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বাংলােদশ িচিন ও খাদ�িশ� করেপােরশেনর িনয়�াণাধীন িচিনকল�েলা একসময় �লাকসােন থাকেলও আজ ঘুের দাঁড়ােনার

জন� অিবরাম �চ�া চািলেয় যাে�। এে�ে� �িত�ানিটর বত�মান �চয়ারম�ান সনৎ কুমার সাহার ভূিমকা উেল�খ করার মেতা।

�চয়ারম�ান িহেসেব দািয়� �হণ করার পর িতিন �িত�ােনর �লাকসান কািটেয় লাভজনক করার জন� নানািবধ কম�সূিচ হােত

িনেয়েছন। কম�সূিচর অংশ িহেসেব সনৎ কুমার সাহা আখ চাষ এবং উৎপািদত আখ িচিনকল�েলায় সরবরাহ করা হেব শেত�

িচিনকল খামার�েলা িলজ �দােনর ব�ব�া কেরেছন। িতিন ৫িট িচিনকল যথা রাজশাহী, িজলবাংলা, জয়পুরহা্ ট এবং

�মাবারকগ� িচিনকেলর পরী�ামূলক খামার ১৭৪.৪৭ একর িলেজর ব�ব�া কেরন। িবগত বছর�েলােত পরী�ামূলক খামার

�লাকসান করেলও িলজ �দােনর ফেল এ বছর �কােনা �কার খরচ ছাড়াই পরী�ামূলক খামােরর িনট লাভ হেব ৫২ লাখ

টাকা। �চয়ারম�ান সনৎ কুমার সাহা ঠাকুরগাঁও, �সতাবগ�, নথ�েব�ল �ক� অ�া� �কা�ািন �মাট ২৯৮৩ একর কৃিষ খামার

(ফেলর বাগান এবং পুকুরসহ) িলজ �দােনর ব�ব�া কেরন। এেত �কােনা �কার খরচ ছাড়াই লাভ হেব �ায় ৬ �কািট ৬০

লাখ টাকা। এ ছাড়া ২০১৯ সােলর জানুয়াির �থেক িডেস�র পয�� ৫৪ হাজার �মি�ক টন িচটা�ড় ৫৩ দশিমক ৭৮ �কািট

টাকায় িবি� করা হয়। �সখােন বত�মান �চয়ারম�ান দািয়� িনেয় িচটা�ড় িব�েয় পিরবত�ন আেনন। ২০২০ সােলর জানুয়াির

�থেক আগ� পয�� ৫০ হাজার �মি�ক টন িচটা�ড় ৮৫ দশিমক ৮৬ �কািট টাকায় িব�য় করা হয়। িবে�ষণ কের �দখা যায়,

২০১৯ সােল টন�িত িচটা�ড় ৯৯৮৩ টাকা দের িবি� করা হেলও এ বছেরর আগ� পয�� টন�িত ১৭ হাজার ২০১ টাকা

দের িচটা�ড় িব�য় কার হেয়েছ। পূেব� িব�য় �িতিনিধর মাধ�েম প�ােকট িচিন িব�য় কের িব�য় �িতিনিধর �বতন, গািড়র

�াইভােরর �বতন ও অন�ান� খরচ বাবদ মােস �ায় ১০ লাখ টাকা খরচ হেতা। বত�মােন প�ােকট িচিন িব�য় অব�াহত থাকায়

িব�য় �িতিনিধ এবং �ালািন বাবদ খরচ হে� না। সা�য় হেয়েছ �মণ িবল। আপ�ায়ন িবল �নই বলেলই চেল। য�ত� গািড়

ব�ব�ত হে� না। �মাটকথা সবিমিলেয় বাংলােদশ িচিন ও খাদ�িশ� করেপােরশন এিগেয় চেলেছ যেথ� িনয়মতাি�কতার

মধ� িদেয়।
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