
িচিনকেলর �াথিমক ত�াবিল 
 

#  িচিনকেলর নাম: রাজশাহী �গার িমল� িলিমেটড। 

#  অব�ান: হিরয়ান, �পা�: রাজশাহী �গার িমল�, থানা: কাটাখালী, উপেজলা: পবা, �জলা: রাজশাহী। 

#  �িত�াকাল:- �ািপত/�িত�ার সন-১৯৬২-৬৫ এবং উৎপাদেনর ��র সন: ১৯৬৫-৬৬ �মৗ�ম। 

# িচিনকেলর উৎপাদন �মতা: (�িসিড)   ২,০০০ (�ই হাজার) �ম: টন। 

 

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

 
�কইন ইয়াড � 

 

 
 �কইন �কিরয়ার �াগাস �কিরয়ার 

 
 িমল হাউজ বয়িলং হাউজ 
 
# িচিনকল এলাকার �মাট আয়তন কত? 



 
�িমক নং িববরণ জিমর পিরমাণ (একর) ম�� 

ক) কারখানা/অিফস/কেলানী ও অ�া�ঃ   

1.  কারখানা, �ােরজ ও ভা�ার 19.20  

2.  অিফস ১.৫২  

3.  এমিড বাংেলা, �গ� হাউজ, ��িনং কমে�� ও 
অিফসাস � �হাে�ল 

7.95  

4.  আবািসক কেলানী 27.11  

5.  �ল ২.৬৮  

6.  মসিজদ ০.৪৫  

7.  �খলার মাঠ ও �াব ১.৮২  

8.  ��র ০.৬0  

9.  রা�াঘাট ৬.৪৪  

10.  অ�া� খাত/গত�/নী� জিম ৩১.৬৪  

 �মাট = ৯৯.৪৪  

খ) ফাম � (পরী�া�লক):   

1.  খামার (ফল বাগান) ৪.০০  

2.  খামার (নালা ও রা�া) ৫.২৮  

3.  খামার (আবািদ জিম) ১০০.৭২  

�মাট= ১১০.০০  

গ) �ক� ও সাবেজানঃ ২০.১৩  

    িমেলর সব �েমাট জিমর পিরমাণ ২২৯.৫৭ একর  

 
# �মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত? 

 চাষীেদর জিমর পিরমাণ ২৪,৯১৬.০০ একর এবং িমেল িনজ� খামার ৮৪.০০ একর �মাট ২৫,০০০.০০ 
একর। 
 
 # িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িক িক? (িডলার মা�েম, ি� �সল, ব�া, �ােকট, ইত�ািদ- ছিবসহ)? 

 
ক) খা� ম�ণালয় খাত। 
খ) িমেলর কম �কত�া, কম �চারী �িমক�ে�র �রশন খাত।  
গ) ই� চাষীেদর জ� �রশন খাত (আখ চাষীেদর সরবরাহ�ত �িত ৩০ মণ আেখর জ� ১২ �কিজ িহসােব)।  
ঘ) করেপােরশন ক��ক মেনানীত িডলার খাত।  
ঙ) করেপােরশন ক��ক মেনানীত �দশীয় ��িশ� �িত�ান খাত।   
চ) উপেরা� খাত স�েহর িবপরীেত বরা��ত িচিন িনিদ �� সময়সীমা উ�ীণ � হওয়ার পর অ�ে�ািলত থািকেল 
�খালা বাজাের ‘‘আেগ আিসেল আেগ পাইেবন’’ িভি�েত িমল হইেত সরাসির িব�য় করা হইেব।  
ছ) সরকারী �িত�ান খাত (বাংলােদশ �সনাবািহনী, �িলশ, িবিডআর, র �ািপড এ�াকশন �ােটিলয়ান, ফায়ার 
সািভ �স, ক�ােডট কেলজ)।  
জ) �ােকটজাত িচিন �খালা বাজাের িব�য় খাত (�ানীয় বাজার ি�িতশীল রাখার জ� সদর দ�েরর িনেদ �শনা 
�মাতােবক িব�য়)।  

 

আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
 

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

িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ: 

 

1. বত�মােন আিথ �ক সংকেটর কারেণ ই� �� ও �বতন ভাতািদ স�ক সমেয় �দান করা স�ব হে� না। 



2. রাজশাহী �গার িমল� িল: এর �েয়র িহসাব পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য �াংক ঋেণর �েদর  টাকার 
একটা বড় অংশ পিরেশাধ করেত হয়। 

