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ল েঃ কমান্ডার মহশসন আ ী 

বাাং াদেদির সামশিক শিত্রপদে জাহাজ ভাঙ্গা শিদল্পর অবোন প্রধান প্রধান শিল্পখাত সমূদহর ন্যায় উদেখদ াগ্য না হদ ও 

এটি লেদির অন্যতম গুরুত্বপূর্ ণ শিল্পখাত শহদসদব শবদবশিত হদে। আবার অন্যশেদক লেদির সবদিদয় শবপেজনক ও ঝুঁশকপূর্ ণ লপিা 

শহদসদব জাহাজ ভাঙা শিল্পদক শবদবিনা করা হয়। শবপু  পশরমার্ ববদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় কদর মাঝাশর ও ল াদো শি  ও শর- লরাশ াং 

কারখানা এবাং ঢা াই কারখানার প্রধান কাঁিামা  শহদসদব ল াহা/স্ক্র্যাপ পণ্য স্হানীয়ভাদব ল াগান লেওয়ার প্রধান উৎস হদ া 

জাহাজ ভাঙা শিল্প। ইস্পাদতর মদতা কাঁিামাদ র ক্রমবধ ণমান িাশহো লমোদত জাহাজ ভাঙা শিল্প গুরুত্বপূর্ ণ ভূশমকা পা ন করদ । 

উশনি িতদকর আদগও সমুদদ্রর জাহাজগুদ া শ   মজবুত কাদের বতশর। লসসব জাহাজ অি  হদয় লগদ  পুশিদয় লে া 

হদতা শকাংবা সাগদর ডুশবদয় লেওয়া হদতা। শকছু শকছু লেদত্র অি  জাহাদজর পুরাতন কাে বা াই কদর পুনরায় ব্যবহাদররও নশজর 

শ  । প্রযুশির শববতণদনর েদ  এক সময় কাদের জাহাদজর জায়গায় সমুদদ্র ভাসাদনা হদ া ইস্পাদতর বতশর জাহাজ। এ সব জাহাজ 

অদনক মজবুত, অদনক ব র অনায়াদসই ব্যবহার করা  ায়। সাগদর ঝি- তুোদনও লতমন েশত হয় না। সবশেক শবদবিনায় কাদের 

জাহাদজর তু নায় ইস্পাদতর জাহাজ অদনক ভাদ া। সমস্যা লেখা লগদ া এসব জাহাজ পশরতযি হদ  কাদের জাহাদজর মদতা 

পুশিদয় বা পাশনদত ডুশবদয় লেওয়া  ায় না। লময়াে উর্ত্তীন্ন শবিা  শবিা  জাহাজ,  ার লকান শকছুই লে না নয়।পশরতযি 

জাহাজগুদ া পুনেঃব্যবহারই একমাত্র উপায় শহদসদব তখন  শবদবশিত হদ া। উশনি িতদকর লিদের শেদক জাম ণাশন,লনোরল্যান্ডস, 

ইোশ  এবাং জাপানসহ আরও শকছু লেি পশরতযি জাহাজ পুনেঃব্যবহাদরর জন্য লকনা শুরু কদর। েদ  খুব দ্রুতই জাহাজ ভাঙা পায় 

অর্ ণননশতক গুরুত্ব। পৃশর্বীর শবশভন্ন সমুদ্র উপকূদ  এদক এদক গদি উেদত র্াদক শিপ লেশকাং ইয়ার্ ণ। সস্তা শ্রশমক ও অন্যান্য শবেদয়র 

উপর শনভ ণর কদর কখদনা কখদনা শিপ লেশকাং ইয়ার্ ণ গদি উেদতা। 

পশরদবিগত ঝুঁশকর কারদর্ উন্নত লেিগুদ া জাহাজ ভাঙার কাজ লর্দক সদর আদস। জাপান, তাইওয়ান, হাংকাং এর হাত 

ধদর পূব ণ এশিয়ায় এ শিদল্পর শবকাি ঘদে। পূব ণ এশিয়ার লেিগুদ াদত শ্রশমক মজুশর বৃশি পাওয়ায় এবাং পশরদবিবােী সাংগেনগুদ ার 

আদদা দনর কারদর্ এ শিল্প িদ  আদস েশের্ এশিয়ার লেিগুদ ার সমুদ্র উপকূদ । 

বাাং াদেদি জাহাজ - ভাঙা শিদল্পর উৎপশর্ত্ত বেব- দুশব ণপাকজশনত ব দ  খুব একো ভু  হদব না। ১৯৬০ সাদ  িট্টিাম 

