
িবিসেকর ৩৯৮িট েট িশ কারখানা নই
সারা দেশ িবিসেকর ৭৪িট িশ নগের এখন মাট িশ  ট আেছ ১০,৫৮৯িট। এর মেধ
বরা  দয়া হেয়েছ ১০,১৮৫িট। এসব েট িশ কারখানা হওয়ার কথা ৫,৮৫৫িট। তেব
বতমােন উৎপাদনরত আেছ ৪ হাজার ৫৮৭িট। িশ কারখানা তিরর কাজ চলেছ ৮৯৮িটেত।
আর ব  আেছ ৩৭০িট কারখানা

কাশ : ০৩ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সারা  দেশ  বাংলােদশ  ু  ও  িটর  িশ  কেপােরশেনর  (িবিসক)  িশ নগর েলােত  ৩৯৮িট
িশ কারখানা করার ট অব ব ত পেড় আেছ। এসব েটর মািলকরা িশ  করেবন বেল িবিসেকর কাছ
থেক ট িনেয়িছেলন। িক  কারখানা না কের তা ফেল রেখেছন। সবেশষ তথ  অ যায়ী, সারা দেশ

িবিসেকর ৭৪িট িশ নগের এখন মাট িশ  ট আেছ ১০ হাজার ৫৮৯িট। এর মেধ  বরা  দয়া হেয়েছ
১০ হাজার ১৮৫িট। এসব েট িশ কারখানা হওয়ার কথা ৫ হাজার ৮৫৫িট। তেব বতমােন উৎপাদনরত
আেছ ৪ হাজার ৫৮৭িট িশ কারখানা। িশ কারখানা  তিরর কাজ চলেছ ৮৯৮িটেত। আর ব  আেছ
৩৭০িট িশ কারখানা। অেনক ে  একািধক ট িনেয়ও একিট বড় িশ কারখানা গেড় তালা হয়। স
কারেণই বরা কৃত ট আর গেড় ওঠা িশ কারখানার সংখ ায় তারতম  দখা যায়।

সং ার িহসাব  অ যায়ী,  মৗলভীবাজােরর ীম ল িশ নগের সেবা  ১১৩িট ট খািল  পেড় আেছ।
এছাড়া  ঝালকািঠেত  ৭৯িট,  প গেড়  ৪০িট,  খাগড়াছিড়েত  ৩৩িট,  নামগে  ৩০িট,  িপেরাজপুেরর

পকািঠেত ২১িট, লালমিনরহােট ১৯িট, ল ীপুের ১৬িট, রা ামািটেত ১৩িট, ভালােত ৯িট, পাবনায়
৮িট, মেহরপুের ৬িট, ন েকানায় ৩িট, ক বাজাের ৩িট, শরীয়তপুের ২িট এবং গাইবা ায় ১িট িশ  ট
খািল রেয়েছ। স িত খািল পেড় থাকা এসব িশ  ট বরাে র জ  আেবদন আ ান করা হেয়েছ। আ হী
িশ  উেদ া ারা সংি  জলা অথবা িশ নগরী কাযালেয় যাগােযাগ কের িনয়মা যায়ী আেবদন করেত
পারেবন।

িবিসেকর িশ নগর েলােত ট িনেয় িশ কারখানা না করার পাশাপািশ আেরকিট িচ ও দখা গেছ।
িবদ মান অেনক কারখানাই এখন  এবং ব  হেয় আেছ। সারা  দেশ িশ নগর েলােত এমন ব
িশ কারখানার সংখ া ৩৭০িট। এরমেধ  ঢাকা অ েলর ২৪িট িশ নগের ১৮৩িট কারখানা ব  রেয়েছ।
এছাড়া চ াম অ েলর ২১িট িশ নগের ১০০িট, রাজশাহী অ েলর িশ নগর েলােত ৪১িট,  খুলনা
অ েলর ১১িট িশ নগের ৪৬িট িশ কারখানা ব  পেড় আেছ।

িবিসেকর কমকতারা বলেছন, িনিদ  িশ কারখানা করার ক  ােবর িভি েতই ট বরা  দয়া
হয়। িক  পরবতী সমেয় উেদ া ারা িত ত সময়সীমার মেধ  কারখানা কেরন না, ট ফেল রােখন।
এখন ক  াব  পাওয়ার পর স াব তা  যাচাই  কের উেদ া ােদর ট  দওয়া  হে ।  ট  িনেয়

িত ত সমেয়র মেধ  যিদ কউ কারখানা না কেরন, তাহেল তােদর টও বািতল করা হেব।

িবিসেকর একজন জ  কমকতা জানান, ু  ও িটরিশে র উেদ া ারা ট নয়ার সময় কান ধরেনর
িশ  করেবন,  কত িদেনর মেধ  করেবন,  তা  উে খ কেরন।  আবার ট বরা  দয়ার সময় িবিসক
কতপৃ ও এ িবষেয় িনিদ  সময়সীমা বেঁধ দয়। িক  বেঁধ দয়া সমেয়র মেধ  িশ কারখানা করেছন
না অেনক উেদ া া। ট েলা ৯৯ বছেরর জ  ইজারা দয়া হয়। উেদ া ারা চাইেল একবাের েটর
পুেরা অথ এককালীন অথবা ৫ বছের, ১০ বছের িকি েতও পিরেশাধ করেত পােরন। তেব েটর মািলক
শত ভ  করেল িবিসক ওই ট বািতল করেত পাের। িশ  িতম ী কামাল আহেমদ মজুমদার স িত

  ইকবাল হােসন
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িবিসক িশ নগরী েলার খািল  েট নতনু িশ কারখানা  াপেনর জ  ানীয়  জন িতিনিধ  ও জলা
শাসেনর সে  সম য় কের কায ম পিরচালনার িনেদশ িদেয়েছন।
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