িচিনকেলর াথিমক ত বলী
#
#
#

িচিনকেলর নামঃ ি য়া গার িমল িলিমেটড।
অব ানঃ পা ও রলওেয় শনঃ জগিত, থানা ও জলাঃ ি য়া।
িত া কালঃ
িত াকাল
পরী া লক উৎপাদন
বািণিজ ক উৎপাদন
উৎপাদন মতা
বিধত ২ িমিলং টনেডম বসােনার পর

#

◌ঃ ১৯৬১ - ৬২ িনমাণ কাজ
◌ঃ ১৯৬৫ - ৬৬
◌ঃ ১৯৬৬ - ৬৭
◌ঃ ািপত সমেয় ১০০০০ মঃ টন/বৎসর
◌ঃ (১৯৬৯ - ৭০) - ১৫২৪০ মঃ টন/বৎসর

কল এলাকার মাট আয়তন ◌ঃ
২১৬.২৯৬ একর (ত ে কারখানার আয়তন ২২.৩৫একর)।

#

মাট চােষর জিমর পিরমান ◌ঃ
১০০.১৩ একর (পরী া লক খামার)।

#

wPwbKj I cÖwZôv‡bi GjvKvi Qwe

কইন ইয়াড

কইন কিরয়ার

কইন ইয়াড

কইন কিরয়ার

বয়িলং হাউজ

ান

িমল হাউজ

#

শন

অেটাপ ােকিজং মিশন

িচিন িব েয়র ধরণ েলা িকিক(িডলােরর মা েম, ি

সল, ব া,

ােকট ইত ািদ) ?

িডলােরর মা েম িব য়, ি - সেলর মা েম িব য়, পেনর আখ চাষী খােত িব য়, িমল রশন খােত
িব য় এবং সংরি ত খাত( িলশ,িবিজিব ও ফায়ার সািভস খােত িচিন িব য় করা হয়)।

আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন
#

িচিনকেলর বতমান সািবক সম া স হ এবং সম া থেক উ রেনর

াবনা স হ িক িক ?

বতমান সািবক সম াঃক) আ িনক িষ য পািতর অভাব
খ) মাঠ পযােয় জনবল কেম যাওয়া
গ) সময়মত আেখর
দান না করা।
ঘ) উ ফলনশীল আেখর জােতর অভাব।
ঙ) অেপ া ত নী ঁ জিমেত আেখর আবাদ।
চ) িনজ জিমর মািলক আবাদ না কের লীজ/ াি ক বগার মা েম আবাদ করােনা।
ছ) দ িসিডএ/িসআইিস-র অবসর হণ।
জ) রাতন িমেলর মাড়াই দ তা কেম যাওয়া।
সম া উ রেণর াবনা স হঃ
ক) সময়মত চাষীেদর আেখর
দান।
খ) িমেল লাকবল িনেয়াগ করা ব া করা।
গ) িমলেক িবএমআরই করার মা েম আ িনিক করণ।
ঘ) আ িনক িষ য পািত
ে চাষীর মােঝ িবতরণ।
ঙ) উ ফলনশীল েময়াদী জােতর উ াবন।

#

িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাওয়ার কারণ স হ িব ািরত। উৎপাদন ি র িক িক
উে াগ নয়া হেয়িছল ? আর িক িক করণীয় ?
িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাওয়ার কারণ স হঃ
ক) েময়াদী ফসেল চাষীর আ হ ি পাওয়া।
খ) সময়মত আেখর
পিরেশাধ না করা।
গ) িমেলর যাি ক গালেযাগ।
ঘ) িমক তা এবং িমেকর
ি পাওয়া।
ঙ) উ ফলনশীল জােতর অভাব।
চ) িনজ জিমর মািলক আখ আবাদ না করা এবং াি ক চাষীর সং া ি পাওয়া।

