
প�গড় �গার িমল� িলঃ, 
প�গড়। 

িচিনকেলর �াথিমক ত�াবলী 
 

# িচিনকেলর নামঃ প�গড় �গার িমল� িলঃ, প�গড়।  
# অব�ানঃ ঢাকা প�গড় মহাসড়ক সংল� �রাতন প�গড় �মৗজায় অবি�ত। 
# �িত�াকালঃ ১৯৬৬-১৯৬৯ সাল।   
# িচিনকেলর উৎপাদন �মতা: উৎপাদন �মতা- ১০১৬০ �মঃ টন (১০৬০ �িসিড) 
 

# িচিনকল ও �িত�ান এলাকার ছিব (সকল য�পািতর ছিবসহ)? 
িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব িনে� �দওয়া হেলাঃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
              িচ�ঃ কারখানার �ধান ফটক                                                           িচ�ঃ �মিডক�াল �স�ােরর বাইেরর িচ� 

 
িচ�ঃ �জনােরল অিফেসর বাইেরর ি�র িচ� 

 

           
                                                                    িচ�ঃ িমল ইি�ন টারবাইন 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# কল এলাকার �মাট আয়তনঃ ৫৭.৮০৭৩ একর। 
# �মাট চােষর জিমর পিরমাণঃ  
 িচিনকেলর িনজ� আবাদ �যা� জিমর পিরমান ১৪০.৯৯০১ একর। 
 

# িচিন িব�েয়র ধরণ স�হ িক (িডলােরর মা�েম, ি� �সল, ব�া, �ােকট, ইত�ািদ ছিবসহ) 
 ১। িডলার খাত স�হঃ-   ক) �হালেসল/�পা�র িডলার     খ) �জলা/থানা িডলার, 
     গ) �িসিব,  ঘ) �য়ংি�য় িশ�,  ঙ) �� িশ�। 
 ২। অ�া� খাত স�হঃ- ক) ি�-�সল, খ) �ােকট িচিন সদর দ�র, গ) র�ািন, ঘ) অ�া�/িবেশষ। 

৩। সংরি�ত খাত স�হঃ- ক) �সনাবািহনী, খ) �িলশ বািহনী, গ) িবিজিব, ঘ) ফায়ার সািভ�স,  
   ঙ) ক�ােডট কেলজ, চ) আখ চাষী, ছ) িমলস �রশন। 

               
 

 

 

       
                        িচ�ঃ �ল ও �� �াউ�                                                           িচ�ঃ মসিজদ 

      
                        িচ�ঃ �গ� হাউজ                                                           িচ�ঃ এমিড বাংেলা 

 

                        িচ�ঃ �খালা িচিন                         িচ�ঃ �ােকট িচিন 



 
 

 
 
 

আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
 

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

   িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�াস�হঃ 
 

 (ক) িচিনকল� ১৯৬৯ সােল �ািপত হয়। দীঘ �িদেনর �রাতন হওয়ায় �মিশনাির য�পািতর উৎপাদন �মতা �াস 
       �পেয়েছ। 
 (খ) দীঘ �িদন যাবত �লাকবল িনেয়াগ ব� থাকায় দ� �লাক বেলর অভাব �দখা িদেয়েছ। 
 (গ) দ� জনবল �তিরেত �িশ�ন না �দওয়ায় দ� �িমেকর অভাব �দখা িদেয়েছ। 
           (ঘ) প�গড় ও এর আেশ পােশ সমতেল চা বাগান গেড় উঠায় এবং আখ �রাপন কেম যাওয়ায় ক�চামাল িহেসেব আেখর 

অভাব �দখা িদেয়েছ। 
 (ঙ)  চলিত বছের নগেদ �� সময়মত পিরেশাধ করেত না পারায় আখ আবােদর পিরমান �ি�েত �াঘাত �ি� হে�। 
  

 উ�রেণর ��াবনা স�হঃ 
 (ক) দ� �লাকবল িনেয়াগ িদেত হেব। 
 (খ) দ� জনবল �তিরর জ� �িশ�েনর �ব�া িনেত হেব। 
 (গ) আেখর �� নগেদ ৭ িদেনর মে� পিরেশাধ করতঃ আখ চােষ চাষীেদর উৎসািহত/সহায়তা করেত হেব। 
 

