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িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
 

# িচিনকেলর নামঃ ফিরদ�র �গার িমল� িলিমেটড। 

# অব�ানঃ ফিরদ�র �জলার অ�গ �ত ম�খালী উপেজলায় ঢাকা-�লনা মহাসড়ক �থেক �ায় ১ (এক) িকঃ িমঃ উ�ের অবি�ত। 

# �িত�াকালঃ ১৯৭৪-৭৬ সাল। পরী�া�লক ও বািণিজ�কভােব িচিন উৎপাদন �� হয় যথা�েম ১৯৭৬-৭৭ ও ১৯৭৭-৭৮ 

সােল। 

# ফিরদ�র িচিনকেলর বাৎসিরক উৎপাদন �মতা ১০০০০.০০ �মঃটন।  
 

# িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব: 

 
িফড �টিবল                                                                           িচিন ভিত� ব�া 

 
�গার �ািগং                                                                                     ইভােপােরটর এবং �ান 
 

 

 
 

 

 

 

ইভােপােরটর                                                                        �সি�িফউ�াল �মিশন 
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�ান                                                                                        িমল হাউজ 

 

 

 

 

 

 

�াগাস �কিরয়ার                                                             �কন �কিরয়ার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�াগাস ইয়াড �                                                                নাইফ
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# কল এলাকার �মাট আয়তন কত ?  

 কল এলাকার �মাট আয়তন ২৫২৯.৪৩ বগ � িকেলািমটার। 

# �মাট চােষর জিমর পিরমান কত? 

 �মাট চােষর জিমর পিরমান ১,৫১,৭০০.০০ �হ�র। 

# িচিন িব�েয়র ধরণ �েলা িক িক (িডলােরর মা�েম, ি� �সল, ব�া, �ােকট,ইত�ািদ) ? 

 িনে� িচিন িব�েয়র ধরণ স�হ উেল�খ করা হেলাঃ 

(ক) িডলার খাত (�হালেসল/থানা িডলার, �� িশ� �িত�ান)। 
(খ) সংরি�ত খাত (�িলশ, র �াব, ফায়ার সািভ �স ইত�ািদ)। 
(গ) ি�-�সল খাত। 
(ঘ) িমল �রশন খাত (িমেলর �িমক/কম �চারী/কম �কত�ােদর মে�)। 
(ঙ) আখচাষী খাত। 

আখচাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
# িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনা স�হ িক িক ? 

 িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনা স�হ িনে� উে�খ করা হেলা। 

বত�মান সািব �ক সম�া স�হ সািব �ক সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনা স�হ 

�েত�ক �িমক/কম �চারী ও কম �কত�ােদর 
�পশাগত/দা�িরক �ােনর অভাব। 

�েত�ক �িমক/কম �চারী ও কম �কত�ােদর তােদর উপর অিপ �ত দািয়ে�র 
�িত সেচতন হেত হেব। এবং তােদর দ�তা �ি�র জ� িবিভ� �িশ�ণ 
�হণ ও দা�িরক �ানাজ�েন তািগদ �দান করেত হেব। 

�বতন/ম�রী �দােন িবল� 

িচিনকেলর �িমক/কম �চারীেদর �িত মােসর �বতন/ম�ির িনয়মা�যায়ী 
পরবত� মােসর ১০ তািরেখর মে� �দােনর �ব�া �হণ। কারন যথা সমেয় 
�বতন/ম�রী �দান না করেত পারেল �িমক/কম �চারী তােদর কােজর 
উৎসাহ হািরেয় �ফেল। িবধায় যথাসমেয় িনয়মা�যায়ী �বতন/ম�রী 
�দােনর ��াব করা হেলা। 

কারখানার য�পাতী দীঘ �িদেনর �রাতন হওয়ায় 
এর কায ��মতা অেনকাংশ �াস �পেয়েছ। 

�রাতন য�পািত �িত�াপন �েয়াজন। 
 

দ�ঘিদন জনবল িনেয়াগ না হওয়ায় অদ� �িমক 
�ারা িমল পিরচালনা করা হে�। 

ন�ন জনবল িনেয়াগ িদেয় মানস�ত �িশ�েণর �ব�া কের দ�  জনবল 
গেড় �তালা। 

দ� জনবেলর অভাব। 
অিভ��িমক/কম �চারী/কম �কত�াগেনর 
অবসর/���জিনত কারন ��পেদ িনেয়াগ না 
হওয়ায় �বিশরভাগ পদ ��। 

