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#  িচিনকেলর নামঃ  �াম�র �গার িমল� িলঃ। 
#  অব�ানঃ  �াম�র, উপেজলাঃ বদরগ�, �জলা- রং�র। 
#  �িত�াকালঃ  ১৯৬৪ি�.। মাড়াই ��ঃ ১৯৬৭-৬৮ি�.। 
#  িচিনকেলর উৎপাদন �মতাঃ  ১০১৬০ �মঃ টন।  
 
#  িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব (সকল য� পািতর ছিবসহ) :   
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#  কল এলাকার �মাট আয়তনঃ ৯৯.০০ একর। 
#  �মাট চােষর জিমর পিমমাণঃ  ২০১৭-১৮ �রাপণ �মৗ�েম ৪৮০০.০০ একর জিমেত আখ চাষ করা হেয়েছ। 
#  িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িনমণ�পঃ  

 িডলােরর মা�েম। 
 সংরি�ত খাত। 
 �রশন খাত। 
 ি� �সল। 

�ািকং এর ধরণ িন��পঃ 
 ৫০ �কিজর ব�া। 
 ১ �কিজ ও ২ �কিজর �ােকট। 

 
 

আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
 

#  িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনাস�হঃ  
�িমকাঃ বত�মােন বাংলােদশ িচিন ও খা�িশ� করেপােরশেনর িমল�িল লাভজনক না হওয়ায় চরম আিথ �ক সংকেটর 
ম� িদেয় অিতবািহত হে�। িক� বাজাের িচিনর দাম ি�িতশীল রাখার জ� সরকারী পয �ােয়র িচিনর ��� 
অপিরসীম। তাছাড়া িমেলর উৎপািদত িচিন �া�িতকভােব ��ত�ত ও অত�� �া��স�ত। �গার িমল�িল 
বাংলােদেশর �ত�� অ�েলর আথ � সামািজক ও অবকাঠােমাগত উ�য়েন দীঘ �িদন ধের �িমকা �রেখ আসেছ।  

      বত�মােন �গার িমলস�েলােক লাভজনক করেত হেল িবে�র অ�া� �দেশর মত বাই �ডা� 
ডাইভারিসিফেকশন/ব��খীকরণসহ িনজ� জিমেত অ�া� িশ� কারখানা �াপেনর িবক� �নই। অ� �াম�র �গার 
িমলস িলঃ’�ক �টকসই করেত িনে�বিণ �ত প�াবনাস�হ িবেবচনা করা �যেত পাের।   
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# িমেলর িবরাজমান ����ন � িক� �মিশনারী �িত�াপনঃ  
িমল �িত�াল� �থেক এ/িব �সি�িফউগাল �মিশন ও �ািরফাইয়ার �ব�ত হেয় আসেছ, যা অত�� �িক�ন � 
অব�ায় চলেছ ও �মিশন�েলার কায ��মতা অেনক কেম �গেছ। ফেল িচিন আহরণ হার �ি�র লে�� উি�িখত 
�মিশনারীস�হ অিধক কায ��মতা স�� �মিশনারী �ারা �িত�াপন করা জ�রী হেয় পেড়েছ।  

ক) এ-�সি�িফউগাল �মিশন �িত�াপনঃ �রাতন এ-�সি�িফউগাল �মিশেনর পিরবেত� ন�ন ২ � �� �া� 
�সি�িফউগাল �মিশন �াপন করা যায়। 
খ) িব-�সি�িফউগাল �মিশন �িত�াপনঃ �রাতন �াচটাইপ িব-�সি�িফউগাল �মিশেনর পিরবেত� ১ � 
কি�িনউয়াস িব-�সি�িফউগাল �মিশন (হ�ানিল�ান �া�) �াপন করা যায়।  
গ) িস-�সি�িফউগাল �মিশনঃ উৎপাদন �ি�য়া িনরিবি�� রাখার জ� ১ � অিতির� কি�িনউয়াস িস- 
�সি�িফউগাল �মিশন (হ�ানিল�ান �া�) �াপন করা যায়।  
ঘ)  �ািরফাইয়ার (�ডার) �িত�াপনঃ  �রাতন �ািরফাইয়ার এর পিরবেত� অ� িমেলর জ� ১ � শট � িরেটনশন 
টাইম এর আ�িনক �ািরফাইয়ার �াপন করা যায়।        

