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িচিনকেলর �াথিমক ত�াবিল 

 

# িচিনকেলর নাম: জয়�রহাট �গার িমল� িলিমেটড, জয়�রহাট। 

# অব�ান : জয়�রহাট সদর, জয়�রহাট। �ফান: ০৫৭১-৬২২১৯, ০৫৭১-৬২৩৮৩ বাসা: ০৫৭১-৬২৩২০  ফ�া�-০৫৭১-৬২৩৮৩ 

# �িত�াকাল : ১৯৬০ ি�. 

# িচিনকেলর বাৎসিরক িচিন উৎপাদন �মতা: ২০,৩২০ �ম. টন  

 িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব (সকল য�পািতর ছিবসহ) :  
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# কল এলাকায় �মাট আয়তন কত?  

�মাট: ২১৬.৯৯ একর (আখ �য় �ক�সহ)। 

# �মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত? 

খামার ৬৫.৫৯ একর 
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#  িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িক িক ? 

িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা:- 

(ক) িডলােরর মা�েম: 

    (১) �হালেসল/�পা�র িডলার 

    (২) �জলা/থানা িডলার 

    (৩) �য়ংি�য় িশ� 

(খ) সংরি�ত খাতস�হ: 

   (১) �সনাবািহনী 

   (২) �িলশ বািহনী 

   (৩) িবিজিব 

   (৪) ফায়ার সািভ �স 

   (৫) ক�ােডট কেলজ 

   (৬) আখচািষ 

   (৭) িমল� �রশন 

(গ) অ�া� খাতস�হ: 

    (১) র�ািন 

    (২) TCB 

    (৩) ঈদ উপলে� িব�য় 

(ঘ) ি�-�সেল মা�েম: 

    (১) সদর দ�েরর মা�েম 

    (২) �খালা বাজার 

    (৩) িমল� �গট 

    (৪) ১/২ �কিজ, ১ �কিজ, ২ �কিজ �ােকেটর মা�েম 
 

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 সম�া: 

ক) ক�চামাল এর অভাব। 
খ) কারখানার য�পািতস�হ �রােনা। 
গ) দ� জনবেলর অভাব। 

সম�া উ�রেণর জ� ��াবনা: 

ক) অ�া� ফসেলর সােথ সাম�� �রেখ আেখর �� �ি� ও সময়মত আেখর �� পিরেশাধ িনি�ত করেণর 
�ব�া �হণ। 

 খ) �রাতন য�পািত পিরবত�ন ও আ�িনকায়ন করণ। 
 গ) িনেয়াগ ও �িশ�েণর মা�েম দ� জনবল �তিরকরণ। কম �কত�া পয �ােয় �দেশ-িবেদেশ �িশ�ণ  �েয়াজন। 
 
#  িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া হেয়িছল? 

আর িক িক করণীয়? 
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কারখানায় উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণ: 
 

ক) �ণগত মান স�� পয �া� আেখর অভাব। 
খ) জরাজীণ � য�পািত ও ভ�ােসলস�হ। 
গ) কারখানার �টকিনক�াল পদস�েহ �যমন- �ান�ান, �স �পারভাইজার, সালিফেটশন �মট, ইভাপেরটর 
�মট, �মকািনক, �ফার�ান এ সব পেদ দ� জনবেলর অভাব। 

 

উৎপাদন �ি�েত �হীত পদে�প: 
 

 ক) অিধক িচিন স�� এবং �ণগত মান স�� জােতর আখ মাঠ পয �ােয় িব�ােরর পদে�প �হণ।  
 খ) িবিভ� �কে�র মা�েম কারখানার �রাতন য�পািত পিরবত�েনর কাজ চলেছ। 
 গ) দ� জনবল �তিরর জ� �িতবছর চা�িরকালীন �িশ�েণর �ব�া করা হে�। 
 

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

জয়�রহাট �গার িমল� িল. এ �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�েত িনমণিলিখত উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 
 

আখচােষ �হীত উে�াগস�হ: 
 

