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রংপুের িবিডে়ত বছের ৫০০ কািট টাকার রাজ

ফািঁক
১১ ঘ া আেগ

মিরনা লাভলী, রংপরু

ভ েরর ফাঁিক িদেয় সরকারেক বছের ায় ৫০০ কািট টাকার রাজ  থেক বি ত করেছন রংপুেরর অসাধু

িবিড় মািলকরা। িনধািরত মেূল র চেয় কম দােম িবিড় িবি  কের ায় িতন বছর ধের এভােব এক হাজার ৫০০

কািট টাকার রাজ  ফািঁক িদেয়েছন তারা। সমকােলর অনসু ােন বিরেয় এেসেছ, িবিড় মািলকরা এক িণর

অসাধ ু  (কা মস) কমকতাসহ সংি েদর 'ম ােনজ' কের এ অৈনিতক কমকা  চািলেয় যাে ন।
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অনুস ােন জানা যায়, িবিড় িশ  এলাকাখ াত রংপেুরর কাউিনয়া উপেজলার হারাগাছ পৗরসভা। এক সময়

এখােন িনবি ত ২০-২৫িট কারখানায় িতন ল ািধক িমক কাজ করেতন। সরকার তামাকজাত পণ  উৎপাদনেক

িন ৎসািহত করেত এ িশে র পেণ র ওপর িত বছরই কর বাড়াে । এেত িবিড়র উৎপাদন খরেচর  পাশাপািশ

ভ াট-ট া ও বেড়েছ। হারাগাছসহ রংপুর িবভােগর িবিভ  ােন শতািধক ছাট িবিড় কারখানা গেড় উেঠেছ।

জলা িবিড় কারখানা মািলক সিমিতর দওয়া তথ মেত, রংপুের ২০-২৫িট বড় িবিড় কারখানা রেয়েছ, যারা

িনয়িমত রাজ  িদেয় আসেছ। বািক কারখানার মািলকরা অসাধ ুউপােয় নকল া েরাল ছািপেয় বা পরুেনা

ব া েরাল ব বহার কের িবিড় বাজারজাত করেছ। সরকােরর বঁেধ দওয়া এক প ােকট িবিড়র মলূ  ১৪ টাকা।

এর মেধ  ভ াট-ট া  ও া  খােত ৭ টাকা ৮৩ পয়সা সরকারেক রাজ  িহেসেব িদেত হয়। িবিড় মািলেকর

আয় হয় প ােকট িত ৬ টাকা ১৭ পয়সা। ৪০ প ােকেট এক হাজার শলাকার দাম পেড় ৫৬০ টাকা। অসাধু

মািলকরা ১৬০ থেক ৩২০ টাকা দের এক হাজার শলাকা িবিড় নকল ব া েরালিদেয় বাজাের িবি  করেছন।

এেত তােদর এক প ােকট িবিড়র মলূ  পড়েছ ৪ থেক ৮ টাকা। ফেল রাজ  িদেয় বধভােব ব বসা চািলেয়

যাওয়া িবিড় কারখানার মািলকরা িতেযািগতায় িটকেত পারেছন না। লাকসােনর মেুখ তােদর কারখানা েলা

মখু থুবেড় পেড়েছ।

রাজ  ফািঁক দওয়া মািলকেদর িসি েকট : অনুস ােন জানা গেছ, রাজ  ফাঁিক িদেয় যসব কা ািন িবিড়র

ব বসা চািলেয় যাে , স েলার মেধ  রেয়েছ- হারাগােছর আিশক িবিড়, সিরফা িবিড়, আশা িবিড়, আিজম

িবিড়, বকুল িবিড়, রােশদা আশা িবিড়, তােরক িবিড়, হািমদ িবিড়, রােশদ িবিড়, আ লু হািলম িবিড়, মামনু

িবিড়, হক িবিড়, পািখ িবিড়, াণ িবিড়, সলুতান িবিড়, সােহব িবিড়, মািনক িবিড়, জামাল িবিড়, িশমলু িবিড়,
বাংলা িবিড়, সিলম িবিড়, িনউ আশা িবিড়, এনতাজ িবিড়, সাগর িবিড়, বাদল িবিড়, ফি  িবিড়, িমরাজ িবিড়,
আবুল িবিড,় লাল িবিড়, ামবাংলা িবিড়, রা া িবিড়, বুেলট িবিড়, তুফান িবিড়, আপন িবিড,় শ িবিড়, র া

িবিড়, আেটা িবিড়, তয়ব িবিড,় িবউিট িবিড়, রিব িবিড়, গাইবা ার ঢাল ডা ার সু র িবিড়, মািমন িবিড়,
সু রময় িবিড়, আিনছ িবিড়, বাসেুদবপুেরর রািদদ িবিড,় সা ল াপুেরর আিনছার িবিড,় গাইবা ার মধ ুিবিড়,
শািকল িবিড়, ফটুবল িবিড়, কাজল িবিড় ও ব ড়া সানাতলার আিকব িবিড়।

