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আপেডট : ১ নেভ�র, ২০২০ ০০:১৪

সহায়ক পণ� উৎপাদেন লােভ িফরেব িচিনিশ�

িচিন ও খাদ� িশ� করেপােরশেনর �চয়ারম�ান সনৎ কুমার সাহা ছিব : ম�ু�ল করীম

আেখর খামার�েলােত অিতির� উৎপাদন খরচ, কম মূেল� িচটা�ড় িবি�, িচিন িবি�েত অিনয়ম, কারখানার আধুিনকায়ন না

হওয়া ও উ� ফলনশীল আেখর বীজ ব�বহার না করাসহ নানা সমস�ায় িচিনিশ� অেনক িপিছেয় পেড়েছ। একই সে� বছেরর পর

বছর বড় অে�র �লাকসান িদেয় আসেছ। আর এ সমস�া�েলা দীঘ�িদেনও সমাধান না হওয়ার �পছেন দূরদশ�ী পিরক�নার অভাব,

অব�ব�াপনা, িসি�েকটই মূলত দায়ী।

িচিন ও খাদ� িশ� করেপােরশেনর �চয়ারম�ান সনৎ কুমার সাহা একা� �া�াৎকাের কােলর ক�েক এসব কথা বেলন। তাঁর মেত,

�ধু িচিন উৎপাদন কের এ িশ�েক িটিকেয় রাখা যােব না। িচিনর সে� বাই �ডা� (সহায়ক পণ�) �তির কের �স�েলা বাজারজাত

করেত পারেল িশ� খাতিট লােভ িফের আসেব। এ জন� একিট পিরক�না �নওয়া হেয়েছ। এর অধীেন এরই মেধ� িবেদিশ �িট

�িত�ান িবিনেয়ােগ আ�হ �দিখেয়েছ বেলও িতিন জানান।

এ ছাড়া �লাকসািন কৃিষ খামার�েলােত িনেজরা উৎপাদন না কের িলজ �দওয়ার িস�া�ই বা�াবস�ত বেল মেন করেছন িতিন।

মেনােযাগ িদেত হেব িমেলর আধুিনকায়েনও। এসব উেদ�াগ িচিন �তির খরচ �যমন কমােব �তমিন িচিনর মান আেরা ভােলা করেব

বেল জানান সদ� িনযু� এই �চয়ারম�ান।

িতিন বেলন, ‘আিম �বিশ িদন হয়িন করেপােরশেন এেসিছ। এর মেধ� �য কয়িট পদে�প �নওয়া হেয়েছ তােত আমােদর কেয়কিট

খােত বড় অে�র মুনাফা হেয়েছ। অথচ এসব খােত আেগ বড় অে�র �লাকসান হেতা। এর মেধ� অন�তম হেলা �মালােসস বা

িচটা�ড় িবি�। গত বছরও (২০১৯ সাল) িচটা�ড় িবি� করা হেয়েছ �িতটন মা� ৯ হাজার ৯৮৩ টাকা দের। ওই সময় উৎপাদন

�দখােনা হেয়িছল ৫৪ হাজার �মি�ক টন। �স িহেসেব করেপােরশেনর আয় হেয়িছল ৫৩ �কািট ৭৮ লাখ টাকা। অথচ মােক�েট

িচটা�ড় িবি� করা যায় �িত টন ১৭ হাজার টাকার ওপের।’
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তার �মাণ হেলা, চলিত বছর অে�াবর পয��ই আমরা ৫৮ হাজার টন িচটা�ড় িবি� কেরিছ। এসব িবি� হেয়েছ �িতটন ১৭

হাজার ৭৩৪ টাকা দের। �স িহেসেব জানুয়াির �থেক অে�াবর পয�� আমােদর এই খােত আয় হেয়েছ ১০২ �কািট ৮৬ লাখ টাকা।

িডেস�র পয�� তা ১২০ �কািট টাকা হেব বেল আশা করিছ। অথ�াৎ ি��েণরও �বিশ।

িতিন বেলন, করেপােরশেনর চারিট কৃিষ খামার ও ১৪িট িচিনকেলর অধীেন পরী�ামূলক খামােরর আওতায় �মাট আবাদেযাগ�

