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লধনসহ নানা সংকেট িবিসআইিস’র িত ান - ৩ বছের লাকসান সােড় 
১৬শ’ কা  টাকা 

*অত িধক লাকসািন িহেসেব িচি ত ৮ িত ান * কণ লী পপার িমলসহ ৪ িত ানেক 
িঁক ণ ঘাষণা * িবেশষািয়ত কারখানায় নই দ  ও অিভ  জনবল 

আহম ল হাসান আিসক 

বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশেনর (িবিসআইিস) লােভর িত ান েলা লাকসােনর খাতায় যেত  কেরেছ। 
সং া র ১৩ বািণিজ ক িত ােনর মে  এরই মে  ৯  লাকসােন চেল গেছ। 
 
আরও এক  িত ান যাওয়ার পেথ রেয়েছ। গত িতন বছের (২০১৫-১৬ থেক ২০১৭-১৮ অথবছর) িবিসআইিস’র লােভর ৯  

িত ান লাকসান েনেছ ায় সােড় ১৬শ’ কা  টাকা। 

সংি রা বলেছন, রেনা কারখানা, চলিত লধেনর ঘাটিত, াস ও িব ৎসহ নানা সম ায় জজিরত লােভর িত ান েলা এখন 
কঁেছ। এমনিক িবেশষািয়ত িত ান েলােত দ  ও অিভ  জনবেলর অভাব রেয়েছ। এসব কারেণ িতবছরই বাড়েছ লাকসােনর 

পিরমাণ। বািণিজ ক িত ান েলার মে  চার সার কারখানাসহ ৮  িত ানেক অত িধক লাকসািন িহেসেব িচি ত কেরেছ 
িবিসআইিস। কণ লী পপার িমলসসহ ৪ িত ােন অ র ভিব েত ব াপনা বা অ  কােনা তর সম া হেত পাের বেলও 
আশ া করা হে । অ  িত ান েলার লােভর পিরমাণও মাগত কমেছ। বছেরর পর বছর এভােব চলেত থাকেল দেশর সব হৎ 
পাবিলক কেপােরশেনর বািণিজ ক িত ান েলা র া করা স ব হেব না। 

িশ  ম ণালেয়র ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক িতেবদন পযােলাচনা কের দখা গেছ, সবেশষ অথবছের সার কারখানাসহ ৯ 
িত ােন লাকসােনর পিরমাণ ৬৯৬ কা  টাকা। অ  চার িত ােনর লাভ িহসাব করেলও িবিসআইিস’র লাকসােনর পিরমাণ 

৬২১ কা  ৮৯ লাখ টাকা। ২০১৬-১৭ অথবছের ৯ িত ােন লাকসােনর পিরমাণ ায় ৬৪১ কা  ৭৯ লাখ টাকা। অ  চার 
িত ােনর লাভ িহসাব করেল এর পিরমাণ দ ড়ায় ৪৪৩ কা  ৩৮ লাখ টাকা। ২০১৫-১৬ অথবছের এর পিরমাণ িছল ১০৬ কা  

৩০ লাখ টাকা। টানা িতন বছর ধের লাকসােন থাকা িবিসআইিস ২০১৪-১৫ অথবছেরও ১৩ বািণিজ ক িত ান থেক লাভ 
কেরিছল ৭৮ কা  টাকা। ২০১৩-১৪ অথবছের লােভর পিরমাণ িছল ২১৭ কা  টাকা। 

এ িবষেয় িশ  ম ণালেয়র সিচব আব ল হািলম গা রেক বেলন, িবিসআইিস’র িত ান েলার অিধকাংশই সার কারখানা। 
সখােন ইউিরয়া সার উৎপাদন করা হয়। এখােন বশ কেয়ক  কারখানা আেছ অেনক রাতন। এ কারেণ ইউিরয়া সার উৎপাদন 

