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কারণ দাম স ট

আিজজুর রহমান ডল, জামালপরু ॥ এ ােমািনয়া াে টর কনভাটার িহটাের ভয়াবহ অি কাে ডর কারেণ ব  হেয়
যাওয়া দানাদার ইউিরয়া সার উৎপাদনকারী দেশর বহৃ ম রাসায়িনক িশ  িত ান যমনুা সার কারখানা িবগত নয়
মােসও চালু হয়িন। কারখানা কতৃপ  িবেদশ থেক ইউিরয়া সার আমদািন কের কারখানার আওতাভু  ১৯ জলায়
িডলার ও কষৃক পযােয় ইউিরয়া সার িবপণন চালু রেখেছ। তেব আমদািনকতৃ ইউিরয়া সার মজুদ রাখার দাম
স েটর কারেণ কারখানার ভতের িবিভ  ােন খালা আকােশর িনেচ মজুদ রাখা কািট কািট টাকার ইউিরয়া সার
জমাট বেঁধ এবং রােদর তী  তাপ ও বিৃ েত গেল ন  হেয় যাে । দােমর ভতেরও সার ন  হে । জমাট বাঁধা
ও গেল যাওয়া সার কষৃকরাও িকনেত অনীহা কাশ করেছন। এেত কের সার িডলারা এসব সার উে ালন কের
ব বসায় িত  হে ন বেল অিভেযাগ উেঠেছ। অ িদেক আমদািনকতৃ সার িবপণেন সরকােরর বশ কেয়ক
কািট টাকার য় িতর শ াও দখা িদেয়েছ।

যমনুা কারখানা সূে  জানা গেছ, জলার সিরষাবাড়ীর তারাকাি েত দিনক ১৭শ’ মি ক টন দানাদার ইউিরয়া সার
উৎপাদনকারী যমুনা সার কারখানা গত বছেরর ১১ নেব র থেক ব  রেখ র ণােব ণ (ওভারেহািলং) কাজ করা
হয়। র ণােব ণ শেষ ১৬ নেব র ভার থেক কারখানার সকল ইউিনট চালু করা হয়। ২৭ নেব র ভার পৗেন
ছয়টার িদেক দানাদার ইউিরয়া সার উৎপাদেন যাওয়ার আগ মুহূেত কারখানার এ ােমািনয়া াে টর কনভাটার িহটাের
ভয়াবহ অি কা ড সংঘিটত হয়। এেত এ ােমািনয়া ি য়াজাতকরেণর ধান য  ি -িহটার এবং এর সম  ক াবল ও
আশপােশর অেনক পণূ দামী য াংশ পুেড় ছাই হেয় যায়। ফেল ওইিদন থেক কারখানার উৎপাদন ব  হেয়
যায়। ওই ঘটনায় ২০০ কািট  টাকার অিধক য় িত হয়। ায় নয় মাস হেয় গেলও িবিসআইিস কতৃপ
রহ জনক  কারেণ  কারখানার  িত  ইউিনট  আজও  মরামত  কেরিন।  ফেল  কারখানািট  চালু  হওয়া  িনেয়
অিন য়তা দখা িদেয়েছ। সেরজিমেন িগেয় কারখানার দাম এলাকা পিরদশেনর স িত চাইেল কতৃপ  সখােন
যাওয়ার কান অ মিত দনিন।

তেব কারখানা সংি  একািধক িনভরেযাগ  সূে  জানা গেছ, কারখানা ব  থাকায় িবেদশ থেক আমদািনকতৃ
ইউিরয়া সার কারখানার আওতাভু  ১৯িট জলায় িডলারেদর মােঝ িবপণন করা হে । এর মেধ  জামালপরু,
শরপরু ও টা াইল এবং উ রবে র ১৬িট জলায় এই কারখানা থেক ইউিরয়া সার সরবরাহ হেয় থােক। যমুনা সার

কারখানািট ব  হেয় যাওয়ার পর থেক কারখানার ৫০ হাজার মি ক টন ধারণ মতাস  বা  াের মা  ১২৭
মি ক টন িট ইউিরয়া মজুদ রেয়েছ। এই বা  াের সােরর ব া রাখার কান িনয়ম নই। ব াভিত ইউিরয়া সার

মজুদ রাখার িট দােম মা  ১২ হাজার মি ক টন সার মজুদ রাখা  যায়। কারখানায় বতমােন িবেদশ থেক
আমদািনকতৃ ায় ৭০ কািট টাকা মূেল র ৩৯ হাজার ৯৫৪ মি ক টন ইউিরয়া সার মজুদ রেয়েছ। বািক ২৭ হাজার
৯৫৪  মি ক  টন  সার  দােমর বাইের খালা  আকােশর  িনেচ  রা ায়,  মূল  কারখানার  ভতেরর ইয়ােড  এবং