জিমর পিরমাণ ১৩ হাজার ৫৩৪ একর। এর মেধ� সােড় ছয় হাজার একর জিমেত পালা�েম আখ চাষ করা হয়। এ ছাড়া পুকুর,

ফলবাগান ইত�ািদও রেয়েছ। িনজ� ব�ব�াপনায় আখ চাষ কের অেনক খামােরই �লাকসান হে�। এই �লাকসােনর অন�তম কারণ

হেলা অিতির� উৎপাদন খরচ, দ� জনবেলর অভাব, �িমকেদর অিতির� মজুির ও আধুিনক য�পািতর অভাব। তাই �লাকসান

কিমেয় পয�ায়�েম লাভজনক করেত �ায় িতন হাজার একর জিম (পুকুর ও ফলবাগানসহ) িলজ �দওয়ার পিরক�না �নওয়া হয়।

এর মেধ� এক হাজার ৫৯১ একর জিম এরই মেধ� িলজ �দওয়া হেয়েছ। এই খাত �থেক করেপােরশেনর আয় হেয়েছ �ই �কািট

৪৫ লাখ টাকা। আেগর বছর (২০১৯-২০) িলজ �দওয়া হেয়িছল এক হাজার ৮১ একর জিম। তার �থেক আয় হেয়িছল এক �কািট

৪২ লাখ টাকা।

এ ছাড়া পরী�ামূলক খামােরর অধীন আেরা ১৭৫ একর জিম িনজ� ত�াবধােন �ায়াল স�� করার শেত� িলজ িদেয় ৩০ লাখ

৯১ হাজার টাকা পাওয়া �গেছ। িলজ �দওয়ার কারেণ আমােদর �িমক খরচও সা�য় হেয়েছ। এ ��ে� আেরা সাত �কািট টাকার

ওপের �িমক খরচ সা�য় হেয়েছ। ব�ি� উেদ�ােগ উৎপািদত আখ কৃষকরা সােড় িতন টাকা �কিজ িবি� কেরও লাভবান হে�ন।

আমােদর �িত �কিজ উৎপাদন খরচ ছয় টাকা ৬৫ পয়সা।

আেখর উৎপাদন খরচ �বিশ হওয়ায় অেনক খামার বছেরর পর বছর �লাকসান �নেছ। আখ িবি� �থেক উৎপাদন খরচ উঠেছ না।

�যমন রংপুর সুগারিমল চার বছর ধের গেড় �দড় �কািট টাকা �লাকসান �নেছ। �লাকসােন রেয়েছ �সতাবগ� কারখানার খামারও।

এই �লাকসােনর অন�তম কারণ িসি�েকশন। একিদেক দ� জনবেলর অভাব অন�িদেক অদ� �লােকর আিধক�, অিতির� মজুির,

আধুিনক য�পািত না আনা ইত�ািদ কারেণ উৎপাদন খরচ �বিশ হে�।

�দশীয় িচিন �িতেযািগতায় বাজাের িপিছেয় পড়ার কারণ িহেসেব িতিন বেলন, ‘আমােদর িচিনই �কৃত িচিন। আখ �থেক হয়, এর

�িতকর িদক �নই। অথচ বাজােরর িরফাইন করা সাদা িচিনেত অেনক �িতকর উপাদন রেয়েছ। �স জন� �সনাবািহনীসহ িবিভ�

সং�া আমােদর িচিন পরী�া কের িকনেছ। তার পরও আমােদর িচিন �লাকসােন রেয়েছ। এর কারণ হেলা, আমােদর �িত �কিজ

িচিন উৎপাদন করেত এখন খরচ পেড় ৯৩ টাকা �থেক িমল �ভেদ ১৮৬ টাকা পয��। িবিভ� ব�াংেক আমােদর সােড় সাত হাজার

�কািট টাকা ঋণ রেয়েছ। �স ঋেণর সুদ উৎপাদন খরেচর সে� �যাগ করেল �িত �কিজ িচিন উৎপাদন খরচ দাঁড়ােব ১৩১ টাকা

