
িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
 

 িচিন কেলর নামঃ �মাবারকগ� �গার িমল� িলিমেটড। 

 অব�ানঃ িঝনাইদহ �জলার কালীগ� উপেজলায় ঢাকা-�লনা মহাসড়ক সংল�। 

 �িত�াকালঃ ১৯৬৫ ি�ঃ  

  িচিনকল �িত�ােনর এলাকার ছিবঃ 





 

 কল এলাকার �মাট আয়াতনঃ ১৮৯.৯১(একর) 
 

 �মাট চােষর জিমর পিরমানঃ ৪২০০০.০০ একর(িমল �জান এলাকায় আবাদেযা� জিমর পিরমান) 
 

 িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িক িক(িডলার মা�েম, ি� �সল,ব�া, �ােকট ইত�াদী ছিবসহ)◌ঃ ছিব সং��। 
 

       সংরি�ত খাতঃ-  
 (ক) �সনাবািহনী ও �নৗবািহনী। 
 (খ) �িলশ,িবিজিব,ফায়ার সািভ �স। 
 (গ) ি� �সল ।  

           িচিন িব�েয়র খাত(িডলার খাত স�হঃ- 
(ক) �হালেসল িডলার। 
(খ) থানা/�জলা িডলার। 
(গ) �য়ংি�য় িশ� �িত�ান। 
(ঘ) �� িশ� �িত�ান। 

আখচাষ,িচিন উৎপাদন ও িবপনন 
 

 িচিন কেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনা স�হ িক িক ?  
 

 ক) আিথ �ক সম�া কারেণ চাষীেদর আেখর �� সময়মত পিরেশাধ করেত না পারায় আখ চােষর উপর চাষীরা 
আ�হ হািরেয় �ফেলেছ।ফেল �রাপণ ল��মা�া িদন িদন কেম যাে�।  
 

 িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমান কেম যাওয়ার  কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া 
হেয়িছল ? আর িক িক করনীয় ?  
 

ক) িমলেজান এলাকার অিধকাংশ এলাকায় অিধকাংশ জিম �সেচর আওতায় আসায় এবং �ামা�েল �যাগােযাগ 
�ব�া উ�িত হওয়ায় চাষীরা িবিভ� ফসেলর িদেক �েক যাে�। ফেল আখ চাষ িদেন িদেন কেম যাওয়ায় আেখর 
উৎপাদন কম হে�। আখ ফসল এক� দীঘ � �ময়াদী ফসল। ফসল� �রাপেনর পর �ায় ১৪ মাস পয �� চাষীর জিমেত 
দ�ায়মান থােক। ফেল �� সমেয় ফসেলর টাকা পাওয়ার জ� �াি�ক চাষীরা দীঘ � �ময়াদী ফসল(আখ) চােষ িদন িদন 
আ�হ হারাে�ন এবং �� �ময়াদী ফসেলর িদেক �েক যাে�। ফেল আেখর উৎপাদন িদন িদন কেম যাে�। 
 খ) আখ উ� এবং মাঝারী উ� জিমর ফসল। অিধকাংশ চাষী বিণ �ত জিমেত অ� ফসল চাষ কের িন� জিমেত 
আখ চাষ করেছন। ফেল বষ �াকােল িন� জিমেত �ি�র পািন জেম থাকায় আেখর ফলন কম হেয় �মাট আখ উৎপাদন ও 
িচিন উৎপাদন উভয় কেম যাে�। 