��পদ স�েহ িনেয়ােগর�ব�া করেতহেব। 

িনরাপ�া �হরীর �েয়াজেনর �লনায় কম থাকায় 
সািব �ক িনরাপ�া িবধান িনি�ত করা �িক�ন �। 

িনরাপ�া �হরীর িব�ামান ৩০ (ি�শ) � �সটআেপর �েল কমপে� 
৪৫(�য়তািল�শ) � �ত উ�িত করেত হেব এবং �ায়ী জনবল িনেয়াজন 
করেত হেব। 

ত� ��ি�র �ান স�� জনবেলর অভাব। িনেয়ােগর সময় িশ�াগত �যা�তার সিহত ��ি�গত সনদধারী �লাকবল 
িনেয়ােগর �ব�া করেত হেব। 

অিফসার ও �াফেদর আবািসক বাসা-
বািড়/�ােচলর �কায়াট �ার স�হ �বশীরভাগ 
বসবােসর অ�পেযাগী। 
 

আবািসক বাসা-বাড়ী ও �ােচলর �কায়াট �ার স�হ যথাযথভােব 
�মরামত/�নঃিনম �ােনর �ব�া িনেত হেব। 

ল��মা�ার �লনায় আেখর আবাদ ও �াি� কম। ল��মা�া অ�যায়ী আেখর আবাদ ও �াি� িনি�ত করনােথ � সমি�ত  
পদে�প �হণ হেব। 

উ�ত কলােকৗশল �েয়ােগ আখচােষ চািষেদর 
অনীহা। ফেল আেখর একর �িত ফলন �বই 
কম। 

উ�ত কলােকৗশল �েয়ােগর �ফল �দশ �েনর জ� চািষেদর �াপক 
�িশ�ণসহ �দশ �নী ��ত �াপেন ভ��িক �দান। 

মাঠ পয �ােয় জনবেলর �াপক ঘাটিত। মাঠ পয �ােয় জনবেলর ঘাটিত �রন করা। 

আেখর �� সময়মত পিরেশাধ করেত না পারা। আেখর �� �ি�সহ সময়মত আেখর �� পিরেশাধ করা। 
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আিথ �ক অনটেনর কারেন সময়মত সার ও 
কীটনাশক সং�হ করেত না পারা। 

আখ চােষর উপকরণাদী সার, কীটনাশক ইত�ািদ িবতরেণর উে�ে� �ব � 
পিরক�না অ�যায়ী ফা� সং�হ কের চািষেদর মে� িবরতেণর �ব�া 
করেত হেব। 

 

# িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণ স�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া 
হেয়িছল?  আর িক িক করণীয় ? 

 িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণ স�হ, উৎপাদন �ি�েত �হীত উে�াগ ও করণীয় িবষয়�িল 
িনে� উে�খ করা হেলাঃ 

ক) জিমর �ল মািলকগণ িনেজ আবাদ না কের �িম�ক চািষেদর িনকট জিম িলজ/বগ �া �দন। �াি�ক চািষরা অিধক 

লােভর আশায় অেপ�া�ত দীঘ � �ময়াদী ফসল আেখর আবাদ না কের �� �ময়াদী ফসল �যমন- ধান, পাট, রিবশ� ও 

শাক সি�র আবাদ কের থােকন।  

খ) বত�মােন অিধকাংশ জিমেত �সচ �িবধা থাকায় চািষরা আেখর পিরবেত� �� �ময়াদী ফসেলর আবাদ কেরন।  

গ) িচিনকল এলাকায় �কাথাও �কাথাও িশ�ায়ন হওয়ায় �িমক সংকট �কট হেয়েছ। বত�মােন �িমেকরা আেখর 

