
িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
 
 

# িচিন কেলর নামঃ  নােটার �গার িমল� িলঃ 

# অব�ানঃ উ�ের িসংড়া উপেজলা, �েব � ��দাস�র ও বড়াই�াম, দি�েণ বাগাতীপাড়া ও লাল�র উপেজলা, 
পি�েম রাজশাহী �জলা নােটার সদর, নােটার-৬৪০০। 

# �িত�াকালঃ  ১৯৮২ ি�ঃ 
 

 
 

#  িচিনকল ও  �িত�ােনর এলাকার ছিব (সকল য�পািতর ছিবসহ) 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
# 

 
কল এলাকার �মাট আয়তন কত? 
১,১৯,০৪৮ (এক ল� ঊিনশ হাজার আটচি�শ) একর। 

# �মাট চােষর জিমর পিরমান কত? 
৫৩,৭০৮ (িত�া� হাজার সাতশত আট) একর । (আখ আবাদ �যা� জিম) 

# 

 
 
 
 
 
 

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

১। িডলােরর মা�েম। 
২। সংরি�ত খাতঃ- �িলশ, �সনাবািহনী, আনসার, িবিজিব, র �াব, �নৗবািহনী সহ সকল সামিরক বিহনীেক মািসক �কাটা মািফক িচিন 
িব�য়  করা হয়। 
৩। ি�- �সেলর  মা�েম। 
৪। �ষেকর মে� �পেনর মা�েম িচিন িব�য় করা হয়।  
 



 
 
 
 
 
 
 

২০০৬ সাল পয �� উি�িখত প�িতেত িচিন িব�য় কের �দেশর িচিনর বাজার িনয়ি�ত রাখা হেয়েছ। পরবত�েত �বসরকাির �িত�ােনর 
মা�েম িরফাই� িচিন আসার পেরও উি�িখত প�িতেত িচিন িব�য় কেও �দেশর িচিনর বাজার ি�িতশীল রাখার সহায়ক �িমকা পালন 
কেও আসেছ।  

আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
 

# িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�া স�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনা স�হ িকিক ? 
 

সম�া স�হঃ-  
ক) সরকারী আিথ �ক সহেযািগতার অভােব আখচাষীেদর আেখর �য়�� বাবদ পাওনা অথ �, �াংক ঋণ ও �দ, �বতন ভাতািদ মালামাল    
সর�ামািদ, সার �ালানী �তল পিরেশােধ িনজ� তহিবেল ঘাটিত। 
খ) যথাসমেয় আেখর �� পিরেশােধর অভােব এবং দীঘ � �ময়াদী ফসল িহেসেব আখা চােষ চাষীেদর অনা�হ। 
গ) �� �ময়াদী ও অিধক লাভজনক ফসেলর আগমন (�যমনঃ- �পয়ারা, আম, �পয়াজ, র�ন ��িত) এবং রা�াঘাট, বাড়ীঘর �তরী, ��র 
�কেট মৎ� চােষ �িষ জিমর সংেকাচন। 
ঘ) দীঘ �িদেনর �রাতন য�পািতর �বহাের উৎপাদন সময় ও �য় �ি�। 
ঙ) উ� জিমেত আখ �রাপন না হওয়া এবং িন� জিম ও নামলা (জিমেত) আখ �রাপন করায় িচিন আহরেণর হার কম হওয়া। 
উ�রেণর উপায়ঃ- 
ক) অিবলে� সরকাির িচিনকলেক রাজ�খােত অ�� �� করণ। 
খ) িবেজএমিস, িবিসআইিসর মত সং�ার আদেল �দনা পাওনা িনরসেন ���কী, িবেশষ আিথ �ক ম�রী,ঋণ মও�ফ অথবা �থাক বরা� 
িনি�তকরণ ও কায �কারী �ব�া �হণ এবং ��� িবেশেষ অ�ািধকার �দান কের আইন �ণয়ন। 
গ) আখ চাষ �ি�েত চাষীেদর আ�া অজ�েন সরকাির �কাষাগার �থেক আেখর �� পিরেশােধ বাস�ব স�ত িস�া� �হণ। 
ঘ) িচিন কেলর িনজ� খামার ও জিম�েলােত চলমান ব��খী করণ �ক� �েলােত অ�া� ফসেলর উৎপাদন �ি�েত আিথ �ক �িবধা ও 
িবপনেন আ�িনক �ব�া �হণ। 
ঙ) িব�মান �ক� �েলার যথাযথ বা�বায়েন অথ � ছাড়, িবেশষ� সহায়তা ও �ত অ�গিতর জ� উ� �মতাস�� মিনটিরং �সল গঠন 
করা �যেত পাের। 
চ) উ�ত মােনর সার, কােব �া�রান ও �তেলর �াি� সহজ সা� করার িনিম� অ�া� সরকারী সং�া�েলার সােথ �ি� বা নীিতমালা 
�ণয়ন করা যায়। 
ছ) িবএসআরআই এর মা�েম উ�ত জােতর বীেজর সাথ �ক �বহার িনি�ত করা জ�রী।   
জ) �িষ য�পািত আ�িনকীকরণ করা। 
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# 