গ) িবএসআরআই ক��ক বত�মান সমেয় শংকরািয়ত উ�ািবত জাত�িল উ�াবেনর ২-৩ বছেরর মে� জােতর 
িবিশ� Segrigation হেয় আেখর ফলন এবং িচিন আহরেণর হার কম হেয় আেখর ফলন ও িচিন উৎপাদন উভয় কেম 
যাে�। 
 ঘ) আথ � সামািজক অব�ার উ�িত ঘটায় �াম অ�েলর অিধক জিমর অিধকাংশ চাষীগণ িনেজরা চাষ আবাদ না 
কের �াি�ক চাষীেদর িনকট জিম লীজ �দান কের থােকন এবং লীজ �হনকারী �াি�ক চাষীগন দীঘ � �ময়াদী আখ  ফসল 
না কের �� �ময়াদী ফসেলর িদেক �েক পড়েছন। িবধায় আখ চাষ িদন িদন কেম উৎপাদন কেম যাে�।  
 ঙ) আখ চাষীরা তােদর উৎপািদত আেখর �� সরবরােহর পর যথা সমেয় না পাওয়ার কারেণ হতাশ হেয় চাষীরা 
িদন িদন আ�হ হরাে�ন। ফেল িমল �জান এলাকায় িদন িদন আেখর চাষ কম হেয় আখ উৎপাদন ও িচিন উৎপাদন কেম 
যাে�। 
 

উৎপাদন �ি�েত উে�াগ স�হঃ 
 ক) আখ চাষ �ি�র লে�� মাঠ প��ােয় কম �কত�া কম �চারীগন চাষীর সােথ �িতিনয়ত িনিবড় �যাগােযাগ র�া  ও 
খামার পিরদশ �ন উঠান �বঠক, দলীয় সভা, চাষী সে�লন ও খামার িদবস উদযাপন কের মােঠ িবিভ� কলা �কৗশল �েয়াগ 
�দশ �ন �ব �ক আখ চােষ আ�হ �ি�র জ� �ব�া �নয়া হেয়েছ। এলাকার গ� মা� �ি�বগ � সহ সামািজক ও রাজৈনিতক 
�ি�েদর সােথ �যাগােযাগ কের আখ চাষ �ি�র সহেযািগতা কামনা করা হেয়েছ। 



খ) িমল ও িবএসআরআই এর উে�েগ এলাকায় আখ চাষীেদর উ�ত কলােকৗশল �েয়ােগ আখ চােষর উ�ু� 
করার জ� একািধক �িশ�েণর �ব�া �নয়া হেয়েছ। 

গ)  িশ�া�লক �মেনর মা�েম আখ চাষীেদর আখ চােষ আ�হ �ি�র �ব�া �নওয়া হেয়েছ। 
ঘ) আখ চাষ �ি�র জ� �জান এলাকার হােট,বাজাের সহ জন ����ণ � �ােন �পা�ার, িলফেলট িবতরণ করা 

হেয়েছ। 
 ঙ) চাষীেদর দীঘ � িদেনর দাবীর ��ি�েত ও আখ চাষ �ি�র লে�� সনাতন ওজন য� পিরবত�ন কের সকল 

�কে�র িডিজটাল ওজন য� �াপন করা হেয়েছ এবং �গেজট �নয়ন ও �িজ� িবতরণ প�িত স�� পিরবত�ন কের ই-
�গেজট ও ই-�িজ� প�িত চা� করা হেয়েছ। সনাতন প�িত পিরবত�ন কের �মাবাইল �ংিকং এর মা�েম চাষীেদর আেখর 
�� �দান প�িতও চা� করা হেয়েছ।  

 

আর িক িক করনীয়ঃ 
ক)  আখ চােষ আেরা উৎসাহ �ি�র জ� চাষীেদর সরবরাহ�ত আেখর �� ৩/৪ িদেনর মে� পিরেশাধ করার 

�ব�া িনেত হেব। 
খ) আগাম আখ চাষ �ি�র �ােথ � চাষীেদর উৎসাহ �দয়ার জ� সরকারী পয �ায় চাষীেদর ভ��িক �থা চা� করা 