জিমেত কাজ করেত চায় না।  

ঘ) সময়মত আেখর �� না পাওয়ায় চািষরা আখ চাষ হেত সের যাে�ন।  

ঙ) অ�া� �� �ময়াদী ফসেলর �ে�র �লনায় চািষরা আেখর �� কম বেল মেন কেরন। 

চ) অ�া� ফসেলর �লনায় চািষরা আেখর �িত �তমন য�শীল নয় িবধায় আেখর কাি�ত ফলন িনি�ত করা যাে� 

না। 

ছ) আখ ১৩-১৪ মােস পিরপ�তা লাভ কের। িক� বত�মােন নামলা আখ �রাপেণর ফেল ১০-১২ মােস আখ কত�ন কের চািষরা 

িমেল সরবরাহ কের ফেল আেখ পিরপ�তা না হওয়ায় িচিনর পিরমান কম হয়। 

জ) অ�া� ফসেলর দাম �ি� পাওয়ায় িদন িদন অেপ�া�ত নী� জিমেত আেখর আবাদ হওয়ায় জিমেত মেয়�ার �ি� 

পাওয়ায় �ে�াজ ফরেমশন কম হয়। ফেল িচিন আহরণ হার অেনক কম হয়। 
 

আখ উৎপাদন �ি�েত �হীত উে�াগঃ 

ক) আখচাষ �ি�র জ� চলিত ২০১৮-১৯ �মৗ�ম �থেক আেখর �� �ি�র সরকারী �ঘাষনা চািষেদর মে� �াপক 
�চার করা হেয়েছ।  
খ) আখ চােষ উ�ু� করার জ� চািষেদর �দশীয় উৎপািদত উ�ত মােনর সার ও কীটনাশকসহ �নগত মান স�� 
িব�� বীজ সরবরাহ করা হয়।  
গ) চািষেদর মে� ঋেণ নালাকাটা ও �সচ �দােনর জ� নগদ ঋণ িবতরণ করা হয়।  

ঘ) আেখর ফলন �ি�র লে�� িবিভ� সমেয় পিরচয �ার িবষেয় ই� িবভাগীয় কম �কত�াসহ মাঠকম�রা সাব ��িণক 
চািষেদর পরামশ � �দন।  
ঙ) আেখর ফলন �ি�র উ�ত ��ি� স�েক� চািষেদর িনয়িমত পরামশ � �দয়া হয়। 
 

যা করনীয় তা হেলাঃ 

ক) আেখর �� �ি�সহ সময়মত আেখর �� পিরেশাধ করা।  

খ) উ� ফলনশীল ও অিধক িচিন স�� জােতর উ�াবন। 

গ) যাি�ক চাষ প�িতেত আেখর জিম চাষ করনােথ � চািষেদরেক সহায়তা করা। 
 

# �ানীয় ভােব আেখর চাষ �ি�েত িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়িছল ? আর িক িক �হণ করা �যেত পাের ? 

ক) আখচাষ �ি�র জ� চলিত ২০১৮-১৯ �মৗ�ম �থেক আেখর �� �ি�র সরকারী �ঘাষণা চািষেদর মে� �াপক �চার করা 
হেয়েছ।       
খ) �াি�গত �যাগােযাগ করা হেয়েছ। 
গ) মাঠ ও �হ পিরদশ �ন করা হেয়েছ। 
ঘ) িব�ল সং�ক উঠান �বঠক ও দলীয় সভা করা হেয়েছ। 
ঙ) আখচাষ িবষয়ক �পা�ার ও িলফেলট িবতরন করা হেয়েছ। 
চ) িমেলর সকল �িমক, কম �চারী ও কম �কত�াগণ আখচাষ কেরেছ। 
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# ই�  ��ত হেত িচিনকল স�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর ? এ িবষেয় িচিনকল এর প� হেত িক 

   ধরেনর পদে�প �হণ করা হেয়েছ? 

 

 ই�  ��ত হইেত িচিনকেল �যাগােযােগর রা�া স�হ উ�ত মােনর নয়।  

 এ িবষেয় িচিনকেলর প� হইেত �হীত পদে�পঃ 

ক) িবিভ� �ােন হ�ািরংব� রা�া করা হেয়েছ। 

খ) �কান �কান �ােন রা�ায় ইট িবছােনা হেয়েছ। 

গ) �কাথাও �কাথাও �ীজ ও কালভাট � �তরী করা হেয়েছ।  

 

# ই� সং�হ �ক� (আখ �স�ার) হেত আ�িনক প�িতেত ওজন, �লািডং িসে�ম এবং �� সমেয়রমে� িচিনকেলর 

   আগমেনর িবষেয় িক িক পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিবসহ)? 
 