3. বত�মােন িচিনর সরকারী িব�য় �� আেখর �য় �� অেপ�া অেনক কম।  
4. �াইেভট �গার িমল ক��ক আমদানী�ত র-�গার �থেক �তরী�ত িচিনর �� �দশীয় িচিন কেল আখ �থেক 

উৎপািদত িচিনর �� অেপ�া কম ও সহজলভ� হওয়ায় �দশীয় িচিনকেল উৎপািদত িচিন অিবি�ত �থেক 
যাে�, ফেল িচিন িব�য় না হওয়ায় অেথ �র অভেব �ষেকর আেখর �� ও �িমক, কম �চারী/কম �কত�ােদর 
�বতন সময়মত/িনয়িমত পিরেশাধ করা স�ব হে�না।  

5. আখ এক� দীঘ � �ময়াদী ফসল হওয়ায় চাষীরা �� �ময়াদী ফসল উৎপাদন কের কম সমেয় আিথ �ক ভােব 
�বিশ লাভবান হওয়ায় িদন িদন আেখর চাষ কেম যাে�। ফেল ল��মা�া�যায়ী আখ না পাওয়ায় িচিন 
উৎপাদন কম হে�।  

6. আখ �থেক উৎপাদন�ত উপজাত (বাইে�াডা�) �যমন �মালােসস, �াগাস ও ��সমাড এর বাংলােদেশ 
যথাযথ �বহােরর ��� না থাকায় নাম মা� �ে� িব�য় করেত হে�। 

7. আখ �দা�শ, �বেল �দা�শ অেপ�া�ত উ� জিমেত চাষেযা� ফসল িক� চাষীরা বত�মােন আখচাষ 
উপেযাগী জিমেত আখ আবাদ না কের �য জিমেত অ�া� ফসল হয় না এবং িন� জিমেত ও িবিভ� বাগােন 
আেখর চাষ করেছন যার ফেল আেখর উৎপাদন কম হে� এবং উৎপািদত আেখ িচিন আহরেণর পিরমাণ 
কাি�ত হাের পাওয়া যাে� না।  

8. �বিশ িরকভারী বা িচিন স�� আেখর জাত না থাকায় �বিশ আখ মাড়াই কেরও িচিনর পিরমান কম হে�।  
9. অ� িমল� ৫৫ বছেরর �রাতন। য�পািত�েলা কেয়ক �েগর �রেনা হওয়ায় িনধ �ািরত মা�ায় িমল চালােনা 

স�ব পর হয় না এবং আখ মাড়াই কেরও �সই �লনায় িচিন আহরণ ও িচিন উৎপাদন করা স�ব হে� না।  
সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনাস�হ িক িক? 

 

1. আেখর �ে�র সােথ িচিনর �ে�র সাম�� রাখেত হেব।  
2. িবেদশ �থেক আমদানী�ত র-�গার/িরফাইনাির এর উপর উ� হাের ভ�াট/কর আেরােপর �ব�া িনেত হেব 

এবং িরফাইন িচিন বাজারজাত করেণর িবষেয় সরকাির িনয়�ণ রাখেত হেব।  
3. আখ �থেক উৎপািদত বাইে�াডা� �যমন �মালােসস এর �বহার িনি�ত করণকে� িডি�লারী �াপন, 

�াগাস ও ��সমাড এর �বহােরর িমল পয �ােয় ��� �ি� করেত হেব।  
4. িমেলর �াপক সং�ার কায ��ম/ আ�িনকায়েনর �ব�া িনেত হেব।  
5. বাংলােদশ �গার �প িরস �াস ইিনি��উট (িবএসআরআই, ঈ�রদী, পাবনা) ক��ক অিধক পিরমাণ িচিন 

স�� উ� ফলনশীল আেখর জাত উ�াবেনর তিড়ৎ �ব�া িনেত হেব।  
6. আখ �রাপেনর সমেয় চাষীেদর ঋেণ সার ও কীটনাশক সরবরাহ করার লে� িমেলর চািহদা�সাের সময়মত 

রাসায়িনক সার ও কীটনাশক �য়/সং�েহর জ� সময় মত আিথ �ক বরা� �দান করেত হেব। 
7. িমেলর মাড়াই �মৗ�েমর সময় আখ সরবরাহকারী চাষীেদর সরবরাহ�ত আেখর �� সময়মত/িনয়িমত 