করেত ক চামাল িহেসেব বিশ ােসর েয়াজন হয়। 
 
লাকসােনর পিরমাণ কিমেয় আনেত িশ  ম ণালয় এরই মে  িবিভ  উে াগ িনেয়েছ। কম খরেচ বিশ সার উৎপাদন করেত 
ঘাড়াশাল ও পলাশ সার কারখানায় এক  বড় ক  চলমান রেয়েছ। অ া  যসব সম া রেয়েছ স েলা সমাধােনও িবিভ  

উে াগ নয়া হেয়েছ। আবার লাকসান যভােব বলা হে  বািণিজ ক ি ভি েত দখেল স  আবার লাকসান নয়। কননা সার 
আমরা সরকার বা িষ ম ণালেয়র কােছ উৎপাদন খরেচর চেয় অেনক কম দােম িবি  কের থািক। আরও বেলন, িবিসআইিস’র 
কণ লী পপার িমল অেনক লাকসান নিছল। সরকােরর িচ া িছল এই কারখানা  ব  কের দয়া হেব। পের িবিভ  উে ােগর 
ফেল িত ান েত লাকসােনর পিরমাণ অেনক কেম এেসেছ। 

িশ  ম ণালেয়র ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক িতেবদন থেক জানা যায়, িবিসআইিস’র িনয় ণাধীন ৮  সার কারখানার মে  
প চ ই লাকসােন রেয়েছ। 



 
লােভ থাকা য না ফা লাইজার কা ািন িলিমেটেডর লােভর পিরমাণ িতবছর  কমেছ। সবেশষ অথবছের িত ান  লাভ কেরেছ 
২২ কা  ৪২ লাখ টাকা। 
 
২০১৫-১৬ অথবছেরও িত ান র লােভর পিরমাণ িছল ১৭০ কা  ৮৬ লাখ টাকা। তেব িডএ  ফা লাইজার কা ািন িলিমেটেড 
লােভর পিরমাণ বাড়েছ। িত ান  ২০১৫-১৬ অথবছের লাভ কেরিছল ২৮ কা  ৮৬ লাখ টাকা। ২০১৭-১৮ অথবছের 

িত ান েত লােভর পিরমাণ বেড় দ িড়েয়েছ ৫১ কা  ৭২ লাখ টাকা। 

সংি রা বলেছন, িবিসআইিস’র বািণিজ ক কারখানা েলার আ াল ও মশ ডাউন টাইম ি  পেয়েছ। অবেহলা ও তদারিকর 
অভােব যথাসমেয় কারখানা েলা ওভারেহািলং িকংবা িবএমআরই হয়িন। সারা বছরই পযা  াস ও িব েতর ঘাটিত থােক। 
িবিসআইিস’র বািণিজ ক িত ান েলা িবেশষািয়ত িত ান হওয়া সে ও সখােন দ  ও অিভ  জনবেলর যেথ  অভাব রেয়েছ। 
িশ  ম ণালেয়র বািষক িতেবদেনও লাকসােনর কারণ িহেসেব এসব িবষয় উেঠ এেসেছ। িতেবদেন এর বাইের, কারখানা েলার 
উৎপাদেন ব ত উপকরেণর  ি , চরা য াংশ ও মরামত খােত মশ য় ি  এবং াস-িব েতর  ি েকও 
লাকসােনর কারণ িহেসেব উে খ করা হেয়েছ। 

অত িধক লাকসািন ৮ িত ান : ২০১৭-১৮ অথবছের িশ  ম ণালেয় পাঠােনা িবিসআইিস’র এক  পযােলাচনা িতেবদন থেক 
জানা যায়, লাকসােন থাকা িবিসআইিস’র ৯ িত ােনর মে  ৮ েক অত িধক লাকসািন িত ান বলেছ িবিসআইিস। 

