
িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
 
 

# িচিনকেলর নামঃ িজল বাংলা �গার িমল� িলিমেটড। 
  
# অব�ানঃ ডাকঘরঃ িড, এস, িমল�, থানাঃ ও উপেজলাঃ �দওয়ানগ�, �জলাঃ জামাল�র। 
 
# �িত�াকালঃ ১৯৫৮ সন। 
 
# িচিনকেলর উৎপাদন �মতা : বািষ �ক-১০,১৬০.০০ �মঃ টন। 
 
 

# িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব 
 

 
পাওয়ার টারবাইন-১                                                           �সি�িফ�াল �মিশন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
পাওয়ার টারবাইন-২                                                        বয়লার িফট ওয়াটার �াংক                                                            

 
িচিন ভিত� ব�া                                                                      �গার ��ডার 



 

# কল এলাকার �মাট আয়তন কত? 
 

�মাট জিমর পিরমাণ ১৫০.৮৩ একর। যার িবভাজন িনেমণ �দয়া হেলাঃ- 
১ আবািসক এলাকা   ৫০.০৫ একর। 
২। কারখানা   ২২.০০ একর। 
৩। খামার   ৬৫.০০ একর। 
৪। �রলসাইিডং   ০৭.৫৭ একর। 
৫। খািল   ০১.৫০ একর। 
৬। িবিভ� সাবেজােনর জিম  ০৪.৭১ একর 
                              �মাটঃ ১৫০.৮৩ একর জিম। 
 

এছাড়া ১৯৯৮ সেন কািলয়াচাপড়া �গার িমল �বসরকারী খােত িব�য় এর সময় ঐ িমেলর নটা�িড় �মৗজা ১৯৩.৫৫ 
একর এবং �বঠামারী �মৗজায় ৬.৪৫ একর জিম সহ �মাট ২০০.০০ একর জিম িজল বাংলা �গার িমল� এর িনকট হ�া�র 
কেরন। কািলয়াচাপড়া �গার িমেলর অধীেন থাকাকালীনও উ� জিম তােদর দখেল িছলনা, বত�মােনও উ� জিম এই িমেলর 
দখেল �নই।  
 

 নটা�িড় �মৗজায় ১৯৩.৫৫ একর জিমর মািলকানা িনেয় বন িবভাগ এর সােথ এিডিস রাজ�, ময়মনিসংহ �কােট � এবং 
২৭ একর জিমর অৈবধ দখলদারেদর িব�ে� জজেকাট �, ময়মনিসংেহ ০২ � মামলা চলেছ। 
 

 উে�� �য, ২০০৪ সেন নটা�িড় �মৗজার নামজাির জ� সহঃ কিমশনার (�িম) বরাবের আেবদন করা হেল জানা যায় 
�য, উ� ১৯৩.৫৫ একর জিম ১৯৮৩ সােলর ৩ মাচ � বন িবভাগ িরজাভ � ফের� িহেসেব অিধ�হণ কের �গেজট �কাশ কেরেছ। 
 

# �মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত ? 
 

িজবা�িম পরী�া�লক খামােরর চােষর জিমর পিরমাণ = ৫৫.৫৪ একর। িমলেজান এলাকায় চাষীর জিমেত আখ 
আবাদ �যা� জিমর পিরমাণ ২৪০০০.০০ একর। 
 

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

    বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর আওতাধীন িচিনকেল ব�ায় ও �ােকেট কের িনে�া�ভােব িচিন িব�য় করা 
হয়ঃ 
 

১। �হালেসল িডলারেদর মা�েম িচিন িব�য় করা হয়। 
২। সংরি�ত খাত-�িলশ, �সনাবািহনী, আনসার, িবিজিব, র �াব, �নৗবািহনীসহ সকল সামিরক বািহনীর িনকট মািসক   
     �কাটা িভি�ক িচিন িব�য় করা হয়।  
৩। ি�-�সল খােত বরা� �দােনর মা�েম িচিন িব�য় করা হয়। 
৪। �িমক, কম �চারী ও কম �কত�ােদর �রশন খােত িচিন িব�য় করা হয়। 
৫। আখচাষীখােত �পেনর মা�েম িচিন িব�য় করা হয়। 
৬। ১/২ �কিজ, ১ �কিজ ও ২ �কিজর �ােকট কের �খালা বাজাের িচিন িব�য় করা হয়।  

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

সম�া স�হঃ- 
ক) ক�চামােলর অভাব। িমেলর মাড়াই �মতা অ�যায়ী আখ পাওয়া যায় না। 
খ)  িচিন আহরেণর হার কম। 
গ)  দীঘ �িদেনর �রাতন হওয়ায় িমেলর উৎপাদন �মতা �াস �পেয়েছ। 
ঘ)  দ� �িমেকর অভাব। 
ঙ)  �সট আেপর �লনার জনবল কম। 
চ)  চরম আিথ �ক সংকট। 
 



সম�া �থেক উ�রেণর �স�াবঃ-  
 

ক) বাংলােদশ �গার �প-িরসাচ � ইিনি�উট এর মা�েম উ� ফলনশীল অিধক িচিন স�� �রাগ-�পাকা �িতেরািধ  
     আেখর জাত উ�াবন করেত হেব। 
খ) কারখানার আ�িনকায়ন করেত হেব। 
গ) �সট-আপ অ�যায়ী দ� জনবল িনেয়ােগর �ব�া িনেত হেব এবং িনেয়ািজত জনবেলর দ�তা �ি�র �ব�া িনেত 

হেব। 
ঘ)  িচিনকেলর সােথ �যৗথ উে�ােগ িব��ৎ�া� �াপন করা �যেত পাের। 
ঙ) করেপােরশেনর অধীেন িমেলর অ�ব�ত জায়গায় লাভজনক িশ� �িত�ার �ব�া িনেত হেব। �দশী-িবেদশী    
    পরামশ �ক িনেয়ােগর মা�েম এ িবষেয় �েয়াজনীয় িস�া� �নয়া �যেত পাের। 
চ) িমেলর উৎপািদত িচিন উৎপাদেনর পর পরই িব�েয়র �ব�া িনেত হেব। 
ছ) িচিন উৎপাদন খরেচর সােথ সাম�� �রেখ িচিনর বাজার �� িনধ �ারণ করেত হেব অথবা িচিন উৎপাদন খরচ ও   
    বাজার �ে�র পাথ �ক� পিরমাণ টাকা (িডফাের� মািন) সরকােরর তরফ �থেক িচিন কলেক ভ��িক িদেত হেব। 
জ) িচিন উৎপাদন, আমদানী ও বাজারজাত করেণর তদারিকর দািয়� বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর  
    উপর �� করেত হেব। 
ঝ) িচিনকেলর উৎপািদত বাই-�ডা�েক ক�চামাল িহেসেব �বহার কের িশ� �িত�ান গেড় �লেত হেব।  
ঞ) িচিনকেলর �েয়াজনীয় অথ � রাজ�/উ�য়ন খাত �থেক সরকারেক বহন করেত হেব। 

