িচিনকেলর াথিমক ত াবলী
# িচিনকেলর নাম :

রং র গার িমল িল:।

# অব ান :

পা: মিহমাগ , উপেজলা :- গািব গ , জলা:- গাইবা া, িবভাগ:- রং র।

# িত াকাল :

১৯৫৪-১৯৫৭ ি

:।

# িচিনকল ও িত ান এলাকার ছিব (সকল য পািতর ছিবসহ)।

Steam Engine-1

Rotary Vaccuam Filter

Steam Engine-2

Power turbine+Main Panel Board

Mill House

Centrifugal Station

Boiling House

Boiler

াগাস ইয়াড

খালা বাজাের িচিন িব য়

# কল এলাকার মাট আয়তন কত?


৩৫.০০ একর

# মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত?
১০০০০.০০ একর।

# িচিন িব েয়র ধরণ েলা িক িক (িডলােরর মা েম, ি
িচিন িব েয়র ধরণ েলা িনে :হালেসল িডলার খাত;

সল, ব া, ােকট, ইত ািদ)?:-

থানা/ জলা িডলার খাত;
ইিপএইচ ( য়ংি য় খাত);
ইিপএইচ (সাধারণ/ িশ িত ান খাত);
ই চাষী খাত;
িমক/কমচারী/কমকতােদর রশন খাত;
ি েসল খাত (ব া/ ােকট খাত)।
সরকারী খাত;

আখ চাষ িচিন উৎপাদন ও িবপণন
# িচিনকেলর বতমান সািবক সম াস হ এবং সম া থেক উ রেণর

াবনাস হ িক িক?

কারখানার সম াস হ:কারখানা একিদেক যমন রাতন অপরিদেক এর িডজাইন ও সেকেল। বশীরভাগ ল য পািত ু মরামেতর অেযা
হেয়েছ। ফেল িনরবি
উৎপাদন ি য়ায় িক র নােব ণ ও পিরচালনা য় বশী। এবং উৎপাদনশীলতা অেনক কম ।
উ রেণর উপায়ঃ১)আ িনক কারখানা াপন
২)কারখানা পিরচালনার জ দ জনবেল ব া করা ।
৩)মানস
জনবল িনেয়াজেন পিলিস িনধারন ও বাস বায়ন ।
৪)িনয়িমত স ক কাির লােমর িশ েনর ব া করা ।
৫)কারখানার জনবল পিরচালায় , ই িফিডং, াগাছ ব াপনা ইত ািদ এ ে দ তা ংখলা ি করা েয়াজন ।

# িচিনকেলর উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণস হ িব ািরত। উৎপাদন ি েত িক িক উে াগ নয়া হেয়িছল? আর িক িক
করণীয়:উৎপাদন কেম যাওয়ার কারণস হ িন প:
ক) পযা কাচামােলর অভাব
খ) অিত রাতন য পািত হওয়ায় িবেশষ কের ীম ইি ন চািলত িমল হাউজ এর পারফরেম কেম যাওয়ায় স এ াকশন
কম হওয়া, ইভাপেরটর বিড ও ােনর আ াল কেম যাওয়া, এক টারবাইন ন সহ অ ই র কায ম কেম যাওয়ায় ।
গ) িন ও চর এলকায় আেখর আবাদ করা ।
ঘ) য সব জােতর আবাদ করা হয় তার মে িচিনর % কম থাকা ।
উৎপাদন ি েত য সকল উে াগ নয়া হেয়িছল:উ ত জােতর আেখর আবাদ করা হয়।
তন এক পাওয়ার টারবাইন সং েহর কাজ চলমান আেছ।
পির ার পির ও ডগা আখ কারখানায় সরবরােহর ব া নয়া হেয়িছল।
িমক কমচারীেদর এনিপও এর মা েম ডাক িভ ি কে িনং া াম করা হেয়িছল।
উৎপাদন ি েত করণীয় :অিত রাতন মিশনারী পিরবতন কের আ িনক মিশনারীজ বসােনা।
দ জনবল তরী করণ।
উ ত জােতর রাগ ও পাকা
আেখর জােতর চাষ করা।
আেখর ে র সােথ িচিনর ে ও সাম
রাখা।
আেখর
আেরা ি করা।