িচিন কেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া হেয়িছল? আর িক িক করণীয় 
?  
 
িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমান কেম যাওয়ার কারণ স�হঃ 
 

ক) িবিভ� ফেলর বাগান, ইটভাটা, িশ� �িত�ান, রা�াঘাট, িশ�া �িত�ান, ধম�য় �িত�ান, ��র খনন ইত�ািদ কায �ািদ 
স�াদেনর ফেল ই�  আবাদেযা� জিমর পিরমান �াস পাওয়া। 
খ) �িষ �িমেকর ��তা ও বিধ �ত ম�রীর কারেণ উৎপাদন খরচ �ি�র ফেল আখ আবাদ লাভজনক না হওয়ায়। 
গ) শ� ব��খীকরেণর কারেণ �িতেযাগী ফসল �যমন- সবিজ, �তল, ডালজাতীয় ফসল, �পয়ারা, আম, কলা, র�ন, ��া এবং 
��ের মাছ চাষ ইত�ািদ লাভজনক হওয়ায় আেখর আবাদ কেম যাওয়া। 
ঘ) অ� িমেল উ� জিমর পিরবেত� িন� জিমেত নামলা আেখর আবাদ �বিশ হওয়ায় এবং বষ �াকােল জলাব�তার কারেণ আেখর 
ফলন ও িচিন আহরেণর হার কম হওয়ায়। 
ঙ) �িত বছর অৈবধ শি�চািলত মাড়াইকেল ��র পিরমােন আখ মাড়াই কের �ড় �তরী করার কারেন িমেল আখ সরবরাহ 
কম হওয়ায়। 
চ) উ� িচিন স�� আেখ জােতর ��তা। 
 

উৎপাদন �ি�েত �হীত উে�াগ স�হঃ 
 

ক) আখচাষ �ি�র জ� ইউিনট ও �ক� িভি�ক চািষেদরেক সেচতনতা �ি�র জ� ঘেরায়া সভা, উঠান �বঠক, প�িত ও 
ফলাফল �দশ �ণী, চািষ �িশ�ণ, িশ�া সফর ইত�ািদ মা�েম আ�িনক ও লাগসই ��ি� �েয়ােগ চািষেদর উ�ু� করা 
হেয়িছল। 
খ) আগাম আখচাষ �ি�র জ� �� ও মাঝাির �� জিমেত এস�িপ, ি�জারিমেনশন এবং সরাসির গভীর নালায় আখচােষর 
জ� চািষেদরেক উ��ু করা হেয়িছল।  
গ)  জলাব�তা �রীকরেণর জ� অ�ায়ী ভােব িমেলর উে�ােগ �িত বছর আখ ��েত হাউজ �বািরং কের পািন িন�াশেনর 
�ব�া হেয়িছল এবং �ায়ীভােব জলাব�তা �রীকরেণর জ� ��েনজ �ব�া করার জ� ইউিনয়ন পিরষদ, �পৗরসভা, উপেজলা 
ও �জলা পিরষেদ �পািরশমালা �দান করা হেয়িছল।  
ঘ) রিব ফসেলর উৎপাদন �ি�র জ� আেখর সােথ প�িতগত সাথীফসল চােষর জ� চািষেদরেক উ��ু করা হেয়িছল। 
ঙ) �িত বছর অৈবধ শি�চািলত মাড়াইকল বে�র জ� িলফেলট, �পা�ার এবং চািষ সভা কের �ড় মাড়াই কােজ িন�ৎসািহত 
করা হেয়িছল। �জলা �শাসেনর সহায়তায় মাড়াইকল জ�, মাড়াইকারীেদর িব�ে� মামলা �জল-জিরমানার মা�েম �ড় 
মাড়াই বে�র �চ�া করা হেয়িছল।  
 