শাসিনক ভবেনর সামেনর রা ায় মজুদ কের রাখা হেয়েছ। দােমর বাইের মজুদ সােরর ব া েলা ি পল িদেয়
ঢেক রাখা হেলও রােদর তী  তােপ, চলিত বষায় অিতবিৃ েত এবং টানা িতন মােসরও অিধক সময় ধের মজুদ
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রাখার কারেণ বিশর ভাগ ব ায় সার জমাট বঁেধ গেছ। বিৃ র পািন ঢেুক ব ার সার গেল পািন হেয় ছিড়েয় পড়েছ।
এেত সরকােরর বশ কেয়ক কািট টাকার য় িতর শ া দখা িদেয়েছ।

িবিসআইিসর সার িডলার মা. ওসমান গনী অিভেযাগ কের বেলন, ‘িবেদশ থেক আমদািনকতৃ ইউিরয়া সােরর ব
ব া জমাট বেঁধ গেছ। বরাে র সার উে ালেনর সময় কারখানা কতৃপ  জমাট বাঁধা ইউিরয়ার ব া িনেত বাধ
করেছন িডলারেদর। এই সার কষৃক পযােয় িবি  করেত খুবই সম া হে । ফেল সােরর ব বসায় েত ক িডলার

িত  হে ন। কারখানা  কতৃপ েক বেলও কান কাজ হে  না। জমাট  বাঁধা  এবং গেল যাওয়া সার যােত
আমােদর না দয়া হয় সই দািব জানাি ।’ একই অিভেযাগ কের জামালপুর জলা াক ও ট া লির মািলক সিমিত
তারাকাি  শাখার সাধারণ স াদক আশরাফুল আলম মািনক বেলন, ‘বতমােন আমদািনকতৃ ইউিরয়া সােরর মান
অত  খারাপ। এই সার িবেদশ থেক কােগােত আেস। সখান থেক ােক এই কারখানায় এেন ডাি ংেয়র কারেণ
ব া েলার মান অত  খারাপ হয়। ব া ফেট বাতাস ঢেুক ন  হেয় যায়। দােমর ভতের এবং বাইের খালা
আকােশর িনেচ মজুদ রাখা সােরর ব া েলার অিধকাংশই জমাট বেঁধ গেছ। বাইের রােদর তােপ এবং বিৃ েত
িভেজ সার গেল পািন হেয় যাে । ােক ব া  তালার সময় অেনক ব া থেক টপটপ কের পািন ঝের। সই
ব া েলা পিরবতন কের িদেত বলেলও কতৃপ  অনীহা কাশ কেরন। এই সার িডলারেদর দােম িনেয় গেল তারা
িনেত চান না। তারা  সােরর ণগত মান খারাপ ও ওজেন কম বেল অিভেযাগ কের থােকন। ব  থাকায় এই
কারখানােক িঘের হাজার হাজার িমক বকার হেয় পেড়েছন। ায় ৪৫০িট াক সব সময় এখােন থােক। অিধকাংশ
াক  চালক  ও  িমকরা  কাজ  না  পেয়  মানেবতর  জীবন  যাপন  করেছন।’  যমনুা  সার  কারখানার  ব ব াপক

(বািণিজ ক) মাঃ ওয়ােয়ছুর রহমান জনক েক বেলন, ‘ দােম এবং বাইের খালা ােন এক সািরেত ওপর থেক
িনেচ ৩২িট কের ব া রাখা হয়। ফেল টানা কেয়ক মাস ওভােব রাখা হেল িনেচর িদেক িকছু ব া ন  হেত পাের। সার
জমাট বেঁধ গেলও এর কান ণগত মান ন  হয় না। সার িডলার বা াক মািলকেদর ঢালাও অিভেযাগ সিঠক নয়।

দােমর দািয়ে  িনেয়ািজত সংি  কমকতারা ােক সার তালার সময় ব া িনেয় অিভেযাগ করেল স েলা সিরেয়
রাখা হয়।’ এ ব াপাের যমুনা সার কারখানার ব ব াপনা পিরচালক খান জােভদ আেনায়ার জনক েক বেলন, ‘ দােম
ান স লান না হওয়ায় বাইের কারখানার িবিভ  ফাঁকা ােন যথাযথ ি য়ায় িবেশষ কের ি পল ও পিলিথন িদেয়
ঢেক সার মজুদ করা হয়। স েলা ন  হওয়ার কান স াবনা নই। বাইের বিশ িদন মজুদ থাকেছও না। সার

আসেছ। আবার িডলারেদর মােঝ িবতরণ করা হে । দােমর বাইের মজদু ইউিরয়া সার ন  হেয় যাে  এমন
অিভেযাগও আমার কােছ আেসিন।’ কারখানা চালকুরণ সে  িতিন বেলন, ‘এই সার কারখানার িত াকালীন মূল
ক ািন জাপােনর িমত িবিসর সে  িবিসআইিসর চিু  ও যাগােযাগ ি য়া স  হেয়েছ।
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