# ানীয়ভােব আেখর চাষ ি েত িক িক উে াগ হণ করা হেয়িছল? আর িক িক হণ করা যেত পাের?
আখ চাষ ি র জ আখ চাষী ভাইেদর সােথ চাষী যাগােযাগ, চাষী িম ং, স া কালীন চাষী িম ং, উঠান বঠক, চাষী
সমােবশ এবং খামার িদবস সহ অ া স সারণ লক কম চী হন কের চাষী ভাইেদর উ ু করা হয়।
কাংি ত পিরমান আেখর
ি কের আখ চাষেক লাভজনক করা হেয়েছ।
আখ চাষেক অিধক লাভজনক ও ফলন ি র জ রাপা আখ চাষ এবং প িতগত িড় আখ চােষ ভ িক দান করা হয়
রাগ ও পাকাদমন কম চী হন কের আখ তেক রাগ
রেখ আেখর ফলন বািড়েয় আখ চােষ উ ু করা হয়।
চাষী ভাইেদর মেঝ উ তমােনর ভজাল
সার ও কীটনাশক িবতরণ করা হয়।
পির বীজ উৎপাদন কম চী বা বায়েনর মা েম ত ািয়ত বীজ দান কের আেখর ফলন বাড়ােনা হয়।
ই - িজ, ই- গেজট এবং মাবাইল াংিকং এর মা েম আেখর
পিরেশাধ কের চাষী হয়রািন কিমেয় আনা হয়।

আখ চাষীেদর মােঝ মািসক ই সমাচার পি কা িবরতণ কের এই সমেয় আখ েত করিনয় কােজর িনেদশনা দান কের
আেখর একর িত ফলন বাড়ােনা হয়।
িবিভ সময় পা ার িলফেলট এবং মাইিকং এর মা েম আখ চাষীেদর মােঝ সেচতনতা ি কের আেখর পিরচযার উ ু করা
হয়।
িডিজটাল ওজন যে র মা েম আখ ওজেনর ব া হন কের ওজেনর কার িপ রাধ কের চাষী ভাইেদর আ া অজেনর মা েম
আখ চােষ উ ু করা হয়।
অ িমেলর িমলেজান এলাকায় বাহমান করেতায়া ও য না নদীর িব ীন চর এলাকায় অ বহািরত জিম েলােক আখ আবােদর
আওতায় এেন আখ আবাদ ি সহ জাতীয় অথিনিতেত িমকা রাখা হেয়েছ।
উ ত ি র দশনী ট াপন কের িশ াসফেরর মা েম অ এলাকার অনিব চাষী ভাইেদরেক পিরদশন করােয় ি
বহাের উৎসািহত করা হয়।
অ িমেলর িমল গট এ সাবেজােনর ৪ ইউিনেটর বা ালী নদীর অপরপার হেত উৎপািদত আখ িমল খরেচ খয়াঘাট াপন
কের আখ পারাপাের ব া করায় আখ চাষ াপক হাের ি পেয়েছ।
উ ত ি
বহােরর মা েম আেখর সােথ িবিভ সাথী ফসল যমন আ , লা, ম র ডাল, মাশকলাই, শাকসবিজ, িমি আ
এবং সিরষা আবাদ কের আখ চাষেক লাভজনক করা হয়।