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

 (ক) িচিনকেলর আখ উৎপাদেনর িনজ� �কান খামার নাই কােজই সাধারণ �ষেকর উৎপািদত আেখর উপর  
 িনভ �র কেরই িচিন উৎপাদন করেত হয়। 
 (খ) প�গড় ও প�গেড়র আেশপােশ আখ আবাদেযা� জিমেত চা বাগান গেড় উঠায় আখ চাষ জিমর  

                        িচ�ঃ ৫০ �কিজর ব�াজাত�ত  িচিন 



 পিরমাণ  কেম যাওয়ার ফেল ক�চামাল িহেসেব আখ �াি� কেম �গেছ। 
 

  উৎপাদন �ি�েত উে�াগ  ও উ�রেণর ��াবনা স�হঃ 
 

 (ক) ��মা� সাধারণ  �ষেকর উৎপািদত আেখর উপর িনভ �র না কের িমেলর কম �রত �িমক, কম �চারী ও 
 কম �কত�ােদর ল��মা�া অ�যায়ী আখ চাষ বা�তা�লক করা হেয়েছ। 
 (খ) ৬-৮ মােস আেখর পিরপ�তা আেস এমন জাত উ�াবন। 
 

# �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�েত িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়েছ । আর িকিক �হণ করা �যেত পাের। 
      

      �ানীয়ভােব আখ চাষ �ি�েত িনে�া� উে�াগ �হন করা হেয়েছঃ  
 

1. চাষীেদর সােথ �ি�গত �যাগােযাগ চলমান আেছ।  
2. আখচাষী সমােবেশর মা�েম চাষীেদর উ�ু� করা হে�। 
3. প�িত �দশ �নী ও ফলাফল �দশ �নীর মা�েম আখচাষীেদর উ�ু� করা হে�। 
4. খামার িদবেসর মা�েম আখ চােষ লাভজনক িদক �েলা চাষীেদর মােঝ �েল ধরা হে� । 
5. �পা�ার, �ানার, িডসে� �বাড � �াপন ও িলফেলট িবতরেণর মা�েম চাষীেদর উ�ু� করা হে�। 
6. সরকারী ভােব ���িক �দােনর মা�েম আখ চাষেক উৎসািহত করা হে�। 
7. আখ চােষ চাষীেদর আ�হ কেম যাওয়ায় িমেল কম �রত সকল �িমক/কম �চারী/কম �কত�ােদর ল�মা�া িনধ �ারন কের 

জিম লীজ িনেয় আখ আবােদ এিরয়া �ি� করা হে�। 
8. আখ চােষ চাষীেদর উৎসািহত করার জ� িডিজটাল ওেজান যে�র মা�েম আেখর ওেজান �নওয়া,ই-�িজ� ও ই-

�গেজেটর মা�েম আখ �য় কায ��ম পিরচালনা করা হে�।  
9. আেখর �� পিরেশােধ জ�লতা িনরসনকে� �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম আেখর �� পিরেশাধ করা হে�।  
10. �ভজাল �� সার ও িকটনাশক সরাসির কারখানা হেত সং�হ কের চাষীেদর মােঝ িবতরণ করা হে�।  
11.আখ চােষ সহায়ক িহেসেব চাষীেদর মােঝ নগদ টাকা ঋন িহেসেব িবতরণ করা হে�। 
12. ���ে� আখচাষীেদর মােঝ �জবসার িহেসেব ��সমাড িবতরণ করা হে�।  
13. আখ চােষ সহায়ক িহেসেব চাষীেদর মােঝ িমেলর িনজ� পিরবহেন িবনা ভাড়ায় বীজ পিরবহন করা হে�। 
14. চাষীেদর চািহদার ��ি�েত িমেলর �া�র �ারা �� খরেচ তােদর জিম চাষ ও নালা কত�ন কের �দওয়া হে�।  
15. আখ চােষ আ�িনক কলােকৗশল স�েক� স�ক ধারনা �দওয়ার জ� আখ চাষীেদর �িশ�ন �দান করা হে�।  