১। চািষ �যাগােযাগ �ি�র লে� সব �া�ক �েচ�া �হণ করা হয়। 
 

২। িমল পয �ােয় িবিভ� ��িণর আখচািষেদর সােথ মতিবিনময় করা হয়। 
 

৩। আখচাষ �ি�র লে�� সাবেজােন চািষ িম�ং এবং উঠান �বঠেকর মা�েম �িতিনয়ত চািষেদর আখ চােষ উ�ু� 
করা হয়। 

 

৪। সংবাদ �েল�ন, �িতমােস চািষ বাত�া �কাশ ও �ানীয় �িভ চ�ােনেলর মা�েম আখচােষর �ফল �চার করা 
হয়। 

 

৫। আেখর ফলন �ি�র জ� চািষ �িশ�েণর �ব�া করা হয়। 
 

৬। িসিডএ’�দর কম �দ�তা �ি�র লে� চাকিরকালীন �িশ�েনর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 
 

৭। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ২০১৮-১৯ মাড়াই �মৗ�ম হেত আেখর �� �ি�র িবষয়� চািষেদর মােঝ 
�াপক �চােরর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

 

৮। য�না সার কারখানা হেত ইউিরয়া, �এসিপ কমেপ�� �থেক �এসিপ, প�া অেয়ল িমল হেত �রাডান সং�হ 
কের চািষেদর মােঝ ঋেণ িবতরেণর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

 

৯। আখ উৎপাদন �ি�র লে� ই-�গেজট, ই-�িজ�র মা�েম আখ �েয়র �ব�া �নয়া হেয়েছ। 
 

১০। িডিজটাল ওেয়�ীেজর মা�েম আেখর ওজন �নয়ার �ব�া করা হেয়েছ। 
 

১১। িশওর ক�াশ �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম আেখর �� পিরেশােধর কাজ চলমান। 
 

১২। ই� উ�য়ন সহকাির, সাবেজােন িনেয়ািজত কম �কত�াগণ �িতিদন চািষ �যাগেযাগ, পরামশ � �দান, িবিভ� 
কলােকৗশ হােতনােত �দিখেয় �দওয়ার কাজ অ�াহত �রেখেছ। 

 
১৩। উ�ত জােতর উ� ফলনশীল আেখর জাত �বহার কের আেখর ফলন �ি�র �চ�া অ�াহত আেছ। 

 

১৪। উ�ত ��ি� �বহার কের আেখর ফলন �ি�র জ� চািষেদর পরামশ � �দয়া হে�। 
 

আখচােষ �হীত পদে�পস�হ: 
 

১। িবিভ� �মৗ�মী স�ী ও ফসেলর �ে�র সােথ সাম�� �রেখ আেখর �� িনধ �ারণ করেত হেব। 
 

২। অ�া� ফসেলর �ায় উ� ফলনশীল (হাইি�ড) আেখর জাত উ�াবন করেত হেব। 
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৩। �রাগ বালাই �িতেরাধী অিধক িচিন স�� (িরকভাির) উ��মতা স�� আেখর জাত উ�াবন করেত হেব। 
 

৪। আখ আবাদেযা� উ� জিম�েলা �মৗ�মী স�ী ও অ�া� ফসল দখল করায় িন� জিমেত আবাদেযা� একািধক 
আেখর জাত উ�াবন করেত হেব। 

 

৫। সােরর যেথােপা�� �বহার িনি�ককরেণর জ� িমলেজান এলাকায় মা�র িবে�ষেণর �ব�া সহজতর করা 
�েয়াজন। 

 

৬। িচিন িশ� র�ায় আখ চািষেদর উ�ু�করেণর লে�� চািষেদর আখ চােষ �েনাদনা/ভ��িক �দয়ার �ব�া �হণ 
করেত হেব। 

 

৭। সময়মত আেখর �� পিরেশােধর �ব�া �হণ করেত হেব। 
 

#  ই� ��ত হেত িচিনকল স�েহ �যাগােযােগর 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 �যাগােযােগর রা�া স�হ িক� রা�া ক�চা, িক� রা�া �সিমপাকা এবং অৈধ �ক পাকা। 
 

িচিনকেলর �হীত পদে�প স�হ: 