 ই� সং�হ �কে� আ�িনক প�িতেত ২০১৬-১৭ �মৗ�ম �থেক িডিজটাল �মিশেন আেখর ওজন �নয়া হে� । 

সনাতন প�িতেত �লবােরর �ারা আেখর �লািডং করা হে�। ই� ◌ু সং�হ �ক� হেত �া�েরর মা�েম িচিনকেল 

আখ পিরবহন করা হে�। 

# িচিন িবপণেনর সম�া স�হ িক িক? এ�েলা �থেক িকভােব উ�রণ ঘটােনা যায় ? 
 

 িচিন িবপণেনর সম�া স�হ ও উ�রেণর প�াঃ 
 

�ঃ নং িচিন িবপণেনর সম�া স�হ উ�রেণর প�া 
১ িমেলর উৎপািদত িচিনর �� অেপ�া আমদানী�ত/িরফাইন 

িচিনর �� বাজাের কম থাকায় িমেলর িচিন িব�য় করা 
স�ব হয়না। 

আমদানী�ত িরফাইন িচিনর উপর কর 
আেরাপ করা। 
 

২ বাজাের আমদানী�ত/িরফাইন িচিন �� কম থাকায় 
�লাকসােনর অ�হােত বরা��ত িচিন উে�ালেন 
িডলারগেনর অনীহা। 

িবপরীেত িচিন উে�ালেন িডলারেদর 
সরকার ক��ক �েনাদনা/ভ��কী �দান। 
 

৩ �ভা�া পয �ােয় িচিন িবপণেনর �ব�া না থাকা।  
 

�বসরকারী �িত�ােনর �ায় �চরা 
বাজাের িচিন িব�েয়র �ব�া �হন 
করা। 

 

# িচিনকেলর অধীন চাষাবাদ �যা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �াচচ �বহােরর জ� িক িক উে�াগ �হণ করা 
হেয়েছ তার সাফ�সহ িবস�ািরত িববরণ। 
 

 িচিনকেলর অধীন আবাদী জিমেত �নগতমান স�� বীজআখ উৎপাদন করা হয়। অনাবাদী জিমেত ফলজ বনজ 

�ে�র চারা �রাপণ করা হেয়েছ। 

 
িচিনর বাই-��াডা� ও এর �বহার 

 

# িক িক বাই ��াডা� উৎপ� হয় ? িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই ��াডা� উৎপে�র পিরমান এবং িবি�র পিরমান ও  
   আেয়র পিরমাণ কত ? 
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 িবগত ১০(দশ ) বছেরর �াগাস, �মালােসস, ��সমাড উৎপাদেনর ত�ঃ- 

 

 িবগত ১০(দশ ) বছেরর �াগাস,�মালােসস,��সমাড িব�েয়র ও আেয়র পিরমাণঃ- 

 

অথ � বছর 

িচটা�ড় �াগাস ��সমাড 

িব�েয়র 
পিরমাণ            

(�মঃ টন) 

টাকা             
(ল�  

টাকায়) 

িব�েয়র 
পিরমাণ            

(�মঃ টন) 

টাকা              
(ল�  

টাকায়) 

িব�েয়র 
পিরমাণ            

(�মঃ টন) 

টাকা        
(ল�  টাকায়) 

২০০৮-০৯     ৪,৮৯৪.৬৬      ৩৪৯.৬১                 -               -                  -               -    

২০০৯-১০    ৩,৫১৫.৯৩      ৫৭৩.৮৯         ৮৪০.০০         ৩.৩৬         ৫৪৪.০০          ১.৩৬  

২০১০-১১     ২,৬৮১.৪৫      ৩৭২.৩৮         ৪৫৭.৫০         ১.৮৩         ৯২০.০০         ২.৩০  

২০১১-১২    ৫,৫৯৩.৭২      ৪৯৫.৮৬           ২২.৫০         ০.০৯         ৪৮৮.০০          ১.২২  

