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বাংলােদশ

নয় বছর পর পণ� র�ািন করল ইিসএল

ঢাকা

ফাইল ছিব

�ায় নয় বছর পর পণ� র�ািন করল বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশেনর (িবএসইিস) 
আওতাধীন �ব��িতক তার উৎপাদনকারী �িত�ান ই�ান� �ক� লস িলিমেটড (ইিসএল)। চীেন ৫ লাখ 
২৪ হাজার ডলােরর (৪ �কািট ৬১ লাখ ১২ হাজার টাকা) তার র�ািন কেরেছ ইিসএল। আজ �রাববার 
এক সংবাদ িব�ি�েত এসব তথ� জািনেয়েছ িবএসইিস।

সূ� জানায়, চীেনর ন�াশনাল �টকিনক�াল ইমেপাট� অ�া� এ�েপাট� করেপােরশেনর কােছ এই তার 
(৫০০ িকেলািমটার ইনসেুলেটড ওয়াপস ক�া�র) িবি� কেরেছ ইিসএল। গত ৩০ মাচ� চ��াম ব�র 
�থেক মালামাল িনেয় জাহাজ �ছেড় যায়। মালামাল �পৗঁেছ �গেল ১৯ �ম �সানালী ব�াংেক অথ� জমা 
হয়। ২০১২–১৩ অথ�বছেরর পর এই �থম িবেদেশ পণ� র�ািন করল ইিসএল।
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িব�াপন

এ িবষেয় িবএসইিসর �চয়ারম�ান �মা. শহী�ল হক ভূঞা বেলন, কেরানা মহামািরর মেধ� ইিসএলসহ 
িবএসইিসর আওতাধীন সব কারখানা �া��িবিধ �মেন চাল ুরাখা হেয়িছল। ইিসএল তার র�ািন কের 
�দেশ ৫ লাখ ২৪ হাজার ডলার িনেয় এেসেছ। এটা সরকাির �িত�ােনর জন� আশাব��ক।

ইিসএলেক আরও লাভজনক করেত িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র অধীন িপিডিব, 
িবআরইিব, িডিপিডিস, িপিজিসিব, �ডসেকা, �নসেকাসহ সব �িত�ানেক সরাসির �য়প�িতেত 
(িডিপএম) তােদর উৎপািদত �ব��িতক তার ও ক�া�র �কনার আ�ান জানান ইিসএেলর ব�ব�াপনা 
পিরচালক �মা. আবলু কালাম আজাদ। িতিন বেলন, ই�ান� �ক� লস আ�জ�ািতকভােব �ীকৃত ও 
�ণগত মােন �দেশর �সরা �ক� লস। িনরবি��ভােব িব��ৎ সরবরাহ চাল ুরাখেত শট� সািক�টজিনত 
�ঘ�টনা ও আ�ন লাগার ঝুঁিক এড়ােত এর িবক� �নই।

িশ� ম�ণালেয়র িবএসইিসর িনয়�ণাধীন ১৪িট �িত�ােনর মেধ� ৯িট চাল ুরেয়েছ। ব� 
িশ��িত�ান�েলা পয�ায়�েম চাল ুকরার পিরক�না করেছ তারা। বাংলােদশ �হা�া �াইেভট িলিমেটেড 
(িবএইচএল) িবএসইিসর ৩০ শতাংশ �শয়ার রেয়েছ। িবএইচএল জাপািন ��াে�র িবিভ� মেডেলর 
�মাটরসাইেকল উৎপাদন ও বাজারজাত কের থােক।

িবএসইিস �চয়ারম�ান বেলন, িবএসইিসর অধীন �িত�ান�েলােক লাভজনক ও র�ািনমখুী করার 
লে�� কায��ম চলমান রেয়েছ। ইিতমেধ� পেুরােনা �মিশনািরজ আধিুনকীকরণ এবং চলমান �কে�র 
কাজ যথাসমেয় �শষ করার িনেদ�শনা �দান করা হেয়েছ।
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