উৎপাদন ি র উে াগ নয়া হেয়েছ িন পঃ
ক) আেখর
ি করা হেয়েছ।
খ) আ িনক কলা- কৗশল েয়াগ কের চাষীর জিমেত আেখর উৎপাদন ি করা হেয়েছ।
গ) আ িনক কলােকৗশল ও ি িবষয়ক িসিডএ, িসআইিস ও চাষীেক িশ ণ দান করা হেয়েছ।
ঘ) ি গত চাষী যাগােযাগ, উঠান - বঠক, দলীয় সভা ও চাষী সভা করা হেয়েছ।
ঙ) া ে
িষ উপকরণ(িব বীজ, সার ও কীটনাশক) দান।
আেরা করণীয় িন পঃ
ক) আেখর
আরও ি করেত হেব।
খ) মাঠ পযায় আ িনক িষ য পািতর বহার করেত হেব।
গ) চাষী, িসিডএ,িসআইিস ও িষ িবভাগীয় কমকতােদর িশ েণর ব া করেত হেব।
ঘ) ন ন ন ন ক াপেনর মা েম আখ চােষ চাষীেক উ ু করেত হেব।

#

ানীয় ভােব আেখর চাষ ি েত িক িক উে াগ হণ করা হেয়িছল। আর িক িক হণ করা
যেত পাের।
ানীয় ভােব আেখর চাষ ি েত িন প উে াগ হণ করা হেয়েছঃ
ক) াি গত চাষী যাগােযাগ,উঠান- বঠক, দলীয় সভা এবং চাষী সভা কের আখ চােষ উ ু করণ।
খ) ই- িজ, ই- গেজট বা বায়ন এবং মাবাইল াংিকং এর মা েম আখ চাষীেদর
দান।
গ) মাবাইল মেসেজর মা েম িজর ত দান।
ঘ) া ে
িষ উপকরণ( িব বীজ,সার ও কীটনাশক) িবতরণ।
ঙ) দশন ট াপেনর মা েম শ কতন কের ফলাফল দশন করণ।
চ) আখ চাষীেদর িশ া সফর করা।
ছ) আখ চাষীেদর িনেয় মাঠ িদবস ও খামার িদবস পালন।
জ) আখ চােষ আ িনক ি িবষয়ক চাষী িশ ণ াদান।
ঝ) িবএসআরআই এর ব ানীক ক ক আখ চােষ উ ত কলােকৗশল িবষয়ক চাষী, িসিডএ ও িসআইিসেদর
িশ ণ দান।
ঞ) সাব িণক চাষীেদর আখ ফসল তদারকী ও পরামশ দান।
ট) িডিজটাল ওজনযে র মা েম আেখর ওজন।
ঠ) আখ চাষ িবষয়ক িলফেলট,হ া িবল, পা ার িবতরণ।
ড) আখ চাষীেদর মােঝ িবনা ে মািসক পি কা, ‘‘ শারবাতা’’ িবতরণ।
ঢ) আখ চাষীেদর সেবা ফলন াি েত র ার দান।
ণ) আখ চােষর উপর িসেনমা াইড ও িভিডও িচ দশন।
আর িন পভােব উে াগ হণ করা যেত পােরঃ
ক) দশন ট াপেন িষ উপকরণ যমন-সার,বীজ িকটনাশক িবনা ে চাষীেদর িবতরেণর ব া হণ।
খ) আখ চাষীেদর িনেয় মাঠ িদবস ও খামার িদবস এক িমল থেক অ িমেল করার ব া হণ।
গ) চাষী ,িসিডএ, িসআইিস ও িষ িবভাগীয় কমকতােদর িবএসআরআই এ আখ চােষ উ ত কলা- কৗশল
িবষয়ক িশ ণ ব া হণ।
ঘ) আখ চােষ আ িনক য পািত িবেশষ কের আখ হারেভ র যে র ব া িনি তকরণ।
ঙ) াপক ভােব ফলাফল দশনী ট দশেন অিধক চাষীেক স ৃ করণ।
চ) িত ইউিনেট ইউিনেট খামার িদবেসর ব া হণ।

#

ই খত হেত িচিনকল স েহ যাগােযােগর রা াস হ িক উ তমােনর ? এ িবষয়েয়
িচিনকেলর প হেত িক ধরেনর পদে প হণ করা হেয়েছ(ছিবসহ)।
ই খত হেত িচিনকল স েহ যাগােযােগর রা াস হ িক উ তমােনরঃ
িচিনকেলর ক হেত িমল পয রা া মাটা ভাল িক ই খত হেত ক পয িফডার রাড েলা
ক চা এবং স ।
িচিনকেলর প হেত িন প উে াগ হণ করা হেয়েছঃ

