
     
 

বয্বসা বn না কের সমসয্া সমাধােনর uপায় খুঁজেছ সরকার
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গােমর্nস  কারখানা  ভবেনর  কাঠােমা,  aিg  o  ৈবদযু্িতক  িনরাপtা  বয্বsা  সংsাের  সরকাির  uেদয্ােগর
আoতায় থাকা 356িট কারখানা গত চার বছেরo সংsারকাজ  কেরিন। কারখানা েলার সংsার

 করা িনেয় ম মntণালেয়র নানামখুী uেদয্াগ সেtto কযর্কর ফল েমেলিন। বতর্ মােন eর মেধয্ aেনক
কারখানারi লাiেসn নবায়ন বn রেয়েছ। eর ফেল কারখানা েলার বয্বসা ধীের ধীের বn হেয় যােব।
তেব ম মntণালয় কারখানা েলার utপাদন কাযর্kম বn না কের সমসয্া সমাধােনর uপায় খুজঁেছ। eর
aংশ  িহেসেব  কারখানা  pিতিনিধেদর  সমসয্া  নেত  চাiেছ  মntণালয়।  iিতমেধয্  সmpিত  গাজীপুের  35
কারখানার  pিতিনিধেদর  সে  ৈবঠক  হেয়েছ  ম  মntণালেয়র  আoতাধীন  কলকারখানা  o  pিত ান
পিরদশর্ন aিধদpেরর (িডআieফi)। আগামী 9 o 10 aেkাবর আেরা 321িট কারখানার সে  ৈবঠক
হেব। eেত েপাশাক িশl মািলকেদর সংগঠন িবিজeমieর েনতৃবৃno থাকেবন।
মntণালেয়র  সংি  সূt  জািনেয়েছ,  আেলাচয্  কারখানা েলার  মেধয্  35িট  কারখানার  পেk  কাযর্ত
utপাদন কাযর্kেম থাকার মেতা পিরিsিত েনi। িকছু pিkয়া েশেষ e কারখানা েলা sায়ীভােব বn কের
িদেত  হেব।  বাদবািক  321িট  কারখানা  সংsােরর  জনয্  সংsার  পিরকlনা  ( িয়ং  o  িডজাiন)
িডআieফiেত জমা িদেলo তা সংsােরর িনিদর্  মানদ  পূরণ করেত না পারায় aনুেমাদন হয়িন। িনিদর্
মানদ  aনযুায়ী সংsার পিরকlনা জমা িদেত বলা হেলo কারখানা েলা তা eতিদেনo করেত পােরিন।
ফেল দশৃয্ত কারখানা েলার েকােনা সংsার কাজi  হয়িন।
eর মেধয্ গত েদড় বছর আেগ দiু শতািধক কারখানার iuিড েসবা (রpািনর জনয্ কাঁচামাল আমদািনর
েঘাষণার aনেুমাদন) sিগত রাখেত েপাশাক িশl মািলকেদর সংগঠন িবিজeমie o িবেকeমieেক িচিঠ
পািঠেয়িছল  িডআieফi।  যিদo  al  িকছু  বােদ  েবিশরভাগ  কারখানারi  iuিড  েসবা  বn  হয়িন।  eর
বাiের আেরা েবশিকছু কারখানার ei েসবা বn করেত িচিঠ েদoয়া uেদয্াগ িনেয়িছল িডআieফi। তেব
আপাতত েস পেথ হাঁটেছ না িডআieফi। িডআieফiর মহাপিরদশর্ক িশবনাথ রায় iেtফাকেক বেলন,
iuিড বািতেলর আেগ আমরা কারখানা মািলকেদর কাছ েথেক তােদর কথা সরাসির নেত চাi। কার
গািফলিতেত সংsার eেগােc না, েসিটo জানেত চাi।        তেব আমরা েজেনিছ, মলূ সমসয্া aথর্ায়ন।
eছাড়া  ভাড়া  বািড়েত  থাকা  কারখানা  ভবেনর  সংsােরর  েkেt  ভবেনর  মািলেকর  aনীহাo  aনয্তম
কারণ। eসব সমসয্া সমাধােন eবার আমরা কাযর্কর uেদয্াগ িনেত চাi।
িবিজeমie o কারখানা  মািলকেদর pিতিনিধেদর সে  আলাপ কের জানা েগেছ, সংsাের িপিছেয় থাকা
কারখানা েলার েবিশরভাগi েছােটা o মাঝাির আকােরর। eসব কারখানা আিথর্কভােব ততটা সবল নয়।
েবশিকছু কারখানা আবার ভাড়া ভবেন কাযর্kম পিরচালনা কের। ভবেনর কাঠােমা, aিg o ৈবদযু্িতক
িনরাপtা সংsাের কারখানা pিত েদড় েথেক দiু েকািট টাকা pেয়াজন। e িবশাল aে র aথর্ িবিনেয়াগ
কের  কারখানা  সংsার  করা  eসব  মািলেকর  জনয্  কিঠন  হেয়  পড়েছ।  আবার  ভাড়া  কারখানার  েkেt
মািলকপko eত িবিনেয়ােগ আgহী নন। ফেল eসব কারখানা িপিছেয় রেয়েছ।

  িরয়াদ েহােসন

print | চার বছেরo সংsার  কেরিন 356 েপাশাক কারখানা | েশ... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/91673/চার-বছ...

1 of 2 9/26/2019, 10:21 AM



iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িশবনাথ  রায়  iেtফাকেক  বেলন,  েযসব  ভবেন  সমসয্া  িচিhত  হেয়েছ,  েসসব  ভবেনর  সংsােরর  জনয্
আমরা  মািলকপkেক  িচিঠ  পাঠাব।  e  ছাড়া  aথর্ায়ন  সংকট  সমাধােন  জাপান  unয়ন  সংsা  (জাiকা)
সহেযািগতা করেত eিগেয় আসেছ। আশা করিছ sl সূেদ ঋেণর বয্বsা করা যােব।
pস ত,  2013  সােল  রানা  pাজা  দঘুর্টনায়  পর  ঐ  বছরi  iuেরাপ  o  আেমিরকার  েkতােদর  সমnেয়
aয্াকডর্  o aয্ালােয়n নােম আলাদা দিুট েজাট গিঠত হয়। eসব বায়ােরর কােছ রpািনকারক pায় দiু
হাজার গােমর্nস কারখানা ভবেনর কাঠােমা, aিg o ৈবদযু্িতক িনরাপtা বয্বsা পরীkা কের tিট সংsার
তদারিকর দািয়t েনয়।
oi েজাটভুk কারখানা েলার সংsাের agগিত গেড় 90 শতাংেশর oপের। তেব aয্াকডর্  o aয্ালােয়েnর
তদারিকর  বাiের  থাকা  েদড়  হাজার  কারখানা  সংsােরর  লেkয্  2015  সােলর  েত  uেদয্াগ  েনয়
সরকােরর ম মntণালয়। চার  বছর  সময়  েপিরেয়  েগেলo e কারখানা েলা  ভবেনর  কাঠােমা, aিg o
ৈবদযু্িতক tিটর সংsার  হেয়েছ মাt eক তৃতীয়াংশ। ei সমেয়র মেধয্ বn হেয় যাoয়া, sানাnর িকংবা
aয্াকডর্  o aয্ালােয়েn যুk হoয়া কারখানা বাদ িদেয় eখন 697িট কারখানার সংsার েদখভাল করেছ
িডআieফi।
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