আখ চাষ ি েত িনে বিণত পদে প হণ করা যেত পাের:-



 িডিজটাল প িতেত আখ েয়র সােথ সােথ আেখর
সময়মত দােনর ব া হন করেত হেব।
 অ া ফসেলর সােথ সম য় রেখ আেখর
ি কের কমপে মণ িত ১৫০/- টাকা িনধারন করা।
 রাপা আখ চাষ এবং প িতগত িড় আখ চােষ যমন ভ িক দান করা হে ক তমিনভােব আগাম আখ
চােষও ভ িক দান থা চা করা েয়াজন ।
 জনবেলর অভােব উ ত জােতর পির বীজ উৎপাদন কের চাষীেদর মােঝ িবতরন কায ম হত হে । কােজই জ রী িভি েত
সদর দ র হেত েয়াজনীয় লাকবল িনেয়াগ কের আলাদা ক হেনর মা েম উ তমােনর পির বীজ উৎপাদন কায ম
বা বায়ন করা।
 ই গেবষণাগাের গেবষনার মা েম খােটা ও মাটা জােতর উ ফলনশীল এবং রাগ ও পাকা িতেরাধ মতাস
জাত
উ াবন করেত হেব।
 করেতায়া এবং য নার চরা েল আবাদ ত আখ পিরবহেনর জ রা া না থাকায় আখ পিরবহেন াপক সম া ি হে ।
িবধায় সরকারী ক হেনর মা েম আখ পিরবহেনর রা া ঘােটর উ য়ন করা েয়াজন।
 িথবীর অ া দেশর ায় আখ উৎপাদেনর পাশাপািশ এেদেশও গারিবট ফসল চাষ এবং উহা হেত িচিন উৎপাদন ক
হন করেত হেব।
 সরকারী িষ স সারন অিধদ েরর ায় িচিনকল এলাকায় ািপত দশনী ট েলােত সার ও বীজ এবং কীটনাশক
িবনা ে দােনর ব া হন ।
 িচিনকেল কমরত িষিবভােগর সকল কমকতা ও কমচারীেদরেক িষ ম নালেয়র রা খােত অ
কের তােদর কম ৃহা
ি র মা েম স সারন লক কমকা পিরচালনা করেল আখ চাষ ি েত ভাব পড়েব।
িচিনকেল িষ িবভােগর স সারন কমকতা ও কমচারীেদর দ তা ি র জ দেশ ও িবেদেশ উ ত িশ েণর ব া হন
করা েয়াজন।

ত হেত িচিনকলস েহ যাগােযােগর রা াস হ িক উ তমােনর? এ িবষেয় িচিনকেলর প হেত িক ধরেণর
#ই
পদে প হণ করা হেয়েছ?:


রা াঘােটর অব া বই খারাপ।
রং র িচিনকেলর ই েজান এলাকার বিশরভাগ ক স হ ঘাঘট, বা ালী, করেতায়া এবং
নদী স েহর পােড় অবি ত
িবধায়, আখ পিরবহেনর রা াস হ িতবছর ব ায় খারাপ হয়। িত বছর রাড সস ডেভলপেম ফা এবং ানীয় ইউিপ
চয়ার ােনর সহায়তায় মরামত করা হয়। অ িমেলর িমলসা গটিব সাবেজােনর মারবাড়ী কে র বািলয়াডা ী এলাকার প কা
রা া হেত মহ েতর পাড়া পয ২.০০ িক: িম: কাচা রা া মরামত এবং মেহষপাড়া প কা রা া হেত িভ েনর পাড়া পয ১.৫০
িক: িম: প কা রা া তরীর ক উ এলাকার মাননীয় এমিপ জনাব আ: মা ান সােহেবর িনকট দািখল করা হেয়েছ।

# ই সং হ ক (আখ স ার) হেত আ িনক প িতেত ওজন লািডং িসে ম এবং
আগমেনর িবষেয় িক িক পদে প হণ করা হেয়েছ (ছিব সহ)?:

সমেয়র মে

িচিনকেল

অ িমেলর ৫২ আখ য় কে র মে ৪১ কে িডিজটাল ওজন য বসােনা হয়। ১০ ক হেত াইেভট পিরবহেনর
মা েম াক িদেয় এবং অবিশ ক েলা হেত িমেলর াক/ া র/ লী িদেয় ত আখ পিরবহন করা হয়।

