
 
 

িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
 

# িচিনকেলর নামঃ- পাবনা �গার িমল� িলিমেটড। 

#অব�ানঃ- �পা�ঃ দা�িড়য়া উপেজলাঃ ঈ�রদী �জলাঃ পাবনা । 

# �িত�াকালঃ- জা�য়ারী-১৯৯২ি�ঃ হেত �ন-১৯৯৭ ি�ঃ পয ��। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# কল এলাকার �মাট আয়তন কত ? ৬০ একর।  

# �মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত ? ৩০,০০০ একর। 

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

িডলার খাত স�হঃ �হালেসল/�পা�র িডলার,�জলা/থানা িডলার, �� িশ�। 

সংরি�ত খাত স�হঃ �সনাবািহনী, �িলশ, িবিডআর, ফায়ার সািভ �স, ক�ােডট কেলজ ,আখচাষী ও িমল� �রশন। 

অ�া� খাত স�হঃ  ি�-�সল,র�ানী, �িসিব,অ�া�/িবেশষ। 

�ােকট জাতঃ  ০১(এক)�কিজ ও ০২(�ই)�কিজ �ােকট।  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
 
 

#  িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উে�ারেনর ��াবনাস�হ িক িকঃ 
 পাবনা িচিনকেলর �দিনক মাড়াই �মতা ১৫০০ �ম:টন। িমেলর মাড়াই �মতা অ�যায়ী �েয়াজনীয় ক�চামাল 
সরবরােহর জ� কমপে�  ১০০০০ একর জিমেত আখ আবাদ করা �েয়াজন। িমল� �িত�ার পর হেত ২০০২-০৩ �রাপণ 
�মৗ�েম সেব �া� ১১৫৩৭ একর জিমেত আখ �রাপণ হেয়িছল এবং এ ধারা অ�াহত �থেক ২০০৭-০৮ �রাপণ �মৗ�ম পয �� 
১০০০০ একর আেখর আবাদ িছল। িক� ২০০৮-০৯ �থেক িবিভ� ফসেলর সােথ �িতেযািগতায় আেখর আবাদ �মশ: �াস 
�পেত থােক। পিরসং�ােন �দখা যায় �য, এ এলাকার আখ চাষ উপেযাগী জিম লাভজনক িল�, �পয়ারা, গাজর, িশম, কলা 
সহ িবিভ� ��েময়াদী ফসেলর আবােদ চাষীগণ উৎসাহী হওয়ায় আখ চাষ উপেযাগী জিম মারা�কভােব �াস �পেয়েছ। 
তাছাড়া অ� এলাকায় �ি� মািলকানাধীণ িবিভ� িশ� �িত�ান �যমন: �ট িমল�, অেটা রাইস িমল, �পপার িমল�, 
ইিপেজড, �পাি�/িফসিফড িমলসহ চর এলাকায় �াপক ইেটর ভাটা িনিম �ত হওয়ায় গত ১০ বছের আখ চাষ এিরয়া ৩৫০০ 
একর পয �� �নেম এেসিছল। তাছাড়া স�িত �প�র পারমানিবক িব��ৎ �ক� ক��ক ১০০০ একর ই� আবািদ জিম 
অিধ�হন করায় এ সম�া আরও �কট আকার ধারন কেরেছ। এছাড়া য�ত� রা�াঘাট, �রললাইন িনম �ান ও নগরায়েনর ফেল 
আখচাষ উপেযাগী জিম �মশ: �াস পাে�। ফেল এসব এলাকায় ম�ম ও মাঝারী নী� জিমেত আখ চাষ করায় �সখােন বষ �ার 
আগ পয �� আেখর সে�াষজনক �ি� হেলও বষ �া �মৗ�েম জলাব�তা �ি�র কারেন আেখর ফলন �াস পাওয়ায় ল��মা�া 
অ�যায়ী কাচামাল সরবরাহ স�ব হয় না।   
 

 অ�িদেক আখ মাড়াইকােল আট� সাবেজােনর মে� িতন� সাবেজােনই চাষীর জিম হেত িমেলর পিরবহেণর 
মা�েম আখ সরবরােহর �ি�য়া� জ�ল। তাছাড়া চর ও �গ �ম এলাকা হেত আখ পিরবহেণ অেনক �বশী সময় লােগ িবধায় 
িমেলর সীিমত পিরবহণ �ব�া �ারা চািহদা অ�যায়ী আখ সরবরাহ করা স�ব হেয় উেঠ না। ফেল িতন িশফেট িমেলর 
মাড়াই কায ��ম অ�াহত রাখা অস�ব হেয় পেড়।  
 