২০১২-১৩     ১,৫৫৯.২২      ১০৮.০৮                 -               -           ৯০৪.০০          ২.২৬  

২০১৩-১৪    ৫,১৭৯.৯৩      ৩৬১.৭৫                 -               -           ৯৮০.০০          ২.৯৪  

২০১৪-১৫    ৫,৩২৬.৭৯      ৩৮১.৬৭                 -               -           ৯৪৩.০০         ২.৮৩  

২০১৫-১৬     ২,৯৯৫.৬১      ৪০৯.০১         ৫৩২.২৫          ২.১৩         ৫৩২.৫০          ২.১৩  

২০১৬-১৭    ৩,৪০৬.০৪      ৫৮০.১৯                 -               -           ৩৬৯.৫০          ৪.১২  

২০১৭-১৮     ১,৯৮২.১৭     ৩৩০.৮০                 -               -           ২৪৭.৫০         ২.৭৬  

�মাট  ৩৭,১৩৫.৫২   ৩,৯৬৩.২৪       ১,৮৫২.২৫          ৭.৪১      ৫,৯২৮.৫০        ২১.৯২  

 

# দ� জনবল �তরীেত �হীত উে�াগ স�হ িক িক ?  

 দ� জনবল �তরীেত �হীত উে�াগ স�হঃ 

(ক) �িষ িবভাগ ক��ক ই� উ�য়ন সহকারীেদর �িশ�ণ �দান করা হয়। 

(খ) সাধারন (�শাসন ও �িশ�ণ) শাখার মা�েম কারখানা িবভােগর �িমকেদর ৩ (িতন) িদন �াপী �িশ�ণ �দয়া 

হেয়েছ। 

(গ) বা�ব কােজর মা�েম �িতিনয়ত হােত কলেম �িমক/কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান করা হয়। 

 

 

 

�ঃ নং মাড়াই �মৗ�ম �াগাস (�মঃটন) �মালােসস (�মঃটন) ��সমাড (�মঃ টন) 
১ ২০০৮-২০০৯ ৩০৯৪১.০০ ৩৪১৩.০০ ২৭১১.৭৬ 
২ ২০০৯-২০১০ ২৯৯৬৫.১৭ ৩৩০০.০০ ২৬২০.৮৬ 
৩ ২০১০-২০১১ ৩৮২৬৬.৫২ ৪২২৪.০০ ৩৩৫১.৯ 
৪ ২০১১-২০১২ ২৪৯৫৪.২৬ ২৭৫৬.০০ ২১৮৯.৬১ 
৫ ২০১২-২০১৩ ৩৬৯৭১.২২ ৩৯৩৫.০০ ৩১২৮.৭৩ 
৬ ২০১৩-২০১৪ ৪৯৭১২.২৩ ৫১২৯.০০ ৪০৮১.২৯ 
৭ ২০১৪-২০১৫ ৪৩৮০৩.০০ ৪৫৫০.০০ ৩৬১২.৩৬ 
৮ ২০১৫-২০১৬ ২৬৯০৭.০০ ২৮০০.০০ ২২২০.০৬ 
৯ ২০১৬-২০১৭ ১৯৪৮৮.৮৩ ২০২০.০০ ১৫৯৯.৬৩ 
১০ ২০১৭-২০১৮ ২২২২৫.৫৭ ২৩৬৫.০০ ১৮৭৩.৮৯ 



7 
 

# িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ�া� িক িক �েযাগ �িবধা 

রেয়েছ? 

 িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ�া� �েযাগ �িবধা স�হঃ 

১। সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর �াথিমক িচিকৎসা �দয়ার জ� এক� িচিকৎসা �ক� আেছ। িচিকৎসা �কে� 

১(এক)জন �রিজ�াড � িচিকৎসক, ১ (এক) জন ক�াউ�ার, ১ (এক) জন ��সার কাম এেটনেড� কম �রত আেছন। 

িবনা�ে� ঔ�ধসহ �াথিমক িচিকৎসা �সবা �দান অ�াহত আেছ। 

২। দা�িরক কােজ যাতায়ােতর জ� ৪ � জীপ (২� এম.িড র ও ২� �িষিবভােগরজ�) আেছ। 

৩। কম �কত�ােদর জ� িস-টাইপ ভবন ১ (এক) �, িড-টাইপ- ৩ (িতন) �, িপ-টাইপ ১ (এক)�, �ােচলর �কায়াট �ার ১ 

