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িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
# িচিনকেলর নামঃ �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলিমেটড। 
# অব�ানঃ দশ �না, �য়াডা�া। 
# �িত�াকালঃ ১৯৩৮ ইং  
 

# িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব (সকল য�পািতর ছিবসহ) 
 
#  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# কল এলাকার �মাট আয়তনঃ ৯৫৪ বগ � িক: িম:। 

# �মাট চােষর জিমর পিরমাণঃ ৮৮১২৩ �হ�র। 

# িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িকিক (িডলােরর মা�েম, ি� �সল, ব�া, �ােকট ইত�ািদ-ছিবসহ)? 
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 উে�িখত সকল খােত িচিন িব�য় চলমান। তেব িডলার পয �ায় সদর দ�ের হেত বরা� �াি� সােপে� সরকার 
ক��ক িনধ �ািরত �ে�  চািহদার িভি�েত িডলারগণ নগদ �ে� (িডিড/�প-অড �ার এর মা�েম) িচিন উে�ালন 
কের থােকন। সরকাির িবিভ� দ�েরর চািহদার িভি�েত সদর দ�র ক��ক বরাে�র িবপরীেত নগদ �ে� 
(িডিড/�প-অড �ার এর মা�েম) িচিন িব�য় করা হয়। এছাড়াও ি�-�সল খােত ৫০০ �াম, ১ �কিজ, ২ �কিজ 
�ােকট  ও ৫০ �কিজর ব�া চলমান দের িচিন িব�য়করা হয়। 

 
আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 

 
# িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উ�রণের ��াবনা স�হ িক িক? 
 
িচিন কারখানা িবভাগঃ  

 িচিন কারখানা� ১৯৩৮ সােল �ািপত। এর য�-য�াংশ �রাতন ��ি�র। বত�মােন ��য়ার পাট �স সং�হ 
করা ক�ন। ত�ও �য় ব�ল �মইনেট�া� কের িচিন কারখানা�র উৎপাদন �ি�য়া অ�াহত রাখা হয়। 
উৎপাদন �ি�য়া অ�াহত রাখেত ��র জনবল �েয়াজন হয়। ফেল উৎপাদন খরচ �বশী পেড়। এছাড়া 
২০০৮-০৯ আখ মাড়াই �মৗ�ম হেত িমল এলাকায় আেখর আবাদ অেনক কেম যায়। আমরা আেখর 
আবাদ �ি�েত �মাগত িবিভ� উে�াগ �হণ কেরিছ। চাষীরা আখ আবােদ আবার �কেছ। আেখর আবাদ 
�ি� �পেল �নরায় উৎপাদন �মতার �ণ � �বহার অিজ�ত হেব।  
 

 িচিন কারখানা�র উৎপাদন �মতা সংর�েণ িবএমআর অব �ক� এ� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলঃ 
(�থম সংেশািধত) �ক� �হণ করা হেয়েছ। এর �ারা িচিন কারখানা�র আ�িনকায়ন স�ব হেব ও 
উৎপাদন �মতা �াভািবক হেব। 

 
ই� িবভাগঃ  
সম�াস�হঃ 

 িশ� প� িহেসেব আখ চােষ চািষ ক��ক �হন�ত ঋেণর ওপর �েদর হােরর পিরমাণ �বশী হওয়া। 
 দীঘ �েময়াদী আখ ফসল চােষ চািষর অনীহা। 
 আখ চােষ উৎপাদন খরেচর �লনায় লাভ কম হওয়া। 
 উ� ফলনশীল ও অিধক িচিন স�� আেখর জােতর অভাব। 
 আগাম আখ চাষ কেম যাওয়া। 
 �াি�ক চািষর সং�া �বশী হওয়া। 
 �িশ�ত জনবেলর অভাব। 
 আখ চাষ উপেযাগী জিমেত আখ চাষ না হওয়া। 

 

উে�ারেণর উপায়ঃ 
 আখ ফসলেক �িষপ� িহেসেব গ� করা।  
 আগাম আখ চােষ চািষেদর �েনাদনার �ব�া �নয়া। 
 উ� ফলনশীল ও অিধক িচিন স�� আেখর জাত উ�াবন করা।  
 সকল পয �ােয়র কম �কত�া/কম �চািরেদর �িশ�েণর �ব�া �নয়া। 
 িব�� বীজ উৎপাদন ও �বহার িনি�তকরেণ িবিভ� �ক� �ণয়ন।  
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# িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাওয়ার কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি� িক িক উে�াগ �নয়া 
হেয়িছল? আর িক িক করণীয়? 
িচিনকেলর উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণস�হঃ   

