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 িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব  

  

   

 

 

             � কইন � কিরয়ার িমল � রালার   

 

 

 

             িমল হাউজ � রক � কিরয়ার   

 

 

 

          বয়িলং হাউজ জুস িরিসিভং ট� াংক   

 
 

 কল এলাকার �মাট আয়তন কত ?  
উঃ ৩২৯ বগ � িকঃ িমঃ 
   �মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত?  

উঃ ২২,৭২০ �হ�র । 
   িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িক িক (িডলােরর মা�েম, ি� �সল, ব�া, �ােকট ইত�ািদ  ছিবসহ)? 

উঃ িচিন িডলার , আখচািষ,  িমেলর �রশনশপ, ি�েসল, ১ ও ২ �কিজর �ােকট, বাংলােদশ �সনাবািহনী, 
�নৗবািহনী,  ইত�ািদর কােছ  িব�য় করা হয় ।  
 
 
 
 
 
 
 

 

ছিবঃ ১ �কিজ িচিনর �ােকট 

 



আখ চাষ, িচিন  উৎপাদন ও িবপণন 

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

উঃ ১.িমল� ১৯৩০ সােল �িতি�ত হওয়ায় কারখানার য�পািত�িল অত�� �রাতন। 
২. দ� জনবেলর অভাব। 
৩. অ�া� �ে�র �লনায় িচিনর �� অত�ম� কম। 
সম�া �থেক উে�ারেণর ��াবনাস�হঃ 
1. আ�িনক য�পািত �াপন করেত হেব। 
2. দ� জনবল িনেয়াগ করেত হেব। 
3. উৎপািদত বােয়া ��াডাে�র সেব �া�ম �বহার করেত হেব।অথ �াৎ �কা- �জনােরশন িব��ৎ উৎপাদন,  

িডি�লারী বােয়া ফা� �লাইজার ও বােয়া�াস ��া� �াপন করা ।    
 িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমান কেম যাবার কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া 

হেয়িছল?   
  আর িক িক করণীয় ? 

      উঃ আখ এক� দীঘ � �ময়াদী ফসল হওয়ায় আখ চাষীরা �� �ময়াদী ফসল উৎপাদেনর িদেক �কেছ । এেত 
       আেখর জিম ও আখ উৎপাদন কেম যাে� ফল�িতেত ল��মা�া অ�যায়ী আখ মাড়াই কের িচিন উৎপাদন করা  
       যাে�  না। আখ চাষ �ি�করেন সদর দ�েরর িনেদ �শনা অ�যায়ী িমেলর �িমক, কম �চারী ও কম �কত�ােদর    
      �ি�গত উে�েগ  আখ চাষ করার কথা বলা হেয়েছ । 

 আর চাষীেদর আখ চাষ �ি�র উ��করেন গত ২০১৭-২০১৮ ও চলিত  ২০১৮-২০১৯ মাড়াই �মৗ�েম আেখর 
��  �ি� করা হেয়েছ ( ছক-ক উি�িখত)। 

ছক-ক 
�কে�র 
নাম 

গত ২০১৬-১৭ মাড়াই �মৗ�েমর �� গত ২০১৭-১৮ মাড়াই �মৗ�েমর �� চলিত ২০১৮-১৯ মাড়াই �মৗ�েমর �� 
�িত�ই�ােলর 

�� (টাকা) 
�িত ৪০ 

�কিজর �� 
(টাকা) 

�িত�ই�ােলর 

�� (টাকা) 
�িত ৪০ 

�কিজর �� 
(টাকা) 

�িত�ই�ােলর 

�� (টাকা) 
�িত ৪০ 

�কিজর �� 
(টাকা) 