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


িচিনিশ করেপােরশন ক ক উৎপািদত িচিনর লনায় আমদানী ত িচিনর
িচিন িব েয় িতব কতা।

কম থাকায় িবএসএফআইিস ক ক উৎপািদত





সারা বছর ি েসেল িচিন িব য় কায ম অ াহত না থাকা।
য সকল শতসােপে াইেভট িচিনকল াপেনর ও িচিন বাজারজাত করার অ েমাদন দয়া হেয়েছ তা রা িরভােব পালন করা
হে িকনা তা কেঠারভােব মিনটিরং করার ব া না থাকা।
সকল গার িমেলর উৎপািদত িচিন সহ দেশ য পিরমান িচিনর েয়াজন তার অিতির িচিন আমদানী না করা।
েত ক মােস িডলার খােত িচিন বরা দয়া এবং িচিন উে ালন না করেল পনাি র (জিরমানা) িবধান কাযকর রাখা
েয়াজনেবােধ জামানত বােজয়া সহ িডলারিশপ বািতল করার িবধান চা রাখা।






এ সম া থেক উ রেণর উপায় :িচিন আমদানী ও র ানীর দািয় েবর ায় গার করেপারশেনর ত াবধােন করা যেত পাের।
িচিনর বাজার িনধারেণ গার করেপােরশনেক স ৃ রাখা।
িচিনর বাজার সমতা রাখার জ েয়াজনেবােধ আমদানী ত িচিনর উপর েয়াজনীয় পিরমান া ইমেপাজ আপেরাপ করা।
িচিন িশে র উৎপািদত িচিনেত িচিনর পাশাপািশ আমদানী ত িচিনর নগতমান িবিভ িমিডয়ায় পকভােব চােরর ব া করা।




# িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেবা

বহােরর জ িক িক উে াগ হণ করা

হেয়েছ তা সাফ সহ িব ািরত িববরণ :সােহবগ িষ খামােরর ত





















িষ খামােরর মাট জিম : -১৮৩২.২৭ একর
িষ খামাের চাষাবাদ যা জিম: -১৫০২.০০ একর
২০১৭-১৮ রাপন মৗ েম আখ রাপন ত জিম : -১০১৩.০০ একর
২০১৮-১৯ রাপন মৗ েম আখ রাপন ত ল মা া : -১০০০.০০ একর
খামাের মাট েরর সং া:
২৬
মাছ চাষ ত েরর সং া:
১৬
পািন নই েরর সং া:
০৭
ন:খনন যা
েরর সং া: ০৩
আখ আবাদ ও মাছ চােষর জ সচ ব া অপযা ।
বতমােন খামাের গভীর নল প াপেন িজ-িজ এর RDA ব ড়া মা েম ৭.৫ কা টাকার ক বা বােয়েনর ১৫ গভীর
নল েপর মে ০৫ াপন করা হেয়েছ।
র ও আবাদী পিতত জিমেত শ শ ব খীকরণ কায ম চলেছ।
ল চারা:
-১০.০০০
আেমর চারা:
-৫৫০
নািরেকেলর চারা: -১০৫০
িল চারা:
-১২০
পেপ চারা:
-৫০০
লাউ চারা:
-০.৭৫
িমি মড়া:
-০.৪০
সীম:
-০.২০
সিরষা:
-১০.০০ একর (সাথী ফসল)

িচিনর বাইে াডা ও এর বহার
# িক িক বাইে াডা উৎপ হয়? িবগত ১০ বছের উৎপ বাই
আেয়র পিরমাণ কত?
যসব বাই ডা উৎপ হয় তার নামঃ- িচটা ড়,
িবগত ১০ বছেরর িচটা ড়,
িমক
নং
০১

াডা উৎপে র পিরমাণ এবং িবি র পিরমাণ ও

সমাড ও াগাছ

সমাড, াগাছ উৎপাদেনর িহসাব :-

মাড়াই মৗ ম
২০০৮-২০০৯

িচটা ড়
( মঃ টন)
১৬৮১.৩০

সমাড
( মঃ টন)
১২৭২.১১

াগাছ
( মঃ টন)
১৫২২০.৩১

০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০

২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

িবগত ২০০৮-০৯ হেত ২০১৭-১৮ পযম
িমক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