 আর �য সকল উে�াগ �হণ করা �যেত পােরঃ 

1. িমেল আখ সরবরােহর সােথ সােথ চাষীেদর আেখর �� পিরেশােধর �ব�া �হণ করা 
2. আখ চােষ চাষীেদর উৎসািহত করার জ� আগাম আখ চােষ সরকারী ���িকর �দান করা 
3. উ� ফলনশীল ও উ� িচিন ধারন �মতা স�� ৬-৮মােস পিরপ� হয় এমন আেখর জাত উ�াবন করা 
4. �রাগ ও �পাকা �িতেরাধী আেখর জাত উ�াবন করা 
5. �� পিরসের যাি�ক প�িতেত আেখর জিম চাষ ও নালা �তরী, আগাছা দমন, আখ কত�ন ও পির�ার করেনর উ�ািবত য� 

মাঠ পয �ােয় িব�ার ঘটােনা 
6. �িত বছর আেখর �� �ি� করা।  
7. �সটআপ অ�যায়ী দ� মাঠকম�/কম �কত�া িনেয়াগ করা 
8.  মাঠকম�/কম �কত�ােদর �দেশ/িবেদেশ উ�ত �িশ�েনর �ব�া �হণ করা 

 

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

প�গড় �গার িমল� এক� �সবা�লক বািনিজ�ক �িত�ান যা প�গড় �জলায় অবি�ত। প�গড় �গার িমেল ০৫� থানা 

মে� ৩১ � ই� �য় �ক� আেছ। ই� �য় �ক��েলা �ত�� এলাকায় অবি�ত এবং �ত�� এলাকায় রা�াঘাট �িল একসময় ক�চা 

িছল। প�গড় �গার িমল� ১৯৬৯ সােল �ািপত হওয়ার পর �ত�� এলাকায় ই� �য় �কে�র রা�া�িল ধীের ধীের ভরাট কের ভাল 

রা�া করা হেয়েছ। ইেটর �হিরংেবা� করা হয় এবং ধীের ধীের উ� রা�া�িল কােপ ��ং কের চলাচেলর উপেযািগ করার জ� �গার 

�সস �রাড �ডেভলপেম�  ফা� হেত রা�া�িল ��র ভােব করা হয়। অেনক �কে�র আেশপােশ �ীজ, কালভ�াট �তির করা হয়। কারণ 

যােত কের �কে� �কান আখ সরবরােহর িব� না ঘেট। প�গড় �গার িমল� �াপেনর কারেণ অ� এলাকায় রা�াঘাট সহ মা�েষর 

জীবন যাপেনর অেনক উ�য়ন হেয়েছ। উ� এলাকায় রা�াঘাট �ীজ, কালভ�ােটর ছিব িনে� �দওয়া হেলা।  

 



      
িচ�ঃ কালভাট � 

        
িচ�ঃ পাকা রা�া  

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

উ�রঃ- আখচািষগন ই-�িজ� �াি� সােপে� �দিনক আখ�য় �কাটা মািফক আখ �য় �কে� িনেয় আসেল িডিজটাল ওজন 
যে�র মা�েম তা ওজন �নয়া হয়। চািষরা তােদর িনজ� পিরবহেন ই� �য় �কে� আখ িনেয় আসেল তা ওজন হওয়ার সােথ সােথ 
িমল ক��ক িনেয়ািজত �লািডং �কাদােরর �িমকেদর মা�েম তা তাৎ�িণকভােব �কে�র ইয়ােড � রি�ত িমেলর ��ইলাের �লােডর 
�ব�া �হণ করা হয়। যিদ িমল যাি�ক ��র কারেন ব� থােক বা যানবাহেনর সং�া কম থােক তাহেল সরাসির িমেলর ��ইলাের 
আখ �লািডং-এর �েযাগ থােক না। �সে�ে� ওজন�ত আখ �য় �কে�র ইয়ােড � ���লভােব ��াক �দয়া হয় এবং পরবত�েত 
যানবাহন �াি� সােপে� �িমক �ারা �লাড কের তা িমেল ��রেণর �ব�া করা হয়।   
 ই� �য় �কে� �য়�ত আেখর পিরমান অ�যায়ী িমেল পিরবহন কের আনার জ� �েয়াজনীয় যানবাহেনর সং�া, �য় 
�কে� যানবাহন ��রণসহ সািব �ক িবষয় িমেলর পিরবহন িবভাগ ক��ক মিনটিরং �সল/কে�াল �ম �থেক সাব ��িণকভােব িনয়�ন 
করা হয়।  