 মাঠ পয �ােয় চািষেদর সােথ িনিবড় স�েক�র অভাব। 
 এনালগ প�িতেত আেখর ওজন িনেয় চািষেদর মে� অসে�াষ। 
 িডলার ও িবিভ� মা�েম সং�হ�ত সােরর ব�ায় সার ও কীটনাশেকর পিরমােন কম হওয়া। 
 আেখর �ে�র টাকা �াি�র জ� িমল �হডেকায়াট �াের এবং ই� �য় �কে� এেস ঘ�ার পর ঘ�া 

অেপ�া করা। 
 উ�ফলনশীল আেখর জােতর অভােব আশা��প ফলন না পাওয়া। 
 অ�া� ফসেলর �লনায় আেখর �� কম থাকা। 
 �কে� আখ সরবরােহ �িজ� �দােন ম�স� �ভাগীেদর �ভাব থাকা। 

উৎপাদন �ি�েত উে�াগঃ 
 মাঠ ও �হপিরদশ �ন,�ি�গত �যাগােযাগ,দলীয় সভার মা�েম চািষেদর সােথ স�েক�র উ�য়ন। 
 ১০০% িডিজটাল ওজন য� �াপেনর মা�েম আেখর ওজন িনেয় চািষেদর মে� অসে�াষ �রীকরণ। 
 সরকার ক��ক িনবি�ত/অ�েমািদত সং�া ও সরাসির সার ও কীটনাশক কারখানা �থেক সার সং�হ 

কের �নগতমান স�� সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা। 
 �রাপা প�িত ও �িড় আখ চােষ চািষেদর ভ��িক �দান করা। 
 ইেলক�িনক প�িতেত �মাবাইেলর মা�েম চািষেদর আেখর �� �দােনর �ব�া �নয়া। 
 ইেলক�িনক �গেজট �ণয়েনর মা�েম চািষেদর �িজ� �দােনর �ব�া �নয়া। 
 চািষেদর দািব অ�যািয় আেখর �� সমে�াষজনক পয �ােয় উ�ীত করা।  

# �ানীয়ভােব আখ চাষ �ি�েত িকিক উে�াগ �হণ করা হেয়িছল? আর িক িক �হণ করা �যেত পাের? 
 
�ানীয়ভােব আখ চাষ �ি�েত �হণ�ত উে�াগ স�হঃ 

 �ি�গত �যাগােযাগ,উঠান �বঠক, খামার ও �হ পিরদশ �ন,দলীয় সভা ও চািষ সে�লন এর মা�েম 
চািষেদর সােথ িনিবড় স�ক� �তরী করা হেয়েছ। 

 চািষর চািহদা অ�যািয় �নগতমান স�� বীজ, সার,কীটনাশক ও নগদ অথ � ঋণ িহেসেব �দান করা হে�। 
 �রাপা প�িত ও �িড় আখ চােষ চািষেদর ভ��িক �দান করা হে�। 
 �দশ �নী ��ত �াপন কের আেখর একর �িত ফলন �ি�র ��ি�গত িবষেয় চািষেদর স�ক ধারনা �দয়া 

হে�। 
 আখ চােষর কলােকৗশল স�েক� চািষেদর হােত-কলেম �িশ�ণ �দয়া হে�। 
 আেখর সােথ প�িতগত সাথী ফসল চােষ উ��ুকরণ। 
 িব�� বীজ উৎপাদন ও �বহার িনি�তকরেণ চািষেদর স�ৃ�করণ।  

আর িক িক পদে�প �হণ করা �যেত পােরঃ 
 আগাম আখ চাষ ��ি� �েয়াগ �ি�র জ� ভ��িকর �ব�া �হন করা �যেত পাের। 
 �দশ �নী �ট �াপেনর জ� ভ��িক �দান করা �যেত পাের। 
 আখ ফসলেক �িষপ� িহেসেব গ� কের িবিনেয়াগ�ত ঋেণর ওপর �েদর হার কমােনার �ব�া �নয়া 