# বাই �ডা� ডাইভারিসিফেকশনঃ  
ক) িডি�লারী �া�ঃ অ� িমেলর এবং আেশপােশর িমেলর উৎপািদত �মালােসস িদেয় আ�জ�ািতক মানস�� 
অ�ালেকাহল/ফেরন িলকার �তরীর জ� এক� িডি�লারী �া� �াপন করা �যেত পাের। 

খ) বােয়া ফা� �লাইজার �া�ঃ অ� িমেলর এবং আেশপােশর িমেলর উৎপািদত িফ�ার �কক িদেয় উ�ত 
মানস�� বােয়া ফা� �লাইজার �তরীর জ� এক� বােয়াফা� �লাইজার �া� �াপন করা �যেত পাের। যা 
রাসায়িনক সােরর পিরবেত� অ� এলাকার জিমর উব �রতা �ি�েত আ�িলক চািহদা �রণ করেব।    

# িনজ� জিমেত অ�া� িশ� �াপনঃ  

ক) �গার �কইন �স �া�ঃ বত�মান িবে� �বাতলজাত�ত আেখর রস অত�� জনি�য় ও সমা�ত হওয়ায় 
কারখানার পােশ অিতির� জায়গায় �ইং ভ�ারাই�র আখ �বহার কের এক� �গার �কইন �স �া� �াপন 
করা যায়। 
খ) কয়লা িভি�ক পাওয়ার �া�ঃ �যেহ� পা�বত� �লবািড়েত কয়লা খিন আেছ, কােজই পিরবহন খরচ কম 
হেব িবধায় অ� িমেলর িনজ� জিমেত ৫০/১০০ �মগাওয়াট �মতাস�� এক� কয়লা িভি�ক পাওয়ার �া�  
�াপন করা �যেত পাের।  

সম�া স�হঃ 
1) সময়মত চাষীেদর সরবরাহ�ত আেখর �� পিরেশাধ করেত না পারা। 
2) সময়মত চাষীেদর উপকরণ সরবরাহ করেত না পারা। 
3) আিথ �ক সংকেটর কারেণ কারখানা ও �ােরেজর যাি�ক �মরামত কাজ সময়মত স�� করেত না পারা। 
4) িমেল কম �রত �িমক, কম �চারী ও কম �কত�ােদর মাস �শেষ �বতন ভাতাদী �দান করেত না পারা। 
5) �েয়াজনীয় সং�ক জনবেলর অভাব।  

 
সম�া �থেক উ�রেণর জ� ��াবনা স�হঃ 

(1) সময়মত চাষীেদর সরবরাহ�ত আেখর �� �দান করেত হেব। 
(2) সময়মত চাষীেদর উপকরণ সরবরাহ করেত হেব। 
(3) সময়মত কারখানা ও �ােরেজর যাি�ক �মরামেতর কাজ স�� করেত হেব। 
(4) িমেল কম �রত �িমক, কম �চারী ও কম �কত�ােদর মাস �শেষ �বতন ভাতাদী �দান করেত হেব। 
(5) �েয়াজনীয় সং�ক জনবল িনেয়াগ িদেত হেব। 

 
# িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ িব�ািরতঃ আখ এক� দীঘ � �ময়াদী ফসল এবং মাড়াই 
�মৗ�েম িমেল আখ সরবরােহর পর আেখর �� চাষীরা সময়মত না পাওয়ার কারেণ িদন িদন এই ফসেলর �িত 
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চাষীেদর আ�হ কেম যাে�। ফেল আখ চাষ কম হে�। এছাড়া �ময়াদ উ�ীণ � কারখানার কারেণ িচিন আহরণ হার কম 
হে�। 
 