১) �িত বষ �া �মৗ�েম �িত�� ও মাড়াই �মৗ�ম �র�র �েব � ই� পিরবহেনর রাস�াস�হ িমল �থেক সং�ার 
কের ই� গাড়ী চলাচেলর উপেযাগী করা হয়।  
২) ই� �বাঝাই গাড়ী নদী বা খাল পারাপােরর জ� অ�ায়ী ব�েশর �ল কালভাট � ও �ছাট �ীজ িনম �াণ করা হয়। 

৩) �িত বছর �গারেসস পল�ী সড়ক িনম �াণ তহিবল হেত িমলেজান এলাকার রাস�া কােপ ��ং, ি�ক সিলং, 
এইচ িবিব এবং �খায়া কনেসািলেডশন কাজ স�� করা হয়। (ছিব সং��) 
 

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

1) িমেলর ৬৩ � আখ �য় �কে� িডিজটাল ওেয়�ীেজর মা�েম আখ �য় করা হয়। 

2) �িমক �কাদােরর মা�েম িমেলর িনজ� পিরবহেন আখ �লািডং  করা হয়। 

3) িমেলর িনজ� পিরবহন এবং িমল� �গেট ভ�ান ও পাওয়ার �িল �ারা �� সমেয়র মে� িচিনকেল আখ সং�হ 
করা হয়। 
 

 ছিব সং�� 

 

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

িচিন িবপণেন সম�াস�হ: 

(ক) দােমর পাথ �ক�- �বসরকারী িচিনকেলর উৎপািদত িচিনর �� সরকারী িচিনকেল উৎপািদত িচিনর �� 
�থেক কম, িবধায় সরকারী িচিনকেল উৎপািদত িচিন িব�য় হয় না। 
 

উ�রণ ঘটােনার উপায়: 

(ক) িচিন আমদািনর িনয়�ণ স�ণ �ভােব বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর হােত থাকেত হেব। 
(খ) �িসিব ক��ক িবি�ত িচিন স�ণ �ভােব সরকারী িচিনকেল উৎপািদত িচিন হেত হেব। 
 

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

 িমল� খামােরর আওতাধীন চাষেযা� জিমেত পয �ায়�েম আেখর আবাদ করা হেয় থােক।  
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অনাবাদী জিমেত- 

ক)  �াগন: িমেলর �মিডক�াল �স�ােরর পাে�� পিতত �া�েনর চারা �রাপণ করা হেয়েছ। ০.৫০ শতক 

খ)  নািরেকল: জিচক জােম মসিজেদর পি�ম, তা�রেমাড় সংল� �াগাছ ইয়াড � ও সাধারণ িমলনায়তন 
সংল� পিতত জিমেত ৪০০ � িভেয়তনাম ওিপ খােটা জােতর হাইি�ড নািরেকল চারা �রাপণ করা হেয়েছ। 
১.৫০ একর 
 

গ)  িমি� �মড়া: নািরেকল বাগােন সািথ ফসল িহেসেব বীজ �বাপন করা হেয়েছ।  

ঘ)  লাউ ও সীম: িমেলর পরী�া�লক খামােরর �ল�েনর উভয় পাে�� (০.৩০+০.৩০) একর পিতত জিমেত 
িশম ও লাউ চাষ করা হেয়েছ।  
 

ঙ)  লিতরাজ ক�: পরী�া�লক খামােরর জিমেত অ�ব �ত� সমেয় ফসল িহেসেব ১.২৫ একর জিমেত লিতরাজ 
ক� আবাদ করা হেয়েছ।  
 

চ)  �গার িবট: ১.০০ একর জিমেত BSRI এর ত�াবধােন পরী�া�লকভােব �গারিবট চাষ করা হেয়েছ। 

ছ) মাশ�ম: িমল ক�া�ােসর পিরত�া� ভবেন মাশ�ম চাষ করার �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

জ)  ধান: িমেলর পরী�া�লক খামােরর আবাদী জিমেত আেখর অ�ব �ত� সমেয় ২০.০০ একর জিমেত ধান চাষ 
করা হেয়েছ। 
 

ঝ) পাট:  জিচক খামােরর আবাদী জিমেত আেখর অ�ব �ত� সমেয় ৫.০০ (প�চ) একর জিমেত পাট চাষ করা 
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 ? 
 

