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রা ায় সার কারখানা
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দেশর রা ায় আটিট সার কারখানার অিধকাংেশরই আয়ু াল শষ হেয়েছ। বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ করেপােরশেনর
(িবিসআইিস) আওতায় পিরচািলত এসব সার কারখানা দীঘিদন ধের লাকসােন থাকেলও নয়া হয়িন আধুিনকায়েনর উেদ াগ। রা ায়
আটিট সার কারখানার মেধ এখন পয মা িতনিটেত আধুিনকায়ন কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ। িক এর মেধ িট কারখানাই
মুনাফায় িফরেত পােরিন। মূলত সরকাির িস াে গ াস সরবরাহ ব থাকায় উৎপাদন স মতা কােজ লাগােত পারেছ না কারখানা েলা।
আয়ু াল শষ হওয়া ও গ াস সংকেটর কারেণ দেশর আটিট সার কারখানা সবেশষ অথবছের ১৯০ কািট টাকারও বিশ লাকসান
কেরেছ।
দেশর ি তীয় ইউিরয়া সার কারখানা িহেসেব ১৯৭০ সােল নরিসংদীেত ািপত হয় ইউএফএফএল। সােড় চার দশেকরও বিশ পুরেনা এ
কারখানার বািষক উৎপাদন মতা িছল ৪ লাখ ৭০ হাজার টন। আয়ু াল শষ হওয়ায় সরকাির িস াে কারখানািটেত ৯৭ কািট টাকা
ব েয় পুনবাসন কায ম পিরচালনা করা হয়। িক তা সে ও কারখানািট লাকসােনর আবত থেক বর হেত পােরিন। সবেশষ
২০১৫-১৬ অথবছেরর িনরীি ত িতেবদনমেত, কারখানািটর লাকসােনর পিরমাণ ৯১ কািট ৫৪ লাখ টাকা। ওই অথবছের সরকাির
িস াে গ াস সরবরাহ ব থাকায় কারখানািটর উৎপাদন ২০১ িদন ব িছল। এর আেগর ই অথবছের কারখানািটর লাকসােনর পিরমাণ
িছল ৭৩ কািট টাকারও বিশ। স িহসােব গত িতন অথবছের কারখানািট ায় ১৬৫ কািট টাকা লাকসান কেরেছ।
একই অব া চীন-বাংলােদেশর যৗথ উেদ ােগ ািপত পলাশ ইউিরয়া ফািটলাইজার ফ া ির িলিমেটেডর। ১৯৮৫ সােল ািপত এ
কারখানার বািষক উৎপাদন মতা ৯৫ হাজার টন। িক িনরবি
গ াস সরবরাহ না থাকায় কারখানািট এ উৎপাদন স মতা কােজ
লাগােত পারেছ না। সবেশষ অথবছের কারখানািট লাকসান িদেয়েছ ৩১ কািট ৫৮ লাখ টাকা। সরকাির িস াে গ াস সরবরাহ ব
থাকায় কারখানািটর উৎপাদন ২১৫ িদন ব িছল।
িচটাগং ইউিরয়া ফািটলাইজার ফ া ির িলিমেটড গত অথবছের ৫৭ কািট টাকা লাকসান কেরেছ। আেগর ই অথবছের লােভ
পিরচািলত হওয়া এ কারখানা কুিলং টাওয়ার িরেনােভশন ও িরঅ া র িলেকজ মরামেতর কারেণ ৩৬৫ িদন ব িছল। ফেল উৎপাদন
স মতা কােজ লাগােত পােরিন কারখানািট। লােভ িফরেত পােরিন ১৯৬১ সােল ািপত এবং ২০১৬ সােলর ৩০ জুন শাহজালাল
ফািটলাইজার কা ািনর সে আ ীকৃ ত ন াচারাল গ াস ফািটলাইজার ফ া ির িলিমেটডও। এক লাখ টেনরও বিশ বািষক উৎপাদন
মতাস
কারখানািট গত অথবছেরও ১৪ কািট ৫০ লাখ টাকা লাকসান কেরেছ।
িশ ম ণালেয়র সংি েদর সে কথা বেল জানা গেছ, িবিসআইিসর আওতাধীন অিধকাংশ সার কারখানাই ৩০-৩৫ বছেরর পুরেনা।
এসব কারখানার অিধকাংেশরই আয়ু াল শষ। আবার িনরবি
গ াস সরবরােহর অভােব সারা বছর উৎপাদন চালু রাখেত পাের না
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অেনক কারখানা। ফেল স মতা অনুযায়ী উৎপাদন করেত ব থ হয় কারখানা েলা, যার ভাব পড়েছ সার কারখানার আেয়।
িবিসআইিসর িনয় ণাধীন সার কারখানায় উৎপাদন অব াহত রাখার লে বািষক উ য়ন কমসূিচর আওতায় ২০০ কািট টাকা ব েয় যমুনা
ফািটলাইজার কা ািন িলিমেটড ও ৫৫ কািট টাকা ব েয় পলাশ ইউিরয়া ফািটলাইজার ফ া িরেত পুনবাসন কমসূিচ বা বায়ন করা হয়।
অন কারখানা েলাও পুনবাসন করেল এবং িনরবি
গ াস সরবরােহর ব ব া করা হেল তা লােভর মুখ দখেত পাের বেল তারা আশা
কাশ কেরেছন সংি রা।
দেশর আটিট সার কারখানার মেধ যমুনা ফািটলাইজার কা ািন, িটএসিপ কমে িলিমেটড ও আ গ ফািটলাইজারই ধু লােভ
পিরচািলত হে । অিধকাংশ কারখানাই লাকসােন পিরচািলত হওয়ায় সি িলতভােব সরকাির সার কারখানা লাকসােনর আবেতই
ঘুরপাক খাে ।
জাতীয় সংসেদর িশ ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটর সভাপিত ওমর ফা ক চৗধুরী এ সে বিণক বাতােক বেলন, সার
কারখানা েলােক আধুিনকায়েনর উেদ াগ িনেত কিমিটর প থেক সুপািরশ করা হেয়েছ। এছাড়া িনরবি
গ াস সংেযােগর িবষয়িট
কােনাভােব িনি ত করা যায় িকনা, স িবষেয় সংি সং া েলার সে যাগােযাগ করার সুপািরশ করা হেয়েছ।
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