�যেত পাের। 
 উ� ফলনশীল ও উ� িচিন স�� আেখর জাত িব�ার করা।  

 

# ই� �খত হেত িচিনকল স�হ �যাগােযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর?এ িবষেয় িচিনকল এর প�  হেত িক 
ধরেণর পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিব সহ)?   
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 ই� �খত হেত িচিনকল স�েহ �যাগােযােগর রা�া স�হ �মাটা�� উ�তমােনর। চলিত মাড়াই �মৗ�েম প�ী 
সড়ক উ�য়ন ম�রী ও প�ী সড়ক �মরামত ম�রী ফা� হেত ৫২ ল� টাকা িদেয় ৩০� �ক� ইট �ারা 
HBB করণ ও ইট �ারা �সািলং করণ করার জ� �ট�ার মা�েম কাজ�েলা স��  হেয়েছ। তাছাড়াও ই� 
�খত হেত �কে� আখ পিরবহেনর জ� �েয়াজন �মাতােবক ছাই, �াটস ও মা� িদেয় গত� �রণ, রা�ার পাড় 
বাধা এবং �লেবল ��িসং করণ। �লবার ও �কাদােরর মা�েম �মরামত করা হেয়েছ। 
 

# ই� সং�হ �ক� (আখ �স�ার) হেত আ�িনক পি�িতেত ওজন, �লািডং িসে�ম এবং �� সমেয়র মে� 
িচিনকেল আগমেনর িবষেয় িক িক পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিব সহ)? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আখ ওজন প�িতঃ সকল ই� �য় �কে� িডিজটাল ওজন যে�র মা�েম আখ �য় করা হে�।  

 
 
�লািডং িসে�মঃ �ট�ােরর মা�েম �কাদােরর িদেয় আখ �লািডং করা হয়।  
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পিরবহণ প�িতঃ িচিনকেলর িনজ� পিরবহেন �� সমেয় আখ পিরবহেনর জ� পাকা রা�া িদেয় আখ 
সরবরাহ করা হয়। 
 

# িচিন িবপণেন স��াস�হ িক িক? এ�েলা �থেক িকভােব উ�রণ ঘটােনা যায়? 
 িচিন িব�েয়র �ধান �িতব�কতা হে� �ব-সরকাির পয �ােয় আমদািন�ত র-�গার, �ব-সরকাির পয �ােয় 

আমদািন�ত �গােরর �� কম এবং আমােদর উৎপািদত িচিনর �� �বিশ থাকার কারেন আমােদর িচিন 
িব�য় হে� না। তাই �ব-সরকাির পয �ােয় আমদািন �� �ি� �ব �ক িচিনর �� �ি� করেল একিদেক সরকাির 
রাজ� আয় �ি� পােব অ�িদেক সরকাির িচিনকেলর উৎপািদত িচিন িবি� হেব। এছাড়া র-�গার একমা� 
সরকাির �গার �িত�ান BSFIC এর মা�েম আমদািন করা �যেত পাের। এেত কের �ি� মািলকানার 
পিরবেত� সরকার লাভবান হেব এবং ��েচ যােব রা�ীয় মািলকানাধীন িচিন কল�েলা ।  

 
# িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� িক িক উে�াগ �হণ 
করা হেয়েছ তার সাফ�সহ িব�ািরত িববরণ। 
 �িষ খামােরর জিমর িহসাবঃ 

১)  �মাট জিমর পিরমাণ -- ৩,০৫৫.৮৪ একর ৫)  বনা�ল --১৫৫.৯৬ একর 

২)  আখ আবাদেযা� জিম -- ২,৩৪০.০০   ’’ ৬)  অিফস, নদী-নালা, রাস�া-ঘাট 
ইত�ািদ 

-- ২৯৫.৪০   ’’  

৩)  অ�া� ফসল আবাদ 
�যা� জিম 

--      ৬৮.০০   ’’ ৭)  �াপ/ব�ক বিহ� �ত ও িবি�� জিমর  
পিরমাণ 

-- ৫৭.৪৮  ’’ 

৪)  �মাট আবাদেযা� জিম -- ২,৪০৮.০০   ’’ ৮)  �ঘালদাড়ী খামাের �বদখল�ত জিম -- ১৩৯.০০ ’’ 
 

 
 