সম�া �থেক উ�রেনর ��াবনাস�হঃ 
১. আখ চাষ উপেযাগী উ� ও মাঝারী উ� জিমেত আখ �রাপেণ ভ��িকর �থা �বত�ন। 
২. পাবনা িচিনকেলর আেখর আবাদ �লত চর িনভ�র,�যখােন চািষগণ আিথ �ক সংকেটর কারেণ আেখর আবাদ করেত পাের না। আখ চােষ  
    তােদরেক জিম চাষ,বীজ কত�ন ও আখ �রাপণ সহ �িত� খােত নগদ ঋণ �দােনর �ব�া �হণ।  
৩. আখ চাষীেদর মােঝ পয �া� বীজ সরবরােহর জ� ১০০ একেরর বীজ বধ �ণ খামােরর জ� জিম অিধ�হেনর �ব�া করন। 
৪. ই� সরবরােহর সােথ সােথ চাষীেদর ই� �� পিরেশােধর �ব�া করন। 
৫. িমেলর �দিনক মাড়াই �মতা অ�যায়ী ১৫০০ �ম:টন আখ সরবরােহর জ� �েয়াজনীয় সং�ক �া�র/�িলর �ব�া করন।   
৬. আখ চাষ ও আখ কত�ন যাি�কীকরেনর �ব�া �হন। 
৭. ন�ন ন�ন চর এলাকায় আখচাষ স�সারণ করণ। 
 
 

# িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া হেয়িছল ?  
      আর িক িক করণীয় ? 
িচিনকেলর উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণ স�হঃ 
১। িমলেজান এলাকায় অিধক লাভজনক সবিজ ও ফল  চােষ উ� ও মাঝারী উ� জিম চেল যাওয়ায় আেখর আবাদ �াস পাওয়া।  
২। িমলেজান এলাকায় �ি� মািলকানাধীন িবিভ� িশ� �িতঠান �াপন (ইট ভাটা,�পপার িমল,�পাি� ফাম �,িফডিমল,রাইস িমল,ওেয়ল 
     িমল,কটন িমল ইত�ািদ) হওয়ায় আখ আবাদেযা� জিম �াস পাওয়। 
৩। অপিরকি�ত রা�া-ঘাট,বাড়ী ঘর িনমাণ � সহ আবািসক এলাকা স�সারণ হওয়া। 
৪। ��ু পািন িন�াশন �ব�া না থাকায় বষ �া �মৗ�েম জলাব�তার কারেণ িমলেজান এলাকায় আেখর ফলন �াস  পাওয়া। 
৫। িমলেজান এলাকায় ১০০০ একর জিমর উপর �প�র িব��ৎ �ক� ও ঈ�রদী ইিপেজড �ািপত হওয়ায় আখ আবাদেযা� জিম �াস  
    পাওয়া।  
৬। কারখানায় দ�  জনবেলর অভাব ও �রাতন য�পািতর কারেণ িচিন আহরেণর হার কম হওয়া। 
৭। �িষ িবভাগীয় পিরবহণ শাখায় িমেলর মাড়াই �মতা অ�যায়ী  �েয়াজনী আখ সরবরােহর জ� পয �া� সং�ক �া�র-�িল না থাকা। 
 

উৎপাদন �ি�েত �িহত উে�াগ স�হঃ  
 

১। চািষেদর আখ চােষ উ�� করেণ উঠান �বঠক চািষ সভা,দলীয় সভা সহ হা�িবল,িলফেলট ও �পা�ার িবতরেণর �ব�া �নওয়া হয়। 
২। মাঠ পয �ােয় আেখর ফলন �ি�র জ� চািষ,িসিডএ ও িসআইিসেদর �িশ�ণ �দান। 
৩। উ� ফলনশীল ও অিধক িচিন স�� জােতর আেখর বীজ িবতরণ। 
৪। �নগত মানস�� সার ও কীটনাশক ঋেণ চািষেদর মােঝ িবতরণ। 