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

 িচিন উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণ িন��পঃ- 
 

ক) অিধক িচিনস�� আখ উৎপাদন কেম যাওয়ায় িচিন উৎপাদন কেম যাে�। 
খ) িমেলর উৎপাদন �মাতা�য়ায়ী আখ �াি�র পিরমাণ কেম যাওয়ায় িচিনর উৎপাদন কেম যাে�। 
গ) কারখানা� দীঘ � িদেনর (৬১ বছর) �রাতন হওয়ায় আখ মাড়াই ও িচিন উৎপাদন কেম যায়। 
ঘ) দ� জনবেলর অভাব। 
 

উৎপাদন �ি�েত উে�াগঃ- 
 

ক) কারখানা� দীঘ � িদেনর �রাতন হওয়ায় ইহার িবএমআরই করার জ� ইেতা�েব � ��াব ��রণ করা হেয়েছ(কিপ 
সং��)। 

 

উৎপাদন �ি�েত আেরা করণীয় িবষয়স�হঃ- 
ক) অিধক িচিনস�� আখ উৎপাদেনর পিরমাণ �ি�র পদে�প �হণ করা �েয়াজন।  
খ) কারখানা� িবএমআরই করার ��াবনা �ত বাস�বায়ন করা �েয়াজন। 
গ) দ�  জনশি� গড়ার লে�� �� পদস�হ �রণ করা �েয়াজন।  
 

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

িজল বাংলা �গার িমল� িলঃ এর অধীন ৬� সাবেজান ও ৬০(ষাট) � ইউিনট আেছ। �িত� সাবেজােন একজন 
সাবেজান �ধান এবং �িত� ইউিনেট একজন কের ই� উ�য়ন সহকারী কাজ কেরন। আখ চাষ �ি�র জ� সাবেজান �ধান ও 
িসিডএগণ আখচাষীেদর বাড়ী বাড়ী িগেয় তােদর উ�ু� কেরন। আখ চােষর জ� িমল �থেক বীজ, সার, কীটনাশকসহ নালাকাটা, 
�সচ, �পাকাদমন, ঝ�ড় ব�ধা, িড-�ািসং ইত�ািদ ফলন �ি� সহায়ক কাজ করার জ� নগদ টাকা ঋণ িহসােব �দয়া হয়। তাছাড়া 
আখচােষ উ�ু� করার জ� �রাপা আখ চাষ ও �িড় আখ চােষর জ� সরকার �থেক �িত বছর ভ��কী �দান করা হয়। 
িমেলর�িত চাষীেদর আ�া �ি�র উে�ে� িডিজটাল প�িতেত ই-�গেজেটর মা�েম ই-�িজ� �দান, আেখর �� �াি� সহজ 
করার জ� �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম আেখর �� পিরেশােধর �ব�া �হণ ও িডিজটাল ওজন য� �াপন করা হেয়েছ। 
তাছাড়া আখ চাষ �ি�র জ� িমেলর �িষ িবভােগর উ��তন কম �কত�াসহ �ব�াপনা পিরচালক মেহাদেয়র উপি�িতেত আখচাষী 
সভা, উঠান �বঠক, আখ চাষীেদর �িশ�ণ, প�িত �দশ �ন, িশ�া সফরসহ ব�িবধ কম �কা� করা হয়। নদী তীরবত� এলাকায় 
ন�ন চের আখ আবাদ �ি�র উে�াগ �নয়া হেয়েছ। সাথী ফসল চােষর মা�েম জিমর উৎপাদনশীলতা �ি� কের চাষীেদর আখ 
চােষ উ�ু� করা হে�। 



 

আর িক িক উে�াগ �হণ করা �যেত পােরঃ 
 

ক) �িশি�ত জনবল �ি�র মা�েম আখ আবােদর উপেযাগী ন�ন স�বনাময় এলাকায় আখচাষ �ি� করা �েয়াজন।  
খ) অিধক ফলন ও িচিন স�� আেখর জােতর উ�াবন করেত হেব।  
গ) িমেলর মাড়াই �মতা �ি� কের মাড়াই �মৗ�ম কিমেয় আনার মা�েম আখচাষীেদর �ক আখচােষ উ�� করেত 

হেব। 
ঘ) আগাম আখ চােষর জ� চাষীেদর ভ��িকর �ব�া করেত হেব। 
ঙ) আখ এক� দীঘ � �ময়াদী ফসল। �স িববচনায় �িতেযাগী ফসেলর সােথ সাম�� �রেখ আেখর �� িনধ �ারণ করেত 

হেব।  
চ) �নগত মােনর িভি�েত আেখর �� িনধ �ারণ করেত হেব। 
ছ) স�ক সমেয় চাষীেদর �ক আেখর �� পিরেশাধ িনি�ত করেত হেব।  
জ) আখচােষ উ�ু� করার জ� আখচাষীেদর িবনা�েদ/�� �েদ �িষ ঋণ �দােনর �ব�া িনেত হেব।  
ঝ) িনেয়ােগর মাে�েম িমেলর �িষ িবভােগর জনবেলর ঘাটিত �র করেত হেব। 

 

# ই� ��ত হেত িচিনকলস�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর ? এ িবষেয় িচিনকলএর প� হেত িক ধরেণর পদে�প 
�হণ করা হেয়েছ (ছিবসহ) ? 
 

ছিব-ই-�মইেল সং�� করা হেলা। 

িচিনকলস�েহ আখ পিরবহেনর রা�া�েলােক �েটা ভােগ ভাগ করা হয়। �ক� �থেক িমল পয �� রা�ােক হিলং �রাড 
এবং চাষী জিম হেত �ক� পয �� আখ পিরবহেনর রা�ােক িফডার �রাড বেল। অ� িচিনকল এলাকায় হিলং �রােডর পিরমাণ 
প�কা ৮৭০.০০ িকেলািমটার এবং ক�চা ১১০.০০ িকেলািমটার। ব�া�বণ এলাকা হওয়ায় অিধকাংশ িফডার �রাড ক�চা। গত 
২০১৭-১৮ অথ � বছর পয �� �গার �সস �রাড �ডভলপেম� তহিবেলর বরা��া� অথ � �ারা রা�া-ঘাট, �ীজ, কালভাট � �তরী কের 
িমেল আখ পিরবহন িনি�ত করা হেতা। তেব �গার �সস �রাড �ডভলপেম� ফা� আইন� রিহত করায় বত�মােন ‘�ক� অ�দান’ 
এবং ‘প� �সবা ও সহায়তা’ তহিবেলর অথ � �ারা চলিত ২০১৮-১৯ আখ মাড়াই �মৗ�েমর হিলং �রাড এবং িফডার �রাড 
�তরী/�মরামত কের িমেল আখ পিরবহন িনি�ত করা হে� এবং সামািজক উ�য়েনর অংশ িহসােব আখ চােষর স�াবনাময় 
এলাকায় ন�ন রা�া ও কালভাট � িনম �াণ কের আখ পিরবহন সহজ করা হে�। রা�া উ�য়েনর �ীর িচ� সং�� কের �দয়া হেলা।  

#  ই� সং�হ �ক� (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 (ছিবসহ) ? 
 

িমলেগটসহ িবিভ� আখ �য় �কে� িডিজটাল ওজন যে�র মা�েম আেখর ওজন �নয়া হয়। �কে�র �য়�ত আখ 
�লবার �কাদার িনেয়াজেনর মা�েম �া�েয়িল  �িলেত �বাঝাই কের িমেলর �া�র ইি�েনর মা�েম ��তম সমেয়র মা�েম 
িমেল পিরবহন করা হয়।  
 