 খামােরর ৫ বছেরর  আখ উৎপাদন ও �বহারঃ 
 

 
মাড়াই �মৗ�ম 

আখ আবাদ�ত 
জিমরপিরমান 

(একর) 

�মাট আখ 
উৎপাদন 
(�মঃ টন) 

একর �িত 
উৎপাদন 
(�মঃ টন) 

বীজ �বহার 
িনেজ� 

(�মঃ টন) 

বীজ 
সরবরাহ 
(�মঃ টন) 

িমেল সরবরাহ 
(�মঃ টন) 

২০১৪-১৫ ১১৭৭.০০ ১৮৩০৭.০০ ১৫.৫৫ ২৯২৯.০০ ১০০.০০ ১৫২৭৮.০০  
২০১৫-১৬ ১২৬৫.০০ ১৮৪৩০.০০ ১৪.৫৬ ৩৭৫০.০০ ৬৫০.০০ ১৪০৩০.০০ 
২০১৬-১৭ ১৯০০.০০ ২৮৪৩৫.০০ ১৪.৯৭ ২৪০০.০০ ২৫০.০০ ২৫৭৮৫.০০ 
২০১৭-১৮ ১৬৩৬.০০ ২৬৫৮৩.০০  ১৬.২৫ ২৮৮২.০০ ১৭১.০০ ২৩৫৩০.০০ 
২০১৮-১৯ ১৫০০.০০ ২৬৫৬১.০০ 

(স�া�) 
১৭.৭০ ২৯০০.০০ ৮৬১.০০ ২২৮০০.০০ 

(স�া�) 
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 �ক�জ িচিনকেলর চাষাবাদেযা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর মা�েম খামার 

স�হেক লাভজনক করার জ� লীজ �থা বািতল কের খামােরর জিমেত িনেজ� ত�াবধােন �� �ময়াদী ফসল 

আবােদর কম ��চী �নওয়া হেয়েছ। িবগত ২০১৬-১৭ �মৗ�েম �ক�জ �িষ খামাের ৩১২.০০ একর জিমেত িমি� 

�মড়া আবাদ কের ১০৯৪৮০০০/- (এক �কা� নয় ল� আটচি�শ হাজার) টাকা আয় হয়। ২০১৭-১৮ �মৗ�েম 

৮০.০০ একর জিমেত ধান, ১০.০০ একর জিমেত ইির কলাই, ৫০.০০ একর জিমেত ম�র, ২৬.০০ একর জিমেত 

িতল, ১০.০০ একর জিমেত পাট ও ২৮২.০০ একর জিমেত �ধ�া আবােদর মা�েম �ায় ৪৭০০০০০/- (সাতচি�শ 

ল�) টাকা আয় হয়। চলিত ২০১৮-১৯ �মৗ�েম ৪৪৭.০০ একর জিমেত িমি� �মড়া, ৩৩৬.০০ একর জিমেত 

ম�র, ২২.০০ একর জিমেত ধিনয়া, ১৪৩.০০ একর জিমেত ধান, ২০.০০ একর জিমেত �ী�কালীন �গ, ১৩.০০ 

একর জিমেত কলাই, ১০.০০ একর জিমেত মাস কলাই, ৬.০০ একর জিমেত আ�, ১০.০০ একর জিমেত সবজী 

চাষ এবং ২৫.০০ একর জিমেত আেখর সােথ সাথী ফসল িহসােব সিরষা আবাদ ও সিরষার সােথ �মৗমািছ চােষর 

মা�েম ২২৩০০০০০/- (�ই �কা� �তইশ ল�) টাকা স�া� আয় হেব।  

 
 পরী�া�লক খামােরর জিমর িহসাবঃ   

০১। �মাট জিমর পিরমাণঃ   ২৯১.৭২ (একর) 
০২।  আখ আবাদেযা� জিমঃ  ২৫৬.৭৫ (একর) 
০৩।  অ�া� ফসল আবাদেযা� জিমঃ   - 
০৪।  �মাট আবাদেযা� জিমঃ  ২৫৬.৭৫ (একর) 
০৫।  বনা�লঃ  ২০.৫৫ (একর) 
০৬।  অিফস, নদী-নালা, �জব সার কারখানা, রা�াঘাটঃ  ১৪.৪২ (একর) 
০৭।  �াপ/ব�ক বিহ� �ত ও িবি�� জিমর পিরমাণঃ  - 
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িচিনরবাই-��াডা� ও এর �বহার 
# িক িক বাই-��াডা� উৎপ� হয়? িবগত ১০ বছেরর উৎপ� বাই ��াডা�উৎপে�র পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ 
ও আেয়র পিরমাণ কত? 
 উৎপািদত বাই-��াডা�ঃ ১) �মালােসস, ২) ��স মাড  