পিরেশােধর লে� �েয়াজনীয় অথ � বরা� িনি�ত করেত হেব।   
8. পাশ �বত� �দশ ভারত ও অ�া� �দেশর �ায় আখ চাষ ও িচিনর উপর ���িক/ �েণাদনা �দয়ার �ব�া িনেত 

হেব। 
9. িবিসক, িবএিডিস এর মত �রিভিনউ খাত �থেক িমেলর কম �কত�া ও �িমক-কম �চারীেদর �বতন �দােনর 

�ব�া করেত হেব।  
10.  বত�মােন �াংক এর পাওনা�ত �েদর টাকা মও�ফ করার �ব�া িনেত হেব।  

 

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

উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ: 

  ১। ল��মা�া অ�যায়ী কাচামাল আখ না পাওয়ায় উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাে�।  
২। রাজশাহী �গার িমল �জান এলাকায় আেখর জিমেত ইটভাটা, বড়বড় ��র খনন, জলাব�তা, আম, 
িল�, �ল ও অ�া� �� �ময়ািদ ফসেলর আবাদ �বশী হওয়ায় আেখর আবাদ িদন িদন কেম যাে� 
ফেল পয �া� আখ না পাওয়ায় উৎপাদন কেম যাে�।  
৩। আখ চাষীরা সময়মত আেখর �� না পাওয়ায় আেখর আবােদ অনা�হ �কাশ করেছ।  



৪। অ� িমল� ৫৫ বছেরর �রাতন। য�পািত�েলা কেয়ক �েগর �রেনা হওয়ায় িনধ �ািরত মা�ায় িমল 
চালােনা স�ব পর হয় না এবং আখ মাড়াই কেরও �সই �লনায় িচিন আহরণ ও িচিন উৎপাদন করা 
স�ব  হে� না। 
৫। মাঠ পয �ােয় �েয়াজনীয় সং�ক জনবল না থাকায় মাঠ এবং চাষী পয �ােয় িনরিবি�� �যাগােযােগর 
অভােব উৎপাদন কেম যাে�। 

 

উৎপাদন �ি�েত িক িক উে��গ �নয়া হেয়িছল: 

 উৎপাদন �ি�েত চাষীেদর চািহদা মািফক �দশীয় উৎপািদত ইউিরয়া এবং �এসিপ সার, �রাগ�� 
উ�তমােনর বীজ এবং কীটনাশক ঋণ িহেসেব চাষীেদর মে� িবতরণ করা হে�। আেখর একর �িত ফলন �ি�র 
অংশ িহেসেব �রাপা প�িতেত আখ আবাদ এবং প�িতগত �িড় আবােদর জ� নগদ ভ��িক বা �েণাদনা �দয়া 
হে�। তাছাড়া প�িত �দশ �নী, ফলাফল �দশ �ণী সভা, উঠান �বঠক ইত�ািদ স�সারণ কায ��ম চলমান আেছ। 
আেখর আবাদ এবং ফলন �ি�েত চাষীেদর উৎসািহত করার জ� চাষী �িশ�ণ এবং িশ�া সফেরর �ব�া �হণ 
করা হয়। িবএসআরআই ক��ক উ�ত ও অিধক িচিন স�� আেখর জাত স�হ িবিভ� প�িত �দশ �েনর মা�েম 
চাষীেদর মে� �হণেযা�তা �ি�র �ব�া �নয়া হয়।  
আর িক িক করণীয়: 

  �েয়াজনীয় সং�ক �লাকবল িনেয়াগ কের িনিবড় তদারকী কের আখ আবােদর পিরমাণ �ি� করেত 
হেব। আেখর �� সময়মত পিরেশােধর জ� অেথ �র �যাগান িনি�ত করেত হেব।  

আেখর ফলন �ি�েত উৎসাহ �দােনর জ� সংিশ�� চাষীেদর আগাম আখ �রাপণ এবং পি�িতগত �িড় 
আখ �ব�াপনার জ� সরকারী �েণাদনার �ব�া �হণ করেত হেব।  

অ�া� ফসেলর উৎপাদন খরচ এবং বাজার �ে�র সােথ সাম�� �রেখ আেখর �� িনধ �ারেণর �ব�া 
�হণ করেত হেব।  