                           
                        িচ�ঃ মিহেষর গািড়েত আখ সরবরাহ                             িচ�ঃ িডিজটাল ওেজান য� 

                           
                        িচ�ঃ ��ইলাের আখ �বাঝাই                                       িচ�ঃ িমলস পিরবহন 

              
িচ�ঃ িমল চ�ের �কইন ইয়াড � 

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

১। �দশীয় �া��কর িচিন �েন মােন ও �ােদ অ�লনীয় হেলও মােক��ং পেলিসেত �ব-সরকারী িরফাইনারী িচিন কেলর 
কােজ মার খাে� । �ব-সরকারী িচিনকল সবসময় সরকারী িচিনর দেরর �চেয় কম দের িচিন বাজাের সরবরাহ কের।  

 ২। �িত বছেরর উৎপািদত িচিন �সই বছেরই িব�েয়র �ব�া িনেত হেব। 
 ৩। িমেলর �মিশন�েলা অেনক �রাতন। তাই �বসরকারী িচিনকল �েলার মত সাদা ও ঝরঝের িচিন উৎপাদন করেত পাের না। 

 

উ�রেণর উপায়ঃ-  

১। �বসরকারী িরফাইনারী িচিনকল �েলার র �গার আমদানীর উপর আেরা ভ�াট, �া� আেরাপ করেত হেব এবং সকল 
�কার িচিন আমদানী র�ানী িবএসএফআইিস এর িনয়�েন িদেত হেব। 
২। ন�ন �মিশন বিসেয় আেরা উ�তমােনর সাদা ও ঝরঝের িচিন উৎপাদন করেত পারেল িচিন িবপণন সহজ হেব। 



৩। িচিন িব�েয়র জ� �িত� �জলা ও উপেজলায় আলাদা ভােব িনজ� িডলার িনেয়াগ িদেত হেব। 
 ৪। �িসিবর (�টিডং করেপােরশন অব বাংলােদশ) িনকট উৎপািদত িচিন স�ণ �টাই বা�তা�লক ভােব িব�েয়র �ব�া 

�নয়া �যেত পাের।  
 ৫। আ�িনক যে�র মা�েম ১�কিজ, ২�কিজ, ৫�কিজর �ােকট কের িচিন িবি�র �ব�া িনেত হেব যা �� পিরসের এখন 

চলমান আেছ।  
 
# িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা� (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� িক িক উে�াগ �হণ করা  
       হেয়েছ তার সাফ�সহ িব�ািরত িববরণঃ     
 অ� িমেল পরী�া�লক খামােরর অধীন ১৩৯.৬৮ একেরর মে� ১০৫ একর জিমেত বীজ আখ আবাদ সহ িবিভ� 
গেবষনা�লক কম �কা� পিরচািলত হয়। অবিশ� অনাবাদী ৩৪.৬৮ একর জিমেত �� �ময়াদী িবিভ� ফসল �যমনঃ ��েপ, লাউ, 
�মড়া, শসা, টেমেটা ইত�ািদ এবং দীঘ �েময়াদী ফসেলর মে� �াগন ফল ও িভেয়তনামী খােটা জােতর নািরেকল আবাদ হে�।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



িচিনর বাই- ��াডা� ও এর �বহার 
 

#িক িক বাইে�াডা� উৎপ� হয়? িবগত ১০ বছেরর উৎপ� বাই ��াডা� উৎপে�র পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ ও আেয়র পিরমাণ কত? 
 

িবগত ১০ বছেরর উৎপ� বাই ��াডা� উৎপাদেনর পিরমাণ এবং িবি�র পিরমাণ ও আেয়র পিরমাণ �িতেবদন। 
 

�ঃনং অথ � বছর িচটা�ড় �ছাবড়া ��সমাড 

  
উৎপাদেনর 
পিরমাণ       
(�ম. টন) 

িবি�র পিরমাণ 
(�ম. টন) 

আেয়র 
পিরমাণ (ল� 

টাকা) 

উৎপাদেনর 
পিরমাণ       
(�ম. টন) 

িবি�র 
পিরমাণ (�ম. 