মাড়াই 
�মৗ�ম  

�মালােসস ��স মাড 

�মাট আয়  

  

 উৎপাদন 
(�মঃটন) 

িব�য়  
(�মঃটন) 

আেয়র 
পিরমান 

(ল�  টাকা) 

 উৎপাদন 
(�মঃটন) 

িব�য়  
(�মঃটন) 

আেয়র 
পিরমান 

(ল�  টাকা) 
ম�� 

২০০৮-
০৯ 

৩৬২৩ ৩৬২৩ ৩২৬.০৯ ২২৫৭ ১১২৫ ৫.৬৩ ৩৩১.৭২ 
  

২০০৯-
১০ 

৩৮৮০ ৩৮৮০ ৯১১.৬৮ ২৪৪৪ ১২৫০ ৬.২৫ ৯১৭.৯৩ 
  

২০১০-
১১ 

৪৫৮৬ ৪৫৮৬ ১৩২৯.৯৮ ২৯০২ ১৫০০ ৭.৫০ ১,৩৩৭.৪৮ 
  

২০১১-
১২ 

২৫৩৪ ২৫৩৪ ৬৩৩.৫১ ১৫৯৫ ৭৫০ ৩.৭৫ ৬৩৭.২৬ 
  

২০১২-
১৩ 

৩১৩২ ৩১৩২ ৬২৬.৩৫ ১৯৮৭ ৯৫০ ৪.৭৫ ৬৩১.১০ 
  

২০১৩-
১৪ 

৪৬৭৭ ৪৬৭৭ ৭৪৮.৩২ ২৯৮৩ ২৫০০ ১২.৫০ ৭৬০.৮২ 
  

২০১৪-
১৫ 

৩৮১৮ ৩৮১৮ ৬৮৭.৩ ২৪১৭ ২৪১৭ ৭.২৫ ৬৯৪.৫৫ 
  

২০১৫-
১৬ 

২৮৭০ ২৮৭০ ৪৮৭.৯ ১৭৯৪ ১৭৯৪ ৫.৩৮ ৪৯৩.২৮ 
  

২০১৬-
১৭ 

৩১৩৪ ৩১৩৪ ৬৮৯.৫২ ১৯৬৪ ১৯৬৪ ৫.৮৯ ৬৯৫.৪১ 
  

২০১৭-
১৮ 

৩১৪১ ৩১৪১ ৭০২.২৪ ১৯৬৩ ১৯৬৩ ৫.৮৯ ৭০৮.১৩ 
  

 

# দ�  জনবল �তিরেত �হীত উে�াগ স�হ িক িক? 
 দ� জনবল �তিরর লে�� সদর দ�েরর িনেদ �শনামেত �িত বছর কারখানায় কম �রত �িমক ও �িষ িবভােগ 

কম �রত কম �চারী এবং কম �কত�ােদর �িশ�ণ �দয়া হয় । উে�� �� নং: �ক�/�শা/িবিবধ-১১/২৮৩, তািরখ:  
২৭-০৭-২০১৩ি�ঃ �মাতােবক অ� িমেলর িচিন কারখানা ও িডি�লারী কারখানায় কম �রত �িমক 
কম �চারীেদরেক উৎপাদন কায ��েম �ব�ত িবিভ� য�পািতর অপােরশন, �মরামত ও র�ণােব�ণ স�েক� 
ধারনা ও দ� জনবল গেড় �তালার লে�� গত ২৯-০৬-২০১৩ হেত ০১-০৭-২০১৩ি�ঃ তািরখ পয �� ৩০(ি�শ) 
জন �িমক কম �চারীেক �িশ�ণ �দয়া হয় । তাছাড়া �� নং : �ক�/�শা/িবিবধ-১১/১৩৫৩, তািরখ:              
০১-১১-২০১৭ি�ঃ তািরখ �মাতােবক কম �কত�ােদর চা�রীকালীন িবেশষ �িশ�ণ �দয়া হয় ও �� 
নং:�ক�/�শা/িবিবধ-১১/৩৬২৭,তািরখ:২৯-০৪-২০১৭ি�ঃ ও �ক�/�শা/িবিবধ-১১/৮৬১, তািরখ:                
০১-১০-২০১৭ি�ঃ এবং �ক�/�শা/িবিবধ-১১/২৯৬৫, তািরখ: ২৪-০৩-২০১৮ি�ঃ �মাতােবক �িষ িবভােগর 
িসিডএ/িসআইিস �দর ই� ও অ�া� �গার�প উৎপাদন ও �ব�াপনা শীষ �ক িবষেয়র উপর �িশ�ণ �দয়া হয়।  
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# িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ�া� িকিক �েযাগ �িবধা 
রেয়েছ? 