সািব �ক ভােব সফল আখ চাষীেদর �র�ার/ �েনাদনার �ব�া �হণ করণ।  
 

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

 �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�র জ� �রাগ�� উ�তমােনর বীজ, চাষীেদর চািহদার ��ি�েত �দশী ইউিরয়া 
এবং �এসিপ ও অ�া� রাসায়িনক সার, কীটনাশক ইত�ািদ �িষ উপকরণ ও নগদ টাকা ঋণ িহেসেব �িত 
�মৗ�েম চাষীেদর �দান করা হয়। িবএসআরআই ক��ক উ�ািবত অিধক িচিন স�� আেখর জাত স�হ িনব �ািচত 
চাষীেদর িমেলর িনজ� পিরবহেণর মা�েম িবনা খরেচ বীজ িহেসেব �রাপেণর জ� �দান করা হয়। তাছাড়া 
আেখর একর �িত ফলন �ি�েত সেচতনতা �ি�র জ� চাষী �িশ�ণ, িশ�া সফর, উঠান �বঠক ইত�ািদ 
স�সারণ�লক কম �কা� বা�বায়ন করা হয়।  
 ২০১৮-১৯ মাড়াই �মৗ�ম �থেক সরকার ক��ক আেখর �� �ি�র �ঘাষণা �পা�ার, িলফেলট, হ�া�িবল 
ইত�ািদর মা�েম চাষীেদর মে� �াপক �চার কা�� চালােনা হয়। ফলাফল �দশ �নীর মা�েম চাষীেদর মােঝ 
�াপক �চােরর �ব�া �নয়া হয়।  
আর িক িক �হণ করা �যেত পাের: 

 অিধক ফলন ও িচিন স�� আেখর জাত উ�াবন কের চাষীেদর মে� িবতরণ করেত হেব। আেখর একর �িত 
ফলন �ি�েত আগাম আখ �রাপণ এক� অ�তম শত�। তাই আগাম �রাপণ ও �দশ �নীে�ত �াপেনর জ� সংি�� 
চাষীেদর �েণাদনা �দােনর �ব�া �হণ করেত হেব।  
�েয়াজনীয় �লাকবল িনেয়াগ কের িনিবড় তদারকী �জারদার করার �ব�া �হণ করেত হেব।  
 

# ই�েখত হেত িচিনকল স�েহ �যাগেযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর? এ িবষেয় িচিনকল এর প�  হেত িক 
ধরেণর পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিবসহ)?  
 

ই�েখত হেত িচিনকল স�েহ �যাগাযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর? 

 ই�েখত হেত িচিনকেল �যাগেযােগর রা�াস�হ ক�চা/আধা পাকা ও পাকা।  
এ িবষেয় িচিনকল এর প�  হেত িক ধরেণর পদে�প �হণ করা হেয়েছ 



 �িত মাড়াই �মৗ�েমর �েব � আখ পিরবহেনর �িবধােথ � িমলেজান এলাকার ক�চা/আধা পাকা ও পাকা 
রা�া�েলা �ক� অ�দান (�লধন অ�দান) এবং প� ও �সবা বাবদ সহায়তা (আবত�ক অ�দান) তহিবেলর 
মা�েম অ�ািধকােরর িভি�েত সং�ার/ �মরামত কের �কান রকেম আখ পিরবহেণর উপেযাগী করা হয়।  
  

# ই� সং�হ �ক� (আখ �স�ার) হেত আ�িনক প�িতেত ওজন, �লািডং িসে�ম এবং �� সমেয়র মে� 
িচিনকেল আগমেণর িবষেয় িক িক পদে�প �হণ করা হেয়েছ (ছিব সহ)? 
 

ই� সং�হ �ক� (আখ �স�ার) হেত আ�িনক প�িতেত ওজন, 

 ই� সং�েহর �িত� �কে� িডিজটাল ওজন যে�র মা�েম চাষীেদর িমল/ই� �কে� সরবরাহ�ত আেখর 
ওজন �নয়ার �ব�া �হণ করা হে�। 
�লািডং িসে�ম 

 িমেলর আখ �য় �কে� িমেলর িনজ� পিরবহেন �য়�ত ই� �লািডং কায �ািদ �কাদােরর �িমেকর মা�েম 
স�াদন করা হেয় থােক।   
�� সমেয়র মে� িচিনকেল আগমেণর িবষেয় িক িক পদে�প �হণ করা হেয়েছ 