িচটা�ড় (Molasses), িফ�ার �কক (Pressmud) ও �ছাবড়া (Bagasse) উৎপ� হয়। 
 

িচটা�ড় উৎপাদন, িব�য় ও আেয়র িহসাব িববরণী: 
অথ � বছর/  

মাড়াই �মৗ�ম 
উৎপাদেনর 
পিরমাণ 

(�ম: টন) 

িব�য় পিরমাণ 
( �ম: টন) 

�মাট �� (টাকা) নীট �� (টাকা) ভ�াট ও আয়কর 
(টাকা) 

২০০৮-২০০৯ ২৬৪৯.০০ ৫২২৫.৯৭ ৪১,৪৩১,০৩৬.৮১ ৩৪,১৮৪,৪৩২.৪৪ ৭,২৪৬,৬০৪.৩৭ 

২০০৯-২০১০ ২০৩৫.০০ ১১৬৯.২৬ ৪,১১০,০৭২.০০ ৩,৩৮২,৭৭৬.০০ ৭২৭,২৯৬.০০ 

২০১০-২০১১ ৩৭৪৩.০০ ৮২১.০০ ১৬,৩৩৪,৪১৯.০০ ১৩,২৮০,০১৫.০৯ ৩,০৫৪,৪০৩.৯১ 

২০১১-২০১২ ২৩৭৯.০০ ১০০০.০০ ৪,২৮৬,৭২০.০০ ৩,৪৮৫,১৩৮.১৯ ৮০১,৫৮১.৮১ 

২০১২-২০১৩ ৩৪১০.০০ ৫১৭০.০০ ৩২,৬৬৬,০৭৯.৪১ ২৬,৭৫০,০৭৯.৬৫ ৫,৯১৫,৯৯৯.৭৬ 

২০১৩-২০১৪ ৪৭৮০.০০ ৬১৫৪.১৩ ৪৯,৯২১,৫০৬.৯৭ ৪০,৭৭০,৯৯২.৯৮ ৯,১৫০,৫১৩.৯৯ 

২০১৪-২০১৫ ৩০৯০.০০ ২২১৫.৩৯ ২২,০৩১,২৭৭.১৮ ১৭,৭৬৭,১৬১.৭৪ ৪,২৬৪,১১৫.৪৪ 

২০১৫-২০১৬ ১৬৬০.০০ ৪৫৬৬.৪৩ ৭০,৭৬৬,৭০২.৫২ ৫৭,০৬৯,৯৩০.৯৮ ১৩,৬৯৬,৭৭১.৫৪ 

২০১৬-২০১৭ ২০৬৫.০০ ১৪৩৩.৫৭ ২৯,৭৫৭,৬৪৭.৪৮ ২৩,৮৬৪,১৯৯.০২ ৫,৮৯৩,৪৪৮.৪৬ 

২০১৭-২০১৮ ২৩০৩.০০ ১৫৭৫.০০ ৩২,৯৮৬,০০০.০০ ২৬,৩৮৮,৮০০.০০ ৬,৫৯৭,২০০.০০ 
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িবগত ১০ বছেরর িফ�ার �কক (��সমাড/িডকে�াজড) এর উৎপাদন, িব�য় ও আেয়র িহসাব িববরণী: 

অথ � বছর/  
মাড়াই �মৗ�ম 

িফ�ার �কক এর 
পিরমান (�ম.টন) 

িব�েয়র পিরমাণ �মাট �� 
(টাকা) 