উৎপাদন �ি�েত �য সকল উে��াগ �নয়া হেয়িছলঃ উৎপাদন �ি�র জ� আেখর �� �ি� কের সময়মত চাষীেদর 
সরবরাহ�ত আেখর �� �দান করা �গেল আখ চাষ �ি� পােব এবং উৎপাদন �ি� পােব। 
 

#  �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�েত �য সকল উে�াগ �হণ করা হেয়িছল এবং করিণয়ঃ আেখর  চাষ �ি�র জ� 
�ানীয়ভােব উঠান �বঠক, দলীয় সভা,  চাষী সে�লন করা হেয়েছ। এছাড়া �ি�গত �যাগােযাগ অ�াহত আেছ। 
 
#  ই� ��ত হেত িচিনকল স�েহ �যাগােযােগর রা�া স�হ িক উ�তমােনর ? এ িবষেয় িচিনকেলর প� হেত িক 
পদে�প �হণ করা হেয়েছ(ছিবসহ)◌ঃ  অিধকাংশ রা�া উ�তমােনর।  
 
#  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)◌ঃ  ছিব সং��।  
 
ই� �য় �ক�স�েহ িডিজটাল ওজন যে�র মা�েম আখ �য় করা হে�। �� সমেয়র মে� িচিনকেল আগমেনর জ� 
�কে� সাব ��িনক খািল �িল রাখা হয় যােত চাষীেদর আখ �কে� ওজন হওয়া মা� �িলেত �বাঝাই করা যায়। 
 
#  িচিন িবপণেন সম�া স�হ িক িক? এ�েলা �থেক িকভােব উ�রণ ঘটােনা যায়? 

 
িচিন িবপণেন সম�া স�হ িনমণ�পঃ  
 

সরকাির িচিনকল স�হ �লত িডলােরর মা�েম িচিন িবপণন কেরন। িডলারগন �ব-সরকাির িচিনকল/িরফাইনাির স�হ 
বাজার দেরর সােথ সাম�� �রেখ িনয়িমত িচিনর দর পিরবত�ন করায় �িতেযািগতা �লক বাজাের তােদর সােথ পা�া 
িদেয় িচিন িব�য় করেত না পারায় িমল �থেক িচিন উে�ালন কের না।  
উ�রেণর উপায়ঃ বাজার দেরর সােথ সাম�� �রেখ িনয়িমত িচিনর দর �নঃ িনধ �ারণ। ১/২ �কিজ, ১ �কিজ ও ২ 
�কিজ �ােকট জাত িচিন িবপণেন অিধক ���ােরাপ।  
 
# িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� িক িক উে�াগ �হণ করা 
হেয়েছ তার সাফ�সহ িব�ািরত িববরণঃ  
িচিনকেলর অধীন চাষাবাদ �যা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� ��ে� বাগান, স�ী বাগান, আম 
বাগান, নািরেকল বাগান এবং �াগণ ফেলর বাগান করা হেয়েছ।  
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ি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? 

 
িচিনকেলর বাইে�াডাে�র নাম ◌ঃ 
 �মালােসস(িচটা�ড়) 
 �াগাস (আেখর �ছাবড়া) 
 িফ�ার �কক  (��স মাড) । 

  
িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই ��াডা� উৎপে�র পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ ও আেয়র পিরমাণঃ 
 

�ঃ 
নং 

মাড়াই �মৗ�ম �মালােসস(িচটা�ড়)  
(�মঃ টন) 

নীট আয়   
(ল� টাকা) 

�াগাস (আেখরেছাবড়া) 
 ( �মঃ টন) 