৫। িবিভ� ফসেল সে� স�িত �রেখ আেখর �� �ি� করণ। 
৬। মা�র �ণা�ণ ও এলাকা িভি�ক আেখর জাত িনব �াচন ও পিরচয �ার মা�েম আেখর ফলন �ি� করণ।  
৭। মিনটিরং �সল গঠন �ব �ক �রাগ-�পাকা দমন পিরি�িত িনয়�ণ করণ। 
৮। পির�ার-পির��,স�জ আগা-�ডাগা,সেতজ ও টাটকা আখ িমেল সরবরাহ িনি�তকরণ। 
৯। মাঠ পয �ােয় িবিভ� ��ি�র উপর �দশ �নী প�ট �াপন। 
১০। চািষেদর �েভ �াগ িনরসেন �মাবাইল �াংিকংর এর মা�েম আেখর দাম পিরেশাধ। 
১১। �িজ� সম�া সমাধােন ই-�গেজট ও ই-�িজ� চা� করণ। 
১২। আখচােষ উৎসাহ �দােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ক��ক �রাপা ও �িড় আখ চােষ ভ��িক �দান। 
১৩। িমলেজান এলাকার রা�া িনম �াণ,সং�ার ও �মরামতী কাজ বা�বায়ন। 
১৪। দির� অসহায় চািষেদর �ছেল �মেয়েদর িশ�া িনি�ত করেণ িশ�া �িত�ােন িশ�া উপকরণ ও নগদ অথ � িবতরণ। 
১৫। জলাব�তা িনরসেন ম�িড়য়া-প�িবেলর খাল খনেনর জ� িবএিডিস এর পানািশ �কে� �ীম দািখল। 
১৬। ন�ন ন�ন চর এলাকায় আখ আবােদ আনার জ� �াপক উে�াগ �হণ। 
 

িচিনকেলর উৎপাদন �ি�েত করণীয় িবষয় স�হঃ 
১। উ� ও মাঝারী উ� জিমেত আখ চােষ আকষ �নীয় ভ��িক �দান। 
২। িমলেজান এলাকায় �াি� মািলকানাধীন িবিভ� িশ� �িতঠান �াপনা (ইট ভাটা,�পপার িমল,�পাি� ফাম �,িফডিমল,রাইস িমল,ওেয়ল 
িমল,কটন িমল ইত�ািদ) পিরেবশ আইেন ব� করণ। 
৩। িবএিডিস এর �� �সচ (পানািস) �ক� ক��ক জলাব�তা িনরসেন খাল খনন �ক� বাস�বায়ন। 
৪। চািষ পয �ােয় �াপকভােব আখ চােষর �িশ�েণ পয �া� বােজট �দান। 
৫। আমদানী�ত িচিনর উপর কর আেরাপ কের িচিন �� �ি� সহ বাজারজাত িনি�ত করণ। 
৭। চািষেদর আেখর �� �ত পিরেশাধ িনি�ত করণ। 
৮। উ� ফলনশীল ও অিধক িচিন উৎপাদনকারী জােতর আিব�ার ও চািষ পয �ােয় িবতরণ। 
৯। বীজ,সার ও আখ পিরবহেণ পয �া� �া�র-�িল সরবরােহর �ব�া �হণ।  
১০। �লবার সংকট িনরসেন জিম চাষ ও আখ কত�েন যাি�িককরণ। 
১১। আেখর জিমেত আগাছা দমেন কায �করী আগাছা-নাশক সরবরাহ িনি�ত করণ।  

 

# �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�েত িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়িছল ? আর িক িক �হণ করা �যেত পাের ? 
ক) আেখর চাষ �ি�র িনিমে� �িত� সাবেজােন িসিডএ, িসআইিস সহ সাবেজােনর সকল �েরর  কম �চারীেদর উ�ু�করণ ও আখ �রাপেণ  
     চাষী উ�ু� করেণর �কৗশলগত িদকিনেদ �শনা �দান।   

খ) িমেল কম �রত সকল �িমক, কম �চারী, কম �কত�ােদর �ারা ২০১৮-২০১৯ �রাপণ �মৗ�েম আখ �রাপেণর জ� ১০০০.০০ একর ল��মা�া  
    ধায � করা হেয়েছ যা সকল �িমক, কম �চারী,কম �কত�ােদর মে� ব�ন করতঃ বা�বায়ােনর �ব�া �নয়া হে�। আেখর চাষ �ি�েত �ন- 
    �লাই মাস হেত চািষেদর সে� �ি�গত �যাগােযাগ, উঠান �বঠক,�পিম�ং,চািষ সভা, ইত�ািদ স�সারণ কম �কা� অ�হত আেছ।  

