সঙ্কেট েদেশর কাঁচা
িসেলেটর রাবার িশল্প

েসানা

-

কমলকন্ঠ িরেপার্ট।। রাবােরর গাছ েথেক সংগৃিহত হয় কষ। যা েলেটক্স
নােম পিরিচত। েসই কষ প্রক্িরয়াজাত কের ৈতির হয় রাবার। চার িলটার
কষ েথেক ৈতির হয় এক েকিজ রাবার। প্রিত েকিজ রাবােরর উৎপাদেন খরচ
পেড় ৭০ েথেক ৮০ টাকা। আর িবক্ির হয় েকিজ প্রিত গেড় ১০০টাকায়।
িবক্িরর উপর আবার ১৫ শতাংশ ভ্যাট িদেত হয় িবক্েরতােক। ফেল লােভর
েচেয় েলাকসানই গুণেত হয় েবিশ। এমন অবস্থা চলেছ গত কেয়কবছর ধের।
অব্যাহত েলাকসােনর কারেণ রাবার চােষ আগ্রহ হািরেয় েফলেছন বাগান
মািলকরা। অেনেকই বাগান িবক্ির ব্যবসা গুিটেয়ও িনচ্েছন।
এমনই একজন েমৗলভীবাজােরর কুলাউড়ার আব্দুল মতিলব। বছর িতেনক আেগ
িনেজর রাবার বাগােনর গাছ েকেট েফেলেছন মতিলব। িতিন বেলন, প্রায় ৫
বছর ভর্তুিক িদেয় বাগান চালু েরেখিছলাম। দাম বাড়ার আশায় িছেলাম।
িকন্তু িদন িদন দাম কমেছই। ফেল ঋণগ্রস্ত হেয় পেড়িছলাম। একারেণ
সব গাছ েকেট িবক্ির কের েফেলিছ। একই উপেজলার বািসন্দা সুইট খােনর
রাবার বাগান িছেলা। উৎপািদত রাবােরর দাম না েপেয় একিট িবক্ির কের
িদেয়েছন িতিন। আেরকিট এখন থাকেলও কেরানাসঙ্কট শুরু হওয়ার পর
েসিটর কার্যক্রম বন্ধ।
সুইট খান বেলন, এখন েতা কেরানার সময়। সবার অবস্থাই খারাপ। িকন্তু

স্বাভািবক অবস্থায়ও রাবােরর দাম পাওয়া যায় না। উৎপাদন খরচও অেনক
সময় উেঠ না। ফেল এই রাবার বাগান করায় উৎসাহ হািরেয় েফলেছন সব
চাষীরাই।
িসেলট িবভােগর িবিভন্ন অঞ্চেলর রাবার বাগােনর উদ্েযাক্তােদর সােথ
কথা বেল একই ধরেণর তথ্য জানা েগেছ। সকেলই দাম না পাওয়ার কথা
জািনেয়েছন।
িসেলট অঞ্চেলর েবসরকাির কেয়কিট রাবার বাগােনর মািলকরা জানান,
২০১০-১২ সােল রাবােরর দাম িছেলা েকিজ প্রিত ২৮০-৩২০ টাকা, ২০১৩২০১৪ সােল এেস দাঁড়ায় ১২০-১৩০ টাকা । বর্তমােন প্রিত েকিজ রাবার
১০০-১১০ টাকায় িবক্ির হচ্েছ।
অথচ এককােল ‘সাদা েসানা’ িহেসেব আখ্যািয়ত েদওয়া হেয়িছেলা রাবার
িশল্পেক। ’৮০ দশেক সরকাির তরেফ রাবার উৎপাদেন ব্যাপক উৎসাহ
প্রদান করা হয়। েসসময় সরকাির ও েবসরকাির উদ্েযােগ গেড় উেঠ
অেনকগুেলা রাবার বাগান।
উদ্েযাক্তারা বলেছন, িবেদশ েথেক রাবার আমদািন েবেড় যাওয়ায় েদেশ
উৎপািদত রাবােরর দাম কেম েগেছ। এছাড়া রাবার কাঁচামাল কৃিষ পণ্য
হওয়া সত্ত্েবও িশল্প পণ্য িহেসেব েদেশর বাজাের ভ্যাট িদেত হচ্েছ
১৫ শতাংশ। একারেণ আরও িবপােক পেড়েছন
েলাকসান গুণেছ সরকাির বাগানগুেলাও।

