৪শ েকািট টাকা েলাকসান- বন্ধ
হেয় যাচ্েছ ‘পাবনা সুগার িমল’
বার্তাকক্ষ : ৪০০ েকািট টাকার েবিশ েলাকসােন পড়ায় বন্ধ হেত
যাচ্েছ ঈশ্বরদীর ‘পাবনা সুগার িমল’। পাবনা সুগার িমল এবং
বাংলােদশ িচিন ও খাদ্য িশল্প কর্েপােরশন খবরিটর সত্যতা িনশ্িচত
কেরেছ।

েখাঁজ িনেয় জানা যায়, এরইমধ্েয বাংলােদশ িচিন ও খাদ্য িশল্প
কর্েপােরশেনর পক্ষ েথেক এ িবষেয় িশল্প মন্ত্রণালেয় িচিঠ পাঠােনা
হেয়েছ। মন্ত্রণালেয়র িসদ্ধান্ত হেল িবষয়িট চূড়ান্ত হেব।

বন্েধর তািলকায় পাবনা সুগার িমল ছাড়াও কুষ্িটয়া, েসতাবগঞ্জ,
রংপুর, শ্যামপুর ও পঞ্চগেড়র ৫িট িমল রেয়েছ বেল জানা েগেছ।

পাবনা সুগার িমেল এবছর ৮০ হাজার
লক্ষ্যমাত্রা িনর্ধারণ করা হেয়েছ।

েমট্িরক

টন

আখ

মাড়াই

করার

িমল েজােন এ বছর ৫ হাজার ২০০ একর জিমেত আখ চাষ হেয়েছ। এর িবপরীেত
কৃষকেদর প্রায় ৪ েকািট টাকা ঋণও প্রদান কেরেছ িমল কর্তৃপক্ষ।

বাংলােদশ আখচাষী েফডােরশেনর সাধারণ সম্পাদক ও রাষ্ট্রপিত
পদকপ্রাপ্ত চাষী আলহাজ্ব শাজাহান আলী বাদশা জানান, ঈশ্বরদীেত
প্রায় ৫ হাজার কৃষক প্রিতবছেরর মত এবছরও তােদর জিমেত আখচাষ
কেরেছন।

এসব

আখ

কাটার

উপেযাগী

হেয়

উেঠেছ।

এই

মুহূর্েত

যিদ

িমল

বন্ধ

েঘাষণা করা হয় তাহেল ওই কৃষকরা ক্ষিতগ্রস্ত হেবন।

পাবনা
সুগার
িমল
ওয়ার্কার্স
আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল বেলন, গত
কর্মচারীেদর েবতন েদওয়া হয়িন।

ইউিনয়েনর
সাধারণ
৫-৬ মাস এই িমেলর

সম্পাদক
শ্রিমক-

প্রায় সােড় ছয়শ’ শ্রিমক-কর্মচারী েবতন বাবদ িমেলর কােছ ৬ েকািট
টাকা পােব। এ পিরস্িথিতেত িমল বন্ধ হওয়ার খবর েপেয় তারা হতাশ হেয়
পেড়েছন।

এিদেক িমল বন্ধ করা রুখেত এবং িচিন িশল্প রক্ষার্েথ ৫ দফা দািব
িনেয় বাংলােদশ িচিন িশল্প করেপােরশন শ্রিমক-কর্মচারী েফডােরশন
েদশজুেড় আন্েদালেনর ডাক িদেয়েছ।

আগামী শিনবার েথেক িমলেগেট ফটকসভা, িবক্েষাভ, মানববন্ধন এবং চলিত
বছের আখ মাড়াই মওসুেমর তািরখ িনর্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত
বাংলােদেশর েকান িচিন িমেল বয়লার স্েলা ফায়ািরং করেত না েদওয়ার
সর্বসম্মত িসদ্ধান্ত গ্রহণ কেরেছ শ্রিমক কর্মচারী েফডােরশন।

বাংলােদশ

িচিন

িশল্প

করেপােরশন

শ্রিমক

কর্মচারী

েফডােরশেনর

সভাপিত েমা. মাসুদুর রহমান বেলন, সুগার িমল বন্ধ করা রুখেত গত ১৬
নেভম্বর েফডােরশেনর েযৗথ সভায় এ কর্মসূিচর িসদ্ধান্ত েনওয়া
হেয়েছ।

পাবনা সুগার িমেলর ব্যবস্থাপনা পিরচালক (এমিড) েমা. সাইফুদ্িদন
সংবাদ
মাধ্যমেক
জানান,
অিফিসয়ািল
েকান
িচিঠ
পাইিন,
তেব
েমৗিখকভােব শুেনিছ িমল বন্ধ হওয়ার কথা। এ বছর এখন পর্যন্ত আখ
মাড়াইেয়র িনর্েদশনা আেসিন।

এ িবষেয় বাংলােদশ িচিন ও খাদ্য িশল্প কর্েপােরশেনর েচয়ারম্যান

সনৎ কুমার সাহা বেলন, িমল বন্ধ রাখার িসদ্ধান্ত সরকােরর।

কর্েপােরশন
েথেক
আমরা
িশল্প
মন্ত্রণালয়েক
িচিঠ
িদেয়িছ।
মন্ত্রণালয় সম্মত হেল েগেজট করার পর আইন মন্ত্রণালেয়র মাধ্যেম
চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত জানােল িমল বন্ধ করা হেব।

১৯৯২ সােলর ২৭ িডেসম্বর ঈশ্বরদীর দাশুিড়য়া ইউিনয়েনর পাকুিড়য়া
েমৗজার ৬০ একর জিমর উপর পািকস্তান সরকােরর আর্িথক সহেযািগতায়
‘পাবনা সুগার িমল’ প্রিতষ্িঠত হয়।

১৯৯৭-৯৮ অর্থবছের আখ মাড়াই েমৗসুেম িমলিটর পরীক্ষামূলক উৎপাদন
শুরু হয়। িমলিট ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছের বািণজ্িযকভােব িচিন উৎপাদন শুরু
কের। চালুর পর েথেকই িমেল উৎপাদন ঘাটিত শুরু হয়।

গত ২৮ বছের িমলিট উৎপাদন ঘাটিতেত েলাকসান িদেয়েছ ৪০০ েকািট টাকার
েবিশ।