গ) গণ�জা�ী বাংলােদশ সরকার ক��ক �ঘািষত বিধ �ত আেখর �� �চােরর উে�ে� উ�তমােনর িলফেলট ও �পা�ার িবতরণ  এবং সং�ার 
িডিজটাল �সবাস�হ স�েক� �পকভােব �চােরর �ব�া �হণ করা হেয়েছ।  
ঘ) �ণগত মান স�� আখ উৎপাদেনর �ােথ � চািষভাইেদরেক সহজ শেত� �েযাজনীয় উপকরণ সরকারী �ে� ��তার সে� িবতরণ করাসহ আখ 
�রাপেণ িবিভ� ��ি� �েয়ােগ সহেযািগতা করা হে�। 
ঙ) আেখর ফলন �ি�েত এবং উ�তমােনর বীজ িবতরেণর �ােথ � জিমর অব�ান �ভেদ উপ�� জােতর �েয়াজনীয় বীজ চািষেদর মােঝ পিরবহেণর 
�ব�া �হণ করা হেয়েছ। তাছাড়া অ�েমািদত জােতর িব�� বীজ �বহাের চািষেদরেক উ�ু� করা হে�। 
চ) প�া নদী �বি�ত পাবনা �গার িমলেজান এলাকার �ভৗগিলক অব�ার কারেণ অ� িমেলর আবাদ�ত আেখর জিমর মে� �ায় শতকরা ৫০ ভাগ 
চারা আখ �রাপণ নামলা হেয় থােক। ফেল পিরবিত�ত আবহাওয়ায় �া�িতক �েয �ােগর কারেণ �ায় অিধকংশ জিমেত জলাব�তা �ি� হওয়ায় 
আেখর কাি�ত ফলন পাওয়া যায় না। তাই একর �িত ফলন �ি� এবং লাভ জনকভােব সাথী ফসল সহ আখচাষ এলাকা �ি�র লে� �মৗ�ম ��  
হেতই অেপ�া�ত উ� ও মাঝারী উ� জিম এবং চািষ িনব �াচন �ব �ক তািলকা ���ত কের পিরক�না মািফক স�া� চািষেদর সে� িনিবড়ভােব 
�ি�গত �যাগােযাগ,উঠান �বঠক,�প িম�ংসহ িবিভ� স�সারণ কম �কা� পিরচালনার মা�েম আখ চােষ উ�ু�করণ করা হে�। এমনিক অেনক 
�রােনা স�াবনাময় চািষগণেক বত�মােন ��ি� �েয়ােগর মা�েম লাভ জনকভােব আখচােষ িফিরেয় আনার সব �া�ক �েচ�া অ�হত আেছ। 
ছ) চলিত ২০১৮-২০১৯ মাড়াই �মৗ�েম ই-�গেজট, ই-�িজ� বা�বায়ন ও �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম আেখর �� �দােনর �ব�া �নয়া হেয়েছ।  
জ) গত ০৮/০৭/২০১৮ি�:  তািরেখ িশওর ক�াশ �মাবাইল �াংিকং এর  মা�েম ভ��িকর অথ � চাষীেদর  মােঝ  িবতরেণর  আ��ািনক  উে�াধন  
কের ০৯/০৭/২০১৮ি�: তািরেখর মে� ��ুভােব স�াদন হেয়েছ। এ বছর ১৬০১ জন চাষীর মােঝ ৩৩,২৮,৬১৯/- টাকা(সািভ �স চাজ�সহ) ভ��িকর 
অথ � �দান করা হেয়েছ  
 

# ই�েখত হেত িচিনকেল �যাগােযােগর রা�া স�হ িক উ�তমােনর ? এ িবষেয় িচিনকেলর প� হেত িক িক ধরেনর 
পদে�প �হণ করা হেয়েছ ? 

ই�েখত হেত িচিনকেল �যাগােযােগর রা�াস�হ উ�তমােনর নয়। তেব �বশ িক� �ক��খী রা�া পাকা, তেব অিধকাংশ রা�াই ক�চা 
এবং প�া নদীর চেরর ম� িদেয় �গ �ম এলাকায় �িতবছরই িমেলর প� হেত রা�া িনম �াণ করা হয়। �যখান �থেক িচিনকেলর আখ ভিত� �া�র-
�িল আসা যাওয়া করেত দীঘ � সময় �য় করেত হয়। ফেল িমেলর সীিমত সং�ক পিরবহেণর �ারা িতন িশফেট িমেলর মাড়াই কায ��ম 
পিরচালনা করা অত�� ক�ন হেয় পেড়। আেখর জিম হেত �ক��খী অিধকাংশ রা�াই �িত বছর িমেলর প� হেত সং�ার/�মরামত কের আখ 