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

িচিন িবপণেনর সম�স�হঃ 
১। �দেশর চািহদা অ�যায়ী �� উৎপাদন ও �যাগােনর �মতা কম। 
২। �াপক �চার �চারণার অভাব। 
৩। �বসরকারী তথা িরফাইনাির িচিনর আিধক� ও অসম �িতেযািগতা। 
৪। জনসেচতনতার অভােব �দশীয় উৎপািদত িচিন �ভা�ারা খা� তািলকায় অ�� �� করেছন না। 
৫। সরকারী িচিনকেল উৎপািদত িচিন িব�েয়র জ� �দেশর বড় বড় বাজাের িনজ� �সলস �স�ার না থাকা। 
৬। করেপােরশন ক��ক িনধ �ািরত িডলারগণ যথাসমেয় িচিন উে�ালন না করা। 

 

সম�া �থেক িকভােব উ�রণ ঘটােনা যায় ? 
 

১। সরকারী উৎপািদত িচিনর �ে�র সােথ �বসরকারী িচিনর �ে�র সমতা থাকা �েয়াজন। 
২। চািহদার সােথ সাম�� �রেখ িচিন আমদানী করেত হেব। 



৩। �বসরকারীভােব িচিন আমদানী, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িনয়�েণর �ব�া বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ�  
     করেপােরশেনর িনকট �স� করা। 
৪। �দেশর বড় বড় বাজাের িব�য় �ক� �খালার �ব�া করা। 
৫। িনধ �ািরত িডলারেদর নােম বরা��ত িচিন উে�ালন িনি�ত করা। 
৬। সরকারী কােজর �েয়াজেন �দেশর উৎপািদত সরকারী িচিন �বহার িনি�ত করেত হেব। সরকারী 

কম �কত�া/কম �চারীেদর মে� �রশিনং �ব�া চা� কের িচিন িব�েয়র �ব�া �নয়া �যেত পাের। ��িডং করেপােরশন অব 
বাংলােদশ এর মা�েম ��মা� সরকারী িচিন বাজারজাত করেণর উে�াগ �নয়া �েয়াজন।  
 

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

িজবা�িম পরী�া�লক খামাের �মাট জিমর পিরমান = ৬৫.০০ একর। আবাদেযা� জিমর পিরমাণ = ৫৫.৫৪ একর 
এবং অনাবাদী জিম = ৯.৪৬ একর। অনাবাদী জিমেত- ফলবাগান, ��র, কবর�ান, �ডাবা/খাল (িমেলর বজ�� �ফলা হয়), 
অিফসঘর, রা�াঘাট ও �সচ নালা ইত�ািদ আেছ। আবাদেযা� ৫৫.৫৪ একর জিমর মে� ২০১৮-১৯ �রাপন �মৗ�েম ২৮.০০ একর 
জিমেত আখ এবং ০.৫৯ একর জিমেত �গার িবট আবাদ করা হেয়েছ।  
 

�াথিমকভােব চাষাবাদ হেত আয় িনমণ�পঃ 
 

�ঃ নং ফসেলর নাম আয় (টাকা) মম�� 
১। পাট ১৩৯৮২৫.০০ পরী�া�লক খামার। 
২। ধে� ৬০৫৫০.০০ পরী�া�লক খামার। 
৩। �লকিপ ও ব�ধাকিপ ১১০০০.০০ পরী�া�লক খামাের আেখর সােথ সাথী ফসল। 
৪। শাক-সিবজ ২১৬০০.০০ পিতত জিমেত সাথী ফসল। 
৫। শাক-সবিজ চারা িব�য় ৫৬৭৬.০০ পিতত জিমেত সাথী ফসল। 
                      �মাটঃ  ২৩৮৬৫১.০০  

 
 

অবিশ� ২৬.৯৫ একর জিমর লীেজর �ময়াদ আগামী ৩১/৩/২০১৯ তািরেখ �শষ হেব এবং ০১/৪/২০১৯ ি�. তািরখ হেত 
িমেলর আওতায় আসেব। অ� �গার িমেলর কারখানার ২২.০০ একর জিমর মে� �রল লাইন ও িমলসেগট-িস সাবেজােনর 
অিফস সংল� ১.৯০ একর পিতত জিমেত �ল�, ��েপ, �াগন ও আম বাগান করা হেয়েছ। িমেলর কারখানা ও আবািসক এলাকায় 
িভেয়তনােমর �ডায়াফ� জােতর ৫০ � নািরেকেলর চারা �রাপণ করা হেয়েছ। 



 
িচিনর বাই-��াডা� ও এর �বহার 

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

িচটা�ড় ও ��সমাড। 
 

িচটা�ড় উৎপাদন ও িব�য়ঃ 
বৎসর উৎপাদন (�মঃ টন) িব�য় (�মঃ টন) নীট িব�য় (ল� টাকা) 

২০০৮-২০০৯ ৩৪৯০.০০ ৫৫৭১.১৩ ৩৯১.৭৬ 
২০০৯-২০১০ ১৯৩৩.০০ ১১১৬.৪৩ ১৪৮.৫০ 
২০১০-২০১১ ২৮৬২.০০ ২৪৭৬.৪০ ২৭৬.৬০ 
২০১১-২০১২ ২৩২২.০০ ২৪০৮.৪৫ ১১২.০৩ 
২০১২-২০১৩ ২৮১৩.০০ ৩১৮৯.৪৫ ১৬৫.১৬ 
২০১৩-২০১৪ ৫৪৬৫.০০ ৪৬৮৪.৬৪ ২৩৭.৩৮ 
২০১৪-২০১৫ ৩১৩৪.০০ ৫৮৫২.৬৪ ৩৪৫.২১ 
২০১৫-২০১৬ ২১৮২.০০ ৩৫৯৮.৬০ ৩৮৬.০৭ 
২০১৬-২০১৭ ২৩১৬.০০ ২৬১৩.৯৬ ৩৯২.৫০ 
২০১৭-২০১৮ ৩০৯৪.০০ ২৮৩৪.৩৫ ৪২৪.০২ 

 
��সমাড উৎপাদন ও িব�য়ঃ  
 

বৎসর উৎপাদন(�মঃ টন) 
িব�য় (�মঃ টন) 

 
��সমাড িব�য় �� (ল�  টাকা) 

২০০৮-২০০৯ ২৮৩৬.৩৫ ২৮৩৬.৩৫ ২.০২ 
২০০৯-২০১০ ১৫৯৪.০৭ ১৫৯৪.০৭ ১.১৩ 
২০১০-২০১১ ২৩৬৬.৪৮ ২৩৬৬.৪৮ ১.৬৯ 
২০১১-২০১২ ১৯২৪.৮৯ ১৯২৪.৮৯ ১.৩৭ 
২০১২-২০১৩ ২৩৪৮.৪৯ ২৩৪৮.৪৯ ২.০২ 
২০১৩-২০১৪ ৪৪৮৬.৮৯ ৪৪৮৬.৮৯ ৩.৮৫ 
২০১৪-২০১৫ ২৫৫৭.৯২ ২৫৫৭.৯২ ২.২০ 
২০১৫-২০১৬ ১৭৮০.৪৩ ১৭৮০.৪৩ ১.৫২ 
২০১৬-২০১৭ ১৮৯৭.৯৬ ১৮৯৭.৯৬ ১.৬২ 
২০১৭-২০১৮ ২৫৩৩.৯৩ ২৫৩৩.৯৩ ২.১৭ 