উপকূদ  সাংঘটিত এক প্রিন্ড ঘূশর্ ণঝদির তান্ডদব শিক জাহাজ MD Alpine বায়ু তাশিত হদয় সীতাকুণ্ড উপকূদ র িিায় 

আেদক  ায়। এটিদক আর সাগদর ভাসাদনা সম্ভব না হওয়ায় পশরতযি অবস্থায় কদয়ক ব র লসখাদনই পদি র্াদক। ১৯৬৫ সাদ  

িট্টিাম শি  হাউস কর্তণপে জাহাজটি শকদন লনয় এবাং সম্পূর্ ণ জাহাজটি উন্নত প্রযুশির ব্যবহার  ািাই শ্রশমকদের কাশয়ক শ্রদমর 

মাধ্যদম স্হানীয় পিশতদত কদয়ক ব র ধদর লভদঙ স্ক্র্যাদপ পশরনত কদর। মূ ত এ লর্দকই আমাদের জাহাজ ভাঙা শিদল্পর পর্ ি া 

শুরু। পরবতীদত ১৯৭১ সাদ  আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদির লিে সমদয় একটি পাশকস্তাশন জাহাজ Al AbbasAbbas শমত্র 

বাশহনীর লবামাবে ণদর্ মারাত্মক েশতিস্ত হয়। লেি স্বাধীদনর পর শিপেীয় চুশির মাধ্যদম তৎকা ীন লসাশভদয়ত ইউশনয়নদক 

আমাদের সমুদ্র উপকূ  মাইন মুি কদর িট্টিাম বদর ব্যবহার উপদ াগী করার োশয়ত্ব লেওয়া হয়। লসাশভদয়ত ইউশনয়দনর েে 

কমীরাই জাহাজটি উিার কদর লেৌজোরহাে উপকূদ  শনদয় আদস। কর্ ণফু ী লমো  ওয়াকণস শ েঃ নাদমর একটি স্হানীয় প্রশতষ্ঠান 

জাহাজটি শকদন লনয় এবাং স্ক্র্যাপ শহদসদব শবশক্র কদর। এভাদবই শুরু হয় স্বাধীনতা উর্ত্তর বাাং াদেদির জাহাজ ভাঙা শিদল্পর 

লগািাপর্ত্তন। 

আশির েিদকর শুরুদত জাহাজ ভাঙা কা ণক্রমটি শিদল্প পশরর্ত হয়। লেদির উদযািরা এখাদত শবশনদয়াগ শুরু কদর। 

সমদয়র পশরক্রমায় এটি এখন বদিা ও  াভজনক শিদল্প পশরর্ত হদয়দ । বতণমান শবদে কমদবশি ৪৫ হাজাদরর মদতা জাহাজ সমুদদ্র 

ি াি  কদর। সমুদ্রগামী এসব জাহাদজর গি আয়ু ২৫-৩০ ব র। জাহাজগুদ ার আয়ুষ্কাদ র লিেশেদক রের্াদবের্ 

ব্যয়,ইনসুদরদের ও অন্যান্য খরি এদতা লবশি হয় ল  তখন জাহাজ পশরিা না ব্যয় সাশ্রয়ী হয় না।েদ  তখন  জাহাজ পশরতযি 

লঘাের্া কদর শবশক্র কদর লেওয়া হয় । শবদে  প্রশতব র কম লবশি ৭ িতটির মদতা জাহাজ পশরতযি লঘাের্া করা হয়। এসব 

জাহাদজর একো বদিা অাংি বাাং াদেদি শরসাইক  হদয় র্াদক। জাহাজ ভাঙা শিদল্পর পশরশধ শেন শেন বৃশি পাদে। 

 

  

 

বাাং াদেদির প্রধান বদর নগরী িট্টিাদমর উর্ত্তর - পশিমাাংদি বদঙ্গাপসাগদরর উর্ত্তর উপকূ  লেঁদে ভাটিয়ারী লর্দক শুরু 

কদর সীতাকুদণ্ডর কুশমরা প ণন্ত প্রায় ২৫ শকদ াশমোর এ াকা জুদি জাহাজ ভাঙা শিল্পখাত শবস্তার  াভ কদরদ । এখাদন কমদবশি 