িফ�ার �কক (��স 
মাড)  (�ম.টন) 

০১ ২০১৭-২০১৮ ১৬৯১ ১৪৪.৪৭ ১৫১৮৮ ১৩৮০ 
০২ ২০১৬-২০১৭ ১৯৫৫ ৯২.১৮ ১৭৫৯০ ১৫৫৪ 
০৩ ২০১৫-২০১৬ ১৩৩২ ১২৪.৬২ ১১৮৮৫ ১০৫৪ 
০৪ ২০১৪-২০১৫ ১৯২৩ ১১৫.৯৬ ১৭২৬৬ ১৫২৭ 
০৫ ২০১৩-২০১৪ ২৯৬০ ২৩৫.৬৩ ২৬৮০৭ ২৩৫৯ 
০৬ ২০১২-২০১৩ ২১৭০ ২৩৭.২৭ ১৯৫১০ ১৭২৭ 
০৭ ২০১১-২০১২ ১৩৬৯ ১১০.১৯ ১২২৪৮ ১০৯৬ 
০৮ ২০১০-২০১১ ২০১২ ২৪৭.০৯ ১৭৭৭২ ১৫৮৬ 
০৯ ২০০৯-২০১০ ১১৭৮ ৩০৫.২০ ১০৪২৮ ৯১৬ 
১০ ২০০৮-২০০৯ ১২৪৭ ২৬৬.৩০ ১১০৩৮ ৯৩৯ 

 

উে���, আেখর �ছাবরা উৎপাদন �মৗ�েম িমল পিরচালনায় �ালানী িহেসেব �ব�ত হয়। 
 
#  দ� জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হ িক িক?  
 

দ� জনবল �তিরর জ� �িত বছর িনজ� ��িনং কমে��-এ আ��ািনক �িশ�েণর �ব�া �হণ করা হয়। 
এছাড়া অেমৗ�েম কারখানার �মরামিত কােজর সময় িবিভ� ইউিনেট কারখানার কম �কত�া এবং িসিনয়র �াফগণ 
তােদর অিধন� জনবলেক িনয়িমত বা�ব িভি�ক �িশ�ণ �দান কেরন।    
 
#  িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� অ� িমেলর �মিডেকল �স�ােরর মা�েম িচিকৎসা �সবা �দয়া হে�। 
তােদর যাতায়াত ভাতা �দান করা হে� এবং িমল� কেলাণীেত আবাসেনর �ব�া রেয়েছ।  
 
#  অ� িচিনকেল িসিবএ এর সং�া ০১ � এবং তােদর সদ� সং�া ১১ জন।  
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#  িচিনকল হেত �িতবছর িক পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর ত�)। 
�ঃ নং মাড়াই �মৗ�ম রাজ� খােত জমা�ত ল� টাকা 

০১ ২০১৭-২০১৮ ৫৩.৪০ 
০২ ২০১৬-২০১৭ ৩১.৭০ 
০৩ ২০১৫-২০১৬ ৪৮.৩২ 
০৪ ২০১৪-২০১৫ ৪৮.৫৮ 
০৫ ২০১৩-২০১৪ ৭৩.৪০ 
০৬ ২০১২-২০১৩ ১০৯.৪৮ 
০৭ ২০১১-২০১২ ৭১.৯০ 
০৮ ২০১০-২০১১ ১০৫.০২ 
০৯ ২০০৯-২০১০ ১১৪.১১ 
১০ ২০০৮-২০০৯ ১০৫.৬০ 

 
িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 

 

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

অ� িমেল ১৯৬৭-৬৮ সােল উৎপাদন �� হেয়েছ। বত�মােন ৫২ তম মাড়াই �মৗ�ম চলেছ। িনয়মা�যায়ী িমেলর 
�মিশনারীস�েহর আ��াল অেনক আেগই �শষ হেয় �গেছ। তথািপ িমল�র িবএমআরই করা �গেল উৎপাদন �ি�য়ার লস 
কমােয় িচিন আহরেণর হার িক�টা �ি� করা স�ব। িনেচ ����ণ � িক� �মিশনারীস�েহর বত�মান অব�া উে�খ করা হেলা। 