িমলস �গট ২৭৫.০০ ১১০.০০ ৩১২.৫০ ১২৫.০০ ৩৫০.০০ ১৪০.০০ 
বািহর 
�ক� 

২৬৮.৪০ ১০৭.৩৬ ৩০৫.৯০ ১২২.৩৬ ৩৪৩.৪০ ১৩৭.৩৬ 

 
 একর �িত আেখর ফলন �ি�র লে�� িবেশষভােব �জার �দয়া হেয়েছ।  

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

উ:  �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�েত �যসব উে�াগ �হণ করা হেয়িছল তা িন��পঃ 
আেখর �� �ি� করা হেয়িছল ( ছক-ক এ উি�িখত) 
 আগাম ও ��/মাঝারী �� জিমেত আখ চােষর পরামশ � �দান করা হেয়েছ । 
 উৎপাদন �ি� সহায়ক ��ি� �েয়াগ কের চাষীেদর  �দশ �নী �ট �তরীর মা�েম উ�ু� করা হয়। 
 প�িত �দশ �ন, উঠান �বঠক, চাষী িম�ং, �পা�ার, িলফেলট িবতরণ, চাষী �িশ�ণ ইত�ািদ কম ��চী �হন করা 

হয়। 
 �রাপা আখ চাষ ও �িড় আেখর জ� সীিমত আকাের অথ �ৈনিতক সহায়তা �দান করা হয়।  তাছাড়া বাংলােদশ  

     �গার�প গেবষণা ইিনি��উট এর সেহােযাগীতায় আখ চােষর সােথ স�ৃ� চাষীেদর  �িশ�ণও �দান  করা  
    হেয়েছ । আরও �যসব পদে�প �হন করা �যেত পােরঃ 

 তাছাড়া বাংলােদশ �গার�প গেবষণা ইিনি��উট অিধক ফলনশীল ও অিধক িচিন স�� জােতর �বত�ন। 
 যথাসমেয় আেখর �� পিরেশাধ করা দরকার। 
 আেখর �ে�ও সরকারী ভ��িকর �ব�া করা। 
 আখ উৎপাদেনর সহায়ক �সচ, সার ও বীেজর ভ��িকর �ব�া করা। 
 আেখর সােথ সাথী ফসল িহেসেব ম�র, �গ, শাক স�ী ইত�ািদ চাষ করা । 
 িচিনকেলর �িষ িবভাগ চাষীেদর সােথ সরাসির স�ৃ� হওয়ায় এ খাতেক ভ��িকর আওতায় �নয়া �যেত পাের। 
 িমলেক আ�িনকায়ন করা।  



 ই� ��ত হেত িচিনকলস�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর ?  এ িবষেয় িচিনকেলর প� হেত িক 
ধরেণর পদে�প �হণ করা হেয়েছ ( ছিব সহ) ?  
উঃ িমলেজান এলাকায় ই� ��ত হেত িচিনকেল আখ সরবরােহর রা�া উ�তমােনর নেহ। িচিনকেলর প� হেত 
�িত বছর বষ �ার পের িমেলর মাড়াই কায ��ম �� হওয়ার �েব � �াটস, বয়লােরর ছাই, �খায়া ইত�ািদ িদেয় 
�মরামত করা হয়।  তাছাড়া �ামীণ সড়ক �মরামতকরণ তহিবেলর মা�েম �িত বছর িক� রা�া �খায়া 
কনসিলেডশন করা হয়।  

          
 

 

 

 

 

 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? 

ই� �য় �কে� িডিজটাল ওজন যে�ও মা�েম ই�র ওজন �নয়া হয়। �য় �ক� হেত �া�য়াল প�িতেত 
আেখর পিরবহেনর গাড়ী �লাড �দয়া হয়। আখ �কে� �লািডং হওয়ার পর �া�র/�ােকর মা�েম �� সমেয়র 
মে� িচিনকেল পিরবহন করা হয়। 

 িচিন িবপণেন  সম�াস�হ িকিক? এ�েলা �থেক িকভােব উ�রণ ঘটােনা যায়? 
 �চােরর অভাব।  
 িডলার ক��ক িচিন উে�ালন না করা 
 আমদািন�ত ির-ফাইন িচিনর �� সরকাির িচিনর �ে�র �চেয় কম হওয়া।  