আরও করণীয়ঃ 
 

ক) �যেহ� অ� িমেল �� এবং মাঝাির �� জিম �ি� করা স�ব নয় তাই িন� জিমেত আবাদ �যা�, জলাব� সিহ� ,উ� িচিন 
স�� জােতর আখ গেবষণা বা আমদানী করা �েয়াজন।   
খ) অ� এলাকায় জলাব�তা �ায়ীভােব �রীকরেণর �ব�া �হণ করা �েয়াজন। 
 

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

   ক) িমলেজান এলাকায় ৯৭ � ই� উ�য়ন ইউিনট রেয়েছ। �িত ইউিনেট ১ জন ই� উ�য়ন সহকারীর মা�েম চািষ   
�যাগােযাগ কের আখ চােষ উ�ু�করণ, আখ চােষ �েয়াজনীয় �ণগতমান স�� বীজ,সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা হেয়েছ। 
 

 খ) আখ �রাপণ �থেক �� কের আখ কত�ন পয �� যাবতীয় কায ��েম আ�িনক ও লাগসই ��ি� �েয়ােগ চািষেদরেক 
উ�ু�করণ করা হেয়িছল। 
গ) আখচাষ �ি�র জ� ইউিনট ও �ক� িভি�ক চািষেদরেক সেচতনতা �ি�র জ� ঘেরায়া সভা, উঠান �বঠক, প�িত 
ও ফলাফল �দশ �ণী, চািষ �িশ�ণ, িশ�া সফর ইত�ািদর মা�েম আ�িনক ও লাগসই ��ি� �েয়ােগ চািষেদর উ��ু 
করা হেয়িছল।  
ঘ) একর �িত ফলন ৩০ �মঃ টন করার জ� মাঠ পয �ােয় ফসেলর অব�া িভি�ক জিম িনব �াচন কের চািষ 
�যাগােযােগর মা�েম আখর আ�ঃপিরচয �া তদারিক করার জ� মাঠকম�েদর কায ��ম িনিবড়ভােব ��ায়ন মিনটিরং 
করা ও আেখর পিরচয �ার সকল ত�ািদ সংর�েণর জ� �রিজ�াের িলিপব� করা হেয়েছ।    
ঙ) আগাম আখচাষ �ি�র জ� �� ও মাঝাির �� জিমেত এস�িপ, ি�জারিমেনশন এবং সরাসির গভীর নালায় 
আখচােষর জ� চািষেদরেক উ�ু� করা হেয়িছল। 
 



# ই� ��ত 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)?  

 আেখর জিম আখ িমেল পিরবহেণর জ� িফডার, হিলং এবং এ�াে�াচ �রাড স�হ �মাটা�� উপেযাগী, তেব 
মােঝ মে� �বড়�, বািরস, িদেয় �মরামত করা হয়।  

 এলিজইিড এর মা�েম উ� রা�াস�হ �মরামেতর �ব�া করা যায়। 
# ই� সং�হ �ক� (�য় �স�ার) হেত আ�িনক প�িতেত ওজন, �লািডং িসে�ম এবং �� সমেয়র মে� িচিনকেল আগমেনর 

িবষেয় িক িক পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিব সহ)?  
 