নীট টাকা 
ভ�াট ও 

আয়কর (টাকা) �ম: টন �িল 
২০০৮-০৯ ১৯০০ িবি� নাই - - - - 

২০০৯-১০ ১৪৫০ ১৯৮.০০ - ১০৪৫৪৫.০০ ১০৩০০০.০০ ১৫৪৫.০০ 

২০১০-১১ ২৬৮০ ৪৪৩.৫৮ - ২৭২৮০২.০০ ২২১৭৯০.০০ ৫১০১২.০০ 

২০১১-১২ ১৬৯৬ ২৬৩.৯৫ - ১৬২৩২৯.০০ ১৩১৯৭৫.০০ ৩০৩৫৪.০০ 

২০১২-১৩ ২৪১৭ - ২২১.০০ ২১০৯৬২.০০ ১৯৭৩০৯.০০ ১৩৬৫৩.০০ 

২০১৩-১৪ ৩৩৯৩ - ৩৩৮.০০ ৩২২৬৪৮.০০ ৩০১৭৬৬.০০ ২০৮৮২.০০ 

২০১৪-১৫ ২১৬৭ - ২৮৫.০০ ২৭২০৫৫.০০ ২৫৪৪৪৮.০০ ১৭৬০৭.০০ 

২০১৫-১৬ ১১৭০ িবি� নাই - - - - 

২০১৬-১৭ ১৪৫৩ ৫৮৪.২৬ - ৩৯২১৩০.০০ ৩৬২২৪১.০০ ২৯৮৮৯.০০ 

২০১৭-১৮ ১৫৮৮ ১০৫০.০০ - ৬৫১০০০.০০ ৫২৫০০০.০০ ১২৬০০০.০০ 

সব �েমাট ১৯৯১৪.০০ ২৫৩৯.৭৯ ৮৪৪.০০ ২৩৮৮৪৭১.০০ ২০৯৭৫২৯.০০ ২৯০৯৪২.০০ 
 

িব.�. : উৎপাদনকালীন িফ�ার �কেক ৮০-৮৫% মেয়�ার থােক। িফ�ার �কক �জবসার িহেসেব �বহার করা হয়। 

 
 
�ছাবড়া (Bagasse) উৎপাদন, িব�য় ও আেয়র িহসাব িববরণী: 
 

অথ � বছর/  
মাড়াই �মৗ�ম 

ই� মাড়াই (�ম.টন) উৎপাদেনর পিরমাণ 
(�ম. টন) 

িব�য় ও আেয়র পিরমাণ 

২০০৮-০৯ ৭০,৪০০ ২৪,৫৭৭ 

স�ণ � �াগাস বয়লাের �েয়ল িহেসেব 
�বহার হেয় থােক। 

২০০৯-১০ ৫৩,৭৩৩ ১৮,৭৩১ 

২০১০-১১ ৯৯,৬০৭ ৩৪,৭৮৩ 

২০১১-১২ ৬৩,০৪৮ ২১,৯৬৬ 

২০১২-১৩ ৯০,১৯২ ৩২,৬১২ 

২০১৩-১৪ ১২৬,১৩৪ ৪৩,৯৯৬ 

২০১৪-১৫ ৮১,৪৭৪ ২৭,৮৭২ 

২০১৫-১৬ ৪৪,৩০৭ ১৫,১৩১ 

২০১৬-১৭ ৫৫,০৬২ ১৮,৮৩১ 

২০১৭-১৮ ৬১,০৯৪ ২১,১৩৯ 

 

 

#  দ� জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হ িক িক ? 

১। চাকিরকালীন �িশ�ণ �দয়া হয়।  

২। চাকিরকালীন বা�ব �িশ�ণ �দয়া হয়। 

 

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

১ � িচিকৎসা �ক�, আবািসক কেলানী রেয়েছ এবং �িমকেদর যাতায়াত ভাতা �দয়া হয়। 
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#  িচিনকেল িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সদ� সং�া কত ? 

িসিবএ-১ (এক) �, সদ�-১১ (এগােরা) জন। 
 

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

সাল রাজ� খােত জমা টাকার পিরমান 

২০০৮-২০০৯ ১০,৫০১,২২০ 

২০০৯-২০১০ ৮,৮৯২,২২০ 

২০১০-২০১১ ৮,৫৮৮,৩২০ 

২০১১-২০১২ ৭,০০৪,৭৫০ 

২০১২-২০১৩ ১৪,০২৫,১৩০ 

২০১৩-২০১৪ ১৭,১১০,২৩০ 

২০১৪-২০১৫ ১৫,৫০০,৫৭০ 

২০১৫-২০১৬ ২৪,৮১৫,১৭৫ 

২০১৬-২০১৭ ১৩,৬৩৮,৪৫০ 

২০১৭-২০১৮ ১১,১১৮,৫২৫ 

 

িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 

 