যভােব তির হে  িন মােনর িবিড় :িবিড় িমকেদর অিভেযাগ, নতুন িনব ন পাওয়া ছাট কারখানার মািলকরা

িনয়মনীিতর তায়া া না কেরই িন মােনর িবিড় উৎপাদন করেছন। তারা বািড় বািড় িগেয় সামান  পাির িমেক

নারী-পু ষেদর িদেয় িবিড় তির করাে ন। া  সরু ায় মানা হে  না কােনা িনয়ম। ফেল িমকেদর জিটল

রােগ আ া  হওয়ার আশ া দখা িদেয়েছ।

শাসন িনিবকার :জাতীয় রাজ  বােডর অন তম রাজ  আহরেণর খাত িবিড় িশ । িত বছর সেবা  রাজ

আয় হেয় থােক এ খাত থেক। িক  দীঘিদন ধের শাসেনর নােকর ডগায় এত বড় রাজ  ফািঁক িদেয় কীভােব

অসাধ ুকারখানা মািলকরা তােদর িবিড় বাজারজাত করেছন, তা িনেয় সেচতন মহেল  উেঠেছ। িবিড় িমক
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নতােদর অিভেযাগ, শাসন, কা মস কমকতা, রাজৈনিতক দেলর নতারা ভাব খািটেয় এ রাজ  ফািঁক

িদে ন। মাটা অে র টাকায় মখু ব  কের দওয়া হে  শাসেনর।

নকল া েরাল ব বহার কের িবিড় বাজারজাতকরেণর তথ ও রেয়েছ রাজ  কমকতােদর কােছ। গত বছেরর ৯

অে াবর হারাগাছ পৗর শহেরর হাজীপাড়া এলাকার একিট পিরত  বািড়েত অিভযান চালান রাজ  কমকতারা।

সখান থেক উ ার করা হয় ১ কািট ৮০ লাখ টাকা মেূল র িবিড়র নকল া েরাল। একই বছেরর ১২ মাচ

হারাগাছ শখ সারাই ধেুমর পার এলাকার একিট িটনেশড বািড়েত অিভযান চািলেয় ২ লাখ ৬০ হাজার িপস

িবিড়র নকল ব া েরালএবং ১১ লাখ ৮ হাজার িসগােরেটর নকল া  উ ার কের পুিলশ। পের একই

এলাকার অন  একিট বািড়েত অিভযান চািলেয় ১১ লাখ ৮১ হাজার ২৪০ িপস িবিড়র নকল ব া েরালউ ার করা

হয়।

িবিড় মজ র ইউিনয়েনর সভাপিত আিমন উি ন িবএসিস বেলন, ব া েরালফািঁক, ট া  ফাঁিক িদে ন সব নতুন

লাইেস ধারী িবিড় কারখানার মািলকরা।

রংপুর জলা িবিড় মািলক সিমিতর সভাপিত মিজবর রহমান সমকালেক বেলন, অেনেক রাজৈনিতক ছ ছায়ায়

িবিড়র অৈবধ ব বসা চািলেয় যাে ন। মতাসীন রাজৈনিতক দেলর অেনক নতার ছাট ভাইেয়র নােম িকংবা

বড় ভাইেয়র নােম িবিড় কারখানা রেয়েছ।

এ ব াপাের কা মস এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট রংপরু িবভাগীয় কাযালেয়র অিতির  কিমশনার আ লু

মা ান সরকার বেলন, নকল ব া েরাল িদেয় িবিড় বাজারজাতকরেণর িবষয়িট সত । এর আেগ আমরা অিভযান

পিরচালনা কের নকল ব া েরালউ ার কেরিছ। এ ব াপাের বশ কেয়কিট মামলাও হেয়েছ।

রংপুর মহানগর পুিলেশর উপপুিলশ কিমশনার (অপরাধ) কাজী মু ািক ইবনু িমনান সমকালেক বেলন, নকল

ব া েরাল িদেয় িবিড় ত কের বাজারজাতকরেণর িবষয়িট িনেয় পুিলশ তৎপর রেয়েছ। ইিতমেধ  অসাধু

ব বসায়ী এবং এর সে  জিড়ত কেয়কজনেক ফতার করা হেয়েছ।

াম মাণ আদালত পিরচালনা : বার স ায় হারাগােছর মনাজ ও প া িবিড়র কারখানায় অিভযান চািলেয়

৬৫ হাজার ১০০ িপস নকল ব া েরাল এবং ৫৮ হাজার ৭৫০ টাকা উ ার কেরন জলা শাসেনর াম মাণ

আদালত। ফতার করা হয় ানীয় আবুল মক েমর ছেল এএইচএম মাহমদু হাসান ওরেফ ডনেক। িবষয়িট

িনি ত কেরেছন িনবাহী ম ািজে ট মেহদী হাসান।

© সমকাল 2005 - 2019
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ভার া  স াদক : মু ািফজ শিফ । কাশক : এ ক আজাদ

টাইমস িমিডয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তজগাঁও িশ  এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফান : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | িব াপন

: +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (ি  পি কা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইেমইল:
ad.samakalonline@outlook.com
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