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িমক ও দশ হাজার চাষী আজও উ  মহেলর িস াে র অেপ ায়

িনজ  সংবাদদাতা, ঠা রগাঁও ॥ দেশ সরকারীভােব পিরচািলত িট রশম কারখানার মেধ  একিট রাজশাহী রশম
কারখানা স িত চাল ুহেলও ১৮ বছর ধের ব  হেয় পেড় আেছ ঠা রগাঁও রশম কারখানািট। ব াপক স াবনা থাকা
সে ও এেকর পর এক িস া  গৃহীত হওয়ার পেরও িস া  বা বায়ন হে  না। কেব এিট চাল ুহেব? নািক এভােবই
মখু থবুেড় পেড় থাকেব? িট এখন ঠা রগাঁওেয়র সব সাধারেণর। ঠা রগাঁওেয়র এ রশম কারখানািট চালু হেল
অসংখ  মা েষর কমসং ােনর সৃি  হেব বেল মেন কেরন এলাকাবাসী।

গত বছেরর সে ের কারখানািট চালু করার ব াপাের রাজশাহী রশম বােড একিট বঠক অ ি ত হেলও তােত
আশাব ক কান িস া  পাওয়া যায়িন।

এর আেগও ব  হেয় যাওয়া সরকারী মািলকানাধীন ঠা রগাঁও রশম কারখানা পুনরায় চালু করার িবষেয় বাংলােদশ
ব  ও পাট ম ণালেয়র যু  সিচব মিন ামােনর নতৃে  ১১  সদে র একিট দল ২০১৭ সােলর ৩ এি ল
ঠা রগাঁওেয়র রশম কারখানািট পিরদশন কেরিছেলন।

স সময় পিরদশকগণ বেলিছেলন, এই রশম কারখানািট চালরু িবষেয় ম ণালেয় গঠন করা কিমিট ১৫ িদেনর মেধ
িতেবদন জমা দয়ার কথা রেয়েছ। ম ণালয় িস া  িনেল য কান সময় কারখানািট চালু হেব বেল আশা কাশ

কেরন তারা। িক  এখন পয  কান আশার আেলা পেড়িন এই কারখানািটর ওপের। আশা যন আশাই রেয় গল।
কেব চাল ুহেব? এমিন ভাবেছ জলার সাধারণ মা ষ ও রশম চাষীরা।

রশম বােডর তথ  মেত, মাগত লাকসােনর অজুহােত ঠা রগাঁওেয়র রশম কারখানািট ২০০১ সােল ব  ঘাষণা
করার পর আর চাল ুকরা হয়িন। এেত কারখানািটর ১৩৪ জন িমক ও ায় ১০ হাজার রশম চাষী বকার হেয় কে
িদনািতপাত  করেছন। তােদর অেনেকই  বাধ  হেয়  অ  পশায়  িনেজেদর স ৃ  করেলও  কারখানািট  চালরু
অেপ ায় হর নেছন। ওই সময় কেয়ক কািট টাকা ব েয় কারখানািট আধুিনকায়ন, য পািত পুনরায় াপন ও
স সারণ (িবএমআরই) করার পরও কারখানািট দীঘিদন ব  থাকায় এখন কািট কািট টাকার মূল বান য পািত
মিরচা ধের ন  হে ।

১৯৭৭-৭৮ সােল আরিডআরএস বাংলােদশ নােম একিট বসরকারী সং া ঠা রগাঁও শহেরর পােশ রামাির নামক
জায়গায় (বতমােন িবিসক িশ নগরী) এই রশম কারখানািট াপন কের। পরবতীেত লাভজনক িত ান হওয়ায়
১৯৮১ সােল কারখানািট রশম বােডর কােছ হ া র করা হয়। এরপর কারখানািট গত ২৬ বছের বল ব ব াপনার
কারেণ পযায় েম ৬ কািট ৫০ লাখ টাকা লাকসান কের। এ লাকসােনর অজুহােত ২০০১ সােল কারখনািট ব
কের দয় কতপৃ । যার ফেল এেত কমরত ১৩৪ জন িমক ও ায় ১০ হাজার ানীয় রশম চাষী ায়ীভােব বকার
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হেয় পেড়ন।

সাইফুল ইসলাম নােম এক চাষী জানান, অ  ফসল ফিলেয় অেনক কে  জীবনযাপন করেত হয়। কারখানািট চালু
হেল তারা আবারও একট ুস লতার মুখ দখেবন বেল আশা কেরন িতিন।

মিহ ল ইসলাম নােম আেরক চাষী বেলন, কারখানািট ব  হওয়ার কারেণ আমােদর াভািবক জীবনযা া থেম
রেয়েছ। জািন না কেব আবারও আেগর মেতা একটু শাি েত জীবনযাপন করব। চালু হেল আমার মেতা অেনক
গিরেবর কমসং ােনর সৃি  হেব। তা ছাড়া এ কারখানার উৎপািদত রশিম ব  উ তমােনর হওয়ায় দেশ ও িবেদেশ
অেনক চািহদা রেয়েছ। এর কাঁচামাল তুত গাছ উৎপাদন ও এর পিরচযা খরচ অেনক কম। ফেল কাঁচামােলর কান
অভাব হেব না বেল ম ব  কেরন িতিন।

এ ব াপের ঠা রগাঁও রশম বােডর উপ-পিরচালক লতান আলী জানান, িমক ও চাষীেদর কথা ভেব অিবলে
ঠা রগাঁও রশম কারখানািট পুনরায় চাল ুকরা হেল ভাল হেতা। কারখানািট চালু হেল রশম চােষর সে  যু  হাজার
রশম চাষী পুনরায় কমসং ােনর েযাগ পােব। কারখানািট ব  হওয়ার পেরও অেনক চাষী িট উৎপাদন করেছন।

কােজই কারখানািট পুনরায় চালু করা উিচত। তেব এ কারখানািট চালরু ব াপাের কতৃপ  সিঠক িস া  নেব বেল
আশা করিছ।

গত বছেরর ২ অে াবর রশম বােডর চয়ারম ান ঠা রগাঁওেয় এেস একিট চড়ূা  িস া  নয়ার কথা থাকেলও
িতিন ওই সময় আেসনিন।

এ িবষেয় ঠা রগাঁওেয়র জলা শাসক ড. এ ক এম কাম ামান সিলম জানান, ইেতামেধ  কারখানািট চালু
করার ব াপাের জলার সকল মহল মতামত িদেয়েছন। আশাকির খুব ত রশম কারখানািট চালরু ব াপাের কতৃপ
ইিতবাচক িস া  নেবন ।
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