সমাধানঃ 
 জনগনেক আেখর িচিন খাওয়ার জ� উ�ু� করা।  
 আেখর িচিন িব�েয়র লে�� �রিডও, �টিলিভশনসহ  ি�� িমিডয়ায় এর �াপক �চারনা চালােনা।   

 িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা�(আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর জ� িকিক উে�াগ �হণ করা  
      হেয়েছ তার সাফ�সহ িব�ািরত িববরণ। 
      অ� িমেলর  �িষ খামার স�েহ ২০১৭-১৮ �রাপণ �মৗ�েম  �রাপণ�ত ২৪৮২.০০ একর জিমর উৎপািদত আখ   
       পয �ায়�েম কারখানায় সরবরাহ করা হে� এবং চলমান ২০১৮-১৯ �রাপণ �মৗ�েম ২৫৭০.০০ একর জিমেত    
       আখ চাষ করা হেয়েছ। এছাড়া িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা�(আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেব �া� �বহােরর  
      জ�  �হীত উে�াগ িন��পঃ 
       ১। আবাদী জিমেত সমেয়াপেযাগী শাক সবিজ আবাদ করা হে�। 
       ২। অনাবাদী জিমেত �� �রাপণ কম ��চী �নয়া হেয়েছ। 
       ৩। অনাবাদী জিমেত িবিভ� রকেমর �মৗ�মী ফেলর গাছ লাগােনা হেয়েছ। 
       ৪। িক� জিমেত ডাল জাতীয় ফসল ও িন� জিমেত ধান আবােদর কম ��চী �নয়া হেয়েছ। 
        ৫। নালা �ডাবা ও ৪৮� ��র সং�ার কের মাছ চােষর উে�াগ �নয়া হেয়েছ। 
  �হীত উে�ােগর সাফ� িচ� িনে� তািলকা আকাের �পশ করা হেলাঃ-  

�ঃ 
নং 

ফসেলর নাম ল��মা�া (একর/সং�া) অজ�ন (একর/সং�া) মম�� 

�ল ফসল সাথী ফসল �মাট �ল ফসল সাথী ফসল �মাট 

০১ নািরেকল ১৫০০ - - ৬০০ � - ৬০০ �  
০২ �ল� - - - ১০০০ ’’ - ১০০০ ’’  
০৩ আম - - - ১০০০ ’’ - ১০০০ ’’  
০৪ ��েপ - - - ৬৫০ ’’ - ৬৫০ ’’  
০৫ ম�র - - ৬০০.০০ - ৭৫০.০০ ৭৫০.০০  
০৬ মাস কলাই - - ১০০.০০ - - -  
০৭ �গার িবট - - - - ০.৫০ ০.৫০  
০৮ আ� - - ২০.০০ - ২০.০০ ২০.০০  
০৯ সিরষা - - ২৫.০০ - ২৫.০০ ২৫.০০  



১০ সীম - - ৫.০০ ৪.০০ - ৪.০০  
১১ টেমেটা - - ৪.০০ - ৪.০০ ৪.০০  
১২ শসা - - - ০.৫০ - ০.৫০  
১৩ িচিচংগা - - - ০.৫০ - ০.৫০  
১৪ লাউ - - ৪.০০ ৪.০০ - ৪.০০  
১৫ িমি� �মড়া - - ৫০.০০ ০.৫০ - ০.৫০  
১৬ গাজর - - ১.০০ - ১.০০ ১.০০  
১৭ �লা - - ২.০০ - ১.৫০ ১.৫০  
১৮ ডাটা - - ২.০০ ১.৫০ - ১.৫০  
১৯ ধিনয়া - - - - ৩.০০ ৩.০০  
২০ ��ড়স - - - ০.৫০ - ০.৫০  
২১ �ইঁশাক - - - ০.৫০ - ০.৫০  
২২ মটর�� - - - - ০.৭০ ০.৭০  
২৩ �ব�ন - - - ০.৩০ - ০.৩০  
২৪  �গি� ধান - - ৪.০০ - - -  
২৫ বরব� - - - - ০.৫০ ০.৫০  
২৬ সিজনা  ৭০০০ - - ৭০০০ � - ৭০০০ �  