বাগােনর

উদ্েযাক্তারা।

সরকােরর উদাসীনতা, পুরেনা চাষ পদ্ধিত এবং িশল্েপাদ্েযাক্তােদর
অনাগ্রেহর কারেণও রাবারিশল্েপর সঙ্কট ঘিণভূত হেয়েছ বেল জানা
েগেছ।
েমৗলভীবাজােরর বরমচােলর কিলমউল্লা রাবার বাগােনর সত্ত্বািধকারী
িটপু েচৗধুরী বেলন, ’৯০ সােল আিম বাগান শুরু কির। তখন ২৮০ টাকায়
প্রিত েকিজ রাবার িবক্ির কেরিছ। িকন্তু গত ১৫ বছর ধের রাবােরর
দাম কমেছ। বর্তমােন প্রিত িলটার রাবােরর কষ (েলেটক্স) িবক্ির
হচ্েছ ২৫ টাকায়। ৪ িলটার কেষ এক েকিজ রাবার হয়। ফেল এক েকিজ
রাবার িবক্ির কের দাম পাচ্িছ ১০০ টাকা। এই ব্যবসায় এখন লােভর
েচেয় েলাকসানই েবিশ।
সংশ্িলস্ট সূত্ের জানা েগেছ, বাংলােদেশ সরকাির রাবার বাগান ১৮িট।
এর মধ্েয চট্টগ্রাম েজােন ৯িট, টাঙ্গাইল-ময়মনিসংহ েজােন ৫িট,
িসেলট েজােন ৪িট বাগান রেয়েছ। িসেলট অঞ্চেলর ভােটরা, সাতগাঁও,
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ব্যক্িতমািলকানাধীন শতািধক রাবার বাগান রেয়েছ। সবিমিলেয় েদেশ
প্রায় ৭০ হাজার একর ভূিমেত রাবার চাষ হয়। েদেশ বছের ১৬ েথেক ২০
হাজার টন রাবার উৎপাদন হয়। আর েদিশয় বাজাের এই পণ্েযর চািহদা
বছের ৩০ হাজার টন।
বাগান েথেক সংগ্রিহত কষ িসেলট অঞ্চেল প্রিতষ্িঠত িবিভন্ন
কারখানায় প্রক্িরয়াজাত কের রাবােরর িশট ৈতির করা হয়। এরপর তা চেল
যায় ঢাকা ও চট্টগ্রােমর িবিভন্ন কারখানায়। রাবার িদেয় গািড়র
টায়ার, িটউব, জুতার েসাল, েফাম, েরক্িসন, েহাসপাইপ, গাম, েখলনা
সহ িবিভন্ন পণ্য ৈতির হয়।
এিদেক, িসেলট অঞ্চেলর সরকাির বাগােনর েবিশরভাগ গােছরই আয়ুস্কাল
ফুিরেয়েছ অেনক আেগই। নতুন গাছ আমদািন বা েরাপেনর উদ্েযাগ েনই।
এছাড়া বনিবভাগও রাবারবাগােনর জন্য নতুন জিম িদেত আগ্রহী নয়।
সরকাির বাগানগুেলার প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার রাবার গােছর অর্থৈনিতক
জীবনচক্র এরই মধ্েয েশষ হেয়েছ। আয়ুষ্কাল হারােনা গাছগুেলার কাঠ
আহরেণর জন্য শ্রীমঙ্গেল স্থপন করা হেয়েছ রাবার কাট প্েরসার
ট্িরটেমন্ট প্লান্ট।
ট্িরটেমন্ট প্লান্ট সূত্ের জানা েগেছ, এখােন অর্থৈনিতক জীবনচক্র
হারােনা রাবার গােছর কাঠেক প্রক্িরয়াজােতর মাধ্যেম ব্যবহার
উপেযাগী েটকসই কােঠ রূপান্তর করা হয়। প্লান্টিট প্রিতিদন ১৬০
ঘনফুট িহেসেব বছের ৪৮ হাজার ঘনফুট কাঠ প্রক্িরয়াজাত করেত সক্ষম।
সরকাির একিট রাবার বাগােনর ব্যবস্থাপক নাম প্রকাশ না করার শর্েত
বেলন, িসেলট েজােনর ৪িট সরকাির বাগানই পুরাতন। এসব রাবার বাগােন
উৎপাদন ভােলা িকন্তু িবক্রয়মূল্য কম হওয়ােত েলাকসােনর সম্মুখীন
হেত হচ্েছ।
রাবার িশল্েপর বর্তমান অবস্থা িনেয় কথা বলেত বাংলােদশ বনিশল্প
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মহাব্যবস্থাপক েমা. ওয়িলউর রহমােনর সােথ গত ১৬ আগস্ট আলাপ করেত
চাইেল িতিন উর্ধতন কর্তৃপক্েষর অনুপিত ছাড়া কথা বলেত অস্বীকৃিত
জানান। উর্ধতন কতৃপক্েষর সােথ আলাপ কের তথ্য প্রদান করেবন বেলও
জানান িতিন। তেব গত ২৫ আগস্ট ওিলউর রহমান বেলন, আিম উর্ধতন
কর্তৃপক্েষর অনুপিত পাইিন। আপিন ঢাকা অিফেস েযাগােযাগ করুন।

পের বাংলােদশ বনিশল্প উন্নয়ন করেপােরশেনর ব্যবস্থাপনা পিরচালক
(রাবার) আবু রায়হােনর সােথ েযাগােযাগ করা হেল িতিনও েকােনা তথ্য
প্রদােন অপরাগতা প্রকাশ কেরন।