  

#  দ�  জনবল �তরীেত �হীত উে�াগস�হ িক িক ? 
 

�িমক, কম �চারী ও কম �কত�ােদর দ�তা �ি�র জ� �িশ�ণ �দান ����ণ � িবষয়। এ িমেলর �িমক, কম �চারী ও 
কম �কত�ােদর সীিমত পিরসের িনজ� অথ �ায়েন এবং িক� িক� িবেশষািয়ত �িত�ান �যমন, িবএসআরআই, ঈ�রদী, পাবনা ও 
NPO,  িশ� ম�ণালয় ক��ক মােঝ মােঝ �� �ময়াদী �িশ�ণ �দওয়া হয়। এছাড়া িবএসএফআইিস ক��ক �িত�ােনর অধীন� 
িবিভ� িমেলর �েকৗশলী এবং রসায়নিবদেদর ��কালীন �িশ�ণ �দওয়া হয়, যা �েয়াজেনর �লনায় �বই অ��ল। 
 

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

 িচিকৎসার জ� ২ শ�া িবিশ� এক� িচিকৎসা �ক� আেছ। িবেনাদেনর জ� এক� অিফসাস � �াব ও এক� এম�য়ীজ 
�াব আেছ। কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� �থক �ােচলর �মস ও �কায়াটারসহ কেলানী রেয়েছ। কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
সম�ানেদর পড়ােলখার জ� এক� উ� িব�ালয় রেয়েছ এবং �িমক, কম �চারী ও কম �কত�ােদর অথ �ায়েন এক� হািফিজয়া 
মা�াসা রেয়েছ। মাঠ পয �ােয় আখ উৎপাদন সংি�� স�সারণ কম �কা� তদারিককরণ ও বা�পবায়ন কােজ যাতায়ােতর জ� 
এবং অিফিসয়াল কােজ �বহােরর জ� �মাট ০৪(চার) � জীপগাড়ী আেছ। তাছাড়া �সলমান স�দােয়র জ� এক� মসিজদ 
এবং িহ� স�দােয়র জ� এক� মি�র রেয়েছ।  
 



 

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

০১(এক) � এবং সদ� সং�া ১১ জন। 
 

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

২০০৮-০৯ �থেক ২০১৭-১৮ পয �� রাজ� খােত বছর িভি�ক জমা�ত অেথ �র িববরণঃ  
 

বৎসর টাকা (ল�) 
২০০৮-২০০৯ ৮৪.০০ 

২০০৯-২০১০ ৯৬.০০ 

২০১০-২০১১ ৩৪.০০ 

২০১১-২০১২ ৭৫.০০ 

২০১২-২০১৩ ৪০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৫৭.০০ 

২০১৪-২০১৫ ১৬৬.০০ 

২০১৫-২০১৬ ১২০.০০ 

২০১৬-২০১৭ ১৩৫.০০ 

২০১৭-২০১৮ ১৩৫.০০ 

 

িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 
 

  

#  িচিনকেলর য�পািতস�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ 
 

উ�রঃ অ� িমেলর কারখানায় সকল য�পািত ১৯৫৫-৫৬ সােল ইেরকশেনর কাজ �� কের ১৯৫৬-৫৭ সােল �শষ করা 

হয়। ১৯৫৮-৫৯ সােল মাড়াই কায ��ম �� করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সাল হেত বত�মান পয �� সকল য�পািতস�েহর িবিভ� সমেয় 

(বছের) িবিভ� য�পািত আংিশক পিরবত�ন কের চালােনা হে�। তেব য�পািতস�হ দীঘ �িদেনর �রাতন হওয়ায় সকল য�পািতর 

কায ��মতা �াস �পেয়েছ। য�পািতস�েহর আ��াল কেম যাওয়ায় মাড়াই �মৗ�ম চলাকালীন অ�ত�ািশত িবিভ� সম�ার 

স�ুখীন হেত হয়, যাহা যথাযথ র�ণােব�েণর মা�েম �নরায় চালােত হয়।  

উৎপাদন �ি�য়া সচল রাখেত িক� িক� য�পািত ন�ন �াপন করা হেয়েছ। �যমন- 

 �সি�িফউগাল পা� ১,১৩,০০০ �ালন/ঘ�া/ইনেজকশন ওয়াটার পা� -১� 

 ন�ন এক� কি�িনউয়াস �সি�িফউ�াল �মিশন Sk-1200, Sajid Brothers, Pakistan বয়িলং হাউেজ �াপন 

করা হেয়েছ। 

 1000kw স�� ০১� back pressure steam turbine(Man turbo machinery, India) �াপন করা 

হেয়েছ। 

 ২০১৬-১৭ অথ � বছের ০১� ন�ন Feed water pump(wilo, Germany/India) বয়লার হাউেজ �াপন করা 

হেয়েছ। 

 ২০১৭-১৮ অথ � বছের 360kw �মতা স�� ০১� Dissel Generator �াপন করা হয়। 

 

#  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 ক�ন। 
 



বত�মােন িচিনকল�েক আ�িনকায়েনর জ� �� নং-িজবা�িম/কারখানা/িবএমআর/২০১৬/৮০৪ তািরখঃ-২৯/১১/২০১৬ 
ি�. �মাতােবক অ� িচিনকেল িবএমআরই এবং �গার িরফাইনারী �াপন শীষ �ক �কে�র ��াবনা সদর দ�ের ��রণ করা হয়। 
 

অ� িচিনকেলর �দিনক আখ মাড়াই �মতা ১০১৬.০০ �মঃ টন আখ মাড়াই করেত হেল কারখানার অিত �রাতন 
য�পািত �িত�াপন করেত হেব, যার িব�ািরত িববরণ িনে� উপ�াপন করা হেলা।  
 

�িমক 
নং 

�মিশন/য�-য�াংশ পিরবত�ন 
/মিডিফেকশন কােজর নাম 

পিরমাণ ন�ন �াপেনর কারন/�যৗি�কতা 

ওয়াক�শপ 

1.  
ওয়াক�শপ �ানা�র 

স�ণ � 
িব�মান ওয়াক�শেপর জায়গায় ��ািবত ন�ন িমল হাউজ �াপেনর 
�েয়াজেন স�ণ � ওয়াক�শপ �ানা�র করা �েয়াজন। 

2.  �রিডয়াল ি�ল �মিশন ১ � বত�মােন না থাকায় কােজ সম�া হে�। তাই ইহা বসােনা �েয়াজন। 
3.  িমিলং �মিশন ১ � বত�মােন না থাকায় কােজ সম�া হে�। তাই ইহা বসােনা �েয়াজন। 
4.  �শপার �মিশন ১ � ইহা অিত �রাতন হওয়ায় পিরবত�ন করা �েয়াজন। 
5.  �লদ �মিশন ২ � ইহা অিত �রাতন হওয়ায় পিরবত�ন করা �েয়াজন। 
6.  িসএনিস �লদ �মিশন  ১ � বত�মােন না থাকায় কােজ সম�া হে�। তাই ইহা বসােনা �েয়াজন। 
7.  �ল �াইি�ং �মিশন  ২ � ইহা অিত �রাতন হওয়ায় পিরবত�ন করা �েয়াজন। 
8.  �মটাল সিয়ং �মিশন ১ � বত�মােন না থাকায় কােজ সম�া হে�। তাই ইহা বসােনা �েয়াজন। 
9.  �াই �িলং ওেয়ি�ং �মিশন (এিস) ৩ � ইহা অিত �রাতন হওয়ায় পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

10.  
ঢালাই শপ (ফােন �স, িলি�ং ��ন, 
�িসবল �ােভিলং ��ন ইত�ািদ) 

১ � 
বত�মােন না থাকায় কােজ সম�া হে�। তাই ইহা বসােনা �েয়াজন। 

িমল হাউজ 

11.  