১৬০ টির মদতা লেশকাং ইয়ার্ ণ রদয়দ , এর মদধ্য ৪০-৫০ টি সারা ব র শরসাইকদ র কাদজ সশক্রয় র্াদক। বাাং াদেদির 

আর্ ণসামাশজক অবস্থার উন্নয়দনর পশরদপ্রশেদত অবকাোদমা শনম ণার্ বহুগুর্ বৃশি লপদয়দ । েদ  শিদ র িাশহো শেন শেন বৃশি পাদে। 

জাহাজ ভাঙা শিল্প লেদির শিদ র কাঁিামাদ র উৎস শহদসদব কাজ কদর। কারর্ বাাং াদেদি ল াহার লকান আকশরক উৎস বা খশন 

লনই। বাাং াদেদি কম লবশি সাদি শতন িত বদিা শি  শরদরাশ াং শম  রদয়দ । এসব শমদ র প্রধান কাঁিামা  শহদসদব পশরতযি 

জাহাদজর স্ক্র্যাপ ব্যবহার করা হয়। ২০১৮ ও ২০১৯ সাদ  বাাং াদেি জাহাজ ভাঙা শিদল্প প্রর্ম অবস্থাদন শ দ া। ২০২০ সাদ  

কদরানা অশতমাশরর সময়ও বাাং াদেি একাই শবদের ৩৮.৫ িতাাংি শরসাইক  কদরদ । ২০২১ সাদ ও জাহাজ ভাঙা শিদল্প 

বাাং াদেদির অবস্থান প্রর্ম শ দ া। ২০১৮ সাদ  ১৯৬ টি,২০১৯ সাদ  ২৩৬ টি এবাং ২০২১ সাদ  ২৫৮ টি জাহাজ ভাঙা হদয়দ । 

শবেজুদি সবদিদয় লবশি জাহাজ শরসাইক  হয় বাল্ক কযশরয়ার। এরপর কনদেইনার শিপ ও অদয়  ট্াাংকার। গত ব র 

শবদের সবদিদয় বদিা ২০ টি জাহাদজর মদধ্য ১৪ টি শরসাইক  করা হদয়দ  আমাদের লেদি,ভারত, পাশকস্হান ও তুরদে শরসাইক  

করা হদয়দ  বাশক ৬ টি শিপ। এ সব জাহাজ লর্দক প্রশতব র গদি ৩০-৩৫  াখ েন স্ক্র্যাপ পাওয়া  ায়। লেদি ব দর প্রায় ৫৮  াখ 

লমশিক েন রদর্র িাশহো রদয়দ । শিপ লেশকাং ইয়ার্ ণ লর্দক প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ লেদির শি  শম গুশ র িাশহো সম্পূর্ ণ পূরর্ করদত পাদর 

না। তাই শবদেি লর্দক শকছু স্ক্র্যাপ আমোশন করদত হয়। তদব শিপ লেশকাং ইয়ার্ ণগুদ া ইস্পাদতর িাশহোর কম লবশি ৭০ িতাাংি 

পূরর্ কদর র্াদক। এখাত লর্দক সরকার ব দর প্রায় ১ হাজার ৫ িত লকাটি োকা রাজস্ব আোয় কদর র্াদক। একটি শিপ ভাঙদত 

জাহাদজর আকাদরর উপর শভশর্ত্ত কদর ৩ ি লর্দক ১ হাজার ল াক  াদগ। প্রতযে বা পদরােভাদব ৫  দের অশধক ল াক এ শিদল্পর 

সাদর্ জশিত। জাহাজ ভাঙা শিদল্প শবে বাাং াদেদির অবস্থান প্রর্ম এরপর আদ  ভারত, পাশকস্তান, তুরে ও িীন। 

জাহাজ ভাঙা শিদল্পর জন্য আন্তজণাশতক শবশধ বাদস  কনদভনিনস ১৯৮৯, হাংকাং কনদভনিনস ২০০৯, আইএ ও' র 

লপিাগত শনরাপর্ত্তা ও স্বাস্থয কনদভনিন ১৯৮১, লপিাগত শনরাপর্ত্তা ও স্বাস্থয ব্যবস্হাপনা সাংক্রান্ত আইএ ও গাইর্ াইনস ২০০১ 

এবাং আইএমও গাইর্ াইনস ২০১২ প্রদ াজয। এ ািাও জাতীয় প ণাদয়র ১২ টি আইন ও প্রশবধান এ শিদল্পর জন্য প্রদ াজয। সবগুদ া 