�বাঝাই গ�-মিহেষর গাড়ী/পাওয়ার �িল চলাচেলর উপেযাগী করা হয়। �ক� হেত িমল� পিরবহণ চলাচেলর উপেযাগী করেত হিলং �রাড এবং 
�ছাট �ছাট �ীজ-কালভাট � �াপন/সং�ােরর �ব�া করা হয়। এমনিক প�ার শাখা নদীর উপর িদেয় �কাদােরর মা�েম অ�ায়ীভােব িরং-কালভাট � 
�াপনসহ ন�ন কের �িত বছর রা�া িনম �াণ করা হয়।  

 
 

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

পাবনা �গার িমেলর �িত� �কে� িডিজটাল ওেয়�ীজ �াপন করা হেয়েছ যা গত ২০১৭-১৮ মাড়াই �মৗ�ম হেত কায �কর হেয়েছ। �� 
�ি�য়ায় �ট�ােরর মা�েম �িত� �কে� আখ �লািডং এর �কাদার িনেয়াগ কের �লািডং কায ��ম চালােনা হে�। এই িমেলর অিধকাংশ আখ 
সং�হ �ক� চরা�ল ও �গ �ম �রবত� এলাকায় অবি�ত। িচিনকেলর িব�মান পিরবহণ �ব�া �ারা �দিনক সেব �া� ১২০০ �ম:টন আখ পিরবহণ 
করা স�ব। িবধায় িমেলর িফিডং কায ��ম চলমান রাখার �ােথ � �ট�ার �ি�য়ার মা�েম পাকা রা�া সংল� ৯ � �ক� হেত �াইেভট হিলং এর 
মা�েম �দিনক ২৬০-৩০০ �ম:টন আখ সরবরােহর উে�াগ �হণ কের তা বা�বায়ন করা হেয়েছ। অিধকাংশ �া�র ইি�ন �রেনা হওয়ায় িতন 
িশফেট পিরবহণ শাখার �মরামত কায ��ম চলমান রাখা হেয়েছ।  
 

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

িচিন িবপণেন সম�া স�হঃ- 
(ক) �বসরকারী িচিনর িব�য় �� সরকারী িচিনর িব�য় �� অেপ�া সব সময় কম থােক। 
(খ) িডলার খােত িচিন িব�য় না হওয়া/িডলাররা িচিন উে�ালন না করা। 
(গ) �বসরকারী িচিন কল চািহদার  অিতির� িচিন  আমদানী  কের তা  �শাধন�ব �ক সহজলেভ� বাজারজাত করায় । 
(ঘ) সরকারী িচিন িমি� �তরীর �দাকােন �বহার না হওয়ায়। 
 
 

উ�রেনর উপায়ঃ- 
(ক) সরকারী িচিনর �� �বসরকারী িচিনর �ে�র সােথ সাম�� রাখা। 
(খ) িডলােরর মা�েম িচিন উে�ালেনর �েয়াজনীয় �ব�া করা। 
(গ) �বসরকারী িচিনকল�েলার র-�ােটািরয়াল আমদানী করেপােরশেনর হােত �া� করা। 
(ঘ) সকল ��ে� সরকারী িচিন িব�েয়র আইন �নয়ন করা। 

 

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

 

    অ� িমেলর িনজ� �কান খামার �নই। আবািসক ও িমল ক�া�ােসর ফাকা জায়গায় িবিভ� ফলজ �ে�র বাগান করা হয়।  
 

িচিনর বাই-��াডা� ও এর �বহার 
 

# িক িক বাই ��াডা� উৎপ� হয় ? িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই ��াডা� এর পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ ও 
আেয়র পিরমাণ কত ? 
 

িচিনর বাইে�াডা� ও এর �বহারঃ 
পাবনা িচিনকেল �মালােসস, ��সমাড এবং �াগাছ বাইে�াডা� িহেসেব উৎপ� হয়। িবগত ১০বছের উৎপািদত বাইে�াডা� এর পিরমান িনেমণ 
�দওয়া হেলাঃ 
 



মাড়াই �মৗ�ম উৎপািদত �াগাছ  
(�মঃটন) 

উৎপািদত ��সমাড 
(�মঃটন) 

�মালােসস 
উৎপাদন (�মঃটন) িব�য় (�মঃটন) আয় (ল�  টাকায়)  
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# দ� জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হ িক িক? 
দ�  জনবল �তরীেত উে�াগ স�হঃ- 
(ক) িমেলর িনজ� �ব�াপনায় কম �রত �িমক,কম �চারী ও �িষ িবভাগীয় মাঠ পয �ােয়র িসিডএ, িসআইসেদরেক �িতবছর দ�তা ও ��ি�গত 
�ান �ি�েত �িশ�ণ �দান করা হয়। 
(খ) আ�িলক �ম দ�র হেত িনয়িমত �িশ�ণ সহ িবিভ� িদক িনেদ �শনার মা�েম দ� জনবল �তরীর �ব�া �নয়া হয়। 
(গ) �াশনাল ��াডা��িভ� অগ �ানাইেজশন �িশ�েণর মা�েম দ� জনবল �তরীর �ব�া �নয়া হয়।   
(ঘ) ন�ন ন�ন ��ি� স�েক� অবগিতর জ� িবএসআরআইেত �িষ িবভাগীয় কম �কত�া, িসিডএ, িসআইিসেদরেক �িশ�েণর �ব�া করা হয়। 
 