��ািবত ন�ন িমল হাউেজর একই 
লাইেন �কন �কিরয়ার ও �াইিভং 
ইউিনটসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন ১ � 

িব�মান �কন �কিরয়ার� িমল �াপেনর সমেয়র হওয়ায় এর অব�া 
�রাজীন � এবং এর গভীরতাও অেনক �বশী। ফেল িফিডং িনয়�ণ করা স�ব 
হয় না। িবধায় িমেলর মাড়াই �মতা�যায়ী আখ মাড়াই করা স�ব হয় না। 
তাছাড়া ��ািবত ন�ন িমল হাউেজর একই লাইেন �কন �কিরয়ার �াপন 
করা �েয়াজন।  

12.  

�মকািনক�াল িফড �টিবল ও ��নসহ 
এর যাবতীয় য�াংশ �াপন  

১ � 

অ� িমেল ��মা� �া�য়াল িফিডং এর কারেণ ইউিনফম � �কন িফিডং 
িনি�ত করা স�ব না হওয়ায় িমেলর �দিনক মাড়াই �মতা�যায়ী আখ 
মাড়াই করা স�ব হয় না। তাই �মকািনক�াল িফড �টিবল �াপন করা 
�েয়াজন। 

13.  

�কন কাটার ও মটরসহ এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন 

২ � 

�কন কাটার ও মটরস�হ িমল �াপনকােলর হওয়ায় এেদর ইিফিসেয়�ী 
�াস পাওয়ায়  িমেলর �দিনক মাড়াই �মতা�যায়ী আখ মাড়াই করা স�ব 
হয় না। তাই �কন কাটার ও মটরসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

14.  

��ডার/ফাইবারাইজার ও �াইিভং 
ইউিনটসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন 

১ � 

অ� িমেল �কন ি�পােরশেনর জ� ��মা� �ই �সট নাইফ �কন ি�পােরটরী 
িডভাইস রেয়েছ। ফেল এ��াকশন সেব �া� ৮৮-৮৯ অজ�ন করা স�ব হয়। 
�ই �সট নাইফ ও ফাইবারাইজার/��ডার �াপন করা হেল এ��াকশন �ি� 
করা স�ব হেব এবং �াগােস লস কমােনা স�ব হেব। 

15.  

�দিনক ১,০১৬.০০ �ম.টন আখ 
মাড়াই �মতা স�� ন�ন িমল 
হাউজ ও টারবাইনসহ এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন 

১ � 

িব�মান িমল হাউেজর ৮� �হড�েকর মে� ৭� �হড�ক ৫৮ বছেরর 
�রাতন এবং ফ�টা। �িত বছর ওেয়ি�ং কের �মরামত�ব �ক অত�ম� 
�িঁক�ণ � অব�ায় চালােনা হে�। িমল টারবাইন �ই� ৫৮ বছেরর �রাতন 
হওয়ায় এর ইিফিসেয়ি� কেম �গেছ। হাইে�ািলক িসে�ম অত�ম� 
�রাজীন �। িগয়ারস�েহর �থ �য় হেয় �গেছ। ফেল মাড়াই �মতা�যায়ী 
আখ মাড়াই করা স�ব হয় না। এমতাব�ায় বত�মােন ওয়াক�শপ� �য 
জায়গায় রেয়েছ তা অ�� সিরেয় �সখােন স�ণ � ন�ন িমল হাউজ ও িমল 
টারবাইনসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন। 

16.  িমল হাউজ অেটা ��ন �াপন ১ � িব�মান ��ন� �া�য়াল হওয়ায় ইহা �াপন করা �েয়াজন। 

 
বয়লার হাউজ 

17.  

৪০.০০ �ম.টন �মতা স�� হাই 
��সােরর (৬২ �কিজ/�স.িম২) 
আ�িনক বয়লার ও িফড ওয়াটার 
পা�, �াংকসহ এর যাবতীয় য�াংশ 

১◌াট 

অ� িমেল িমল �াপনকােলর ১৪.০০ �ম. টন �মতা স�� 
২০�কিজ/�স.িম২ ��সােরর  ৩� বয়লার রেয়েছ। বয়লার স�েহর কেয়ক 
বছর পর পর ওয়াটার �উব, �পার িহটার �উব, ইেকােনামাইজার ও এয়ার 
ি�-িহটার �উব ইত�ািদ পিরবত�ন করা হেলও বয়লােরর �ল �ীম �াম, মাড 



�াপন �ামসহ অ�া� য�াংশ অিত �রাতন হওয়ায় এ�েলা অত�� �িঁক�ণ � 
অব�ায় চালােনা হে� এবং এেদর ইিফিসেয়�ী কেম �গেছ। ফেল ৪০.০০ 
�ম.টন �মতা স�� হাই ��সােরর (৬২ �কিজ/�স.িম২) আ�িনক এক� 
বয়লার ও িফড ওয়াটার পা�, �াংকসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

18.  

�াগাস �বিলং �শড �াপন 

১ � 

অ� িমেল পরবত� �মৗ�েমর ওয়াটার �ায়াল ও িমল চা� করার জ� �বিলং 
�মিশেনর মা�েম �াগােসর �বল �তির কের �াগাস ম�দ রাখা হয় এবং 
এর জ� �িত বছরই অ�ায়ী �শড িনম �ান করা হয়। এেত �িত বছরই 
আিথ �ক �িত হয়।  এক� �ায়ী �াগাস �বিলং �শড �াপন করা �েয়াজন। 

বয়িলং হাউজ 

19.  