 আখ চাষীগেণর ই� �য় �কে� সরবরাহ�ত আখ মাড়াই এর িনিমে� িমেলর িনজ� পিরবহেন অিত�ত 
সমেয়র মে� িমেল িনেয় আসার �ব�া �হণ করা হয়।  
 

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

 ক) িরফাইন �গার বাজাের �িত �মঃ টন ৪২০০০/- দের িব�য় কের। িক� অ� করেপােরশেনর �িত 
�মঃ টন এর দর ৫০,০০০/- টাকা। দর �বশীর কারেন �ভা�াগণ অেপ�া�ত কম �ে� িরফাইনারী �গার 
�য় কেরন। বাজাের �দশীয় িচিনর চািহদা কম থাকায় িডলারগণ বরা��ত িচিন িমল �থেক উে�ালন 
কেরন না। 
খ) িরফাইনারী �িত�ান তােদর িনজ� পিরবহেন এবং বাকীেত তােদর উৎপািদত িচিন বাজারজাত কেরন 
এবং িচিন  িব�েয়র পের িবপণী �িত�ান�েলা �� পিরেশাধ কের থােকন। এ �ব�ায় �বসায়ীেদর িচিন 
িব�েয়র ��ে� আিথ �ক িবিনেয়াগ করেত হয় না। অপরিদেক িমেলর �দশীয় িচিন িনেত িডলার/��তােদর 
িচিন সরবরাহ পাওয়ার �েব �ই �� পিরেশাধ কের তােদর িনজ� পিরবহণ/�েয় িচিন িমল �থেক সরবরাহ 
িনেত হয়। 
গ) িরফাইনারী িচিন �দখেত �লনা�লক চকচেক সাদা, ঝরঝের ও িবিভ� ওজেনর আকষ �ণীয় �মাড়েক 
বাজারজাত করা হয়। অপরিদেক �দশীয় িচিনর রং �াউন/লালেচ ও দােম �কিজ �িত ৮ টাকা �বশী  
হওয়ায় �ভা�ােদর �দশীয় িচিন �েয় আ�হ অেনক কম। 
ঘ) �দশীয় িচিন �ােকটজাত কের বাজারজাত করার �ব�া �হণ করা হেলও তার পিরমাণ �বই কম।  
ঙ) িরফাইনারী িচিন বাজারজাত করার জ� িবিভ� �চার মা�েম িব�াপন �দান এবং �দশ �ািপ িব�য় 
�িতিনিধ িনেয়াগ করা হয়। অপরিদেক �দশীয় িচিন বাজারজাত করেণর জ� এর�প �ব�া নাই। 
চ) িরফাইনারী �গােরর �ােকটজাত �িতেকিজর �� ৬০ টাকা হেলও �দশীয় �ােকটজাত িচিন 
�িতেকিজর �� ৬৫/- টাকা হওয়ায় অসম �ে�র কারেণ �িতেযাগীতা�লক বাজাের  �দশীয় �ােকটজাত 
িচিন আশা�র�প ভােব বাজারজাত করা যাে� না।  

এ�েলা �থেক িকভােব উ�রণ ঘটােনা যায়? 

 
ক) িরফাইনারী িচিনর সােথ �দশীয় িচিনর �ে�র সাম�� রাখেত হেব। 
খ) �দশীয় িচিনর �ণগতমােণর িবষেয় ি�� িমিডয়া/ইেলক�িনক িমিডয়ায় �াপক �চার-�চারনার �ব�া          
িনেত হেব। 
গ) �বসরকারী/িরফাইনারী িচিনর উৎপাদন ও িবপণন �ব�ায় সরকারী িনয়�ণ রাখেত হেব। 
ঘ) িমেলর উৎপািদত িচিন বাজারজাত করেণর লে�  সময় উপেযাগী �ব�া �হণ করেত হেব।  
ঙ) অধ � �কিজ, এক, �ই ও প�চ �কিজ পিরমাণ/ওজেণ �ােকটজাত কের বাজারজাত করেণর �ব�া িনেত 
হেব।  
 

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



 রাজশাহী িচিনকেলর অধীন আবাদী চাষেযা� জিম স�েহ িবিভ� �কে�র চািহদা মািফক উ�তমােনর িব�� 
বীজ উৎপাদন করা হে� যা পরবত�েত িমলেজান এলাকার িবিভ�  চাষীর জিমেত বীজে�ত িহেসেব �রাপেণর 
জ� িমেলর পিরবহেণ চাষীর জিমেত �পৗঁেছ �দয়া হয়। তাছাড়া িবএসআরআই ক��ক উ�ািবত িবিভ� জােতর 
�ায়াল �ট কের আবাদী জিমর সেব �া� �বহার িনি�ত করা হয়। 
  