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

(ক) িচিকৎসা �সবা :- িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা �ক� আেছ। িক� বত�মােন �কান ডা�ার নাই। 
 

(খ) যাতায়াত :- িচিনকেলর কম �কত�া-কম �চারীেদর যাতায়ােতর জ� িমল �থেক �কান যানবাহন �দয়া হয় না। 
 

(গ) আবাসন :- িচিনকেলর কম �কত�া-কম �চারীেদর বসবােসর জ� আবাসন রেয়েছ,তেব �েয়াজেনর �লনায় অ��ল। 
 

# িচিনকেল িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সদ� সং� কত? 
 

িসিবএ সং�া ০১(এক) �। কায �করী সদ� সং�া ১১(এগার) জন, সাধারণ সদ� সং�া ৬৪২(ছয়শত িবয়াি�শ) জন। 



 
# িচিনকল হেত �িতবছর িক পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর ত�)।  
      িবগত দশ বছের রাজ� খােত জমা�ত অেথ �র পিরমাণঃ ১১১৯.৪৩ ল�  টাকাঃ   

 
অথ � বছর ভ�াট (ল�  টাকায়) আয়কর (ল�  টাকায়) টাণ �ওভার কর (ল�  টাকায়) সব �েমাট (ল�  টাকায়) 

২০০৮-২০০৯ ৪৮.৩৭ ১৭.১০ ৯.২৭ ৭৪.৭৪ 
২০০৯-২০১০ ৮৭.২৭ ৩২.০৮ ৩.৬৬ ১২৩.০১ 
২০১০-২০১১ ৩২.৯৬ ১৪.১৫ ১২.৪৩ ৫৯.৫৪ 
২০১১-২০১২ ৫৯.৬৯ ২৪.৭৩ ৫.৪৩ ৮৯.৮৫ 
২০১২-২০১৩ ৮৯.২৬ ২৯.৮৭ ৯.৪৬ ১২৮.৫৯ 
২০১৩-২০১৪ ৩৭.৫৯ ১৩.১৬ ৪.৭৬ ৫৫.৫১ 
২০১৪-২০১৫ ৯৪.১৯ ৩৩.৪৮ ৬.২২ ১৩৩.৮৯ 
২০১৫-২০১৬ ১৩৬.৩১ ৪০.৪৬ ১০.৭১ ১৮৭.৪৮ 
২০১৬-২০১৭ ১১৮.৩৮ ৪২.৭৮ ১৮.৪১ ১৭৯.৫৭ 
২০১৭-২০১৮ ৫৬.৩৪ ২৫.৪২ ৫.৪৯ ৮৭.২৫ 

সব �েমাট ৭৬০.৩৬ ২৭৩.২৩ ৮৫.৮৪ ১১১৯.৪৩ 
 
 
 

িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 
 

# িচিনকেলর য�পািতস�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ 
কারখানায় �ব�ত ����ণ � য�পািত স�েহর িববরণ, বত�মান অব�া িনে�বিণ �ত ছেক উে�খ করা হেলা: 
 

 

�: নং য�পািতর িববরণ পিরমাণ বত�মান অব�া 
১ �কন িফড �টিবল ১� ভাল আেছ। 

২ িফড �টিবল ��ন, ক�াপািস�- ৬ �ম.টন �িত� ২� 
১� ভাল আেছ, অ��র লং �ােভেলর 
গীয়ার ব� ও �মাটর খারাপ আেছ। 

৩ �কন �কিরয়ার ১� ভাল আেছ। 
৪ �কন �লেভলার ১� ভাল আেছ। 
৫ �কন কাটার ১� ভাল আেছ। 

৬ 
ফাইবারাইজার, ক�াপািস�- ১০০ �ম.টন/ঘ�া টারবাইন অপােরেটড, পাওয়ার- 
৫০০ িকেলাওয়াট 