�েয়াজন। 
গ) সরকারী ভােব িমলেজান এলাকায় �পেজান গঠন করা �যেত পাের। 
 

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

ক) আখ চাষ �ি�র লে�� মাঠ প��ােয় কম �কত�া কম �চারীগন চাষীর সােথ �িতিনয়ত িনিবড় �যাগােযাগ র�া  ও 
খামার পিরদশ �ন উঠান �বঠক, দলীয় সভা, চাষী সে�লন ও খামার িদবস উদযাপন কের মােঠ িবিভ� কলা 
�কৗশল �েয়াগ �দশ �ন �ব �ক আখ চােষ আ�হ �ি�র জ� �ব�া �নয়া হেয়েছ। এলাকার গ� মা� �ি�বগ � সহ 
সামািজক ও রাজৈনিতক �ি�েদর সােথ �যাগােযাগ কের আখ চাষ �ি�র সহেযািগতা কামনা করা হেয়েছ। 
 

খ) িমল ও িবএসআরআই এর উে�েগ এলাকায় আখ চাষীেদর উ�ত কলােকৗশল �েয়ােগ আখ চােষর উ�ু� 
করার জ� একািধক �িশ�েনর �ব�া �নয়া হেয়েছ। 
গ) িশ�া�লক �মেনর মা�েম আখ চাষীেদর আখ চােষ আ�হ �ি�র �ব�া �নওয়া হেয়েছ। 
ঘ) আখ চাষ �ি�র জ� �জান এলাকার হােট,বাজাের সহ জন �র���ণ � �ােন �পা�ার, িলফেলট িবতরণ করা 
হেয়েছ। 
 

ঙ) চাষীেদর দীঘ � িদেনর দাবীর ��ি�েত ও আখ চাষ �ি�র লে�� সনাতন ওজন য� পিরবত�ন কের সকল 
�কে�র িডিজটাল ওজন য� �াপন করা হেয়েছ এবং �গেজট �নয়ন ও �িজ� িবতরণ প�িত স�� পিরবত�ন 
কের ই-�গেজট ও ই-�িজ� প�িত চা� করা হেয়েছ। সনাতন প�িত পিরবত�ন কের �মাবাইল �ংিকং এর মা�েম 
চাষীেদর আেখর �� �দান প�িতও  চা� করা হেয়েছ।  
 

আর িক িক �ব�া �হন করা �যেত পাের ? 
 

ক) আখ চােষ উৎসহ �ি� করার জ� চাষীেদর সরবরাহ�ত আেখর �� � িদেনর মে� পিরেশাধ করার �ব�া 
িনেত হেব। 
খ) আগাম আখ চাষ�ি�র �ােথ � চাষীেদর উৎসাহ �দয়ার জ� সরকারী পয �ায় চাষীেদর ভ��িক �থা চা� করা 
�েয়াজন। 
গ) সরকারী ভােব িমলেজান এলাকায় �পেজান গঠন করা �যেত পাের। 

 

 ই� ��ত হেত িচিনকল স�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর ?  এ িবষেয় িচিনকেলর প� হেত িক 
ধরেনর পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিবসহ)◌ঃ   

 

ই�  ��ত হেত �যাগােযােগর জ� �িতবছর ক�চা পাকা রা�া হেয় থােক। বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� 
করেপােরশন এর িনয়�নাধীন �গার িমলস �জান এলাকাধীন ই�  �ত পিরবহেনর �িবধােথ � িমলস ক��প� 
িনয়ম-নীিত অ�সরণ �ব �ক ��স �ট�ার এর মা�েম �ক� অ�দান (�লধন) এবং প� ও �সবা সহায়তা (আবত�ন 
অ�দান) এর অথ �ায়েন রা�া,ঘাট, �ীজ,কালভাট � িনম �াণ/ সং�ােরর �ক� �হণ,বাছাই অ�েমাদন ও বাস�বায়ন 
করা হেয় থােক।  

                                                                     



