
.

লােভর িবিসআইিস এখন লাকসােন
prothomalo.com/bangladesh/article/1069507

টানা িতন বছর লােভর পরপর আবার লাকসােন পেড়েছ বাংলােদশ রসায়ন িশ
সং া (িবিসআইিস)। সং ািটর ১৩িট িত ােনর মেধ  ৯িটেত গত অথবছের
৩৩৮ কািট ৭৬ লাখ টাকা লাকসান হেয়েছ। আর বািক চারিট িত ােনর লাভ
িহসাব করেলও সব িমিলেয় লাকসান ায় ৭৮ কািট টাকা। অথচ এর আেগর
বছরও িত ানিট ৯৩ কািট টাকা লাভ কেরিছল।
িবিসআইিসর কমকতারা বলেছন, বতমান চয়ারম ান ও পিরচালনা পষেদর
অদ তা, গািফলিত ও অিনয়ম- নীিতর কারেণই ডুবেত বেসেছ িবিসআইিস এবং
এর অধীন ১৩িট িত ান। এর ফেল হতাশায় আেছন এখানকার আট হাজার
কমকতা-কমচারী। অিভেযাগ উেঠেছ, িবিসআইিস লাকসান করেলও অিতির
গািড় ব বহারসহ চয়ারম ান নানা ধরেনর অৈনিতক সুিবধা িনে ন।
িবিসআইিসর তথ  অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ অথবছের ২১৭ কািট টাকা লাভ
কেরিছল িবিসআইিস। িক  ২০১৪ সােলর ১২ অে াবর মাহা দ ইকবাল যাগ
দওয়ার পরই নীিত, অিনয়ম ও এেকর পর এক ভুল িস াে  ২০১৪-১৫
অথবছের লাভ কেম নেম আেস ৯৩ কািট ৪৪ লােখ। িক  পেরর বছর
লাকসান হয় ৭৭ কািট ৭৯ লাখ। ২০১৬-১৭ অথবছের এই লাকসান আরও
বাড়েব বেল আশ া।

এ িবষেয় জানেত চাইেল িবিসআইিসর চয়ারম ান মাহা দ ইকবাল থম আেলােক বেলন, ‘িবিসআইিসর বছর ওয়াির কােনা লাভ-
লাকসােনর িহসাব আমার জানা নই।’ একটা িত ােনর লাভ- লাকসােনর িহসাব কন থাকেব না, জানেত চাইেল িতিন বেলন, ‘আিম
গত ই বছর ধের আয়-ব য় সমান করার চ া কেরিছ। িবিসআইিসেত যাগ  কমকতার অভাব। নানা সমস া আেছ। আিম তারপরও
ই বছর চ া কেরিছ। আিম হয়েতা ব থ।’

িবিসআইিসর অধীেন বতমােন থাকা ১৩িট িত ােনর মেধ  চ ােমর কিমক াল কমে  (িসিসিস) এখন ব । এিট চালু করার জন
চীনা একিট িত ােনর সে  চুি  হেয়েছ। িক  ১৪ মােসর বদেল ৪২ মাস পিরেয় গেলও ধানম ীর অ ািধকারিভি ক ক িট চালু
হয়িন। িবদায়ী অথবছের ৪১ কািট টাকা লাকসান হেয়েছ িত ানিটর।
িসিসিস বােদ বািক ১২িটর িত ান চালু থাকেলও ৯িটই গত অথবছের লাকসান কেরেছ। এর মেধ  ঘাড়াশাল সার কারখানায়
(ইউএফএফএল) গত অথবছের ৯৬ কািট ২৫ লাখ টাকা, চ াম ইউিরয়া সার কারখানায় (িসইউএফএল) ৫৭ কািট ২ লাখ টাকা ও
পলাশ সার কারখানা (িপইউএফএফএল) ৩১ কািট ৫৬ লাখ টাকা লাকসান কেরেছ। অথচ এর আেগর বছর েলােত এই িত ান েলা
লাভ কেরিছল।
িবিসআইিসর কমকতােদর অিভেযাগ, এই সার কারখানা েলােত যথাসমেয় গ াস দওয়া হয়িন। সখানকার য াংশ েলা ন  হেয় যাে ।
এ ছাড়া চ ােমর ডাই অ ােমািনয়াম ফসেফট (িডএিপএফিসএল) সার কারখানায় গত বছর অ ােমািনয়া ট াংেক িবে ারেণর ঘটনা ঘেট।
এখেনা সিট িঠক করা হয়িন। িসেলেটর ফ ু গে র ন াচারাল গ াস সারকারখানা (এনিজএফএফ) ও শাহজালাল সারকারখানা
(এসএফিসএল) গত অথবছের ১৩ কািট ১৩ লাখ কািট টাকা লাকসান কেরেছ।
িবিসআইিস সূে  জানা গেছ, িবিসআইিসর আটিট সার কারখানার মেধ  গত অথবছের মা  িতনিট লাভ কেরেছ। এ েলা হেলা যমুনা
সার কারখানা, আ গ  সার কারখানা ও চ ােমর িটএসিপ সার কারখানা। তেব িতিট িত ানই আেগর বছেরর চেয় কম লাভ
কেরেছ।
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