১� ভাল আেছ। 

৭ �কন এিলেভটর, �মাটর ক�াপািস�- ৪০ হস � পাওয়ার ১� ভাল আেছ। 

৮ 
িমল �টে�ম, �িত িমেল ৩� �রালার, টারবাইন অপােরেটড, টারবাইন ক�াপািস�- 
৬৫০ হস � পাওয়ার 

৪� ভাল আেছ। 

৯ �ব� কনেভয়ার (সাইজ: �দঘ ��-১৪ িমটার, ��- ১৬০০ িম.িম. ) ১� ভাল আেছ। 
১০ িমল টারবাইন, কাি� অব অিরিজন ইং�া�, ক�াপািস�- ৬৫০ হস � পাওয়ার ৪� ভাল আেছ। 

১১ 
বয়লার, �ীম উৎপাদন �মতা �িত� ৩৫ �ম.টন/ঘ�া, ওয়�ািকং ��সার ২২ 
�কিজ/বগ � �সিম., ওয়াটার �উব বয়লার 

২� ভাল আেছ। 

১২ 
িফড পা�, ২� ইেলকি�ক িসে�ম ও ১� টােব �া িসে�ম, ক�াপািস�- ৮০ 
ঘনিমটার/ঘ�া �িত� 

৩� ভাল আেছ। 

১৩ ওয়াটার সফেটিনং প�া�, ক�াপািস�- ৩০ �ম.টন/ঘ�া ১� ভাল আেছ। 

১৪ আইিড ফ�ান, �মাটর ক�াপািস�- ১৮৫ িকেলাওয়াট �িত� ২� 
১� ভাল আেছ, ১� পিরবত�ন করেত 
হেব। 

১৫ এফিড ফ�ান (�াইমারী), �মাটর ক�াপািস�- ৫৫ িকেলাওয়াট �িত� ২� ভাল আেছ। 
১৬ এফিড ফ�ান (�সেক�ারী), �মাটর ক�াপািস�- ৭৫ িকেলাওয়াট �িত� ২� ভাল আেছ। 

১৭ 
িফড ওয়াটার কনেডনেসট �াংক, ১�র ক�াপািস�- ২০০০ ঘনিমটার, অ��র 
ক�াপািস�- ১৫০ ঘনিমটার 

২� ভাল আেছ। 

১৮ 
পাওয়ার টারবাইন, �িত�র ক�াপািস�- ২০০০ িকেলাওয়াট, ১� ইং�াে�র �তির, অ�� ভারেতর 
�তির, �সাস � অব পাওয়ার �ীম 

২� ভাল আেছ। 

১৯ ‘র’ �স ওিয়ং ��ল, ক�াপািস�- ১০০ �ম.টন/ঘ�া ১� ভাল আেছ। 
২০ �স িহটার, ১� ি�-িহটার, ২� �াইমারী ও ২� �সেক�ারী ৫� ভাল আেছ। 

২১ 
�স সালফাইেটশন �াংক: 
(ক) ি�-�ািসং টাওয়ার- ১� 

৩� ভাল আেছ। 



(খ) �মইন ির-এ�াকশন �াংক- ১� 
(গ) কােরকশন �ভেসল- ১�  

 
২২ সালফাইেটড �স িরিসিভং �াংক, ক�াপািস�- ১০ ঘনিমটার ১� ভাল আেছ। 
২৩ �স �ািরফায়ার (সাইজ: ডায়া- ৮ িম. ও উ�তা- ৬ িম., ক�াপািস�- ৩০৫ ঘনিমটার) ১� ভাল আেছ। 
২৪ িডএসএম �ীন ১� বিড ন� হেয়েছ এবং পিরবত�ন করেত হেব। 

২৫ 
সালফার ডাইঅ�াইড �জনাের�ং প�া�: 
(ক) সালফার ফােন �স- ৩� 
(খ) এয়ার কে�সার- ২� 

১� 
১� সালফার ফােন �স খারাপ হেয়েছ এবং পিরবত�ন 
করেত হেব। 

২৬ �রাটারী ভ�া�য়াম িফ�ার (আরিভএফ) ২� ভাল আেছ। 

 
 
২৭ 

ইভাপেরটর: 
িহ�ং সারেফস-  
১ম বিড- ২৩০০ বগ �িমটার 
২য় বিড- ৯০০ বগ �িমটার 
৩য় বিড- ৬০০ বগ �িমটার 
৪থ বিড- ৪০০ বগ �িমটার 
�মাট = ৪২০০ বগ �িমটার  

 
 
৪� 

 
 
