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 বাংলা
�লাহার �দশীয় চািহদা �মটােত বর�নায় নতুন
জাহাজভা�া িশ�া�ল
১০৫ একর জিম িচি�ত করা হেয়েছ, �যখােন একে� ১৬ িট জাহাজ ভা�া-গড়া চলেত পাের। এখােন

পিরেবেশর �র�ার ব�াপারটাও িনি�ত করা হে�...
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বাংলােদেশ �লাহার চািহদা �েমই বাড়েছ, আর তাই জাহাজ ভা�া িশ�েক ��� িদে� বাংলােদশ সরকার। এই উে�েশ

বর�নার তালতিল উপ�লীয় এলাকায় পিরেবশ বা�ব জাহাজ ভা�া িশ�া�ল গেড় �তালার পিরক�না করেছ সরকার।
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আর তাই এই উপ�লীয় এলাকািটর স�াব�তা যাচাই করেত কােজ নামেছ বাংলােদশ �লাহা এবং �েকৗশল করেপােরশন।
সে� সহেযাগী িহেসেব আেছ �ইিট �বসরকাির �িত�ান - দি�ণ �কািরয়ার �জনেটক ইি�িনয়ািরং এবং বাংলােদেশর টােব�া
�মিশনাির সািভ�স।  

কেপ�ােরশেনর ব�ব�াপক এবং এই �কে�র পিরচালক �মা. সাই�র রহমান জানান, খসড়া ��াবনায় পুেরা �কে�র
জ� অ�িমত ব�য় ধরা হেয়েছ ১,২০০ �কািট �থেক ১,৩০০ �কািট টাকা। তেব এই বােজট আরও কিমেয় �ক� ��াবনা
চূড়া� করার পরই কাজ �� হেব বেল জানান িতিন। 

িতিন আরও জানান, ১০৫ একর জিম িচি�ত করা হেয়েছ, �যখােন একে� ১৬ িট জাহাজ ভা�া-গড়া   চলেত পাের।
এখােন পিরেবেশর �র�ার ব�াপারটাও িনি�ত করা হে� বেলও জানান �মা. সাই�র রহমান।   

উপ�ল �থেক সমুে�র ৩ িকেলািমটার পয�� িব�ৃত হেব িশপ ইয়াড�িট। পায়রা নদীর সে� সংযু� হেব। এখােন ১ লাখ
�থেক ১.৭৫ লাখ টন ওজেনর জাহাজ অনায়ােস �েবশ করেত পাের। 

চ��ােমর সীতা�ে� বাংলােদেশর একিট জাহাজ ভা�া অ�ল আেছ। এখােন ১ শেয়র �বিশ ওয়াক� শপ আেছ। এখান
�থেক সারােদেশর �লােহার �মাট চািহদার ৩৫-৪০ শতাংশ সরবরাহ করা হয়। 

বাংলােদশ িশপ ��কাস� অ�ােসািসেয়শন বা িবএসিবএ-র দািব, সীতা��র জাহাজ ভা�ার এসব ওয়াক�শপই িবে� �খালা
আকােশর িনেচ ওয়াক�শপ�েলার মেধ� সবেচেয় বড়৷ চ��ােমর �ফাউজদারহাট �থেক �িমরা উপেজলা পয�� ২০
িকেলািমটার এলাকা িনেয় িব�ৃত সীতা�ে�ডর এই জাহাজ িশ� অ�ল। তবুও �দেশর চািহদা �মটােনা স�ব হে� না।   

�কননা এই িশে�র জ� কমপে� ৫০ হাজার টেনর �বিশ ওজেনর জাহাজ �েয়াজন হয়। িক� �� নাব�তার কারেণ এত
ভারী জাহাজ এখােন তীেরর কােছ �েবশ করেত পাের না। আর তাই বর�নায় নতুন এই জাহাজ ভা�া িশ�া�ল গেড়
তুলেত আ�হী বাংলােদশ সরকার।  

যিদও জাহাজ ভা�া িশ� মা�েষর �াে��র জ� অত�� �িতকর। আ�জ�ািতক �ম সং�া এই িশ�েক িবে�র সবচাইেত
�িতকর �পশা বেল উে�খ কেরেছ। 