িমেলর �য সম� জিম আখ আবাদ উপেযাগী নয় �স সকল জিম �েলােত িবিভ� রিবশ�  �যমন-সিরষা, ম�র,           
�গ কলাই ইতািদ আবাদ করা হয়। িমল� ক�া�ােসর খািল জিমেত িবিভ� ফল�ল, সজনা, �ল� ও  শাকসবিজ 
চাষ করা হয় এবং িভেয়তনামী হাই�ীড জােতর নািরেকল গাছ  লাগােনা হেয়েছ।   
 

ি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? 
 

িক িক বাইে�াডা� উৎপ� হয়? 
 

 ১। িচটা�ড় ২। �াগাস   ৩। ��সমাড 
 

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

িচটা�ড় উৎপাদন, িব�য় ও আেয়র পিরমাণ: 
 

অথ � বছর ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

উৎপাদন (�ম:টন) ৩২৫২.১৮ ১৫৪১.৫৫ ৪৫২৩.২০ ২৭৯১.৭০ ৫০৩৫.৭০ ৪৬৯৬.৩৫ ৩০৪৫.০০ ২৭০১.০০ ২২৫৯.৯৭ ৩৫৭৪.৮৫০ 

 িব�য় (�ম:টন) ৭৭৩৪.২৬ ২২৭২.৭২ ২২০.২১ ৩৪১১.৭৫ ৫৮৯৭.২৩ ৬৭০৯.২৬ ১২৪২.৩৬ ৩৭৫০.০০ ৩০০০.০০ ২৪২২.৯২৫ 

টাকা (ল�  টাকায়) ৪৫৯.১৩ ৩৭৯.০৫ ২৯.৭৯ ২০৬.৬৪ ৩৪৭.৪৩ ৪০৪.৭২ ৯১.৮০ ৪৬৫.৬২ ৫০৬.৬০ ৩৮৯.৮৪ 

 �াগাস উৎপাদন, িব�য় ও আেয়র পিরমাণ: 
 

অথ � বছর ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
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# দ�  জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হ িক িক ? 
 
  ক। পয �া� �িশ�েণর �ব�া �হণ। 

খ। �যা� জনবল উপ�� পেদ পেদা�িত �দােনর �ব�া �হণ। 
গ। কিতপয় �মৗ�িম পেদর জ� (�যমন- �মৗ�িম �ান �হলাপার ও সালফার �হলপারেদর)  
িরেটনশন ভাতা �ন: বহাল করা �েয়াজন।  
ঘ। �� পদ�েলা �ত �রণ কের দ�  জনবল �তরী করা �যেত পাের।  
 

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

  ক। িমেল ১ � িচিকৎসা �ক� রেয়েছ। �সখােন �িমক, কম �চারী,কম �কত�া সহ তােদর �পা�েদর 
িচিকৎসা �সবা �দান করা হয়।  
খ। িমেলর আবািসক কেলানী আেছ ।  
গ। িমেলর এক� উ� িব�ালয়, এক� মসিজদ, ��িনং কমেপ��, �ই� �খলার মাঠ আেছ। 
ঘ। িচ�িবেনাদেনর জ� এক� �জনােরল �াব, এক� অিফস �াস �াব, �লিডস �াব আেছ।   
  

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

 িসিবএ’র সং�া ১ � এবং সদ� সং�া ১৩ জন।  
 

 
 



# িচিনকল হেত �িতবছর িক পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর ত�)।  
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িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 
 

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

 িমল� ১৯৬৪ সােল ১০০০ টন �মতা িনেয় মাড়াই �� কের। ১৯৬৯ সােল ১ম িবএমআরই কের ১৫০০ �ম: 
টন এ উি�ত করা হয় এবং ১৯৯১-৯২ সােল �নরায় িবএমআই কের ২০০০ �ম:টন/িদন �মতায় উি�ত করা হয়।  
 

িমল হাউজ:  
ক। �াইিভং ইউিনট (মটরসহ) ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
খ। �কিরয়ার �চইন িলংক+ �স�ট ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
গ। �কইন কাটর নাইফ-১ ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
ঘ। �কইন টাকার নাইফ-২ ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  