ভাল আেছ। 

২৮ সালফাইেটড িসরাপ �াংক, ক�াপািস�- ৪ ঘনিমটার ১� পিরবত�ন করেত হেব। 

২৯ 
ইনেজকশন পা�, �িত�র ক�াপািস�- ১৫০০ ঘনিমটার/ঘ�া, �হড- ২৫ িমটার, �মাটর ক�াপািস�- ২৭০ 
হস � পাওয়ার  

৩� ভাল আেছ। 

৩০ মাি� �জট কনেডনসার- ৪� �ান কনেডনসার ও ১� ইভাপেরটর কনেডনসার ৫� 
৪� ভাল আেছ, ১� ইভাপেরটর কনেডনসার খারাপ 
হেয়েছ এবং পিরবত�ন করেত হেব। 

৩১ 
�� পা�, �িত�র ক�াপািস�- ১৫০০ ঘনিমটার/ঘ�া, �হড- ১৫ িমটার, �মাটর ক�াপািস�- ১২৫ হস � 
পাওয়ার  

২� ভাল আেছ। 

৩২ ভ�া�য়াম �ান, �িত� িহ�ং সারেফস- ২০০ বগ �িমটার, ক�াপািস� �িত�- ৩০ ঘনিমটার  ৪� ভাল আেছ। 
৩৩ ি��ালাইজার ১০� ভাল আেছ। 
৩৪ ‘এ’- �সি�িফউ�াল �মিশন, �ড �া�, ইং�া� ৩� ২� ভাল আেছ এবং ১� আপে�েডশন করেত হেব।  
৩৫ ‘িব’- �সি�িফউ�াল �মিশন, ওয়ালচ�দনগর, ভারত ১� ভাল আেছ। 
৩৬ ‘িস’- �সি�িফউ�াল �মিশন, �হইনেল�ান, জাম �ািন ৩� ভাল আেছ। 
৩৭ ফাইনাল �মালােসস িরজাভ� �াংক, �িত�র ক�াপািস�- ১০০০ �ম.টন ৩� ভাল আেছ। 

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

িচিনকেলর কারখানা আ�িনকায়েনর জ� ��ািবত পদে�পস�হঃ  
1. বয়লার ওয়াটার সেফিনং �া� �াপনকরন।  
2. কারখানা ই�েয়� �া� �াপনকরন। 
3. আ�িনক �াবেরটরী �াপনকরন। িনমণিলিখত ই�ইপেম��িল �েয়াজন; 
         ক) �াগাছ িডসইি�ে�টর। 
         খ) িমিন ফাইবারাইজার। 
         গ) অ�বী�ণয�। 

    ৪. িসএনিস �লদ �মিশন-০১� �াপনকরন।  
 

িচিনকেলর কারখানা আ�িনকায়েনর জ� �িহত পদে�পস�হঃ  
01.   �ীম পাওয়ার টারবাইন �াপন করা হেয়েছ- ক�াপািস� ০২ �মগাওয়াট। 

           ( ���তকারক �দশ-ভারত,���তকারক �িত�ান-�াক�ওয়াট) 
02. �মালােসস ব�ক উৎপাদন কের গবািদপ�র খাবার িহেসেব পরী�া�লকভােব �বহার চলমান আেছ। 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

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

(ক) সরকারী িচিনর �ে�র সােথ সাম�� �রেখ �বসরকারী িমেলর িচিনর �� িনধ �ারণ করা দরকার। 

(খ) িমেলর িচিন উৎপাদন খরচ ও িব�য় �ে�র পাথ �ক� সরকারীভােব ভ��িক �দয়া দরকার। 

(গ) �াংক ঋণ মও�ফ করত: িবনা �েদ ঋেণর �ব�া করণ। 

(ঘ) িচিন ও র-�গার আমদানীেত িবএসএফআইিস’র িনয়�ণ দরকার। 

(ঙ) িমেলর কম �চারী/কম �কত�ােদর �বতন-ভাতািদ সরকােরর রাজ� খাত হেত �দােনর �ব�া করা। 
 

 
পিরেবশ �র�া  

 

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

(ক) এই িমেল ১৫(পেনর) একর �ল�ন িব�ামান। �যখােন কারখানার �মিশনারীজ �িলং ওয়াটার এবং িবিভ� �ভেসল ও 
�াংেকর �ধৗত পািন ��েনজ িসে�েমর মা�েম �ল�েন ��রন কের ধারন করা হে�। 
 

(খ) সরকারী অথ �ায়েন ই�িপ �াপেনর কাজ চলমান আেছ। 
 

(গ) কারখানা এবং আবািসক এলাকায় �িত বছর ��  �রাপণ করা হয়। 
 