 িচিন কেলর সকল কম �কত�া কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত,আবাসন, �িফন, �ধালাই ভাতা, 
অিধকাল ভাতা, �বানাস, �বশাখী ভাতা �দান করা হয়। 
 

# িচিনকেল িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সদ� সং�া কত? 
 অ� �িত�ােনর িসিবএ’র সং�া -০১ এবং সদ� সং�া -১৩। 
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# িচিনকল হেত �িত বছর িক পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর ত�)। 
 
সরকারী �কাষাগাের অথ � জমা/�দানঃ 
 

িববরণ 
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা ল�  টাকা 

আবগারী �� ৪৭২৯ ৪৮৭৬ ৫৩৪৪ ৫৭১১ ৬১০৩ ৫৮১২ ৫৬৩৯ ৫৩৩৯ ৫৪৩২ ৬,১৯৬.৪৭ 

�� সংেযাজন কর ১৪০ ১৬৮ ২১৪ ৩০০ ৭৫২ ৮১৩ ৭৭২ ৮৩৪ ৭৫০ ৮৮৪.৪৭ 

আয়কর ৯৮ ৫২০ ৫৭৫ ৭৬২ ৮৩৭ ৪৮৯ ১৪৫ ২০৫ ২৫৯ ২৯৬.৫৪ 

�মাট ৪৯৬৭ ৫৫৬৪ ৬১৩২ ৬৭৭২ ৭৬৯২ ৭১১৩ ৬৫৫৬ ৬৩৭৮ ৬৪৪১ ৭,৩৭৭ 
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িচিন কেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 
 

# িচিনকেলর য�পািতস�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ 
 ১৯৩৮ সােল �িতি�ত িচিন কারখানা�র য�পািত �রাতন ��ি�র। দীঘ � �বহাের য�-য�াংেশর �য় �ি� �পেয়েছ। 

�মরামত কের সচল রাখা হেলও অিধকাংশ য�-য�াংেশর ��য়ার সং�হ করা স�ব হয় না। ফেল �ালানী খরচ �বশী। 
�মরামত ও র�ণােব�ণ �য় �বশী হে�, তথািপও ��ক ডাউন/অপিচত সমেয়র পিরমান �বশী। জনবলও �লনা�লক 
ভােব �বশী �েয়াজন হয়। ফেল িচিন উৎপাদন �য় �বশী। 
 

# বত�মান িচিনকল স�েহর আ�িনকায়েনর জ� িক িক পদে�প �হণ করা হেয়েছ? �হণ করা হেল �স�েলার সিব�ার বণ �নাসহ 
উপ�াপন ক�ন। 

 ৭৩ বছেরর �রাতন িচিন কারখানা�র �নব �াসন, িব�মান মাড়াই ও উৎপাদন �মতা �ন��ার করা এবং উৎপাদন 
�ি�য়া করেণ �িতর পিরমান �াস করেণ মাড়াই ও �ি�য়া করণ য�পািতর আ�িনকায়ন করেণর লে�� �মাট ৪৬৫৭.৪৭ 
ল� টাকা �েয় িবএমআর অব �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলঃ �কে�র বা�বায়ন চলেছ। বাংলােদশ �মিশন �লস 
ফ�া�রী �ক��র বা�বায়েনর কাজ করেছ। অ�াবিধ ৭৪.৫৪% আিথ �ক অ�গিত ও ৯০% �ভৗত অ�গিত স�ণ � হেয়েছ।  
�িত�ােনর চািহদার ��ি�েত এক� �ণ �া� িমল হাউজ �াপন সহ আেরা �বশ িক� য�-য�াংশ পিরবত�েনর লে�� 
িবএমআর অব �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলঃ (১ম সংেশািধত) সব �েমাট ১০২২১.৩৮ ল� টাকা �েয় যার মে� 
িজওিব ৯২২১.৩৮ ল� টাকা এবং সং�ার িনজ� অথ �ায়ন ১০০০.০০ ল� টাকা গত ০৪ নেভ�র ২০১৮ তািরেখ একেনক 
এর ১৩তম সভায় অ�েমাদন হেয়েছ। এর বা�বায়ন হেল আগামীেত িচিন কারখানা� নবজীবন লাভ করেব। যার �ারা 
আখচাষী, �িমক কম �চারী সহ িচিনকল�র এলাকার আপামর জনসাধারণ উপ�ত হেব। 
 