 

ি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? 
িচিনর বাইে�াডা��েলা হে� 

 ১.�মালােসস  ২. �াগাস  ৩. ��সমাড 
� নং অথ � বছর �মালােসস উৎপাদন 

(�মঃ টন) 
 ��সমাড উৎপাদন (�মঃ 

টন) 
�াগাস উৎপাদন  

(�মঃ টন) 
১ ২০১৭-২০১৮ ৬০৮৬.০০ ৪৮৮৪.০০ ৫৬৩১৬.০০ 
২ ২০১৬-২০১৭ ৫৩২৩.০০ ৪২৬৯.০০ ৪৮৬০৯.০০ 
৩ ২০১৫-২০১৬ ৬২৪৪.০০ ৫০২০.০০ ৫৭৪৫৫.০০ 
৪ ২০১৪-২০১৫ ৫২৪২.০০ ৪২১৮.০০ ৪৮৭৩২.৩০ 
৫ ২০১৩-২০১৪ ৮১০২.০০ ৬৫২৫.০০ ৭৬০৯২.২৯ 
৬ ২০১২-২০১৩ ৯৮৬৫.০০ ৭৯৪৪.০০ ৯১৩৮৮.৫৪ 
৭ ২০১১-২০১২ ৫০১০.০০ ৪০৩৬.০০ ৪৬৫৮১.৭০ 
৮ ২০১০-২০১১ ৯০৫০.০০ ৭৩৪৩.০০ ৮৩৮৭০.৫৬ 
৯ ২০০৯-২০১০ ৩৮৭০.০০ ৩০৬৩.০০ ৩৬১১০.৭৭ 
১০ ২০০৮-২০০৯ ৬৩১০.০০ ৫১০৮.০০ ৫৯৩৯৫.৭৮ 

 
� নং অথ �বৎসর বাই ��াডাে�র িব�েয়র পিরমাণ  

�মালােসস   �াগাস ��সমাড 

পিরমাণ 
(�মঃটন) 

টাকা 
(ল�) 

পিরমাণ 
(�মঃটন) 

টাকা 
(ল�) 

পিরমাণ 
(�মঃটন) 

টাকা 
(ল�) 

১ ২০১৭-২০১৮ ৫৫৮৮.৭৬ ৮৭৫.৭৮ ১৪৪৯.৪৯        ১০.১৫  ২২০০.০০ ২৫.৪৫ 
২ ২০১৬-২০১৭ ৭২০৬.৯২ ১১৭৫.২৪ -       ০.৯৪            -               -    
৩ ২০১৫-২০১৬ ৬১৩৪.৩২ ৭৭৬.৯৫           -              -              -              -    
৪ ২০১৪-২০১৫ ৬৭৩২.০৩ ৫৭৫.৫১           -              -              -              -    
৫ ২০১৩-২০১৪ ১১২১৩.৭৮ ৬৯৩.৫৬           -          ৩.৭৪            -              -    
৬ ২০১২-২০১৩ ৯৯৫৭.৯৫ ৬২০.৫৩           -              -              -              -    
৭ ২০১১-২০১২ ৮২৭৪.১৫ ৫৪০.৯২           -              -              -              -    
৮ ২০১০-২০১১ ৭১২৩.১৪ ৮৯১.৫১           -              -              -              -    
৯ ২০০৯-২০১০ ২৯২২.১৬ ৪৯৭.৭৯           -              -              -              -    
১০ ২০০৮-২০০৯ ১০৫৪৯.৮৫ ৮৬১.২৭           -              -              -              -    

 
 দ� জনবল �তরীেত �হীত উে�াগস�হ িক িক? 