 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) ? ◌ঃ 
 

 আ�িনক প�িতেত ওজনঃ 
 

ই� সং�হ �ক� স�েহ সনাতন ওজন যে�র মা�েম চাষীেদর আেখর ওজন �নওয়া হেতা উ� প�িতেত 
ওজেনর �াপাের চাষীেদর আ�া ও ��তা কম িছেলা। পরবত� ২০১৫-১৬ মাড়াই �মৗ�ম �থেক চাষীেদর �ােথ �র কথা 
িবেবচনা কের �মকািনক�াল য� �ক �রেখ িডিজটাল ওজন যে� �পা�র করা হেয়েছ। যার ��ি�েত চাষীরা মিনটের 
�চে�  ওজন িরিডং �দেখ আেখর ওজন িনি�ত কের �নন।  
 

�লািডং িসে�মঃ  
 

 �িত� আখ �য় �কে� ��তার িভি�েত ��স �ট�ােরর মা�েম �কাদার িনেয়াগ করা হয় এবং িসিডউেল বিণ �ত 

শত� অ�যায়ী �লবার িনেয়াগ কের আেখর �বাঝাই কাজ স�� করা হয়। �িত� �কে� আখ �য় কম ��চী �মাতােবক 

�িতিদন সকাল ৮.০০ ঘ�কা হেত িবকাল ৪.০০ ঘ�কা পয �� আখ �য় করা হয়। আখ �য়কালীন সমেয় �কে� �য়�ত 

আখ �লািডং �িমক �ারা �লািডং স�� কের িমেলর িনজ� পিরবহেন (�াকটর, �িল ও �াক) এর মা�েম �� সমেয়র 

মে� মাড়াইেয়র জ� িমেল সরবরাহ করা হয়। (ছিব সং��)◌ঃ 
 

 �� সমেয়র আগমেনর পদ� � প স�হঃ 

�য়�ত আখ ২৪ ঘ�ার মে� মাড়াইেয়র জ� িমেল িনেয় আসা হয়।  
এ কায ��ম ��ভােব স�� করার জ� মিনটিরং �সল সাব ��িণক তদারকী কেরন যােত সেতজ আখ িমেল 
সরবরাহ করা স�ব হয়। 
 

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

 �বসরকারী িচিনকল স�েহর ��ে� িচিনর �� সরকারী িচিনকেলর িচিনর �� অেপ�া কম। তাছাড়া �বসরকারী 

িচিনকল স�েহর ��ে� �ভা�া পয �ায় িবপণেনর ��ব�া থাকেলও সরকারী িচিনকেলর ��ে� িডলার �ব�ায় িচিন 

িব�য় হওয়ায় এখােত িচিন িবপণেনর সম�া হয়। সরকারী িচিনকেলর �ায় �বসরকারী িচিনকল �েলায় একই �� ি�র 

করা হেল এবং �ভা�া পয �ােয় সহেজ সরকারী িচিন িবপণেনর �ব�া �হণ করা �যেত পাের।  
 

 িচিনকেলর অধীন চাষেযা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� িক িক উে�াগ �হণ করা 

হেয়েছ তার সাফ�সহ িব�ািরত িববরণঃ  
 

 িচিনকেলর অধীন সকল চাষেযা� জিম চােষর আওতায় আনা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ � বছের তার সাফ� িনে� 

�দ� হেলাঃ 
 

 (ক) ৩০.০০ একর জিমেত আখ চাষ করা হেয়েছ। 
  

(খ) জলাশেয় মাছচাষ করা হেয়েছ। আয়- ১.০০.০০০.০০ টাকা। 
 
(গ) িবিভ� �কার সব�ী চাষ। আয়- ৫০.০০.০০০.০০ টাকা। 

 
 (ঘ) িবিভ� �কার ফল হেত আয়- ১.০০.০০০.০০ টাকা।◌ঃ 
 

  
 



িচিনর বাইে�াডা� ও এর �বহারঃ 
 িক িক বাইেপার্ডা� উৎপ� হয় ? িবগত ১০ বছের উৎপ� বাইে�াডা� উৎপে�র পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ 

কত ? 
 