িত ান েলা হল শাহজালাল ফা লাইজার কা ািন িলিমেটড , ইউিরয়া ফা লাইজার ফ া ির িলিমেটড , কণ লী পপার িমলস 
িলিমেটড, আ গ  ফা লাইজার অ া  কিমক াল কা ািন িলিমেটড , ছাতক িসেম  কা ািন িলিমেটড, পলাশ ইউিরয়া 
ফা লাইজার ফ া ির িলিমেটড , বাংলােদশ ই ুেলটর অ া  ািনটািরওয় ার ফ া ির িলিমেটড এবং উসমািনয়া াস িশট ফ া ির 
িলিমেটড। 

এিদেক িশ  ম ণালেয়র ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক িতেবদেন বলা হেয়েছ, শাহজালাল ফা লাইজার কা ািন িলিমেটেড 
িতবছর বাড়েছ লাকসােনর পিরমাণ। সবেশষ অথবছের িত ান েত লাকসান হেয়েছ ২৮৭ কা  ৮৪ কা  টাকা। ইউিরয়া 

ফা লাইজার ফ া রী িলিমেটেডরও একই অব া। ২০১৫-১৬ অথবছের িত ান র লাকসােনর পিরমাণ িছল ৯১ কা  ৫৪ লাখ 
টাকা। ই বছেরর বধােন ২০১৭-১৮ অথবছের লাকসােনর পিরমাণ বেড় দ িড়েয়েছ ১৯২ কা  ৮৭ লাখ টাকা। আ গ  
ফা লাইজার অ া  কিমক াল কা ািন িলিমেটড ২০১৫-১৬ অথবছের লাভ কেরিছল ৬০ কা  ৬৮ লাখ টাকা। অথচ ২০১৭-১৮ 
অথবছের িত ান র লাকসােনর পিরমাণ ১৩৪ কা  ২৩ লাখ টাকা। পলাশ ইউিরয়া ফা লাইজার ফ া ির িলিমেটেডও িতবছর 
বাড়েছ লাকসােনর পিরমাণ। ২০১৫-১৬ অথবছের িত ান েত লাকসােনর পিরমাণ িছল ৩১ কা  ৫৮ লাখ টাকা। ২০১৭-১৮ 
অথবছের এর পিরমাণ বেড় দ িড়েয়েছ ৪৫ কা  ৪৮ লাখ টাকা। 

ইউিরয়া ফা লাইজার ফ া ির িলিমেটেডর জনােরল ােনজার (এম এস)  রজাউল কিরম গা রেক বেলন, সার 
কারখানা েলােত লাকসােনর কারণ হে   উৎপাদেনর দািয়  কারখানার। িক  দাম িনধারণ কের সরকার। আর অ া  
কারেণর মে  এ কারখানা  ািপত হেয়েছ ষােটর দশেক। তাছাড়া ক চামােলর ঘাটিতর কারেণ িক টা সম া হয়। 

িঁকেত রেয়েছ কণ লী পপার িমলসহ ৪ িত ান : িবিসআইিস’র পযােলাচনা িতেবদন থেক জানা গেছ, অ র ভিব েত 
ব াপনা বা অ  কােনা তর সম ার ি  হেত পাের অিত লাকসােন থাকা চার  িত ােন। এ েলা হল কণ লী পপার 

িমলস িলিমেটড, ছাতক িসেম  কা ািন িলিমেটড, বাংলােদশ ই েুলটর অ া  ািনটািরওয় ার ফ া ির িলিমেটড এবং 
উসমািনয়া াস িশট ফ া ির িলিমেটড। এ ৪  িত ান মাগত লাকসান নেছ। ২০১৭-১৮ অথবছের কণ লী ২৭ কা  ৮৭ লাখ, 
ছাতক িসেম  ৪১ কা  ৭৬ লাখ, বাংলােদশ ই ুেলটর ৫১ লাখ এবং উসমািনয়া াস িশট ২ কা  ৩৫ লাখ টাকা লাকসান 

েনেছ। এ িবষেয় কণ লী পপার িমলস িলিমেটেডর ব াপনা পিরচালক এমএমএ কােদর মাবাইল ফােন িক  বলেত রািজ 
হনিন। িতিন বেলন, ‘সম ার শষ নই। অেনক সম া।’ 

 