টন) 

আেয়র 
পিরমাণ 
(ল� 
টাকা) 

উৎপাদেনর 
পিরমাণ       
(�ম. টন) 

িবি�র 
পিরমাণ   
(�ম. টন) 

আেয়র 
পিরমাণ 
(ল� 
টাকা) 

১ ২০০৮-০৯ ২,২৪৮.০০ ২,৯৯৫.১৫ ২৪১.১৮ ২৫,৮০৩.২৭ ৪,২৩২.০০ ১০.৭৫ ২,১৭৯.১৮ - - 

২ ২০০৯-১০ ১,৮৭৮.০০ ৫৮০.৮৪ ১০৭.৬৩ ২৪,২০১.১৩ ৪,১৪০.০০ ১০.৫৪ ২,০২০.৫৪ ২০৮.৩৩ ০.২৫ 

৩ ২০১০-১১ ২,৪৮১.৪২ ২,৩৪৩.৭১ ২৭৭.০২ ৩৫,৩০৫.৮২ ৩,৭৭৭.২৮ ২২.৯৪ ৩,০১৬.৫১ ১,০৫০.০০ ১.২৬ 

৪ ২০১১-১২ ১,৯৯৬.৪৬ ১,০৯৫.৮১ ৮৭.৮৭ ২৭,৭৮৫.৮৮ ৩,০৩১.৫৮ ১৬.২৬ ২,৩৯৮.৮২ ৯০৮.৩৩ ১.০৯ 

৫ ২০১২-১৩ ১,৮৬০.১৫ ২,৩০০.৫০ ১২৩.৭৩ ২৬,৪১৪.৯৮ ১,৪২৫.১৮ ১৯.৬৫ ২,১৯২.৯৬ ২০৮.৩৩ ০.২৫ 

৬ ২০১৩-১৪ ৩,১০৩.৮৬ ৪,০০৫.৭০ ২৩৪.১৮ ৩৫,৩৩৯.৩১ ১,৭০৫.০৫ ২৫.১২ ২,৯৬১.৫৫ ৫০০.০০ ০.৬০ 

৭ ২০১৪-১৫ ১,৯৬০.০১ ১,৫০০.০০ ৯৯.৩৪ ২২,৯১৫.২০ ২,৮৩৪.০৪ ২২.৬৮ ১,৮৯৫.৮৪ ৮৬৬.৬৬ ১.০৪ 

৮ ২০১৫-১৬ ১,৪৬৫.০০ ২,০০২.৫৮ ১৯৬.৯৭ ১৮,২৮৮.২৯ ১,২৭২.৪১ ৭.০২ ১,৫১০.২২ ৭১৬.৬৬ ০.৮৬ 

৯ ২০১৬-১৭ ২,০৩০.০০ ১,৬৪৯.৫০ ২৩৮.৪৩ ২৩,৪৪৮.৯৯ ১,১৩৬.৩২ ০.১২ ১,৯৫৩.৫৫ ৩৯১.৬৬ ০.৪৭ 

১০ ২০১৭-১৮ ২,১১৫.২৫ ১,৮৫০.৫১ ২৪০.০০ ২৫,৬৮২.৬২ ১,০১৫.৬৮ ৫.৪৭ ২,১৩৩.৩৩ ৫৩৩.৩৩ ০.৬৪ 

 �মাট = ২১,১৩৮.১৫ ২০,৩২৪.২৯ ১,৮৪৬.৩৫ ২৬৫,১৮৫.৪৯ ২৪,৫৬৯.৫৪ ১৪০.৫৫ ২২,২৬২.৫০ ৫,৩৮৩.৩০ ৬.৪৬ 

 
 
 
 



# দ� জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হঃ 
 দ� জনবল �তিরর জ� উৎপাদশীলতার বাড়ােনার লে�� বাৎসিরক �দেশ/িবেদেশ �িশ�ণ �দয়া আব�ক। 
 
# িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ�া� �েযাগ �িবধা রেয়েছ? 

 িচিনকেলর কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা ভাড়া, বাড়ী ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, িশ�া ভাতার �েয়াগ �িবধা             
রেয়েছ। 

 
# িচিনকেলর িসিবএ’র সং�া ও তােদর সদ� সং�াঃ 
 িচিনকেলর িসিবএ’র সং�া ০১ এবং তােদর সদ� সং�া-১১ জন। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# িচিনকল হেত �িতবছর িক পিরমাণ অথ � রাজ� খােত জমা হয় ( িবগত ১০ বছেরর ত�) 

 