৯৩৭.৫০
২৩২১.৪০
১০৭২.৪২
১৮৫২.০০
৩৫৫৭.০০
১৭০১.০০
৭৫৪.৪৮
১২৯৩.০০
১৭৯১.০০

৭০৭.২২
১৭৯৯.৭৩
৮২৮.১১
১৪৭১.৩৭
২৭৬০.৬৭
১২৭৭.৫৩
৫৭২.২৩
৯৭৯.২৫
১৩৬৫.৪১

মাট ১০ বৎসেরর বাই

৮৬১২.৫৫
২১১০৮.১৮
৯৮৬৭.৯৮
১৭১৫২.৮৭
৩২১৯৩.০০
১৫০৬৪.৪৯
৬৭৭৩.৬৫
১১৫৪৩.০০
১৬২১৫.৮৯

াডা (িচটা ড়) িব েয়র ও আেয়র পিরমান িববরণ।

বৎসর

িবি ত িচটা েড়র
িব য়ল অথ
গড় িব য় ( িত ম
পিরমাণ ( ম: টন)
ম:টন)
২০০৮-২০০৯
২৫৬৭.৩০ ২,১২,৯২,৩৫৩/২০০৯-২০১০
৯০৬.২৫
৭১,৩৪,০০৩/২০১০-২০১১
৫০০.০০
৯২,০৩,১২১/২০১১-২০১২
৫৮৮.০০
৪২,৭৭,৮৩৫/২০১২-২০১৩
৪০৪২.০০ ২,৭২,৪৪,৮৯১/- টা: =১০,২২১/২০১৩-২০১৪
১৫৯০.৫৭ ১,০৯,৬১,২৮২/- িত ম:টন
২০১৪-২০১৫
১৫০০.০০ ১,০৫,৮৫,৯৫০/২০১৫-২০১৬
৫৬৪.৭৫
৬৬,১৭,৫৯৫/২০১৬-২০১৭
২০০০.০০ ৩,৪৫,১৬,১৯৫/২০১৭-২০১৮
২৫০০.০০ ৩,৯৪,৬৫,৮০৭/মাট =১৬৭৫৮.৮৭ ম: টন টা: ১৭,১২,৯৯,০৩২/-

# দ জনবল তরীেত হীত উে াগস হ িক িক?
ই উ য়ন সহকারীেদর িত বছর িমল পযােয় এবং িবএসআরআই এ িশ ণ দান করা হয়। এছাড়া িমক কমচারীেদর
ানীয়ভােব িমল পযােয় িশ েণর পাশাপািশ এনিপও ক ক িশ ণ দান করা হয়।
কমকতা কমচারীেদর দশ িবেদেশ আেরা উ ত িশ েণর ব া হণ করা যেত পাের।

# িচিনকেলর সকল কমকতা-কমচারীেদর জ িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ া িক িক েযাগ িবধা
রেয়েছ?
িচিনকেলর িমক-কমচারী এবং কমকতােদর িনেয়ািজত ডা ােরর মা েম ানীয়ভােব াথিমক িচিকৎসা সবা দান করা
হয়।
কমকতােদর মাঠ পিরদশেনর জ িমেলর িনজ যানবাহন ব ত হয় িক িমক কমচারীেদর াত িহক যাতায়ােত কান
যানবাহেনর ব া নই।
িমেলর কেলানীর বাসাবাড়ী েলা অত রাতন হওয়ায় বসবােসর অেযা ।

# িচিনকেল িসিবএর সং া এবং তােদর সদ সং া কত?
অ িচিনকেল িসিবএ সং া-০১
সদ সং া-১১জন।

( িমক কমচারী ইউিনয়ন);