আইন ও প্রশবধান এ শিদল্পর শনরাপর্ত্তা ও  শবকাদি গুরুত্বপূর্ ণ ভূশমকা রাখদ । লেদির সবদিদয় ঝুঁশকপূর্ ণ এ শিদল্পর শ্রশমদকর কাদজর 

শনরাপর্ত্তা পূদব ণর তু নায় বৃশি লপদয়দ  এবাং পাদে। তদব এো এখদনা  দর্ষ্ট নয়।বতণমাদন এ শিদল্প আধুশনক প্রযুশি ব্যবহাদরর 

মাধ্যদম জাহাজ ভাঙা হদে। আধুশনক লমশিন সম্পদকণ শ্রশমকদের ধারর্া লেওয়াসহ এ সব লমশিন পশরিা না জন্য প্রশিেদর্র 

ব্যবস্থা করা হদয়দ । ইশতমদধ্য দুইটি শিশপইয়ার্ ণ শির্ শিশপইয়াদর্ ণ রূপান্তশরত করা হদয়দ ।  আরও কম লবশি ২০ টি শিশপইয়ার্ ণদক 

শিন শিশপইয়াদর্ ণ রূপান্তদরর প্রশক্রয়া ি মান রদয়দ । ইয়ার্ ণগুদ ার িারপাদি প ণাপ্ত গা   াগাদনা হদয়দ  এবাং হদে। শ্রশমকদের 

শনরাপর্ত্তায় লহ দমেসহ অন্যান্য শনরাপর্ত্তামূ ক ব্যবস্থা শনশিত করা হদয়দ  এবাং হদে। শ্রশমকদের স্বাস্থয সুরোর জন্য প্রদয়াজনীয় 

পেদেপ লনওয়া হদয়দ  এবাং হদে। সদব ণাপশর এখাদতর ঝুঁশক কশমদয় শনরাপে করার জন্য সরকার ইদতামদধ্য সক  পেদক সদিতন 

করাসহ নানামুখী কা ণক্রম পশরিা না করদ । এ শিদল্পর উপর ভর কদর আরও একটি নতুন শিল্প সমুদ্রগামী জাহাজ বতশরর 

অবকাোদমা গদি উদেদ  বাাং াদেদি। ইদতামদধ্য লবি শকছু নতুন শিপ বতশর কদর শবদের শবশভন্ন লেিদক সরবরাহ করা হদয়দ । 

শবশভন্ন লেি লর্দক সমুদ্রগামী জাহাজ বতশরর অর্ ণারও পাওয়া  াদে। োশরদ্রযপীশিত উন্নয়নিী  বাাং াদেদির সামশষ্টক ও ক্ষুদ্র 

অর্ ণনীশতর জন্য এটি অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ। 

স্বাধীনতার পঞ্চাি ব দর বাাং াদেদির শবশভন্নখাদতর অদনক  উন্নয়ন হদয়দ । কৃশে খাদতর উন্নয়ন ল মন হদয়দ  লতমশন 

শিল্প খাদতরও উন্নয়ন হদয়দ । নতুন নতুন শিল্প ক কারখানা িালু হদয়দ । একশেদক ল মন কম ণসাংস্থান সৃশষ্ট হদয়দ , ঠিক লতমশন 

লেদির অর্ ণনীশতর গশতও তরাশিত হদয়দ । জাহাজ ভাঙা শিল্পও আমাদের সাশব ণক অিগশতদত গুরুত্বপূর্ ণ ভূশমকা রাখদ । ২০৩০ এ 

এসশর্শজ বাস্তবায়ন এবাং ২০৪১ এ উন্নত বাাং াদেি শবশনম ণাদর্ জাহাজ ভাঙা শিল্পদক আধুশনক প্রযুশি ব্যবহাদরর মাধ্যদম সবুজ 

শিল্প শহদসদব গদি তু দত হদব  া ইদতামদধ্য শুরু হদয়দ । ঝুঁশকমুি শিন শিল্প শহদসদব উন্নত ও োশরদ্রয শূন্য  বাাং াদেদি গিদত 

শিপ শরসাইক  ইয়ার্ ণগুদ া গুরুত্বপূর্ ণ ভূশমকা রাখদব এোই প্রতযািা। 

# 

ল খকেঃ সাদবক লনৌ বাশহনীর কম ণকতণা। 

 


