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স াদকীয়

নাজুক অব ায় চ ােম িবিসআইিসর ৬ কারখানা
২১:৩৬:০০ িমিনট, নেভ র ৩০, ২০১৬
রা ায়  িত ান বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ করেপােরশেনর (িবিসআইিস) িনয় ণাধীন কারখানা একসময় দাপেটর সে  পিরচািলত
হেলও বতমােন এ েলার অব া নাজুক। গতকাল বিণক বাতায় কািশত সংি  িতেবদেন বলা হেয়েছ, সার, িশ া উপকরণ, কাগজ
ছাড়াও কাচ, ওষুধ ও রসায়ন িশে র েয়াজনীয় কঁাচামাল তিরেত এিগেয় থাকা িবিসআইিসর িসংহভাগ কারখানা এখন বে র পেথ।
সং ার ঊ তন কমকতােদর গািফলিত, অদ তা, তদারিকর অভাব ও নীিতেক কারখানা েলার বতমান অব ার জন  দায়ী করা হে ।
উ ত যুি  ব বহাের িপিছেয় থাকা এবং পুরেনা হওয়ার কারেণ উৎপাদনগত সমস ায় পেড়েছ কারখানা েলা। িবিসআইিসর িতিট
কারখানা একসময় িছল লাভজনক। িক  বসরকাির কা ািন েলা অত াধুিনক িশ -কারখানা গেড় তুলেল সসব কারখানার সে  তাল
িমিলেয় এেগােত পােরিন িবিসআইিসর িত ান েলা। ফেল িতেযািগতার বাজাের িটকেত না পের অেনক িত ানেক লাকসান িদেত
হেয়েছ। এ অব ায় কারখানা েলা ত সং ারসহ লাভজনক ও যুেগাপেযাগী করেত আধুিনকায়েনর পদে প িনেত হেব। উ ত যুি
ও য পািতর ব বহারও বাড়ােত হেব।

কান কারখানা কী কারেণ লাকসান নেছ, তা িচি তপূবক ত সমাধােনর উেদ াগ অব াহত রাখা চাই। িবআইিসর কারখানা েলার
বতমান অব ার কারণ স েক কমেবিশ সবাই অবগত। িক  উেদ ােগর অভােব তা দূর করা যাে  না। তাছাড়া এখন পযােলাচনা কের
দখেত হেব, এসব কারখানা রা ায়  খােত থাকার েয়াজনীয়তা কতটুকু। বসরকাির খাত একই িশ  পিরচালনা কের লাভ করেল
িবিসআইিস কন করেত পারেছ না, তাও খিতেয় দখা েয়াজন। িবিসআইিসর এেকক কারখানা এেকক সমস ায় জজিরত। কােনািটর
য পািতর সমস া, কােনািটর আবার ব য় বিশ। সে ে  িভ  িভ  কারখানার জন  িভ  উেদ ােগর েয়াজন পড়েব। সরকার ই া
করেল িবিসআইিসর অ ভু  িশ িত ান েলা স েক সম ক ধারণা লােভর জন  একিট াধীন কিমশন গঠন করেত পাের, যার কাজ
হেব কারখানা পিরদশনপূবক সরকারেক সিঠক পদে প স েক সুপািরশ করা। সরকার স অনুযায়ী েয়াজনীয় সং ার অথবা
বসরকারীকরেণর পদে প নেব।

রা ায়  ২১িট িত ােনর মেধ  ঋণেখলািপর তািলকায় শীেষ রেয়েছ িবিসআইিস। সরকারেক এখান থেক বর হেয় আসেত হেব।
কারখানা েলােক সাধারণত ১৫ বছর পর পর সং ার করেত হয়। অিধকাংশ িত ান এ কায েমর জন  ক  সুপািরশ করেলও তা
বা বায়ন হে  না। সং ােরর লে  িতন বছর আেগ ক  অনুেমাদেনর জন  ম ণালেয় সুপািরশ করেলও তা আেলার মুখ দেখিন
এখেনা। িকছু ক  বা বায়ন হেলও তা হেয়েছ িনিদ  সমেয়র অেনক পের। রা ায়  খােতর িত ান েলার কােজর দ তা ও
জবাবিদিহতা বাড়ােত না পারেল অপচয় কমেব না। সরকার এসব িত ানেক ভতুিক িদে , রা ায়  বািণিজ ক ব াংক েলার কােছও
িত ান েলার দায় িদন িদন বেড় চলেছ। এসব সং ার কারেণ রা ায়  ব াংক েলা খলািপ ঋণ আদােয় ব থতার নােমর ভাগীদার

হে । অপচয় ও নীিত রাধ করা গেল রা ায়  খােতর এ সং া েলােক লাভজনক করা স ব।
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