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

িচিনকল হেত বছরওয়ারী রাজ জমা হওয়ার িববরণ:িবিভ
িবল
হেত কতন ত
ভ াট

িবিভ িবল
হেত
কতন ত
অয়কর

মালােসস
িব য়
হেত
ভ াট কতন

মালােসস
িব য় হেত
আয়কর
কতন

২০০৮-২০০৯

২৫৯১৫৮০

১২৪৪১৩২

৩৭৫৪৪৮৬

৮৭৬৩০৪

৮৪৬৬৫০২

২০০৯-২০১০

১১৫৬১৯০

৪০৩০০০

১২৫৩১৪৩

৩৪৯৬৪১

৩১৬১৯৭৪

২০১০-২০১১

১৬৯০২১২

৯৪৬৮০৫

১৬৭৭০৩৮

৫১৫৩৭১

২০১১-২০১২

১৪৯২৪৩১

৬৬১৮৮৪

১০৯৪১০০

২০১২-২০১৩

১৩১০৪৭৫

৭৩১৫৮৭

৫৩৩৭৭২৮

অথ বছর

১৩৭৭৭৯৬

পিল
িনমান
হেত
কতন

সড়ক
র
ভ াট

পিল সড়ক িনমন
রী
হেত
আয়কর কতন

মাট

৭২৬৬৫

৩৬৩৩৩

৪৯৩৮৪২৪

৩২০৩৪

১৬০১৭

৩২৯৬৪৬৬
৮৭৫৭৫৮৬

২০১৩-২০১৪

৩১৭৮৫৮৯

১৫৭৮৯২১

২০৮৩৩৮৯

৪২০৭৯৯

৯৪৩০৫

২২০৮৪

৭৩৭৮০৮৭

২০১৪-২০১৫

২৪৬৪২৫৯

৭৮৫২৮২

২০১২২৭৮

৫২৯২৯৪

৭১৬৫৭

২৩৪০৫

৫৮৮৬১৭৫

২০১৫-২০১৬

৪৪১৫৭৭০

১৮৪৭৫৬৯

১৪৪৮১০০

৭৭৪৮৮৬

৬৩৩৭৪

৩১৬৮৭

৮৫৮১৩৮৬

২০১৬-২০১৭

৫৪৫৫৫৩৬

২৬১২০৯

৬৫৫৮৪১৭

১৭২৫৮০৮

৮৫৫০

৪২৭৫

১৪০১৩৭৯৫

২০১৭-২০১৮

৫৫৬৩৫৫৩

২২৩১৮৭৪

৭৪৯৮৪৯৭

১৯৭৩২৮৭

৯৯৫৮৭

৪৯৭৯৬

১৭৪১৬৫৯৪

মাট

২৯৩১৮৫৯৫

১৩১১২২৬৩

৩২৭১৭১৭৬

৮৫৪৩১৮৬

৪৪২১৭২

১৮৩৫৯৭

৮৪৩১৬৯৮৯

িচিনকেলর য পািত ও আ িনকায়ন
# িচিনকেলর য পািতস েহর বতমান অব ার িব ািরত ত :য পািতর বতমান অব াঃ* কারখানার বশীরভাগ ল য পািত ১৯৫৬ সােল ািপত।
ক) দীঘকাল বহারজিনত কারেন এ েলার
১.এিফিশেয়ি কেমেছ
২. মরামেতর ি েয়ি বেড়েছ
৩.র নােব ন য় বেড়েছ
৪.য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ
৫. ু মরামেতর অেযা হেয়েছ
খ) রাতন িডজাইন িবধায়১. এিফিশেয়ি কম
২. .র নােব ন য় বিশ
৩.পিরচালনা য় বিশ
য পািতস েহর বতমান অব ার িববরনঃম
নাম
০১
কইন কিরযার, নাইফ ১ ও
২, ফাইবারাইজার
০২
ীম ইি ন -১

০৩

ীম ইি ন -২

০৪

গভনর( ীম ইি ন)

০৫

িরডাকশন িগয়ার ন

০৬

িমল হাই িলক হড

০৭

০৮

হড ক, িমল রালার,
িপিনয়ন, ই ারেমিডেয়ট
কিরয়ার, াগাছ এিলেভটর
পা স হ
িমল ি েকশন িসে ম