 ই� সং�েহর িনিম� ই� �কে� আখ ওজেনর জ� অত�া�িনক িডিজ�াল ওজন য� �াপন করা হেয়েছ। 
 সনাতন প�িতেত �িমেকর মা�েম (�া�য়ািল) �িলেত আখ �বাঝাইকরণ কাজ স�াদন করা হে� এবং 

িমেলর িনজ� �া�র-�িলর মা�েম �বাঝাই�ত আখ কারখানায় সরবরাহ করা হে�। 
 আখ �য় �ক� স�েহ �চিলত প�িতেত আখ �বাঝাইকরেণর পিরবেত� যাি�ক উপােয় আখ �বাঝাইকরেণর 

কাজ করা �যেত পাের। 
# িচিন িবপনেন সম�া িক িক? এ�েলা �থেক িক ভােব উ�রণ ঘটােনা যায়? 

িচিন িবপনেন সম�া স�হঃ- 
ক) �দেশর চািহদা অ�যায়ী �� উৎপাদন ও �যাগােনর ��তা।  
খ) �াপক �চার �চারণার অভাব। 
গ) �বসরকারী তথা িরফাইনাির িচিনর অিধক� ও অসম �িতেযািগতা। 
ঘ) জনসেচতনতার অভােব �দশীয় উৎপািদত িচিন �ভা�ারা খা� তািলকায় অ�� �� করেছননা।  
 

উ�রেণর উপায়ঃ- 
ক) উৎপাদন �ি�র জ� চাষীেদর আখ চােষ উ�ু� করণ ও �েণাদনা �দান। 
খ) সরকাির ভােব আখ চােষ �র�া �দান ও জাতীয় পয �ােয় উৎসাহ��ক �র�ার �থা �বত�ন। 
গ) �বসািয়ক ��ে� অবদােনর জ� ‘‘িসআইিপ’ �খতােবর আদেল আখচাষীেদর এআইিপ (Agriculture Important 
person) �খতােবর �বত�ন। 
ঘ) �িত� সরকাির দ�র ও সং�ার আ�ায়েনর জ� �দশী িচিন তথা সরকাির িচিনকেলর উৎপািদত িচিনর �বহার 
বা�তা�লক করণ। 
 

 

 
 



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

িমেলর বাগািতপাড়া এলাকায় �মাট ১৩.৬৩ একর জিমর খামার আেছ। ২.১৩ একর জিমেত বাগািতপাড়া সাবেজান অিফস, 
�াচীন ভ��ায় ইমারত, ফলজ ও বনজ �� এবং ই� �য় �কে�র ইয়াড � রেয়েছ। অবিশ� ১১.৫০ একর জিমেত পরী�া�লক খামাের 
বীজ বধ �ন ও িবিভ� গেবষনা �লক �ায়াল �ট �াপন করা হয়। চলিত �মৗ�েম ৬.৫০ একর জিমেত বীজ ��ত ও �ায়াল �ট �াপন 
করা হেয়েছ। অ� মাড়াই �মৗ�েম দ�ায়মান ৫.০০ একর জিমর আখ কত�েনর পের খািল জিমেত �থম বােরর মত ০.৬৬ একর 
জিমেত ম�র, ০.২৫ একর জিমেত �গার বীট, ০.৫০ একর জিমেত ধিনয়া আবাদ করা হেয়েছ। অবিশ� ৩.৫৯ একর জিমেত 
�ী�কািলন �গ আবােদর পিরক�না রেয়েছ।  

 
 িমল ক�া�ােস �কান আবাদেযা� জিম নাই। তেব িমল কেলাণী� অনাবাদী (পিতত) ১.১৪ একর অ�পেযাগী জিমেক 
উপেযাগী কের (�বড �তরী কের) খােটা জােতর িভেয়তনািম নািরেকল এবং �াগন ফেলর বাগান করা হেয়েছ। উ� বাগােন সাথী 
ফসল িহসােব টেমেটা ও িমি� �মড়ার আবাদ করা হেয়েছ।  
সাফ�ঃ পরী�া�লক খামাের ম�েরর অব�া ভাল পিরলি�ত হে�। অ�া� ফসল �াথিমক পয �ােয় আেছ। বাগােন সাথীফসল 
টেমেটা এর অব�া ভাল এবং িমি� �মড়া �াথিমক অব�ায় আেছ।  
 

