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জানা েগেছ, uৎপাদন হেলo ি পার সরবরােহর জ  eখােন েরলoেয়র oয়াগন o iি ন রাখা হয় না। েলৗহজাত পে র আমদািন 
খরচ বাড়ার কারণ েদিখেয় 3121 সােল eক দফা ব  রাখা হয় কারখানািট। েকনা হয় িবেদশ েথেক কােঠর ি পার। eখন ন  হে  
কারখানার ভয়লা, কাস র্ার, িমক ার, ভাiে টর, ি সেটিনং, ভা ার, কংি িটংেয়র মেতা মূ বান য । 

কারখানার ানীয় কম র্কত র্ারা জানান, েরলoেয়র পূব র্া েলর ধান েকৗশলীর কাছ েথেক চািহদা পাoয়ার পর uৎপাদন শুরু করা হয় 
কারখানায়। সব র্েশষবার 26 হাজার ি পার uৎপাদন করা হেয়েছ e কারখানায়। গত 2৯ মাচ র্ েথেক uৎপাদন ব  রেয়েছ 
কারখানািটেত। e কারখানা আধুিনক o মানস তভােব গেড় তুলেত সুপািরশমালা ƣতিরর জ  গত মােস পূব র্া ল েরলoেয়র 
aিতির  ধান েকৗশলীেক (েসতু) ধান কের িতন সদে র কিমিট গিঠন করা হয়। কিমিট িতেবদন জমা েদেব আগ  মােসর 
মে । কিমিটর eক সদ , কারখানার সহকারী েকৗশলী েমা. মুিজবুর রহমান বেলন, ‘যােত ei কারখানা uৎপাদন ম কের েতালা 
যায় েস জ i সুপািরশ ƣতির করেব কিমিট। কারখানায় uৎপাদন eেকবাের ব  হয়িন। আমরা সব র্েশষ 26 হাজার কংি েটর ি পার 
uৎপাদন কেরিছ।’ 

কারখানা সূে  জানা েগেছ, uৎপাদন চালু থাকেল গেড় িতিদন 311-361িট ি পার uৎপাদন হয়। তেব ল য্মা া aনুযায়ী 
কখেনাi কারখানািট ি পার uৎপাদন o িবতরণ করেত পােরিন। বত র্মােন ি পার uৎপাদন ব  থাকায় মজুদo ফুিরেয়েছ। শুধু জরুির 
েয়াজেন বহার করার জ  িকছু ি পার রাখা আেছ। সংি  ি রা জানান, িতবছর eলিস কের পাথর আমদািনর জ  

সরকািরভােব িঠকাদার িনেয়াগ েদoয়া হয়। কারখানা-iয়ােড র্ ি পার ƣতিরর ধান uপকরণ পাথেরর মজুদ েশষ হেয় েগেল গত মােচ র্ 
uৎপাদন ব  হয়। eর আেগ জানুয়ািরেতo eকবার িমক ার েমিশেন িটর ফেল uৎপাদন ব  িছল িকছুিদন। 

কারখানার 265 জন কম র্কত র্া-কম র্চারীর মে  কম র্রত 56 জন। aপােরটেরর 29িট পদi শূ । uৎপাদেনর সে  সরাসির স ৃ  
কারখানার oেয় ার, বয়লার aপােরটর, কাি ং েমিশন aপােরটর, িমক ার েমিশন aপােরটর, েগি  aপােরটর েনi। e ছাড়া গয্াস 
কাটার, াবেরটির aয্ািস য্া , েটনশিনং েমিশন aপােরটর, oেয়েজস aয্া  ােরল aপােরটর, রড কািটং aপােরটর, িডেমাি ং 
aপােরটরসহ গুরতব্পূণ র্ যে র চালকo েনi। নতুন কের িনেয়াগ েদoয়া হে  না।  

কম র্চারীরা জানান, ি পােরর ধান uপকরণ েবা ার পাথর। eকসময় পােশর েকা ানীগ  uপেজলার েভালাগ  েথেক েরাপoেয় 
িদেয় তা িনেয় আসা হেতা। িক  েদড় যুগ ধের েসখােন েবা ার পাথর িমলেছ না। ফেল ভারতসহ িবিভ  েদশ েথেক আমদািন 
করেত হে  পাথর। েরাপoেয় ব  রেয়েছ। 

েরলসিচব েমাফাে ল েহােসন বেলন, e কারখানার uৎপাদন স মতা বাড়ােনা হেব। eখন িমটারেগেজ বহার uপেযাগী ি পার e 
কারখানা েথেক েনoয়া হয়। ভিব েত যােত ডেগজ o ডুয়াল েগজ েরলপেথo eখানকার কংি ট ি পার বহার করা যায় তার 
uে াগ েনoয়া হে । 

কারখানার সহকারী েকৗশলী মুিজবুর রহমান aব  দািব কেরন, িঠকাদার িনেয়ােগ জিটলতায় uৎপাদন ব  আেছ। uৎপাদন 
িঠকাদার o কাঁচামাল িঠকাদার িনেয়ােগর জ  পূব র্ েরেলর সংি  দ ের দরপ সং া  ফাiল পাঠােনা হেয়েছ। েসখান েথেক িস া  
eেল eবং চািহদা পাঠােল uৎপাদন করা হেব ি পার। 

বাংলােদশ েরলoেয়র েকৗশল িবভােগর ত  aনুসাের, েদেশ েরলপথ আেছ দুi হাজার ৯3৯ িকেলািমটার। তার মে  মান আেছ 
84৯ িকেলািমটার বা 36 দশিমক 34 শতাংেশর। েরলপেথর মান কমার a তম কারণ কংি েটর ি পােরর সংকট। কােঠর ি পার 
পেচ ন  হেয় েগেছ িবিভ  ােন। ফেল চালকরা কম গিতেত ে ন চালাে ন। কােঠর ি পােরর েচেয় কংি েটর ি পােরর ািয়তব্ 
েবিশ। েরলপথ িনম র্াণ o সং াের বছের কমপে  211 েকািট টাকার কংি ট ি পােরর দরকার। তার মে  সং ার o র ণােব েণ 
বছের গেড় 71 েকািট টাকার ি পার েকেন েরলoেয়। eর দুi-তৃতীয়াংশi কংি েটর ি পার। নতুন কে  বহােরর জ  বছের 
েকনা হয় 61 েকািট টাকার কংি েটর ি পার। কােঠর ি পােরর ািয়তব্ 21-23 বছর। কংি েটর ি পার েটেক 41 বছেরর েবিশ। 

 