এক� ’র’ �স ওেয়ইং ��ল ও 
�মালােসস ওেয়ইং ��ল এবং এেদর 
যাবতীয় য�াংশ �াপন ২ � 

অ� িমেল �মালােসস ওজেনর জ� �কান ওেয়ইং ��ল নাই। র-�স 
ওজেনর জ� িমল �াপনকােলর ��ল� �িত�াপন কের গত �ই বছর আেগ 
�য ��ল� �াপন করা হেয়েছ, তা কায �কর নয়। এমতাব�ায় ন�ন এক� 
’র’ �স ওেয়ইং ��ল ও �মালােসস ওেয়ইং ��ল এবং এেদর যাবতীয় 
য�াংশসহ �াপন করা �েয়াজন। 

20.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর �স ি� িহটারসহ ৫� �স 
িহটার ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন 

৫ � 

অ� িমেল �য ৪� �স িহটার রেয়েছ, �স�েলা অিত �রাতন হওয়ায় �কান 
রকম �মরামত কের চালােনা হে�। তাই ১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার 
২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর �স ি� িহটারসহ ৫� �স 
িহটার ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন।   

21.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর কি�িনউয়াস �স সালিফেটশন 
�াংক ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন 

১ � 

বত�মােন ৪� �াচ টাইপ �স সালিফেটশন �াংক রেয়েছ। �য�েলা অিত 
�রাতন ��ি� এবং অপােরশন অত�ম� জ�ল। তাই ১,০১৬ �ম. টন 
মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর 
কি�িনউয়াস �স সালিফেটশন �াংক ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

22.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর আ�িনক শট � িরেটনশন 
টাইেমর �ািরফায়ার/ডর ও এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন 

১ � 

অ� িমেল �য �ািরফা্য়ার/ডর� রেয়েছ তা অিত �রাতন হওয়ায় �কান 
রকম �মরামত কের �িঁক�ণ � অব�ায় চালােনা হে�। তাই ১,০১৬ �ম. টন 
মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর আ�িনক 
শট � িরেটনশন টাইেমর �ািরফায়ার/ডর ও এর য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

23.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর �কায়াি�পল ইেফ� 
ইভােপােরটর এবং ভ�াপার �সলসহ 
কনেডনসার, ইনেজকশন পা�, পাইপ 
লাইন ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন 

১ �সট 

অ� িমেল ১০১৬ �িসিডর �য �কায়াি�পল ইেফ� ইভােপােরটর রেয়েছ তা 
অিত �রাতন হওয়ায় �কান রকম �মরামত কের চালােনা হে�। তাই ১,০১৬ 
�ম. টন মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর 
�কায়াি�পল ইেফ� ইভােপােরটর এবং ভ�াপার �সলসহ কনেডনসার, 
ইনেজকশন পা�, পাইপ লাইন ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

24.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর �রাটারী ভ�া�য়াম িফ�ার ও 
ভ�া�য়াম পা�, কনেডনসারসহ এর 
যাবতীয় য�াংশ �াপন 

১ � 

অ� িমেল ১০১৬ �িসিডর ৮� x ১৬� সাইেজর �য �রাটারী ভ�া�য়াম 
িফ�ার� রেয়েছ তা অিত �রাতন হওয়ায় �কান রকম �মরামত কের 
চালােনা হে�। তাই ১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ 
১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর ১০� x ২০�  সাইেজর �রাটারী ভ�া�য়াম 
িফ�ার ও ভ�া�য়াম পা�, কনেডনসারসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

25.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর আ�িনক কি�িনউয়াস সালফার 
ফােন �স, কমে�সারসহ এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন 

২ � 

অ� িমেল ৪� �াচ টাইপ অিত �রাতন মেডেলর সালফার ফােন �স রেয়েছ। 
তা অিত �রাতন হওয়ায় �কান রকম �মরামত কের চালােনা হে�। তাই 
১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর আ�িনক কি�িনউয়াস সালফার ফােন �স, কমে�সারসহ এর 
যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন। 

26.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর আ�িনক লাইম স��াকার 
প��া� ও এর যাবতীয় য�াশ �াপন  

১ � 

অ� িমেল �য লাইম স��াকার প��া�� রেয়েছ তা অিত �রাতন হওয়ায় 
�কান রকম �মরামত কের চালােনা হে�। তাই ১,০১৬ �ম. টন মাড়াই 
�মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর আ�িনক লাইম 
স��াকার প��া� �াপন করা �েয়াজন। 

27.  

১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% 
অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর িসরাপ সালিফেটশন টাওয়ার 
ও এর যাবতীয় য�াশ �াপন  

১ � 

অ� িমেল �য িসরাপ সালিফেটশন টাওয়ার� রেয়েছ তা অিত �রাতন 
হওয়ায় �কান রকম �মরামত কের চালােনা হে�। তাই ১,০১৬ �ম. টন 
মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন �িসিডর িসরাপ 
সালিফেটশন টাওয়ার ও এর যাবতীয় য�াশ �াপন করা �েয়াজন। 

28.  ৪০.০০ �ম.টন ধারণ �মতা স�� ৪ � অ� িমেল ৩০.০০ �ম.টন ধারণ �মতা স�� ৩� ভ�া�য়াম �ান রেয়েছ 



ভ�া�য়াম �ান, ইনেজকশন পা�, 
কনেডনসারসহ এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন 

�য�েলা িমল �াপনকােলর ও অিত �রাতন। তাছাড়া িমেলর মাড়াই 
�মতা�যায়ী িব�মান �ানস�েহর ক�াপািস�ও কম। তাই ৪০.০০ �ম.টন 
ধারণ �মতা স�� ভ�া�য়াম �ান, ইনেজকশন পা�, কনেডনসারসহ এর 
যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন। 

29.  

৭৫০ িসএফ� ধারণ �মতা স�� 
ভ�া�য়াম ি��ালাইজার ও এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন  

১ � 

অ� িমেল �য ভ�া�য়াম ি��ালাইজার� রেয়েছ তা অিত �রাতন ও 
ক�াপািস� কম(৫০০ িসএফ�) হওয়ায় �কান রকম �মরামত কের চালােনা 
হে�। তাই ৭৫০ িসএফ� ধারণ �মতা স�� ভ�া�য়াম ি��ালাইজার ও 
এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন। 

30.  

৭৫০ িসএফ� ধারণ �মতা স�� সীড 
ি��ালাইজার ও এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন 

১ � 

অ� িমেল �য সীড ি��ালাইজার� রেয়েছ তা অিত �রাতন ও ক�াপািস� 
কম(৩৭৫ িসএফ�) হওয়ায় �কান রকম �মরামত কের চালােনা হে�। তাই 
৭৫০ িসএফ� ধারণ �মতা স�� সীড ি��ালাইজার ও এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন করা �েয়াজন। 

31.  
৪০.০০ �ম. টন ধারণ �মতা স�� 
ি��ালাইজার ও এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন 

৭ � 
৪০.০০ �ম.টন ধারণ �মতা স�� ভ�া�য়াম �ান �াপন করা হেল ৪০.০০ 
�ম.টন ধারণ �মতা স�� ভ�া�য়াম ি��ালাইজার ও এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন করা �েয়াজন। 

32.  

এ-�াসিকট িকউিরং এর জ� 
৬৫০�কিজ/সাইেকল �মতা স�� �াচ 
টাইপ অেটােম�ক �সি�িফউগাল �মিশন 
ও মটর, �ােনল �বাড �, এয়ার 
কমে�সারসহ এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন 

২ � 

অ� িমেল এ-�াসিকট িকউিরং এর জ� �ড �া� �কাং এর ৪২৫ 
�কিজ/সাইেকল �মতা স�� �য �ই� �াচ টাইপ �সি�িফউ�াল �মিশন 
রেয়েছ এেদর �কান ��য়ার পাট �স বাজাের না পাওয়ার কারেণ �মিশন 
�ই� চালােনা অিন�য়তার �েখ। এমতাব�ায় ৬৫০�কিজ/সাইেকল �মতা 
স�� �াচ টাইপ স�ণ � অেটােম�ক �সি�িফউগাল �মিশন ও মটর, 
�ােনল �বাড �, এয়ার কমে�সারসহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা 
�েয়াজন। 

33.  