 
 
# 

িচিনর বাই-��াডা� ও এর �বহার 
 

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

�ঃনং 

অথ � 
বৎসর িচটা�ড় ��সমাড � �াগাছ  

    
পিরমান 
�মঃটন ��  

পিরমান 
�মঃটন ��  

পিরমান 
�মঃটন ��  

১ 

২০০৯-
১০ ৫০০.০০০  ৯,৭৫৭,৫৯৭.০০     ৬৯১.০০   ৯০,০৫০.০০  - - 

২ 

২০১০-
১১ ১৭৩৫.০৬০    ২৪,১৭৮,৬৯১.০০  ১,৯০৪.০০     ২২৮,৪৫২.০০  - - 

৩ 

২০১১-
১২ ৬০০০.০০০   ৪৫,৩৬৫,৩১৪.০০  ১,৬৬৬.৮০     ১৯৭,৩৫০.০০  - - 

৪ 

২০১২-
১৩ ৭৩৩৪.৩৪০   ৪২,০৩২,৭৯২.০০   ৭৬৪.০০      ১৬৪,০৯৯.০০  - - 

৫ 

২০১৩-
১৪ ৭৭৪৪.২৮০   ৪২,৫৮৭,৭৮৬.০০  ১,৪৪১.৫০      ৪৬১,৩৩১.০০  - - 

৬ 

২০১৪-
১৫ ৪০৬৫.৪০০ 

  
৩১,০৭৩,৬৮৯.০০  ২,৫১৫.০০     ৭৫৭,১১৭.০০  - - 

৭ 

২০১৫-
১৬ ৪৩৩৪.৭৪০  ৫৮,৮৫৬,৮৮৪.০০  ১,৩৩৫.০০     ৫৬৪,৯০৭.০০  - - 

৮ 

২০১৬-
১৭ ২৯৮০.৮০০ 

  
৪৯,৬৬৬,০৯৮.০০  ৩,৬৭৬.৪০  ১,৫৫৫,১২৯.০০   ৯৫৬.০১     ৬৩১,৯৪৯.০০  

৯ 

২০১৭-
১৮ ৫২৯৯.৫৮০  ৭৯,৭৮৫,২৭৮.০০  ২,৮৫১.০০   ১,২৪৪,০০৯.০০  ১,৬৪১.৬৫  ১,০৮৪,৩১২ 

১০ ২০১৮-১৯ ৩৯৪৯.৮৫০ ৫৫,৭১৯,৭১০.০০  - - - - 

  �মাটঃ   ৪৩৯,০২৩,৮৩৯   ৫,২৬২,৪৪৪.০০     ১,৭১৬,২৬১.০০  
 

# দ�  জনবল �তিরেত �হীত উে�াগ স�হ িকিক? 
িবগত ০৫ বৎসর �থেক ন�ন �কান জনবল িনেয়াজন করা হয়িন। কম �রত জনবল �তরীেত ত�গত ও �বহািরত ��িনং �দান চলমান আেছ। 
 

# িচিন কেলর সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসন সহ অ�� িকিক �েযাগ �িবধা রেয়েছ? 
 অ� িচিন কেলর কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� এক� িচিকৎসা �ক�, িবেনাদেনর জ� এক� �জনােরল �াব, ও এক� অিফসাস � �াব রেয়েছ। 
যাতায়াত �িবধার জ� �ই� জীপ (�রাতন) গািড় ও সড়ক, ��ন, �ীজ, কালভােটর িনম �ান /�মরামেতর �ব�া করা হয়। আবাসেনর জ� 



�ােচলার �মস ও �কায়াট �ার সহ কেলানী রেয়েছ। এছাড়া, কম �কত�া ও কম �চারীেদর স�ােনর জ� এক� উ� িব�ালয় ও �িমক কম �চারী, 
কম �কত�ােদর অথ �ায়েন এক� হােফিজয়া মা�াসা রেয়েছ। 
 