২। ফাইবারাইজার  
ক। �াইভ টারবাইন (৫০০ হস � পাওয়ার) ১৯৬৯ সাল �থেক র�ণােব�ণ এর 

মা�েম  চা� আেছ।  
খ। হ�ামার ইউথ �াফট ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  

৩। র �াক �কিরয়ার  
ক।  �াইভ ইউিনট (মটরসহ) ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  
খ। �কিরয়ার �চইন ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  

৪। িমল �াইভ টারবাইন 
ক।  িমল �াইভ টারবাইন (৬৫০ হস � পাওয়ার)-৩ �  ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  

৫। িমল িরডাকশন িগয়ার 
ক। িমল িরডাকশন িগয়ার  ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  

 

৬। �হড �ক/িমল �রালার/�বড বীম 
ক। �হড�ক/িমল �রালার/ �বড বীম ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  

৭। পা� স�হ 
 

ক। পা� স�হ  ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  
 

৮। �াগাস এিলেভটর  
ক। �াগাস এিলেভটর  ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  

বয়লার হাউজ  
১। বয়লার  

ক। বয়লার-৪ � (১৫ টন �মতা ২৫০ িপএসআই 
বা� চাপ)  

১৯৬৪ সাল �থেক র�ণােব�ণ  এর 
মা�েম চা� আেছ।  

খ। বয়লার নং-৫ (৩০ টন �মতা ২৪ �কিজ/ বা� 
চাপ 

১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  

গ।  �মইন �াগাস �কিরয়ার (�াইভ সহ) ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  
ঘ।  িরটাণ � �াগাস �কিরয়ার  ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
ঙ। িফড পা�-৫টা, মটর �াইভ-৩ �, টারেবা 

�াইভ-২ � (�মতা ১১০-১২৫ হস � পাওয়ার 
১৯৬৪ সাঃল  সাল �থেক ২ � এবং 
১৯৯১ -৯২ সাল �থেক ৩ � �মাট ৫ 
� চা� আেছ।  

চ। আইিড ফ�ান ৪ টা ও আইিড ফ�ান ১ টা আইিড ফ�ান ৪ � ১৯৬৪ সাল �থেক 
চা� এবং আইিড ফ�ান ১ � ১৯৯১ 
হেত চা� আেছ।  



এফিড ফ�ান ৪ টা ও এফিড ফ�ান ১ টা  এফিড ফ�ানর ৪ � ১৯৬৪ সাল �থেক 
চা� এবং এফিড ফ�ান ১ � ১৯৯১ 
হেত চা� আেছ। 

ছ। ওয়াটার ি�টেম� �া� ১৯৬৪ সাল �থেক র�ণােব�ণ এপর 
মা�েম চা� আেছ। 

 

টারবাইন হাউজ:  
ক। টারেবা অলটারেনটর ১ �মগা ওয়াট-২� ১৯৬৪ সাল �থেক র�ণােব�ণ এর 

মা�েম চা� আেছ।  
খ। টারেবা অলটারেনটর ১.৫ �মগাওয়াট-১৪ � ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  
গ। ২৫০ িক: ওয়াট িমট�িবিস িডেজল �জনােরটর ১৯৮৭ সাল �থেক র�ণােব�ণ এর 

মা�েম চা� আেছ।  
 

বয়িলং হাউজ: 
ক। িহটার-৫ �, ১২৪৩ বগ �িফট িহ�ং সারেফস �িত�  ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
খ। �স ��িরফার, ৯.৭৬ িমটার ডায়া*১৫ িফট হাইট, 

িতন �চ�ার,৩৪১ ঘন িমটার ক�াপািস� 
১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  

গ। ভ�া�য়াম পা�, ৫০ টন ক�াপািস�-১ � 
ভ�া�য়াম পা�, ৪০ টন ক�াপািস�-১ �  
ভ�া�য়াম পা�, ৩০ টন ক�াপািস�-৩ 

১৯৯১-১৯ সাল �থেক চা� আেছ।  
১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
 

 

�ান সাইড:  
ক। �ান-৪ � ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
খ। �ান-১ ১৯৯১ সাল �থেক চা� আেছ।  

 