(এক) � এবং �ব�াপনা পিরচালেকর জ� ১(এক) � বাংেলা আেছ। �িমক কম �চারীেদর বসবােসর জ� ই-টাইপ, 

এফ-টাইপ, িপ-টাইপ সহ �মাট ১৩  �তর) � ভবন এবং �ােচলারেদর জ� �মৗ�মী �ারাকসহ �মাট ৬ (ছয়)� 

প�কা/আধা-প�কা ভবনআেছ। 

৪। প�চ ওয়া� নামাজ আদােয়র জ�  ১ (এক) � ১ তলা িবিশ� প�কা মসিজদ আেছ। 

৫। �িমক,কম �চারী, কম �কত�ােদর স�ানেদর �লখাপড়ার জ� �াথিমক শাখা সহ ০১ (এক) � মা�িমক িব�ালয় 

আেছ। 

৬। কম �কত�া, কম �চারীেদর িচ�িবেনাদেনর জ� ২� প�কা/আধা প�কা �াব আেছ। 

৭। কারখানা ক�া�ােস ১ (এক) � ক�াি�ন আেছ। 

# িচিনকেল িসিবএর সং�া এবং তােদর সদ� সংখা কত ? 

 িসিবএ’র সং�া ০১ (এক) � এবং িসিবএ’র িনব �ািচত সদ� সং�া-১৩ (�তর) জন। 

বােজট 
# িবগত ১০ বছেরর িচিনকেলর বািষ �ক বােজট (খাতওয়ারী)? 

 িবগত ১০ বছেরর িচিনকেলর বািষ �ক বােজট বােজট সং�� করা হেলা (পিরিশ� -ক)। 

# িচিনকল হেত �িত বছর িক পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর ত�)। 

 ফিরদ�র িচিনকল হেত �িত বছর �য পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর) তার ত�। 

            (ল�  টাকায়)  

অথ � বছর ভ�াট �া� উৎেসকর �মাট 

২০০৮-০৯ ৬৬.৪২ ৩৬.৭৪ ১৭.০০ ১২০.১৬ 

২০০৯-১০ ১০২.৪৩ ২৮.৩০ ২৮.৬৭ ১৫৯.৪০ 

২০১০-১১ ৭৭.১২ ১৬.০৮ ১৮.৬২ ১১১.৮২ 

২০১১-১২ ৯৭.৭৫ ১২.৭৪ ২৪.৭৯ ১৩৫.২৮ 

২০১২-১৩ ৫৩.২৮ ২০.৮৮ ৫.৪০ ৭৯.৫৬ 

২০১৩-১৪ ১০৬.০৪ ৪২.৫৪ ১৮.০৯ ১৬৬.৬৭ 

২০১৪-১৫ ১১৮.২৯ ৪৭.৪৯ ১৯.০৮ ১৮৪.৮৬ 

২০১৫-১৬ ১৩৫.২৯ ৪৭.৪১ ২০.৪৫ ২০৩.১৫ 

২০১৬-১৭ ১৪০.৬৫ ৪৭.০০ ২৯.০১ ২১৬.৬৬ 

২০১৭-১৮ ১১০.৮২ ৪৭.৩১ ১৬.৫৪ ১৭৪.৬৭ 

�মাট ১০০৮.০৯ ৩৪৬.৪৯ ১৯৭.৬৫ ১৫৫২.২৩ 
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িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 

 
# িচিনকেলর য�পািত স�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত� ◌ঃ 

 ক. কারখানার য�পািত �াপন সন এবং বত�মাণ পিরি�িত িনে� উে�খ করা হেলাঃ 

�ঃনং হাউেজর নাম য�পািতর িববরণ �াপেণর সন বত�মান পিরি�িত 

০১. 

িমল হাউজ ইও� ��ন ১৯৮০ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
িফড �টিবল ১৯৮০ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�কন �কিরয়ার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
১ম �কইন �কিরয়ার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
২য় �কইন �কিরয়ার ১৯৯২ চলেছ 
র �াকেকিরয়ার ২০১১ চলেছ 
িমল হাউজ ��ন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
িমল হাউজ �াকচার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�াগাছ এিলেভটর ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 

০২. 