# িচিন কেলর িসিবএর সং�া ও তােদর সং�া কত? 
 

 অ� িচিন কেলর িসিবএর সং�া ০১ �, �েব �র িনব �াচন অ�যায়ী তােদর সং�া ১৮ (আঠােরা) জন।  
 ২০১৬ সাল হেত িনব �াচন হয়িন। 

 

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

�ঃনং অথ � বৎসর টাকার পিরমান 
১ ২০০৯-১০ ৩৯.৪৬ 
২ ২০১০-১১ ৫৯.২৩ 
৩ ২০১১-১২ ১৩৫.৬২ 
৪ ২০১২-১৩ ১৪২.১১ 
৫ ২০১৩-১৪ ১৩৭.৯৬ 
৬ ২০১৪-১৫ ১০৪.৩৯ 
৭ ২০১৫-১৬ ১৬৪.২৬ 
৮ ২০১৬-১৭ ২১৬.৪৯ 
৯ ২০১৭-১৮ ২৯৮.৯৩ 
১০ ২০১৮-১৯ ৫৪.৭৯ 

 সব �েমাট  ১৩৫৩.২৪ 
 

 
 

 
# 

 
িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 

 

িচিনকেলর য�পািতস�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ 
১। অ� �িত�ান� ১৯৮৪ সােল �থম িচিন উৎপাদন কায ��ম �� কের। 
২। �িত�ান�র উৎপাদন কায ��ম ��র পর �থেক �কান ন�ন য�পািত �াপন করা হয়িন। 
৩। এ,িব ও িস �সি�িফউ�ল�িল অতীব �রাতন যার �চরা য�াংশ�িল বাজাের পাওয়া �রহ। উে��  �য, এ �সি�িফউ�াল  
     �মিশন�েলা পিরদশ �েন এেস �মিশন ���তকারী �িত�ােনর �েকৗশলী মতামত �দান কেরন �য, �মিশন�েলা আ��াল �শষ,  
     ন�ল �মিশন �াপন করা অতীব জ�রী। 
৪। ২ নং িমল টারবাইেনর িগয়ার ব� খারাপ, পিরবত�ন অিতব জ�রী । 
৫। বয়িলং হাউেজর �ল �াকচার ও িবি�ং কলাম অতীব �িক�ণ �, পিরবত�ন জ�রী । 
৬। বয়িলং হাউেজর �ান এবং ইভােপােরটর স�েহর বিড ন�ন ভােব �তির করা �েয়াজন। 
৭। �মাি�ং হাউজ এবং সালফার হাউেজর আলাদা ইউিনট নাই যা ন�নভােব �তরী করা �েয়াজন। 
৮। সকল য�/য�াংশ�িল �ায় ৩৫ বছর ধের চলেছ, এর মে� অিধকাংশ �মিশেনর আ��াল �শষ পয �ােয়। 
৯। ১ ও ২ নং �কন কাটার মটর ��য়ার নাই। জ�রী িভি�েত �য় করা �েয়াজন। 
১০। টারেবা িফড �াে�র �কান ��য়ার নাই। জ�রী িভি�েত �য় করা �েয়াজন। 
১১। ১ ও ২ নং ইও� ��েনর লং �ােভল এবং �হােয়ে�ও িগয়ার ব�, �রল, প�াটফম � �বই �িক�ণ � অব�ায় আেছ 
১২।ওয়াক�শেপ আ�নক য�পািত �াপন করা �েয়াজন। 
১৩। িচিনকেল�িলর �মিশন/�মিশনারীজ স�হ �া�য়াল িসে�েম চলেছ যার অেটােমশন অতীব জ�রী। 
 