�থেক ৩১১ টাকা পয��। িবপরীেত সরকার িব�য় মূল� িনধ�ারণ কের িদেয়েছ িমল �ভেদ ৫২ �থেক সােড় ৫৭ টাকা পয��। আর

ব�ি� খােত সাদা িচিন আমদািন খরচ পেড় ৩০ �থেক ৩৫ টাকা। িরফাইন কের তারা �য দােম িবি� কের তােত িবে�তােদর

লাভ থােক �বিশ। ফেল িবে�তারা সাদা িচিনই �বিশ িবি� কের।’

িতিন বেলন, ‘উৎপাদন খরচ �বিশ হওয়ার �পছেন অেনক কারণ রেয়েছ। এর মেধ� একিট হেলা আেখর উৎপাদন খরচ �বিশ। এ

ছাড়া আমােদর উৎপািদত আখ�েলার জাত ভােলা না হওয়ায় িচিন পাওয়া যায় কম। উ�ত জােতর আখ চাষ কের বেল িবেদেশ

একই পিরমাণ জিমেত কম খরেচ �বিশ আখ পায় এবং তা �থেক িচিনও �বিশ হয়।’

এখন �িত �হ�র জিমেত আমােদর �দশীয় জােতর আখ উৎপাদন হয় ৮ �থেক ১৫ �মি�ক টন। উ� ফলনশীল আখ চাষ কের

পাওয়া যায় �হ�র�িত ৩০ �থেক ৪০ টন। িচিন উৎপাদেনও তারতম� রেয়েছ। উ� ফলনশীল ১০০ টন আখ মাড়াই কের িচিন

পাওয়া যায় ১২ টন। আর আমরা এখন পাি� ৫ �থেক ৬ টন।

এ ছাড়া কারখানার আধুিনকায়ন না হওয়াও উৎপাদন খরচ �বিশ হওয়ার অন�তম কারণ। কারখানায় এখন �য �মিশন ব�বহার

হে� তা ৪০ �থেক ৭০ বছেরর পুরেনা এবং ম�ানুয়াল। অথচ অেনক আধুিনক �মিশনপ� �বিরেয়েছ। অেনক �ত কম জনবল

িদেয় উৎপাদন করা যায়। �সটা আমরা করেত পািরিন। আমােদর �কােনা িরফাইনাির �নই। দূরদশ�ী পিরক�না ও আ�িরকতার

অভাব িছল।

এ ছাড়া নানা অিনয়ম ও িসি�েকেটর কথা আেগই বেলিছ। িবিভ�ভােব তদিবেরর কারেণ �লাকসােনর মেধ�ও �লাকবল িনেয়াগ

হেয়েছ এই িশে�, যা �লাকসানেক আেরা বািড়েয়েছ।

িসি�েকট কের �িতিনিধেদর মাধ�েম িবিভ� মােক�েট করেপােরশেনর িনজ� খরেচ ও পিরবহেন প�ােকটজাত িচিন �পৗঁেছ িদেয়

িবি� করা হেতা। অথচ আমােদর িচিনর �য চািহদা তােত এমিনেতই িবি� হওয়ার কথা।
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এখন �সই অব�ার পিরবত�ন এেসেছ। এখন িবে�তারা িনজ উেদ�ােগ রাজধানীর িচিন িশ� ভবেনর �বইসেম� �থেক

চািহদামেতা িনজ� পিরবহেন ও খরেচ িকনেছ। এেত মােস �ায় ১০ লাখ টাকা সা�য় হেয়েছ করেপােরশেনর।

�দেশ আমােদর �িতবছর িচিনর চািহদা রেয়েছ ১৮ লাখ �মি�ক টন। আমােদর উৎপাদন এখন ৮০ হাজার টন। বািকটা আমদািন

কের �মটােত হে�। আমােদর উৎপাদন বাড়েলও পুেরা চািহদার খুব �বিশ িনজ� উৎপাদন িদেয় �মটােনা স�ব নয়। আর �ধু িচিন