�সি�িফউ�াল সাইড:  
ক। �বজ টাই এ- �সি�িফউ�াল,৪ � ১৯৬৪ সাল �থেক চা� আেছ।  
খ। কি�িনউয়াস িব-�সি�িফ�াল,২ � ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  
গ। কি�িনউয়াস িস-�সি�িফ�াল,৩ � ১৯৯১-৯২ সাল �থেক চা� আেছ।  

 

�ািগং হাউজ:  
ক। �গার হপার  ১৯৬৪ সােল �ািপত �মরামত কের চা� আেছ।  
খ। �গার এিলেভটর ১৯৬৪ সােল �ািপত �মরামত কের চা� আেছ।  
গ। �গার �াইয়ার ১৯৬৪ সােল �ািপত �মরামত কের চা� আেছ।  

 
 

িচিন নীিতমালা 
 

# ভারত, পািক�ান ও �লংকার িচিন সং�া� নীিতেত িক িক িবষয় উে�খ করা হেয়েছ?  িচিন সং�া� সম�া 
সমাধােন িক িক উে�াগ �হন করা হেয়েছ িচিন নীিতমালায়? 

 ভারতীয় �ক�ীয় সরকারেরর প�  �থেক িচিন র�ানী বাড়ােনার মা�েম আভ��রীণ বাজাের িচিনর �মাগত 
দরপতন �ঠকােত িনধ �ািরত সমেয়র মে� আখ চাষীেদর পাওনা পিরেশাধ করার লে�  িচিন িশে�র জ� ৫ 
হাজার ৫৩৮ �কা� �িপ সহায়তার �ােকজ �দয়া হেছ। 
 

এর আওতায় �িত �িত�ানেক  িচিনেত ১১০ �িপ ভ��িক �দেব �ক� সরকার। র�ানী বাড়ােনার লে� িমল �গট 
�থেক িনধ �ািরত ব�র পয �� িচিন পিরবহেণ িনিদ� অথ � ছাড় করা হেব এ �ােকজ �থেক। �ক�ীয় সরকােরর 
সহায়তা �দােনর কারেণ ভারতীয় িচিন উৎপাদনকারীরা �দনা �থেক িক�টা �রহাই পােব। িনিদ �� সমেয়র মে� 
পাওনা পিরেশাধ করা স�ব হেব। বাংলােদেশও ভারেতর মত ���িক �ব�া িনেল িচিন িশ� দায় �দনা �থেক 
অেনকটা র�া পােব।  
 



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

 
১। �বসরকারী �গার িমল/র-�গার �থেক উৎপািদত িচিনর �� সরকারী �গার িমেলর উৎপািদত িচিনর �ে�র 
সােথ সব �দায় সাম�� রাখেত হেব। �বসরকারী িচিন িব�য়/ বাজারজাত করেণর িবষেয় িনয়�েণর �ব�া িনেত 
হেব।  
২। �িত �মৗ�েম উৎপািদত িচিন পরবত� �মৗ�ম ��র �েব �ই িব�েয়র �ব�া িনেত হেব।  
৩। �খালা বাজাের িচিন িব�েয়র �িবধােথ � মােক�েট সব �দা িচিন িব�েয়র �িতিনিধ রাখার �ব�া করেত হেব।  
৪। �িত� সরকাির/�ািয়�শািসত �িত�ােন মািসক িভি�েত িচিন বরা� �দয়ার �ব�া করেত হেব।  
 

# �বসরকাির িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকলস�হ িক িক �িবধা 
পাে� তার �লনা�লক বণ �না।  
�বসরকারী িচিন কলস�হ সরকােরর কােছ �িবধা 
পাে� 

সরকারী িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ �িবধা পাে� 

১। �বসরকারী িচিনকল স�হ িনজ� �ব�াপনায় 
িচিনর �� িনধ �ারণ কের বাজারজাত কের।   

১।  সরকারী িচিনকেল  উৎপািদত িচিন �� সরকার 
ক��ক িনধ �ারণ করা হয়।   

২। বাজােরর চািহদা অ�যায়ী �� বাড়ােত বা কমােত 
পাের। 

২। িমল ক��প�  ই�া করেলও বাজাের িচিনর চািহদা 
�বশী হেলও িচিন �� বাড়ােত বা কমােত পাের না। 

 
পিরেবশ �র�া  

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

 ই�িপ �াপেনর জ� একেনক এ �ক� পাশ হেয়েছ যা বা�বায়েনর �ি�য়াধীন আেছ।  
  
 