�গার িমেলর উৎপািদত বাইে�াডা� স�হ িন��পঃ 
 

                       (ক) �মালােসস  
                       (খ) �াগাছ 
                       (গ) িফ�ার �কক । 
 

 িবগত ১০ বছের বাইে�াডা� উৎপাদেনর পিরমাণ িন��পঃ 
�মৗ�ম �মালােসস  (�মঃ টন) িফ�ার �কক (�মঃ টন) �াগাস ( �মঃ টন) 

২০১৭-১৮ ৪৭৩০.০০ ৩৩৭৯.০০ ৩৯৪৭৪.০০ 

২০১৬-১৭ ৩২১০.০০ ২৩২০.০০ ২৭২২৩.০০ 

২০১৫-১৬ ২৮০৯.০০ ১৯৭৫.০০ ২৩৭৭১.০০ 

২০১৪-১৫ ৪৫৮৬.০০ ৩২৫২.০০ ৩৯২৮৮.০০ 

২০১৩-১৪ ৬২০১.০০ ৪৪২৮.০০ ৫৩৯৪৪.৬৭ 

২০১২-১৩ ৫৩৮৮.০০ ৩৭৪৯.০০ ৪৬৪৬৫.০০ 

২০১১-১২ ৩১৪৫.০০ ২৬৬০.০০ ৩৩৪৯৫.০০ 

২০১০-১১ ৫৭৮৭.০০ ৪০০০.০০ ৪৭০৬০.০০ 

২০০৯-১০ ৩২৩০.০০ ২২২৫.০০ ২৬৮৭৯.০০ 

      ২০০৮-০৯ ৩০৮০.০০ ২২৫০.০০ ২৪৫৬১.০০ 
 

 দ� জনবল �তরীেত �হীত উেদাগ স�হ িক িক  
 

 (ক) ��ু কম �পিরেবশ �ি�। 
 (খ) ����ণ � �ােন দ� জন বল িনেয়াজন। 
 (গ) িমল পয �ােয় বা বাইেরর �িত�ােন �িশ�ণ�লক কম ��চী �হণ।  
           

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

 

 িমেলর িনজ� িচিকৎসা �ক� রেয়েছ। �সখােন একজন �রিজ�াড � িচিকৎসক �ারা সকল কম �কত�া-কম �চারী ও 
�িমকেদর সাধারণ িচিকৎসা �দান করা হয়। িবিধ �মাতােবক কম �কত�া-কম �চারী ও �িমকরা িচিকৎসা ভাতা,নববষ � ভাতা, 
উৎসব ভাতা �পেয় থােকন। মাঠপয �ােয় কম �রত কম �কত�া ও কম �চারীেদর ��ে� ই� স�সারণ �ি� ও সং�হসহ অ�া� 
কায ��েমর জ� যথা�েম �মাটর সাইেকল ও বাইসাইেকল �েয়র জ� আিথ �ক ঋণ �দান করা হয়। যা মািসক িভি�েত 
কত�ন �যা�। িমেলর িনজ� আবািসক এলাকায় ধারন �মতা অ�সাের মািসক বািড়ভাড়া কত�ন সােপে�  কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর ��ড অ�যায়ী বাস�ােনর �ব�া রেয়েছ। তাছাড়া �েযাজ� কম �চারী ও �িমকেদর নাইট শীফট ভাতা ও 
�পাশাক পির�দ �দান করা হয়।  
 

 িচিনকেলর িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সং�া কত ? 
 
 িসিবএ’র সং�া ০১ � এবং এর সদ� সং�া ১৩ জন। 

 

 
 



িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 
 

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

�মাবারকগ� �গার িমেলর য�পািতস�েহর বত�মান অব�াঃ �াধারনত এক� িচিনকেলর আ��াল ২০ বছর ধরা 
হয়। ১৯৬৭-৬৮ সােল �ািপত �মাবারকগ� �গার িমল� কারখানার অিধকাংশ য�পািতর আ��াল �শষ হেয় �গেছ। 
য�পািত স�হ জরাজীণ � হওয়ার কারেণ �িত বছর উ� �েয় �মরামত ও র�ণােব�ণ কের অত�� �িক�ণ � ও সংকটময় 
অব�ায় �মৗ�ম অিতবািহত করেত হে�। ফেল �মৗ�েম িবিভ� য�পািতর ��কডাউেনর কারেন মাড়াই কায ��ম িবি�ত 
হে�। িনে� অ� কারখানার ����ণ � িক� য�পািতর বত�মান অব�া �েল ধরা হেলাঃ  