উঃ দ� জনবল �তরীেত �িমক কম �চারী ও কম �কত�ােদর �িশ�েণর �ব�া �হণ করা হয় । �যমনঃ আখ চােষ 
উ�ত কলা �কৗশল শীষ �ক ইত�ািদ �িশ�েণ �িষ িবভােগর িসিডএসহ কম �কত�ােদর বাংলােদশ �গার�প 
ইিনি��উট, ঈ�রদীেত �িশ�ণ �দান,িশ� স�ক� িশ�ায়তন, রাজশাহী ক��ক ��ড ইউিনয়ন ও �ম আইন 
িবষয়ক �িশ�ণ �দান  এবং সদর দ�র ও িমল ক��পে�র সেহােযাগীতায় িমেলর িবিভ� িবভােগর �িমক-
কম �চারী ও কম �কত�ােদর চা�রীকালীন বা�ব �িশ�ণ �দান করা হেয় থােক ।  
 

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

    উঃ িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসার জ� এক� িচিকৎসা �ক�ও আবাসেনর জ� 
বাসাবািড় এবং িবেনাদেনর জ� �াব রেয়েছ ।  কম �কত�া-কম �চারীগণেক যাতায়াত ভাতা �দান করা হয়। 
 িচিনকেল িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সদ� সং�া কত? 

উঃ এক� এবং সদ� সং�া ১৭ জন  । 
 

 



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

� নং অথ �বৎসর কর খাজনা 
ও�� 

ভ�াট আয়কর পিরেবশ �র�া চাজ� 

১ ২০১৭-২০১৮ ৪৮.৪২ ১৭৫.১৬ ৪৩.৭৯ ৮.৭৬ 
২ ২০১৬-২০১৭ ৫৬.৪৮ ২২৩.৩০ ৫৮.৭৬ ১১.৭৫ 
৩ ২০১৫-২০১৬ ৫০.২৩ ১৪৭.৬২ ৩৮.৮৫ ৭.৭৭ 
৪ ২০১৪-২০১৫ ২৬.৭৭ ১০৯.৩৫ ২৮.৭৮ ৫.৭৬ 
৫ ২০১৩-২০১৪ ১৮.৫ ১৩১.৭৮ ৩৪.৬৮ ৬.৯৪ 
৬ ২০১২-২০১৩ ৩৮.৩৬ ১১৭.৯০ ৩১.০৩ ৬.২১ 
৭ ২০১১-২০১২ ২৪.৮৬ ১০২.৭৭ ২৭.০৫ ৫.৪১ 
৮ ২০১০-২০১১ ৪২.৬৫ ১৬৯.৩৯ ৪৪.৫৮ ৮.৯২ 
৯ ২০০৯-২০১০ ১১.৭২ ৯৪.৫৮ ২৪.৮৯ ৪.৯৮ 
১০ ২০০৮-২০০৯ ১০.৯৮ ১৬৩.৬৪ ৪৩.০৬ ৮.৬১ 

 

 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 । 
 অ� িমেল িচিন উৎপাদেনর পাশাপািশ উৎপাদন ব��িখকরেণর উ�য়ন �ক� �হণ করা �হণ করা হেয়েছ। 

ইতমে� �কা- �জনােরশন িব��ৎ উৎপাদন, �গার িরফাইনারী �াপন ও িডি�লারী �াপেনর �ক� 
বা�বায়েনর কাজ চলেছ । পাশাপািশ ভিব�েত বজ�� পিরেশাধনাগার ( ই�িপ) �াপন, বােয়া ফা� �লাইজার 
ও বােয়া�াস ��া� �াপেনর  পিরক�না রেয়েছ । 

 বত�মােন �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম আখচাষীেদর আেখর �� �দান করা হে� । 
 ই-�িজ�র মা�েম চাষীেদর �িজ� �দান করা হে� এবং এসএমএস এর মা�েম �িজ�র ত�  চাষীেদর 

�মাবাইেল �ফেছ যাে� । 
 ই-�গেজেটর মা�েম  ই-�িজ� ��রেণর �ব�া �হণ করা হেয়েছ । 

 

পিরেবশ �র�া 

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

উঃ পিরেবশ �ষণ �রাধ কের পািন �নঃ �বহার কের �গভ�� পািন এবং িব��ৎ �বহার  �াস করেণ অ� িমেল 

ই�িপ �াপেনর পিরক�না রেয়েছ।  

 


