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বiেয়র দাম কমােনা হে । e ছাড়া িবিসeস গাiড, সাধারণ ানসহ সব ধরেনর িতেযািগতামূলক পরী ার সে  সংি  
বiেয়র দামo কমােনার ি য়া চলেছ।'  
মূ  কমােনার েনপে : 'রাতারািত কীভােব eত দাম কমােনা হে ? eতিদন িক তেব aিতির  দােম বi িবি  করা হেতা?' 
জানেত চাiেল eকািধক কাশক নাম কাশ না করার শেত র্ বেলন, বi িবি র পিরমাণ বাড়ােনার জ  বাজাের aশুভ 
িতেযািগতা িছল। কাশকরা নানা েকৗশেল িবি  বাড়ােত বiেয়র দাম েবিশ ধের aিতির  কিমশন িদেতন 

িবে তােদর। আবার েকােনা েকােনা কাশনা িত ান বড় বড় ল-কেলেজর সে  aিলিখত চুি েত আব  হেতন। েসi 
সব িত ােনর িশ াথ েদর oi িনিদ র্  কাশনীর বi িকনেত বা  করা হেতা। eর বাiেরo ল পিরচালনা কিমিটর 
েলাকেদর েমাটা aে র েডােনশন, িশ া িত ােনর ি জ িকেন েদoয়া, কিমিটর সভাপিত বা a ে র aিফেস শীতাতপ 
য  বিসেয় েদoয়া, িবিভ  িশ ক সিমিতর েনতােদর 'uপহার' o 'uপেঢৗকন' েদoয়াসহ নানা কারেণ বiেয়র দাম েবেড় 
েযত। আবার েজলা o uপেজলা পয র্ােয় বi িবে তারা (লাiে িরর মািলকরা) ানীয় পয র্ােয় aেনক ল o মা াসার সে  
বi িবি র a কা  চুি েত আসেতন। eসব কারেণo নানাভােব বiেয়র দাম েবিশ রাখা হেতা।  
 
েখাজঁ িনেয় জানা েগেছ, নানা মহেল 'uপহার' o 'uপেঢৗকন' িদেত aিত  বসায়ীরা চলিত বছর চূড়া ভােব ে েক 
বেসেছন। e বছেরর 31 মাচ র্ রাজধানীর iি িনয়াস র্ iনি িটuশন িমলনায়তেন aনুি ত পু ক কাশক o িবে তা 
সিমিতর (বাপুস) বািষ র্ক সাধারণ সভায় সারােদশ েথেক আসা বi িবে তা o মু করা বেলন, ঘােট ঘােট কিমশন আর 
uপহার িদেত না হেল বiেয়র দাম aেনক কম রাখা স ব। িদনভর নানা আেলাচনা েশেষ oi সভায়i িস া  হয়, 3131 
সাল েথেক বi িবি েত সব ধরেনর uপহার থা ব  কের িদেয় দাম কমােনা হেব। পাশাপািশ কিমশন কিমেয় eবং 
কয্াশ াক থা ব  কের বiেয় লাভ কমােতo িস া  েনন তারা। ei ি য়ায় বiেয়র দাম বত র্মান মূে র েচেয় 53 
শতাংশ পয র্  কমােনা স ব হেব। eেত 511 টাকার eকিট বi মা  279 টাকায় পােবন িশ াথ  o aিভভাবকরা। 
 