িব ও িস-�াসিকট িকউিরং এর জ� ১০ 
�ম.টন/ঘ�া �মতা স�� কি�িনউয়াস 
টাইপ অেটােম�ক �সি�িফউগাল �মিশন 
ও মটর, �ােনল �বাড �সহ এর যাবতীয় 
য�াংশ �াপন 

৪ � 

অ� িমেল িব ও িস-�াসিকট িকউিরং এর জ� �য ৪� কি�িনউয়াস 
�সি�িফউ�াল �মিশন রেয়েছ �স�েলা অিত �রাতন হওয়ায় এেদর িকউিরং 
ক�াপািস� কেম �গেছ এবং চালােনা �িঁক�ণ � হেয় পেড়েছ। এমতাব�ায় িব 
ও িস-�াসিকট িকউিরং এর জ� ১০ �ম.টন/ঘ�া �মতা স�� 
কি�িনউয়াস টাইপ অেটােম�ক �সি�িফউগাল �মিশন ও মটর, �ােনল 
�বাড �সহ এর যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন। 

34.  
৩০০ িসএফ� ধারণ �মতা স�� 
িসরাপ/�মালােসস �াংক �াপন ২০ � 

অ� িমেল িসরাপ/�মালােসস �াংকস�হ �িতবছরই �মরামত কের চালােনা 
হয়। তাই ৩০০ িসএফ� ধারণ �মতা স�� িসরাপ/ �মালােসস �াংক 
�াপন করা �েয়াজন।   

 

35.  

�গার হপার, �গার �ায়ার, �গার �লার, 
ডা� �কচার ও এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন 

�িত� ১ 
�সট কের 

অ� িমেল �গার হপার, �গার �ায়ার, �গার �লার, ডা� �কচার ইত�ািদ 
অিত �রাতন ও �রাতন মেডেলর। �িতবছরই �মরামত কের চালােনা হয়। 
তাই ১,০১৬ �ম. টন মাড়াই �মতার ২০% অিতির�সহ ১,১৫০.০০ �ম. টন 
�িসিডর �গার হপার, �গার �ায়ার, �গার �লার, ডা� �কচার ও এর 
যাবতীয় য�াংশ �াপন করা �েয়াজন।   

36.  

৫০ �কিজর ব�ায় িচিন অেটােম�ক 
�ািকং �মিশন ও এর যাবতীয় য�াংশ 
�াপন এবং পাশাপািশ ১ ও ২ �কিজর 
িচিন �ােকটজাতকরেণর অেটােম�ক 
�মিশন(১ ও ২ �কিজ ধারণ �মতা 
স�� �ােকেট �িত ঘ�ায় ১৫ �ম.টন 
িচিন �ােকটজাতকরেণর �মতা 
স��) �াপন  

�িত� ১ 
�সট কের 

অ� িমেল ৫০ �কিজর বস�ায় িচিন ভিত� করা, ওজন করা, বস�ার �খ 
�সলাই ইত�ািদ কাজস�হ �া�য়ালী করা হয়। তাই  ৫০ �কিজর বস�ায় 
িচিন অেটােম�ক �ািকং �মিশন ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন এবং 
পাশাপািশ ১ ও ২ �কিজর িচিন �ােকটজাতকরেণর অেটােম�ক �মিশন(১ 
ও ২ �কিজ ধারণ �মতা স�� �ােকেট �িত ঘ�ায় ১৫ �ম.টন িচিন 
�ােকটজাতকরেণর �মতা স��) �াপন করা �েয়াজন। 

37.  
�াসিকট পা�(�রাটারী টাইপ) ও পাইপ 
লাইন, ভা� ইত�ািদ �াপন ৮� 

�াসিকট পা�স�হ দীঘ �িদন চলার ফেল এেদর বিড �য় �া� হেয় 
�মরামত অেযা� হেয় পেড়েছ। িবধায় �াসিকট পা�স�হ পিরবত�ন করা 
�েয়াজন। 

38.  
�মালােসস পা� ও পাইপ লাইন, ভা� 
ইত�ািদ �াপন ১০� 

�মালােসস পা�স�হ দীঘ �িদন চলার ফেল এেদর বিড �য় �া� হেয় 
�মরামত অেযা� হেয় পেড়েছ। িবধায় �মালােসস পা�স�হ পিরবত�ন করা 
�েয়াজন। 

পাওয়ার টারবাইন 

39.  
২.০০ �মগাওয়াট �মতা স�� পাওয়ার 
টারবাইন ও এর যাবতীয় য�াংশ �াপন ০২ � 

১.০০ �মগাওয়াট �মতা স�� ২� �রাতন এবং ১.০০ �মগাওয়াট �মতা 
স�� ১� ন�ন পাওয়ার টারবাইন রেয়েছ। �রাতন পাওয়ার টারবাইন ২� 
িমল �াপনকােলর হওয়ায় এর নজল �সগেম� �য় �া� হেয় এর 



ইিফিসেয়�ী �াস �পেয় �গেছ।  ফেল ২.০০ �মগাওয়াট �মতা স�� ২� 
পাওয়ার টারবাইন �াপন করা �েয়াজন। 

তিড়ৎ িবভাগ 

40.  
৫০০ �কিভএ িডেজল �জনােরটর সহাপন 
করণ । 

১ � 
িব�মান িডেজল �জনােরটেরর ক�াপািস� কম ও অিত �রাতন হওয়ায় 
৫০০ �কিভএ এক� িডেজল �জনােরটর সহাপন করা �েয়াজন ।  

41.  
১৫০০ �কিভএ  �া�ফরমারসহ আউট-
�ডার সাব-��শন সহাপনকরণ । ১ � 

িব�মান �া�ফরমােরর ক�াপািস�(২৫০ �কিভএ) কম ও অিত �রাতন 
হওয়ায় ১৫০০ �কিভএ  �া�ফরমারসহ আউট-�ডার সাব-��শন সহাপন 
করা �েয়াজন। 

42.  
১০০০ এ�াি�য়ার �চ�জ ওভার �ইস 
সহাপনকরণ । 

১ � 
�চ� ওভার �ইচ না থাকায় আবািসক এলাকায় �থকভােব সংেযাগ �দয়া 
সম�ার কারেণ ইহা �াপন করা �েয়াজন। 

43.  
৪×৪০০ আর এম (NYY) �কবল 
সহাপনকরণ । 

১০ কেয়ল  
আইট-�ডার সাব-��শন হেত �মইন �ােনল �বাড � পয �ম� লাইেনর জ� 
৪×৪০০ আর এম �কবল সহাপন করা �েয়াজন। 