�ঃ 
নং 

হাউেজর নাম য�পািতস�েহর বত�মান অব�া মম�� 

১ িমল হাউজ ক) ১ ও ২ নং নাইফ �হা�ার �য়�া� হেয়েছ।  ন�ন �তরী করা হেব। 
খ) ১ নং িমেলর �হড �ক বিডর ��াক �মরামত কের 
চালােনা হে�।  

�িত বছরই ��াক কের ও �মরামত করা হয়। 

গ) িরডাকশন িগয়ােরর ৮ (আট) �’র �থস�েহর �াক 
�াশ অপ�মাম এর �চেয় �বেড় �গেছ। 

�িক�ণ �ভােব চালােনা হে�। ন�ন �তরীর করা হেব। 

ঘ) িমল �রালার িবয়ািরং (হায়াইট �মটাল) এ �ীিজং �ারা 
�ি�েকশন করা হয়। এেত যথাযথ �ি�েকশন স�ব হয় না।  

�ীজ এর পিরবেত� ওেয়ল পা� �ারা ওেয়ল 
�ি�েকশন করার ��াবনা অ�েমােনর �ি�য়াধীন 
রেয়েছ।  

২ বয়লার হাউজ ক) ৩ নং বয়লােরর ওয়াটার �উবস�েহর ওয়াল িথকেনস 
কেম িগেয় �বহার অ�পেযাগী হেয় পেড়েছ। চলমান 
�মৗ�ম অত�� �িক�ণ �ভােব চলেছ।   

আগামী ২০১৯-২০ মাড়াই �মৗ�েমর �েব � বিণ �ত 
�উবস�হ পিরবত�ন করা হেব।  

খ) ১, ২ ও ৩ নং বয়লার ফােন �েসর িপছেনর ওয়াল 
�াকসাইেড ��েক �গেছ।   

বিণ �ত ওয়ালস�হ পয �য়�েম �ভে� ন�ন �তরী করা 
হেব।  

গ) দীঘ �িদেনর �ব�ত �কিমক�াল �ডািজং পা�� 
কায �পেযাগী �নই।   

�মরামেতর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। �মরামত করা 
স�ব না হেল ন�ন �য় করা হেব। 

৩ টারবাইন হাউজ ক) দীঘ �িদেনর �ব�ত আরিপএম িমটার ৪ (চার) � 
অেকেজা হেয়েছ। �ব ওেয়ল ��শার �দেখ �দেখ টারবাইন 
চালােনা হয়।  

ফেরন ইনেড� এর মা�েম �েয়র �ব�া �হণ 
�ি�য়াধীন। 

খ) ১ নং িমল টারবাইেনর �রাটর �াফট কাব �ন �া� 
�ািকং এর জায়গায় �য়�া� হেয়েছ। ��য়ার �রাটর 
�াফট না থাকায় �িক�ন �ভােব টারবাইন চালােনা হে�।  

ফেরন ইনেড� এর মা�েম �েয়র �ব�া �হণ 
�ি�য়াধীন। 

৪ বয়িলং হাউজ ক) িমল �াপনার ১ নং ইনেজকশন পা� (�রাতন) এর 
মটর �েড় �গেছ। ২ নং ইনেজকশন পা� চা� আেছ, 
�য�র সম�া হেল সম�া সমাধান না হওয়া পয �� উৎপাদন 
�হত হেব।   

উপ�� �মতার ন�ন মটর �য় �ি�য়াধীন। 
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খ) �ডার এর তলা ও সাইড ��ট এর িথকেনস কেম িগেয় 
�বহার অ�পেযাগী হেয় পড়েছ।  