০৯
১০

িমল রালার িপিনয়ন
ফাইবারাইজার টারবাইন

১১
১২
১৩

স িহটারস হ
স ািরিফেকশন িসে ম
ইভােপােরটরস হ

বতমান অব া
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
দীঘকাল বহারজিনত কারেন , মরামেতর ি েয়ি বেড়েছ,র নােব ন য়
বেড়েছ,য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ , রাতন িডজাইন িবধায়
র নােব ন য় ও বিশ পিরচালনা য় বিশ
দীঘকাল বহারজিনত কারেন, মরামেতর ি েয়ি
বেড়েছ,র নােব ন য়
বেড়েছ,য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ, ু মরামেতর অেযা
হেয়েছ, রাতন িডজাইন িবধায় র নােব ন য় বিশ এবং পিরচালনা য় বিশ ।
দীঘকাল বহারজিনত কারেন
ু মরােতর অেযা হেয়েছ
দীঘকাল বহারজিনত কারেন এিফিশেয়ি কেমেছ মরামেতর ি েয়ি বেড়েছ,
র নােব ন য় বেড়েছ,য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ
দীঘকাল বহারজিনত কারেন মরামেতর ি েয়ি বেড়েছ,
য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে

াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
দীঘকাল বহারজিনত কারেন
য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ,ও ু মরামেতর অেযা হেয়েছ,
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
দীঘকাল বহারজিনত কারেন এিফিশেয়ি কেমেছ এবং ু মরামেতর অেযা
হেয়েছ,
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
দীঘকাল বহারজিনত কারেন মরামেতর ি েয়ি বেড়েছ, র নােব ন য়
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বেড়েছ,য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ এবং ু মরামেতর
অেযা হেয়েছ,
দীঘকাল বহারজিনত কারেন এিফিশেয়ি কেমেছ ও মরামেতর ি েয়ি
বেড়েছ,র নােব ন য় বেড়েছ,য পািত িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ,
রাতন িডজাইন িবধায়এিফিশেয়ি কম,র নােব ন য় বিশ
ও পিরচালনা য় বিশ
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
দীঘকাল বহারজিনত কারেন এিফিশেয়ি কেমেছ
ও ু মরামেতর অেযা হেয়েছ।
বশ িক পাইপ পাতলা হেয়েছ ।
দীঘকাল বহারজিনত কারেন এিফিশেয়ি কেমেছ , য পািত িবকল হেয় উৎপাদন
বে র িক বেড়েছ, ু মরামেতর অেযা হেয়েছ, রাতন িডজাইন
িবধায়এিফিশেয়ি কম । এক টারবাইন িবকল হওয়ায় পাওয়ার সরকরাহ অপযা । ২
মগাওয়াট মতা স
টারবাই াপন ি য়াধীন।
াভািবক র নােব ন কের চালােনা হে
দীঘকাল বহারজিনত কারেন
এিফিশেয়ি কেমেছ , মরামেতর ি েয়ি বেড়েছ,র নােব ন য় বেড়েছ,য পািত
িবকল হেয় উৎপাদন বে র িক বেড়েছ,এবং ু মরামেতর অেযা হেয়েছ।

# বতমান িচিনকলস েহর আ িনকায়েনর জ িক কান পদে প হণ করা হেয়েছ? হণ করা হেল স েলার
সিব ার বণনাসহ উপ াপন ক ণ :

বতমােন অ িচিনকল আ িনকায়েনর জ

কান পদে প হণ করা হয়িন।

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 ণ:


িচিনকেল কান গেবষণাগার নাই।
অ িচিনকেল আ িনক গেবষণাগার তরী করেল আখ চাষ সহ িচিন উৎপাদেন সাফ পাওয়া যেত পাের।

ি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 হণ করা হেয়েছ িচিন নীিতমালায়? :# বাংলােদেশর িচিন সং া নীিতেত িক িক িবষয় অ
করা যেত পাের?:# বসরকারী িচিনকলস হ সরকােরর কােছ িক িক িবধা পাে আর সরকারী িচিনকলস হ িক িক িবধা পাে তার
লনা লক বণনা।:-

পিরেবশ র া
# িচিনকেলর পিরেবশ র ায় িক িক উে াগ হণ করা হেয়েছ?:* িচিন কেলর র ায় য সব উে াগ নয়া হেয়েছ তা িন প:
ক) পিতত জিমেত ফলজ বনায়ন করা হেয়েছ এবং িবিভ সবিজর আবাদ করা হে ।
খ) বজ পািন শাধেনর জ ল েনর ব া আেছ এবং ই িপ াপন ি য়াধীন।