44.  
৪×১০ আর এম (NYY) �কবল 
সহাপন করণ । 

২০ কেয়ল 
�মইন �ােনল �বাড � হেব িবিভ� িডি�িবউশন �বােড � সংেযাগ লাইেনর জ� 

৪×১০ আর এম �কবল সহাপন করা �েয়াজন। 

45.  
ন�ন’’এ’’�সি�িফউ�াল �মিশন  �বাড � 
সহ  সহাপনকরণ । 

২ � 
ন�ন ’’এ’’ �সি�িফউ�াল �মিশন �াপন করেল �বাড � �াপন �েয়াজন । 

46.  
৫২িকঃ ওঃ  অেটা �কন �কিরয়ার 
ডাইেনা-�াইভ মটর সহাপন করণ । 

২ � 
িব�মান ডাইেনা �াইভ মটেরর ক�াপািস� কম হওয়ায় ইহা �াপন করা 
�েয়াজন। 

47.  
�রাটর �রিজ��া� �ারটার ফর ১নং ও 
২নং �কন কাটার মটর। 

২ � িব�মান �কন কাটার �রাটর �রিজ��া� �ারটার কম ক�াপািস�র হওয়ায় 
ইহা �িত�াপন �েয়াজন। 

48.  
�ািগং হাউজ ও বয়িলং হাউেজর িবিভ� 
মটর পিরবত�ন। 

১০ � মটর�েলার অব�া �রাজীন � হওয়ায় ইহা পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

49.  
এয়ার সািক�ট ��কার ,৩৫০০ এ�াি�য়ার ৩ � পাওয়ার হাউেজর টােব �া �জনােরটেরর �মইন �ােনল �বােড � লাগােনা 

�েয়াজন। 

50.  
সািক�ট ��কার, ৮০০ এ�াি�য়ার ৫ �  �মইন �ােনল �বােড � িবিভ� িডি�িবউশন �ইেচর জ� ইহা �াপন করা 

�েয়াজন।  

51.  
 �মইন  �ােনল �বােড �র 
�রাতন/অেকেজা ��কার পিরবত�ন। 

১ � অিত �রাতন হওয়ায় ইহা পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

52.  
 ১নং �কন কাটার মটর( ২০০ এইচ,িপ) 
�িতসহাপনকরণ । 

১ � িব�মান মটেরর ক�াপািস� কম হওয়ায় ইহা �িত�াপন করা �েয়াজন। 

53.  
২নং �কন কাটার মটর( ২০০ এইচ,িপ) 
�িতসহাপনকরণ । 

১ � িব�মান মটেরর ক�াপািস� কম হওয়ায় ইহা �িত�াপন করা �েয়াজন। 

�াবেরটরী 
 

54.  
আ�িনক �পালািরিমটার �াপনকরণ  

১ � 
িব�মান �পালািরিমটার� এনালগ ও অিত �রাতন হওয়ায় ইহা �াপন করা 
�েয়াজন। 

55.  
মাফল ফােন �স �াপনকরণ  

১ � 
মাফল ফােন �স না থাকায় অ� িমল হেত এ সং�াম� িবেশ�ষণ করা হয়। 
তাই ইহা �েয়াজন। 

56.  �াগাস িডসইি�েগটর �াপন করণ  ১ � িব�মান িডসইি�ে�টর� অেকেজা হওয়ায় ইহা �াপন করা �েয়াজন। 

57.  
িডিজটাল িপ.এইচ িমটার ও ওেভন 
�াপনকরণ  

২ � 
উিল�িখত য�াংশ না থাকায় ইহা �াপন করা �েয়াজন। 

অ�া� 

58.  
২.০০ িকউেসক �মতাস�� �বািরং 
পা� �াপন ১ � 

অ� িমেল ২� �বািরং পা� রেয়েছ। ত�ে� ১� �বািরং পা� অিত 
�রাতন। তাই ১� ২.০০ িকউেসক �মতা স�� �বািরং পা� �াপন করা 
�েয়াজন। 

�গার িরফাইনারী �াপন 

59.  

বািষ �ক ৪০,০০০.০০ �ম. টন �মতা 
স�� �গার িরফাইনারী ও এর যাবতীয় 
য�পািত �াপন 

স�ণ � 
িরফাইনারী 

�মৗ�ম চলাকােল আখ মাড়াই কের িচিন উৎপাদন করা হয়। অেমৗ�েম 
উৎপাদন �ি�য়া অ�াহত �রেখ িচিন উৎপাদন করা হেল �দেশর িচিনর 
চািহদা �রেণ অ� �গার িমল অ�ণী �িমকা রাখা স�ব হেব। পাশাপািশ 
িমেলর আিথ �ক উ�য়ন স�ব হেব। 

 
 

 
 



 
 

 

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

বাংলােদেশর িচিন সং�া� নীিতেত �যসব িবষয় অ�� �� করা �যেত পাের তা িন��পঃ- 
 

ক) অ�া� িনত� �েয়াজনীয় পে�র সােথ �লনা কের িচিনিশ� �র�ায় িচিনর�� িনধ �ারণ করেত হেব। 
খ) �বসরকারী খােত িচিনর �� কম/�বশী করার ��ে� সরকারী অ�েমাদন বা�তা�লক করা �যেত পাের। 
গ) �দেশর �মাট িচিনর চািহদা ও সরকারী িচিনকেলর উৎপািদত িচিনর পিরমাণেক িবেবচনায় এেন �বসরকারী ভােব   
    িচিন আমদানী ও উৎপাদন করেত হেব। �েয়াজেনর অিতির� িচিন আমদানী বা উৎপাদন কের �ানীয়ভােব  
    বাজারজাতকরণ ব� করার �ব�া থাকেত হেব। 
ঘ) রাজ� খাত �থেক িচিনকল�েলার সকল �য় িনব �াহ করার �ব�া থাকেত হেব।  
ঙ) সরকাির িচিনকল�েলার উৎপাদন �েয়র সােথ সাম�� �রেখ িচিনর িব�য় �� িনধ �ারণ করেত হেব অথবা িব�য়  
    �� উৎপাদন খরেচর �চেয় কম িনধ �ারণ করা হেল সরকােরর তরফ �থেক �েয়াজেন ভ��িত �দােনর �ব�া িচিন  
    সং�া� নীিতেত সং�েযান করেত হেব।  

 

#  �বসরকাির িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকলস�হ িক িক �িবধা পাে�  
       তার �লনা�লক বণ �না। এই িবষেয় �মাণকসহ �কান ত� সং�হ করা স�ব হয়িন। 
 

পিরেবশ �র�া  
 

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

িমেলর বজ�� যােত পিরেবেশর উপর িব�প �ভাব না �ফেল এজ� িমেলর িনজ� ৫.২৯ একর জিমর উপর �ল�না �তরী 
করা আেছ, �যখােন িমেলর বজ�� �শিমত করা হে�। তাছাড়া িমল হেত িনঃসিরত তরল বজ�� �শাধেনর জ� EPT �াপেনর 
কাজ �ি�য়াধীন আেছ।  
  
 বয়লােরর �ধ�য়া িনগ �ত হওয়ার জ� িচমিন �তির করা হেয়েছ, যা �িত বছর বয়লার পিরদশ �ক পিরদশ �ন কের থােকন। 
তাছাড়া �িতবছর িমেলর পিতত জিমেত এবং কেলানীর ফ�কা জায়গায় িবিভ� �কার �� �রাপন করা হয়। 
  