টারবাইন ০১ নং িমল হাউজ টারবাইন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
০২ নং িমল হাউজ টারবাইন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
০১ নং পাওয়ার টারবাইন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
০২ নং পাওয়ার টারবাইন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
পাওয়ার হাউেজর �ােনল �বাড � ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
পাওয়ার টারবাইন ��ন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 

০৩. 

বয়লার ০১ নং বয়লার (১৬ �ম.টন) ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
০২ নং বয়লার (১৬ �ম. টন) ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
০৩ নং বয়লার (১৬ �ম. টন) ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
হিরজ�াল �াগাছ �কিরয়ার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
িরট �ান �াগাছ �কিরয়ার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 

০৪. 

বয়িলং হাউজ ‘র’ �স �াংক ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�াইমারী িহটার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�সেক�ারী িহটার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�ডার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
সালফার ফ�ােনস ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
লাইম স�াকার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
সালিফেটশন টাওয়ার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
ইভাপেরটর ��শন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�ান ��শন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
ি��ালাইজার ��শন ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
এ, িব,িস �সি�িফউ�াল(�াচ টাইপ) ১৯৭৭ অেকেজা অব�ায় আেছ 
িব ,িস �সি�িফউ�াল 
(কি�িনউয়াস টাইপ) 

১৯৮৬ �িক�ণ �ভােব চলেছ 

‘িস’ �ফার ওয়াক�ার ১৯৯২ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�ড �ব� �মিশন ১৯৯৫ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�গার হপার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�গার �ায়ার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
�গার এিলেভটর ও �াডার ১৯৭৭ �িক�ণ �ভােব চলেছ 
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 খ.  �ব��িতক মটেরর তািলকা এবং �াপেনর সময় িন��পঃ 

�ঃনং হাউেজর নাম �ব��িতক মটেরর নাম �াপেনর সন 

০১. 

িমল হাউজ ইও� ��ন �িল মটর ১৯৮০ 
ইও� ��ন িলফ�ং মটর ১৯৮০ 
িফড �টিবল মটর ১৯৮০ 
১ম �কইন কাটার নাইফ ১৯৭৭ 
২য় �কইন কাটার নাইফ ১৯৯২ 
�কইন �কিরয়ার মটর ১৯৭৭ 
ি�ন �স পা� মটর ১৯৯০ 
�চাকেলস পা� মটর ১৯৯০ 
িমল হাউজ ��ন মটর ২০০০ 
�গািছেলা ি�ন কনেভয়র মটর ১৯৭৭ 
�াগাছ �কিরয়ার মটর ১৯৭৭ 

০২. 

বয়লার হাউজ �াগাছ িফডার মটর ১৯৭৭ 
আইিড ফ�ান মটর ১৯৭৭ 
এফিড ফ�ান মটর ১৯৭৭ 
বয়লার িফড পা� মটর ১৯৯০ 
হট ওয়াটার পা� মটর ১৯৭৭ 

০৩. 

বয়িলং হাউজ ‘র’ �স পা� মটর ১৯৭৭ 
সালফাইেটড �স পা� মটর ১৯৭৭ 
�াইরার মটর ১৯৭৭ 
সালফার এয়ার কে�সার মটর ২০০০ 
লাইম পা�, �াইরার ও লাইম স�াকার মটর ১৯৭৭ 
ভ�া�য়াম পা� মটর ১৯৯০ 
ি�য়ার �স পা� মটর ১৯৭৭ 
মাড ি�টান পা� মটর ১৯৭৭ 
�ডার �ায়রার মটর ১৯৭৭ 
হট ওয়াটার পা� মটর ১৯৭৭ 
িসরাপ পা� মটর ১৯৭৭ 
িক�ালাইজার মটর ১৯৭৭ 
পাগ িমল মটর ১৯৭৭ 
�মালােসস পা� মটর ১৯৭৭ 
�াগমা মটর ১৯৭৭ 
�সি�িফউ�াল মটর ১৯৯০ 
হপার , �ায়ার, �ব�ায়ার মটর ১৯৭৭ 
�গার এিলেভটর ও �াডার মটর ১৯৭৭ 
ইনেজকশন ও ইেজকটর মটর ১৯৭৭ 
সািভ �স পা�, �� পা� মটর ১৯৭৭ 
�বািরং পা� মটর ১৯৯৫ 