পু ক কাশক o িবে তারা সমকালেক জানান, বত র্মােন িবে তারা বiেয়র দােমর 26 শতাংশ কিমশন পান। বছর েশেষ 
কয্াশ াক িহেসেব পান 26 শতাংশ। e ছাড়া িশ া িত ান, িশ া িত ােনর কিমিট eবং িশ ক o িশ ক 
সিমিতগুেলােক uপহার-uপেঢৗকন িহেসেব আরo 21 শতাংশ aথ র্ য় কেরন বi িত। eসব ব  কের েদoয়ার িস াে র 
কারেণ আসেছ নতুন বছের সব িমিলেয় বiেয়র দাম 53 শতাংশ পয র্  কমেব। বাপুস সভাপিত আিরফ েহােসন েছাটনসহ 
eকািধক কাশক েনতা বiেয়র দাম কমােনার eসব িস াে র িবষয়িট িনি ত কেরেছন। পুিঁথ িনলেয়র সব্তব্ািধকারী ামল 
পাল বেলন, 'বাপুেসর সভায় আসেছ জানুয়াির েথেক 31 েথেক 36 শতাংশ মূ  কমােনার িস া  হেয়িছল, aথচ আমরা 
53 শতাংশ পয র্  কমােত েপেরিছ।' িতিন বেলন, নতুন িস াে র ফেল পু ক কাশ o িবি র ে ে  েয aসু  
িতেযািগতা o কায র্কলাপ চলিছল, তা ব  হেব। িতিন বেলন, বাংলােদেশ বiেয়র মূ  u , ei aিভেযাগ আর থাকেব 

না। নতুন িস াে  েবিশরভাগ বiেয়র মূ  311 েথেক 411 টাকার মে  চেল আসেব। বi আসেব হােতর নাগােল। বi 
বসায়ীরা জানান, আেগ েয বiেয়র গােয় মূ  711 টাকা েলখা থাকত, তা ে তারা দামাদািম কের সােড় িতনশ' েথেক 

চারশ' টাকায় িকনেতন। তার পরo ঠকেতন। eখন িনধ র্ািরত মূে  বi িবি  হoয়ায় সব ে তা eকi মূে  বi িকনেবন। 
oষুেধর েদাকােনর মেতা লাiে িরগুেলােতo আগামীেত আর েকােনা দরকষাকিষ থাকেব না। িবে তা সিমিতর েনতা 
কায়সার-i আলম ধান, শরীফ uল আলম, িমজর্া আলী আশরাফ কােসম সমকালেক বেলন, িনধ র্ািরত মূে i কিমশন 
ছাড়া বi িবি , নকল বi েরােধ তােদর সিমিত কায র্কর ভূিমকা পালন করেব। সিমিতর িস া গুেলা সিমিত নীিতমালা 
আকাের কাশ করেছ eরi মে । বiেয়র নতুন মূ  েযভােব িনধ র্ারণ হেব :আগামীেত কািশত হেত যাoয়া সব ধরেনর 
বiেয়র eকিট িনধ র্ািরত মূ  তািলকা ƣতির কেরেছ বাংলােদশ পু ক কাশক o িবে তা সিমিত। e তািলকা aনুসাের 
ডাবল িডমাi সাiেজর িতিট বiেয়র িত ফম র্ার মূ  িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। থম 61 ফম র্া, িত ফম র্ার মূ  ধরা হেব 
িতন টাকা দশ পয়সা। পরবত  িত ফম র্া 62 েথেক 211 ফম র্া পয র্  পয র্  3 টাকা 91 পয়সা, 212 েথেক 261 ফম র্া 3 
টাকা 61 পয়সা eবং 262তম ফম র্া েথেক তদূধব্র্ পয র্  িত ফম র্ার মূ  ধরেত হেব 3 টাকা 31 পয়সা। eর সে  চার রঙা 
কভার 26 টাকা o iনার 23 টাকা েযাগ করেত হেব। eভােব িতিট বiেয়র মূ  িনধ র্ািরত হেব। বiেয়র আকারo িঠক 
কের েদoয়া হেয়েছ। ষ  েথেক দশম (মা িমক) ে িণর বiেয়র মে  ষ  ে িণর iংেরিজ ামার বi সেব র্া  হেব 91 
ফম র্া, বাংলা করণ 76 ফম র্া। eভােব স ম ে িণর iংেরিজ ামার 96 o বাংলা করণ 86 ফম র্া, a ম ে িণর iংেরিজ 
ামার 216 o বাংলা করণ ৯1 ফম র্া, নবম ে িণর iংেরিজ ামার 241 o বাংলা করণ 236 ফম র্ার েবিশ হেব না। 

eভােব িবিভ  ধরেনর বiেয়র আকার, আকৃিতo িনধ র্ারণ করা হেয়েছ।  