�ডার এর তলা ও সাইড ��ট পিরবত�েনর কায �ােদশ 
�দান করা হেয়েছ। 

গ) এ ও িব �সি�িফউলগাল �মিশনস�হ দীঘ �িদেনর �রাতন 
হওয়ায় কায ��মতা অেনক কেম �গেছ।  

আ�িনক �মিশন �ারা �িত�াপন করা আব�ক। 
ফেরন ইনেড� এর মা�েম �েয়র �ব�া �হণ 
�ি�য়াধীন।     

ঘ) িস কি�িনউয়াস �সি�িফউগাল �মিশন ১ (এক) � 
��য়ার �নই। 

১ (এক) � �মিশন হওয়ায় সম�া হেল, সম�া 
সমাধান সময়সােপ� হওয়ায় উৎপাদন �ি�য়া ব� 
হেয় যাওয়ার উপ�ম হয়। ফেরন ইনেড� এর মা�েম 
�েয়র �ব�া �হণ �ি�য়াধীন। 

৫ ওয়াক�সপ ক) �লদেমিশনস�হ দীঘ �িদেনর �রাতন হওয়ায় কায ��মতা 
অেনক কেম �গেছ।  

আ�িনক �মিশন �ারা �িত�াপন করা আব�ক।  
�েয়র �ব�া �হণ �ি�য়াধীন।      

 
# আ�িনকায়েনর পদে�প : অ�াবিধ �াম�র িচিনকল আ�িনকায়েনর �তমন �কান পদে�প �হীত হয়িন। ��মা� 
২০১০-২০১১ সােল �রাতন �াচ টাইপ িস-�সি�িফউ�াল �মিশন ন�ন এক� কি�িনউয়াস �মিশন �ারা �িত�ািপত 
হেয়েছ। এখােন উে�� �য, অ� িমেল িবএমআর করেণর জ� িবিভ� ত� উপা� ইিত�েব � সদর দ�ের ��িরত হেয়েছ।    
 

গেবষণাঃ  
 
# �াম�র িচিনকেল �কান আ�িনক গেবষণাগার নাই। �� �েসস িনয়�ণ ও �নগতমান পরী�ার জ� এক� �চিলত 
�াবেরটরী রেয়েছ।   
 

��ািবত পদে�পঃ সদর দ�েরর �েব �র আরএ�িড/িরসাচ � �সল আ�িনকায়ন কের �ণরায় চা� করা �যেত পাের।  
 

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

# বাংলােদেশর িচিন সং�া� নীিতেত িক িক িবষয় অ�� �� করা �যেত পাের ? 
 বাজার �ে�র সােথ সাম�� �রেখ িচিনর �� িনধ �ারণ । 
 

# �বসরকাির িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকল স�হ িক িক �িবধা পাে� তার 
�লনা�লক বণ �নাঃ  
  �বসরকাির িচিনকল স�হ বাজােরর চািহদা ও �যাগােনর িভি�েত িচিনর �� �িতিনয়ত িনধ �ারণ কের থােক। সরকাির 
িচিনকলস�েহর িচিনর দর সরকার ক��ক িনধ �ারণ করা হয়। িক� �িতিনয়ত বাজার দেরর সােথ সাম�� �রেখ �নঃ 
িনধ �ারণ করা হয় না।  
 

পিরেবশ �র�ায় �হীত উে�াগ  
 

�াম�র িচিনকল হেত িনগ �ত তরল বজ�� আপাততঃ িনজ� �ল�েন আব� থােক যা আেশ পােশর নদী বা 
জলা�িমেত যাওয়ার �কান �েযাগ �নই। ইেতামে� �াম�র িচিনকলসহ অ�া� সকল িচিনকেল আ�িনক ই�িপ �াপেনর 
জ� একেনেক ��াব পাশ হেয়েছ এবং �াপন কায ��ম �ি�য়াধীন।  
 

 
   