 

(ক) পাওয়ার টারবাইনঃ 
িমল �িত�াকািলন সমেয় �ািপত �িত� ১ �মঘাওয়াট িব��ৎ উৎপাদন �মতা স��  ২ � পাওয়ার টারবাইন 

এক সােথ চািলেয় িমল চালােত হয়, যার আ��াল �শষ হেয় �গেছ। বত�মােন কম ইিফিসেয়ি�েত চলেছ এবং এর �ীম 
কনজা�শন �বশী হওয়ায় �ালািন খরচ অেনক �বশী। 
 

(খ) িমল টারবাইনঃ 
িমল �িত�াকািলন সমেয় �ািপত ২ � এবং ১৯৮৮-৮৯ সােল �ািপত ১ � �মাট ৩� িমল টারবাইন একসােথ  

চািলেয় িমল চালােত হয়, যার আ��াল �শষ হেয় �গেছ। বত�মােন অত�� �িক�ণ � ও সংকটময় অব�ায় িমল টারবাইন 
চলেছ। িমল টারবাইেনর ��র কারেন িবগত কেয়ক বছর যাবত িমেলর মাড়াই কায ��ম মারা�কভােব িবি�ত হে�।   
 

(গ) বয়লারঃ  
অ� িমেল িমল �িত�াকািলন সমেয় �ািপত �িত� ঘ�ায় ১৬ �ম.টন �ীম উৎপাদন �মতার ৩� বয়লার এবং 

১৯৮৮-৮৯ সােল �ািপত ঘ�ায় ৩০ �ম.টন �ীম উৎপাদন �মতার ১� বয়লার আেছ। সব�েলা বয়লােরর আ��াল �শষ 
হেয় �গেলও �িত বছর �মরামত ও র�ণােব�ণ কের চালােনা হে�। এর মে� ১৬ �ম.টন �মতার ৩� বয়লার 
�মরামেতর অেযা� হেয় পেড়েছ। �মৗ�েম �ায়শ বয়লােরর সম�ার কারেন মাড়াই িবি�ত হয়। বয়লার�িল �রাতন 
মেডেলর হওয়ায় �ালাণী খরচ অেনক �বশী। ফেল �িত বছর িমল �ালািন সংকেটর স�ুিখন হে�। 
 

(ঘ) ডরঃ 
অ� িমেল ১৮০ �ম.টন রস ধারন �মতার �রাতন মেডেলর  ১� ডর (�ািরফায়ার) রেয়েছ। অ�িনক �ািরফায়ার 

এর �লনায় যার িরেটনশন টাইম �বশী এবং �সটিলং �রট কম, ফেল �েসস লস �বশী হয়।  
 

(ঙ) ি��ালাইজারঃ 
অ� িমেলর �িত�াকািলন সমেয় �ািপত ৭� এবং ১৯৮৮-৮৯ সােল �ািপত ২� �মাট ৯� ি��ালাইজােরর 

আ��াল �শষ হেয় �গেছ। িবিভ� সমেয় ওয়াম �, ওয়াম � �ইল, িগয়ারব�, �মইন �াফট, কি�শিনং কেয়ল বারবার 
পিরবত�ন ও �মরামত কের িক�ালাইজার�িল চালােলও বত�মােন সে�াষজনক ইিফিসেয়ি�েত চালােনা যাে� না। ফেল 
িরকভারীর উপর িব�প �ভাব পড়েছ।  
 

(চ) �সি�িফউ�াল �মিশনঃ  
�িত�াকািলন সমেয় �ািপত ৪� এ-�সি�িফউ�াল �মিশন (যার মে� বত�মােন ৩� চা�) এবং ৩ � 