উৎপাদন কের করেপােরশনেক লােভ �ফরােনা স�ব নয়। কারণ িচিন িমল�েলােত িচিন �তির হয় এক �থেক �ই মাস। বািক

সময়টা খািল থােক। কম�কত�ােদর �বতন িদেত হয় বিসেয় বিসেয়। এসব খরচ উৎপাদেনর সে� �যাগ হয়।

আমরা যিদ িচিনর সে� অন� পণ� �তির করেত পাির তেবই �কবল লাভজনক হেত পাের। এখন �যটা �ক� অ�া� �কাং করেছ।

তারা িচিনর সে� িভেনগার, �জবসার, হ�া� স�ািনটাইজার, অ�ালেকাহল, ি�ট ইত�ািদ �তির করেছ। এেত িচিনেত �লাকসান

হেলও অন��েলা িদেয় ঘাটিত পূরণ হে�। এ ��ে� আলাদাভােব ক�ািন �তির কের তার অধীেন িবিভ� বাই �ডা� �তির করেত

হেব।

এরই মেধ� এর উেদ�াগ �নওয়া হেয়েছ। থাইল�া� ও জাপােনর �িট িবেদিশ ক�ািনর সে� সমেঝাতা চুি� হেয়েছ। তারা এই

খােত িবিনেয়াগ করেত আ�হী। এর একিট হেলা থাই িরফাইনাির জায়া� সুেটক ইি�িনয়ািরং ও শরকরা ই�ারন�াশনাল। অন�িট

হেলা জাপােনর িসিজথ �মিশনাির করেপােরশন। তারা গত অে�াবর �থেক আমােদর িতনিট বৃহৎ িচিন িমেলর স�াব�তা যাচাই

(িফিজিবিলিট �ািড) �� কেরেছ। সব িকছু িঠক থাকেল আমরা তােদর কাছ �থেক বড় িবিনেয়াগ পাব। এর মাধ�েম তারা হাই

ভ�ালু �ডা� �যমন �ছাবড়া �থেক িব��ৎ, িচটা�ড় �থেক অ�ালেকাহল, িভেনগার ইত�ািদ �তির করেব, যা সরাসির র�ািন হেব

িবিভ� �দেশ। �সভােবই আমরা আগাি�। এ ��ে� সরকােরর সহেযািগতা লাগেব। িচিন িমল ব� করা, যা ব�ি� খােত �ছেড়

�দওয়ার �কােনা �েয়াজন হেব না।

আমরা করেপােরশেনর অবকাঠােমা�েলা উ�ােরও মেনােযাগ িদেয়িছ। এসব অবকাঠােমা �থেক ভাড়া বাবদ �িত মােস অেনক

টাকা পাওয়া যােব। স�িত আমরা রাজধানীর ইমামগে� �শখ �মাজতবা নােমর চারতলা একিট ভবন দখলমু� কেরিছ। চার বছর

ধের একটা �প ভবনিট দখল কের �রেখেছ। তােদর সে� মা� ১২ টাকা �য়ার িফট িহেসেব ভাড়ার চুি� হেয়েছ। অথচ

এখানকার ভাড়া আেরা অেনক �বিশ। ফেল চুি� �শষ হওয়ার পর আমরা তােদর না িদেত চাইেল তারা আদালেত যায়। িক�

আদালত তােদর আরিজ খািরজ কের �দওয়ার সে� সে� আমরা আমােদর ভবন দখলমু� কেরিছ।

স�াদক : ইমদা�ল হক িমলন,

ই� ওেয়� িমিডয়া �প িলিমেটেডর পে� ময়নাল �হােসন �চৗধুরী কতৃ�ক �ট-৩৭১/এ, �ক-িড, বসু�রা, বািরধারা �থেক �কািশত এবং �ট-িস/৫২,

�ক-�ক, বসু�রা, িখলে�ত, বা�া, ঢাকা-১২২৯ �থেক মুি�ত।

বাত�া ও স�াদকীয় িবভাগ : বসু�রা আবািসক এলাকা, �ট-৩৭১/এ, �ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ� : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ�া� :

৮৪০২৩৬৮-৯, িব�াপন �ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব�াপন ফ�া� : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com