 পিরবহন শাখার  যানবাহন স�েহর বত�মান পিরি�িত 
 
�ঃ নং যানবাহন ধরন �মাট সং�া সচল সং�া অচল সং�া �মরামত �যা� 

সং�া 
মম�� 

1. �াক (িমিন �াক সহ) ৬ ০১ ০৪ ০১  
2. �া�র ৯১ ৫৩ ৩৪ ০৪  
3. ��ইলার ৩৩৯ ২৫৮ ৫৬ ২৫  
4. হালকাযান (িপক আপ সহ) ০৮ ০৪ ০৪ -  

 



 
 

 গেবষণা 

# িচিনকেল আ�িনক গেবষণাগার রেয়েছ িক? যিদ না থােক �স িবষেয় িকিক পদে�প �নয়া �যেত পাের। 
১। িডিজটাল �পালাির িমটার। �পাল িনণ �েয়র জ�। 
২। িডিজটাল িব� িব��াে�ািমটার। িব� িনণ �েয়র জ�। 
৩। িডিজটাল িপ এইচ িমটার। িপ এইচ িনণ �েয়র জ�। 
৪। িবওিড ইনিকউেবটর। িডজলভ অি�েজন িনণ �েয়র জ�। 
৫। মাফল ফােণ �স। এ�াস িনণ �েয়র জ�। 
৬। ��কেটা ফেটািমটার। কালার িনণ �েয়র জ�। 
৭। মাি� �ারািমটার। তাপমা�া, টারিবিডট ইত�ািদ িনণ �েয়র জ�। 
৮। মেয়�ার অ�ানালাইজার। মেয়�ার িনেণ �েয়র জ�। 

 িচিন নীিতমালা 

# বাংলােদশ িচিন সং�া� নীিতেত িক িক িবষয় অ�� �� কর �যেত পাের?  
 
 

ক) �দশীয় িশ� �র�ায় সরকার িচিনর দাম�ি� ��াব বাজার চািহদা অ�যায়ী, সমেয় সমেয় �হেনর ��ে� অ�া� িনত�   
�েয়াজনীয় পে�র সােথ �লনা বা িবেবচনায় আনেত হেব। 
খ) �বসরকাির খােতর িচিনর দাম �াস বা �ি�র ��ে� সরকাির অ�েমাদন বা�তা�লক করা �যেত পাের।  
 

গ) আখচাষীেদর পাওনা টাকা বা �য়�ত আেখর �� বাবদ টাকা রা�ীয় �কাষাগার �থেক বরাে�র অথবা    
    �দ�� ঋেণর মা�েম �ক�ীয়ভােব �দান িনি�ত করা �যেত পাের, যা পরবত�েত িচিন িব�য় ল� অথ �     
    �থেক সম�য় করা যােব।  
ঘ) �বসরকাির খােত আমদানীর ��ে� �দেশর আিথ �ক চািহদা িবেবচনা কের �কি�য় ভােব িনধ �ারণ কের �স  
   পিরমান চািহদা িচিন/র-�গার আমদানী �ব�া করা। �কান চািহদার আিতির� িচিন আমদানী �যন না করা  
   হয়। 

 
 

 
# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

পিরেবশ �র�া  
 

িচিন কেলর পিরেবশ �র�ায় িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়েছ? 
 

ক) িচিনকেলর �া�িতক পিরেবশ �র�ায় ইেতামে� বজ�� �শােধেনর িনিম� ই�িপ �াপন করা হেয়েছ। 
খ) িচিনকেলর সামািজক পিরেবশ �র�ায় �ল, মা�াসা, মসিজদ �জনােরল �াব রেয়েছ ও যাতায়ােতর জ�  
    রাস�াঘাট �তির করা হেয়েছ। 
গ) িচিনকেলর �াপনাস�হ সািব �ক িনরাপ�া �র�ার িনজ� িনরাপ�া জনবেলর মা�েম ও িনয়িমত টহেলর  
    �ব�া �হণ করা  হেয়েছ। 
ঘ) িচিনকল সহ এর আেশপােশ বসবাসরত জনগেনর অথ �ৈনিতক �র�ার জ� অিফস িবি�ং এর একপােশ     
   �াংিকং �িবধার িনি�ত করেন অ�ণী �াংেকর এক� শাখা �াপন করা হেয়েছ। 
 
 

 