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

কারখানার িবিভ� হাউেজর য�পািত স�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ 
 

হাউেজর নাম:- িমল হাউজ 
�.নং য�াংেশরনাম সং�া �াপনকাল বত�মানঅব�া মম�� 
১ িফড �টিবল ০১ ১৯৮৩ দীঘ � িদেনর �রাতন, �মরামত কের চালােনা 

হে�। 
 

২ ই.ও.� ��ন ০১ ১৯৬২ দীঘ � িদেনর �রাতন হয়, িগয়ার ব� ও অ�া� 
য�াংশ �মরামত কের চালােনা হে�। 

 

ই.ও.� ��ন ০১ ১৯৮৩ 

৩ নাইফ �হা�ার ৩ �সট ১৯৬২ আরেজিস,�ি�য়া হেত �মরামত/ন�ন কের 
চালােনা হে�। 

 

৪  �হড�ক ০৮� ১৯৬২ ১� �হড�ক ��াকরেয়েছ, �মরামত কের 
চালােনা হে� 

১০� �হড�কই 
জরাজীণ � �ত পিরবত�ন 
করা �েয়াজন 

�হড�ক ০২� ১৯৭২ 

৫ িমলটারাইন ০২� ১৯৬২ দীঘ � িদেনর�রাতন , �মরামত কের চালােনা 
হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন 

িমলটারাইন ০১� ১৯৭২ 
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হাউেজর নামঃ- বয়লার হাউজ: 

�.নং য�াংেশর নাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া মম�� 
১ বয়লার ১৬ টন ০৩ � ১৯৬২ ৪ � বয়লারই দীঘ � িদেনর �রাতন। 

�মরামত কের চালােনা হে�। 
পিরবত�ন করা 
�েয়াজন বয়লার ১৬ টন ০১� ১৯৭২ 

 বয়লার ৪০ টন ০১ � ২০১৬ ২০১৬-২০১৭ মাড়াই �মৗ�ম হেত চালােনা 
হে�। 

 

হাউেজর নামঃ- পাওয়ার হাউজ: 

�.নং য�াংেশর নাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া মম�� 
১ পাওয়ার টারবাইন ১ 

�মগাওয়াট 
০২ � ১৯৬০ দীঘ � িদেনর �রাতন এবং �ীম 

কনজামশান �বিশ হওয়ায় চািহদামত 
িব�ৎ সরবরাহ পাওযা যায় না। 

 

২ পাওয়ার টারবাইন 
১.৫ �মগাওয়াট 

০১� ১৯৭২ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত কের 
চালােনা হে�। �মৗ�ম চলাকািলন 
টারবাইেনর সম� �দখা িদেল মাড়াই 
ব�কের টারবাইন� �মরামত করেত হয়। 

জর�রীিভি�েত 
১� ন�ন 
পাওয়ার 
টারবাইন �াপন 
করা �েয়াজন। 

৩ �ক� িডেজল ইি�ন ১� ১৯৬৮ �মরামেতর অেযা�  
৪ দাই�িডেজল ইি�ন ১� ১৯৯৮ �মরামত কের চালােনা হে�, দীঘ � িদন 

�বহােরর ফেল িব�ৎ উপাদন �মতা�াস 
�পেয়েছ। 

ন�ন ১� 
িডেজল ইি�ন 
�াপন করা 
�েয়াজন। 

হাউেজর নামঃ- বয়িলং হাউজ: 

�.নং য�াংেশরনাম সং�া �াপনকাল বত�মান অব�া মম�� 
১ �স িহটার ৫� ১৯৬২ দীঘ � িদেনর �রাতন হওয়ায় 

৫�র মে� ৩� পিরবত�ন করা 
হেয়েছ।  

অবিশ� ২� শী�ই 
পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

২ ইভােপােরটর ৪� ১৯৬২ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত 
কের চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

ইভােপােরটর ১� ১৯৭২ 
৩ �ান ৩� ১৯৬২ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত 