�নদারল�া�ড িভি�ক �িত�ান ি�নিপস, প�ািরস িভি�ক �িত�ান �ফডােরশন ফর িহউম�ান রাইটস এবং চ��াম িভি�ক
ইয়ং পাওয়ার ইন ��াশাল অ�াকশন একে� একিট জিরপ �কাশ কের। এই জিরেপর ফলাফল অ�যায়ী- বাংলােদশ,

ভারত এবং পািক�ােন এই িশ�া�েল �িতিদন গেড় অ�ত একিট মারা�ক �ঘ�টনা ঘেট, কম�রত �িমকেদর অ�ত
একজন কের মারা যায়।  

িক� তালতিল জাহাজ িশ� অ�েল উ�ত আধুিনক �যুি� ব�বহার করা হেব, ফেল এই �ঘ�টনা এবং �িমক মৃতু� স�ব
হেব বেল জানােলন বাংলােদশ �লাহা এবং ইি�িনয়ািরং কেপ�ােরশেনর কম�কত�ারা।

তারা আরও বেলন, এই িশে� �ঘ�টনা ও মানব �িত �ােস জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয়র নীিতমালা�েলা অ�সরণ করা
হেব এখােন। 
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এিদেক ��ািবত এই িশপ ইয়ােড�র আেশপােশর এলাকার পিরেবশ র�ায় পিরেবশ বা�ব কম�প�িত অ�সরণ করা হেব-

এমন আ�াস �দয়া হেলও িচ�ায় আেছন পিরেবশিবদরা।  

‘পিরেবশ বাঁচাও আে�ালন’ সং�ার সাধারণ স�াদক �েকৗশলী আব�স সালাম বেলন, এ ধরেণর �ক� �নয়ার আেগ
পিরেবশ অিধদ�েরর কাছ �থেক একিট ‘�না অবেজকশন’ সনদ িনেত হয়। 

�েকৗশলী �সাবহান বেলন, এছাড়াও এই ধরেণর �কে� পিরেবেশর �র�ার পাশাপািশ অ�া� �িত এড়ােত আরও
নানা ধরেণর যাচাই আর পরী�া-নীির�া করা �েয়াজন। 

আর এইসম� যাচাই-বাচাই �কে�র কাজ �� হবার আেগই �শষ করা এবং �স অ�যায়ী িস�া� �নয়া দরকার বেল
জানান িতিন। 

সীতা�ে� এক শেতরও �বিশ িশপইয়াড� আেছ, �যখােন ২ লােখরও �বিশ �িমক কাজ কেরন।   

বাংলােদশ জাহাজ ভা�া িশ� অ�ােসািসেয়শেনর তথ� অ�যায়ী, এই িশপ ইয়াড��েলােত �িত বছের ৩০/৩৫ হাজার টন
ওজেনর �ায় ২০০ িট জাহাজ ভা�া হয়। ি�ল বা �লাহার �দশীয় চািহদা �মটােত জ� ২৫ লাখ �থেক ৩০ লাখ টেনর
মেতা কাঁচামাল সরবরাহ হয় এখান �থেক। 

িক� আমােদর অভ��রীণ বাজাের �লাহার চািহদা আেছ �ায় ৭০ লাখ টেনর। চািহদা আর �যাগােনর মেধ� এই ব�াপক
তফাৎ কাঁচামােলর আমদািনর উপর িনভ�রশীলতা বািড়েয় িদেয়েছ আমােদর। 

আবার অ�িদেক, বাংলােদশ �লাহা এবং ইি�িনয়ািরং কেপ�ােরশেনর কম�কত�ারা জানান, ��ািবত এই জাহাজ িশ�া�ল
হেল িনঃসে�েহ �দেশর বাজাের কাঁচামােলর চািহদা �মটােনা স�ব হেব, িনভ�রশীলতা কমেব িবেদিশ আমদািনর উপর
�থেক। এছাড়াও, �ানীয় �লাকজেনর জ� সৃি� হেব কম�সং�ান।  
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