 িবগত দশ বছের সরকারী �কাষাগাের জমার �িতেবদনঃ 

 

�িমক নং অথ � বছর �মাট সরকারী খােত জমা (ল� টাকায়) 

০১ ২০০৮-৯ ১০৮.২৭ 

০২ ২০০৯-১০ ৯৮.০৫ 

০৩ ২০১০-১১ ১০৮.১৪ 

০৪ ২০১১-১২ ৬২.৫৪ 

০৫ ২০১২-১৩ ৭৬.৯৮ 

০৬ ২০১৩-১৪ ৮৭.৭৪ 

০৭ ২০১৪-১৫ ৯১.১৭ 

০৮ ২০১৫-১৬ ১২২.২৯ 

০৯ ২০১৬-১৭ ১৪৪.৮০ 

১০ ২০১৭-১৮ ১৪৩.০২ 

            �মাট = ১,০৪৩.০০ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 
 

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

িমল হাউজ 
�.নং য�াংেশর নাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া মম�� 

1. নাইফ �হা�ার ২ �সট ১৯৬৬-৬৯ আরেজিস �থেক �মরামত কের চালােনা 
হে�।  

০১ �সট নাইফ �হা�ার 
পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

2. ডাইেনা�াইভ  ০২ নং ১৯৬৬-৬৯ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের চালােনা 
হে�। 

 

3. �হড ��াক ০৮ নং ১৯৬৬-৬৯ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের চালােনা 
হে�। 

 

4. িমল হাউজ টারবাইন ০২ নং ১৯৬৬-৬৯ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের চালােনা 
হে�। 

 

বয়লার হাউজ 
�.নং য�াংেশর নাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া মম�� 

1. বয়লার ১৬ �ম.টন ৩ নং ১৯৬৬-৬৯ ০৩ � বয়লার দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত 
কের চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

পাওয়ার হাউজ 
�.নং য�াংেশর নাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া মম�� 

1. পাওয়ার হাউজ 
টারবাইন ১ �মগাওয়াট 

০২ নং ১৯৬৬-৬৯ দীঘ � িদেনর �রাতান হওযায় �াগাস 
কনজা�শন �বিশ ও চািহদামত িব��ৎ 
পাওয়া যায় না।  

জ�রী িভি�েত ০১ � 
পাওয়ার টারবাইন �াপন 
করা �েয়াজন। 

2. িডেজল �জনােরটর ০২ নং ১৯৬৬-৬৯ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের চালােনা 
হে�। 

জ�রী িভি�েত ০১ � 
িডেজল �জনােরটর �াপন 
করা �েয়াজন। 

বয়িলং হাউজ 
�.নং য�াংেশর নাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া ম��  

1. �স িহটার ০৪ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

 

2. ইভােপােরটর ০৪ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

3. �ান ০৩ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

4. �ািরফায়ার/�ডার ০১ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

5. আরিভএফ ০১ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

6. 
�াচ টাইপ এ 
�সি�িফউগাল  

০২ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

অেটােমশন করা �েয়াজন। 

7. 
�াচ টাইপ িব 
�সি�িফউগাল 

০২ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। 

অেটােমশন করা �েয়াজন। 

8. অেটা িস �সি�িফউগাল ০১ � ২০১৩ �মরামত কের চালােনা হে�।  

9. 
�াচ টাইপ িস 
�সি�িফউগাল 

০৪ � ১৯৬৬-৬৯ 
দীঘ � িদেনর �রাতন ও অ�ব�ত অব�ায় 
আেছ। 

 

 

# বত�মান িচিনকলস�েহর আ�িনকায়েনর জ� িক �কান পদে�প �হণ করা হেয়েছ? �হণ করা হেল �স�েলার সিব�ার 
বণ �নাসহ উপ�াপন কর�ন। 
প�গড় িচিন কেলর আ�িনকায়েনর পদে�পঃ 

প�গড় িচিন কেলর আ�িনকায়েন পদে�প �হণ করা হয় নাই। প�গড় িচিন কেলর িবিভ� য�পািত �যমন িমল ও 
পাওয়ার টারবাইন, বয়লার, �সি�িফউগাল �মিশন আ�িনকায়ন করা �েয়াজন। এছাড়া গড় মাড়াই �ি�র জ� িফড �টিবল ও ইও� 
��ন �াপন করা �েয়াজন। 

 
 