 

ম��ঃ অ� �িত�ান ১৯৭৬-৭৭ সেন বািণিজ�ক ভােব উৎপাদেন যায়। দীঘ �িদন চলার ফেল িবিভ� য�পািতর 

কায ��মতা অেনকাংেশ �াস �পেয়েছ। ��ুভােব কারখানা চালােত হেল �রাতন য�পািতর �িত�াপন �েয়াজন।  
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# বত�মান িচিনকল স�েহর আ�িনকায়েনর জ� িক �কান পদে�প �হণ করা হেয়েছ ? �হণ করা হেল �স�েলার 

সিব�ার বণ �নাসহ উপ�াপন ক�ন। 

১। িচিনকেলর আ�িনকায়েনর জ� ২০১১-২০১২ সােল ৪০ �িপএইচ বয়লার ও ��ডার �াপণ করার পদে�প �হণ 

করা হয় যা ২০১৪-২০১৫ সােল স�� করা হয়। 

২। িডিজটাল প�িতেত আেখর ওজন কারার জ� িডিজটাল ওিয়ং ��ল �াপণ করা হেয়েছ। 

৩। আখ সরবরােহর জ� �িজ� ই��করেণর সংবাদ আখচাষীেদর �মাবাইেল এস.এম.এস এর মা�েম ��রণ �ব�া 

�নয়া হেয়েছ। 

৪। আেখর �� �মাবাইল �াংিকং (িশওরক�াশ) এর মা�েম �দান করা হয়। 

 

 

িচিন নীিতমালা 

# ভারত,পািক�ান ও �লংকার িচিন সং�া� নীিতেত িক িক িবষয় উে�খ করা হেয়েছ ? িচিন সং�া� সম�া 

সমাধােন িক িক উে�াগ �হন করা হেয়েছ িচিন নীিতমালায় ? 

# বাংলােদেশর িচিন সং�া� নীিতেত িক িকিবষয় অ�� �� করা �যেত পাের? 

# �বসরকারী িচিনকল স�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকল স�হ িক িক �িবধা পাে� 

তার �লনা�লক বণ �না। 

 

পিরেবশ �র�া  

# িচিনকেলর পিরেবশ �র�ায় িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়েছ ? 

 ফিরদ�র �গার িমেলর পিরেবশ �র�ায় �হীত পদে�প স�হ িনে� উে�খ করা হেলা: 

১। িচিনকেলর অিফস, কারখানা ও আবািসক এলাকার বাথ�ম রা�াঘাট �ত�হ িনজ� �ইপার/ঝা�দার �ারা পির�ার 

পিরছ� করা হয়। 

২। পির�ার পিরছ� করার জ� �ািনটারী মালামাল �েয়র �ব�া �নয়া হেয় থােক। 

৩। িচিনকেলর বজ�� পািন পিরেশাধেনর িনিম� সদর দ�র �থেক ই�িপ �াপেনর �ক� বাস�বায়ন কাজ �ি�য়াধীন। 

তাছাড়া বজ�� পািন যােত আেশপােশ ছিড়েয় পড়েত না পাের ত�� িব�মান �ল�েনর ধারণ�মতা �ি�র জ� �ল�ন 

�নঃখণন করা হেয়েছ এবং পািন িনগ �মন ক�ােনেল �ায়ী ব�ধ িনম �ান করা হেয়েছ। 

৪। পিরেবশ �র�ার জ� �িত বছর �পকহাের ফলদ, বনজ, ঔষিধ �� �রাপণ করা হেয় থােক। 

৫। ১০০% �া�� স�ত �ািনেটশন �ব�া িনি�ত করাহেয়েছ। 

৬। কারখানায় পািন ির-সাইি�ং কের �ণঃ�বহােরর মা�েম �-গভ �� পািনর অপচয় �রাধ �ব �ক পিরেবশ �র�া করা 

হয়। 

 


