগি আমদাসন করণেন। অসতসরক্ত সসই কাগি কম দাণম সদণশর বািাণর সবসি কণর 
সদণেন। এ োো সমথ্ স াষো সদণেও আনা হণে কাগি। ফণল অব্বহৃত সথণক যাণে সদণশ 



উৎপাসদত সবপলু পসরমাে কাগি। সদণশ পযোপ্ত পসরমাে কাগি উৎপাদন হওোর পরও সবপুল 
পসরমাে কাগি সকন আমদাসন হণে, সরকার তা েসতণে সদেণে না। এর ফণল একসদণক প্রসতবের 

সবপুল পসরমাে তবণদসশক মুদ্রা সবণদণশ চণল যাণে, অন্সদণক স্থানীে কাগিসশণল্পর উণদ্াক্তারা বািার 
হারাণেন। 

সাংসিষ্টরা িানান, দী েসদন ধণর সদশীে উণদ্াক্তারা কাগি আমদাসনর সক্ষণত্র শুল্ক কতৃে পণক্ষর কাণে 
সবএসটিআইণের প্রত্েনপত্র দাসেণলর সবধান করার দাসব িাসনণে আসণেন। তা োো কাগি ও 
কাগিিাতীে পে্ আমদাসনর সমে সব ধরণনর পরীক্ষা ও এইচএস সকাি যাচাই কণর পে্ োলাণসর 
অনুণরাধ িাসনণে আসণেন। সকন্তু এ ব্াপাণর সরকাণরর সকাণনা পদণক্ষপ সনই। 

সদণশ সরকাসর মাসলকানাধীন সতনটি কাগি ও একটি মণ্ড ততসরর কারোনা রণেণে। এর মণধ্ শুধ ু
কেেফুলী সপপার সমলটি চালু আণে। অন্ প্রসতষ্ঠানগুণলা দী েসদন ধণর বন্ধ। সসগুণলা হণলা—নথে সবঙ্গল 
সপপার সমলস সলসমণেি (পাকশী), েুলনা সনউি সপ্রে সমলস সলসমণেি ও সসণলে পাল্প অ্াে সপপার 
সমলস সলসমণেি (োতক)। 

সূত্র িানাে, দফাে দফাে গ্াস ও সবদু্ ণতর দাম বাোর ফণলও সদশীে সপপার সমলগুণলা ধ্বাংণসর 
সদণক যাণে। এ োো সনেসমত সঠিকভাণব গ্াস সরবরাহ না পাওোে অণনক সপপার সমণলর 
উৎপাদন ব্াহত হণে। উৎপাদন কণম যাওোে সদন সদন ঋণের সবাঝা ভারী হণে সপপার 
সমলগুণলার। এমনসক গ্াস সরবরাহ বণন্ধর কারণে বারবার উৎপাদন বন্ধ করণত বাধ্ হণে কেেফুলী 
সপপার সমলস (ণকসপএম)। উৎপাদন বন্ধ থাকণল প্রসতসদন ওই সমলটিণক ১৫-২০ লাে োকা আসথেক 
ক্ষসত গুনণত হে। 

এ োো পসরবহণনর ধারেক্ষমতা ও দবুেল বন্দর ব্বস্থাপনাও কাগিসশল্পণক হুমসকর মুণে সফলণে। 
একটি ট্রাণক সাধারেত ২০ েন পে্ পসরবহণনর সক্ষমতা থাকণলও কাগি ততসরর কাাঁচামাল পসরবহণন 
সলাি সনধোরে কণর সদওো হণেণে ১৬ েন। এণত কাগণির উৎপাদন ব্ে সবণে যাণে। এ োো 
সপপার সমলগুণলার িন্ সরকাসর পৃষ্ঠণপাষকতার বে অভাব। এ োণত সনম্নহাণর রপ্তাসন প্রণোদনা 
কাগিসশল্পণক সাংকণের মণধ্ সফণল সদণে। 

বাাংলাণদশ সপপার সমলস অ্াণসাসসণেশণনর (সবসপএমএ) সসণিোসর নওণশরুল আলম কাণলর কণ্ঠণক 
বণলন, ‘বাাংলাণদণশর সব সপপার সমণলর বেণর প্রিাকশন ক্াপাসসটি ১৬ লাে েন। আর আমাণদর 
চাসহদা রণেণে ৯ লাে েন। এর ওপর আবার সতন লাে েন কাগি আমদাসন হণে। এ অবস্থাে 
আমাণদর সপপার সমলগুণলা বাাঁচাণত আমদাসন বন্ধ করণত হণব। আমাণদর রপ্তাসনর সবপলু সভব।াবনা 
রণেণে। এেণনা রপ্তাসন হণে। তণব উৎপাদন েরচ সবসশ হওোে রপ্তাসনণত আমরা েুব একো এণগাণত 
পারসে না।’ 

সতসন আণরা বণলন, ‘সপপার সমলগুণলাণক ঋণের উচ্চহাণর সুদ সদণত হে। এ োো গ্াস, সবদু্ ণতর দাম 
সবসশ হওোে উৎপাদন েরচ সবণে যাণে। আমাণদর বন্দর ব্বস্থাপনা এবাং পসরবহণনও সমস্া 
রণেণে। বতে মাণন আমাণদর কাগি রপ্তাসনণত ১০ শতাাংশ ক্াশ ইনণসনটিভ সদওো হে। সরকাণরর 
কাণে সসো আমরা ৩০ শতাাংণশ উন্নীত করার অনুণরাধ কণরসে। এসব সমস্া সমাধাণন সরকার যসদ 
এসগণে আণস তাহণল আমাণদর কাগিসশল্প বাাঁচণব। একই সণঙ্গ সিসিসপণতও এই সশণল্পর অবদান আণরা 
বােণব, সমৃদ্ধ হণব সদশ।’ 

 