গেবষনা 
# িচিনকেল আ�িনক গেবষণাগার রেয়েছ িক? যিদ না থােক �স িবষেয় িক িক পদে�প �নয়া �যেত পাের তা �িনিদ ��ভােব 
উপ�াপন ক�ন। 
 
িচিনকেল আ�িনক �কান গেবষণাগার �নই। িমল �িত�াকালীন �য গেবষণাগার িছল বত�মােন তাই রেয়েছ। 
আ�িনকায়েনর জ� �হীত পদে�প : 

1. এক� আ�িনক গেবষণাগার ভবন �তরী করেত হেব অথবা বত�মােন �ব�ত �াব সং�ার করেত হেব। �ােবর পিরেবশ 

�র�ার জ� এবং আ�িনক িক� য�পািত স�ক রাখার জ� �েম এিস রাখার �ব�া িনেত হেব। �েয়াজেন িবিভ� 

এনালাইিসস করেনর সময় িনগ �ত িবষা� ভ�াপার/�াস িনগ �মেনর জ� ভবেনর �দয়ােলর চ�পােশ � �েয়াজনীয় এ�জ� ফ�ান 

�সট করেত হেব। 

2. এনালগ এর পিরবেত� িডিজটাল য�পািত �াপন করেত হেব। যথা: িডিজটাল �পালারী িমটার (ইং�া�), মাইে�া িডিজটাল 

ওজন য� (��ম ওজন য� িন�পেনর জ�),  মাইে�াওেভন, �াগাছ িডসইি�ে�টর, �াগাছ ডাইেজ�র, �াগাছ �ায়ার, �ববী 

�াশার, ি�� হাইে�ািমটার , �ারী বলিমল, িডি�েলশন �া� ইত�ািদ আ�িনক য� �িত�াপন করেত হেব।  

 

িচিনর নীিতমালা 
 
# 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? 
 ১। যখন �বসরকারী িচিনকল�েলা িচিনর দাম বািড়েয় �দয় তখন সরকারী িচিনকল�েলা বাজার �� িনয়�েনর  

�চ�া কের। �সেহ� িচিন উৎপাদন খরচ ও সরকারী ভােব িচিনর িনধ �ািরত বাজার �ে�র �য ��ড �গপ তা 

সরকারেক �দান করেত হেব। 

২। িচিন আমদানী র�ানীর সািব �ক দািয়� িবএসএফআইিস �ক �দান কের িচিনর বাজার িনয়�ন করেত হেব। 

 
# �বসরকাির িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ িকিক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকলস�হ িক িক �িবধা পাে� তার 
�লনা�লক বণ �নাঃ   

�বসরকারী  পয �ােয়র িচিনকল�েলা �াংক �থেক �� �েদ ঋন িনেয় িবেদশ �থেক র-�গার আমদানী কের �দেশর বাজাের 
সরকারী িচিনর �� অেপ�া কম �ে� িবি� করেছ। সরকারী িচিনকল�েলা �থেক উৎপািদত িচিনর দাম সরকার ক��ক িনধ �ািরত 
হয়। িক�, বা�বতার িনিরেখ িচিনর উৎপাদন খরচ অেনক �বিশ। যা সরকার ক��ক ���িকর মা�েম সম�য় করা হয়না।  

পিরেবশ �র�া 
 

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

      িচিনকেলর পিরেবশ র�ার জ� িন��প পদে�প �হণ করা হেয়েছ। 
 (ক) িচিনকেলর �ধায়া বািহের িনগ �মেনর জ� ৩ � িচমিন �াপন করা হেয়েছ। 
 (খ) িচিনকেলর বাই ��ডা� ��সমাড ও �াগাছ িনিদ� �পকরণ কের রাখা হে�। 
 (গ) িচিন কেলর পির�ার পািন ��েনস ��ার মা�েম করেতায়া নদীেত �ফলা হে�। 

      (ঘ) িচিনকেলর ময়লা পািন ৩� �ল�েন �শাধন কের রাখা হে�। ত�পির পিরেবশ �র�ার জ� �মালােসস িবি�র ১%  
টাকা পিরেবশ অিধদ�র �ক �দান করা হে�। তেব জ�রী িভি�েত ময়লা পািন পিরেশাধেনর জ� ই�িপ �াপন �বই 
জ�রী। 

 

  
 