 
পিরেবশ �র�ায় 

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

 অ� �িত�ােনর িমল ক�া�ােসর িভতর �� মজা ��র সং�ার কের বািণিজ�ক ভােব মাছ চাষ করা হে�। 
 পরী�া�লক খামাের ফলদ, বনজ এবং ঔষিধ গােছর চারা উৎপাদেনর ১ � নাস �ারী করা হেয়েছ। ভিব�েত নাস �ারীর 

পিরিধ আেরা �ি� করা হেব।  
 িচিন কারখানার বজ�� িফ�ার মাড ও িডি�লারী ই�েয়� ���ওয়াস �ারা �জব সার �তরীর জ� সরকারী আিথ �ক 

সহায়তায় �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলঃ এ �ক�জ �জব সার কারখানা ২০১২ সােল �ািপত হয়। কারখানা� 
�ািপত হওয়ায় �ক�জ িডি�লারীর স�ণ � ���ওয়াস এখােন �বহার হে� এবং ��বান পিরেবশ বা�ব �জব সার 
উৎপািদত হে�। �ক�জ �জব সার কারখানা� �ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলঃ এর বজ�� �শাধনাগার িহেসেবও কাজ 
করেছ। এই অ�ত�ব � কারখানা� �াপন কের একিদেক �যমন পিরেবশ �ষণ িনয়�ণ করেছ �সই সােথ িবনা�ে� ‘র’ 
�ােটিরয়াল িদেয় ��বান �জব সার উৎপাদন কের লাভবান হে�। অপর িদেক �জব সার �বহােরর ফেল মা�র উব �রতা 
সহ �জব পদােথ �র পিরমান �ি� পাে� এবং ফসেলর উৎপাদন �ি� তথা �িষে�ে� �াপক উ�য়ন স�ব হে�।   

 িচিনকেলর পিরেবশ �র�ার জ� ৫০০� িভেয়তনামী নািরেকল চারা, ৩৪০০� িবিভ� জােতর আম ও িল�র চারা ও 
১৫০০� �মহগিন চারা �রাপন করা হেয়েছ।  
 

 সরকাির ভােব ম�ণালেয়ল মা�েম ETP �াপেনর পিরক�না রেয়েছ। ETP �াপেনর জ� BTRC, BUET�ক 
পরামশ �ক িহেসেব িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ। BUET এর পরামশ � �মাতােবক ও সািব �ক ত�াবধােনর মা�েম ETP 
�াপনকে� �িয়ং, িডজাইন ও বা�বায়ন করা হেব মেম � িস�া� �হণ করা হয় । তারই কায ��ম িহেসেব অ� �িত�ােনর 
�� তরল বেজ��র ন�না BUET এর �িতিনিধ মারফত ২/৩ বার সং�হ করা হেয়েছ এবং উহার এ�ানালাই�ক�াল ডাটা 
িবে�ষেনর কাজ চলেছ। উ� ডাটা এ�ানালাই�ক�াল পর ETP এর �িয়ং ও িডজাইন পাওয়া �গেল জ�রী িভি�েত ETP 



(Error! Unknown switch argument.) 
 

�াপেনর কাজ �� হেব। অ� �কা�ানীর �গার ও িডি�লারী কারখানার �� তরল বজ�� আরিসিস পাইপ লাইেনর মা�েম 
�রাতন ৩� �ল�েনর পাশাপািশ আরও ১� ন�ন �ল�ন �তরী কের সংর�ণ করা হয় । 

 
 
 
 
 
 