কি�িনউয়াস িস-�সি�িফউ�াল �মিশন রেয়েছ। �সি�িফউ�াল �মিশন�িল অত�� �রাতন, জরাজীণ � হওয়ায় বারবার 
�মরামত কের অত�� �িক�ণ � অব�ায় চালােনা হেলও �ণগত মানস�� িচিন উৎপাদন স�ব হয় না এবং িচিন আহরন 
হােরর উপর িব�প �ভাব পেড়। �রাতন মেডেলর এ-�সি�িফউ�াল �মিশন হওয়ায় বাজাের উহার ��য়ার পাট �স পাওয়া 
যাে� না িবধায় এ-�সি�িফউ�াল �মিশন ৩�ও চা� রাখা ��হ হেয পেড়েছ।  
 

(ছ) �িত�াকািলন সমেয় �ািপত একমা� ১৮৫ �কিভএ �মতা স�� িডেজল �জনােরটর� বারবার �মরামত ও 
র�ণােব�ণ কের চালােনা হেলও বত�মােন এর য�াংশ বাজাের না পাওয়ায় �মরামত অেযা� হেয় পেড়েছ।   
 



 
 

 গেবষণা  
 
 

 িচিনকেল আ�িনক গেবষনাগার রেয়েছ িক? যিদ না থােক �স িবষেয় িক িক পদে�প �নয়া �যেত পাের তা 
�িনিদ ��ভােব উপ�াপন ক�ন । 

 
িচিনকেল আ�িনক গেবষনাগার �নই। তেব িব�মান �াবেরটরীেত আলাদা �কিম� িনেয়াজন কের এবং �ব 

এনািল� ও �রকড � �কিম� এর �� পেদ িবএসিস পাশ জনবল িনেয়াজন কের তােদরেক িবএস�আই ও সাই� 
�বেরটরীেত আ�িনক �বেরটরীজ ই�েয়পেম� �বহােরর উপর �িশ�েণর �ব�া �নয়া �যেত পাের। এবং পয �ায়�েম 
লাবেরটরীেত িচিন কেলর জ� �েয়াজনীয় আ�িনক ই�েয়পেম� �য় কের িব�মান �াবেরটরীেক আ�িনকায়ন করা 
�যেত পাের। করেপােরশেন �েব �র �ায় িরসাস � এ� িডভলপেম� �সল �খালা �েয়াজন।   
 

 �বসরকারী িচিনকল স�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকারী িচিনকল স�হ িক িক �িবধা পাে� 
তার �লনা�লক বণ �না 

 

�বসরকারী িচিনকল স�েহর অবাধ আমদানী �িবধা আেছ। পাশাপািশ �ভা�ােদর মােঝ �লনা�লক কমদােম 
�প�েছ �দয় প�া�ের সরকারী িচিনকল স�হ ঋণ �িবধা,�িড় আেখ ও এস�িপেত ভ��িক �িবধা পাে�।    
 

পিরেবশ �র�া  
 

 িচিনকেলর পিরেবশ �র�ায় িক িক উে�াগ �হন কর হেয়েছ  ? 
 

তরল বজ�� পিরেশাধেনর জ� ১৪ � িচিনকেল পয �ায়�েম ই�িপ �াপেনর িনিমে� একেনক সভায় অ�েমাদন 
িদেয়েছ। ম�বত�কািলন সমেয়র জ� অ� িমেলর তরল বজ�� �সিমপাকা ��েনর মা�েম িমেলর পরী�া�লক খামােরর 
জিমেত �নয়া হয়। খামােরর জিমেত পয �ায়�েম ৬ � �ল�ন খনন করা হেয়েছ। তরল বেজ��র সােথ কিল�ন িমি�ত কের 
�ল�েন পাঠােনা হয়। �ল�েন বেজ��র অপ�� িথিতেয় যায় এবং পিরেশেষ িব�� পািন �িষ কােজ �বহার হয়।  

 