কের চালােনা হে�। 
পিরবত�ন করা �েয়াজন। 

�ান ১� ১৯৭২ 
৪ র �ািপেডার�ািরফায়ার ১� ১৯৬২ িবিভ� অংশ �য়�া� হয়, 

�মরামত কের চালােনা হে�। 
পিরবত�ন করা �েয়াজন 

৫ �রাটািরভ�া�য়ামিফ�ার ১� ১৯৬২ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত 
কের চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন 

�রাটািরভ�া�য়ামিফ�ার ১� ১৯৭২ 
৬ �াচ টাইপ�ল অেটােম�ক ’এ’ 

�সি�িফউ�াল 
৩� ১৯৯৪ দীঘ � িদেনর �রাতন হওয়ায় 

�মৗ�ম চলাকািলন 
অনাকাি�ত যাি�ক �� �দখা 
�দয়। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন 

৭ ’িব’’কি�িনউয়াস �সি�িফউ�াল ১� ১৯৯০ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত 
কের চালােনা হে�। 

পিরবত�ন করা �েয়াজন 

৮ ’িস’’কি�িনউয়াস �সি�িফউ�াল ১� ১৯৮৪ ১� �মিশন দীঘ � িদেনর 
�রাতন, �মৗ�ম চলাকািলন 
�ায়ই যাি�ক��� �দখা �দয়। 

১� �মিশন পিরবত�ন করা 
�েয়াজন। 

’িস’’কি�িনউয়াস �সি�িফউ�াল ১� ২০১৩ 
৯ �গারহপার, �ায়ার ১� ১৯৬২ দীঘ � িদেনর �রাতন। �মরামত পিরবত�ন করা �েয়াজন। 
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কের চালােনা হে�। 

 

 

# 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 ক�ন। 

জয়�রহাট �গার িমেলর আ�িনকায়েনর জ� �িহত পদে�পঃ- 
 

      এ িমেলর আ�িনকায়েনর জ� ২০১৬ সােল ৪০ �ম.টন �মতা স�� ১� বয়লার �াপন করা হেয়েছ। যা বত�মােন 
ভাল চলেছ। 

গেবষণা 

#  ি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 �কান আ�িনক গেবষণাগার �নই। তেব িচিনকেলর গেবষণাগার আ�িনকায়েনর লে�� িনে�বিণ �ত 
পদে�পস�হ �হণ করা �যেত পাের। 

 

ক) আ�িনক গেবষণাগার �তরীর লে�� িনে�িলিখত য�পািতস�হ �য়/�াপন করা �যেত পাের। 
 িডিজটাল �পালািরিমটার 

 িডিজটাল ির��াে�ািমটার 

 মােফল ফােন �স 

 উ�ত মােনর িডিজটাল pH িমটার 

 িডিজটাল BOD & COD পিরমাপক য� 

 ��কে�াফেটািমটার 

 মেয়�ার এ�ানালাইজার 

খ) এ�ানািল�, �রকড � �কিম�, �াব �কিম� ইত�ািদ পেদ দ� জনবল িনেয়াগ �দয়া �েয়াজন। 
 

িচিন নীিতমালা 

২৫।  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? 

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

২৭।  �বসরকাির িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকলস�হ িক িক �িবধা পাে�  
তার �লনা�লক বণ �না। 

পিরেবশ �র�া 

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

িচিনকেলর পিরেবশ �র�ায় �হীত পদে�পস�হ: 
 

ক) কারখানার িনজ� পিতত জিমেত ��েরাপন করা হেয়েছ। 
খ) ই�িপ �াপন �ক� একেনেক পাশ হেয়েছ। সদর দ�র ক��ক বাস�বায়ন কায ��ম �ি�য়াধীন। ম�বত� 
পদে�প িহসােব কারখানার তরল বজ�� �িত�ােনর িনজ� জিমেত �ল�ন খনন কের সংর�ণ �ব �ক তরল বজ�� 
�ন �েয়ােগ পিরেশাধন করা হয়। �য পািন পরবত�েত খামাের �সচ কােজ �ব�ত হয়। 
(গ) ন�ন বয়লাের অ�াশ কােল�েরর মা�েম অ�াশ িনয়�ণ করা হয়। 
(ঘ) ��সমাড িমেলর বািহের না �ফেল �জব সার িহেসেব �বহােরর জ� িমল অভ�ম�ের রাখা হয়। 
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