িফডার রাড েলা গত ভরাট , িসং ও মা

#

ফেল ই পিরবহেনর উপেযাগী করা হেয়েছ।

ই সং হ ক (আখ স ার) হেত আ িনক প িতেত ওজন, লািডং িসে ম এবং
সমেয়র মে িচিনকেল আগমেণর িবষেয় িক িক পদে প হণ করা হেয়েছ(ছিবসহ)।
ক) িডিজটাল ওজনযে র মা েম আেখর ওজন।
খ) মাবাইল মেসেজর মা েম িজর ত
রণ।
গ)
সমেয়র মে িচিনকেল আখ সরবরােহর জ পাবিলক াক ভাড়া কের আখ পিরবহেন ব া করা
হেয়েছ।

#

িচিন িবপণেনর সম া স হ িকিক? এ েলা থেক িকভােব উ রণ ঘটােনা যায়?
িচিন িবপণেন সম া স হ।
মািলকাধীন কা ানীর িচিনর
কম থাকায় িচিন িব য় করা যায় না। অ িমেলর িডলারেদর বরা ত
িচিন উে ালন না করা। আমদানী ত র- গােরর ভ াট কর বিশ করা। িচিন িব েয়র জ
নগতমােনর
উপর পক চার করা। িমেলর িনধািরত ে িচিন িব েয়র জ জনগেনর দাের দাের পৗঁছােয় দয়া।

#

িচিনকেলর অধীন চাষাবাদেযা (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর সেবা
উে াগ হণ করা হেয়েছ। তার সাফ সহ িব ািরত িববরণ।

বহােরর জ

িক িক

ক) আখ চাষ উপেযাগী জিমেত আখ চাষ বাড়ােনা হেয়েছ। আেখর সােথ সাথী ফসল িহেসেব আখ কতেনর
পর েরর আবাদ করা হেয়েছ।
খ) িচিনকল অধীন অনাবাদী জিমেত েপ, ল , পয়ারা, আম িত ফেলর গাছ লােগােনা হেয়েছ।
গ) অনাবাদী িন জিমেত িবিভ জােতর ক র আবাদ করা হেয়েছ।
ঁ ঁ জিমেত নারেকল গাছ (িভেয়তনাম) লাগােনা হেয়েছ।
ঘ) অনাবাদী উ -িন
ঙ) রাস ার ই পাে
েপ ও সিজনা গােছর চারা লাগােনা হেয়েছ।
চ) অনাবাদী উবর জিমেত াগন ফেলর চারা রাপণ করা হেয়েছ।
ছ) অনাবাদী জিমেত িবিভ ধরেণর সবজী যমন-লাউ, মড়া,সীম ইঁ শাক িতর আবাদ করা হেয়েছ।ফেল
িচিনকেলর অনাবাদী জিম চােষর আওতায় এেন িমেলর আেয়র উৎস বাড়ােনা হেয়েছ।

িচিনর বাই- াডা ও এর বহার
#

িক িক বাইে াডা উৎপ হয় ? িবগত ১০ বছের উৎপ বাইে াডা উৎপে র পিরমান এবং
িবি র পিরমান ও আেয়র পিরমান কত ?
িচিনর বাই- াডা ও এর বহারঃ

ঃ
নং

১.
২.

অ িচিনকেল বাইে াডা িহেসেব িচটা ড়, মালােসস কক, সমাড ও াগাছ উৎপাদন করা হয়।
১০
বছেরর উৎপ বাই াডা উৎপে র পিরমান ও িবি ও আেয়র ত িন প ছেক দখােনা হেলাঃ
বাই
১০ বছের মাট উৎপাদন ( মঃটন)
াডা
২০০৮ ২০০৯- ২০১০- ২০১১- ২০১২- ২০১৩ ২০১৪- ২০১৫- ২০১৬- ২০১৭এর নাম
২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ -২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮
২০০৯
িচটা ড় ৩১৫৭. ১২৭৬. ১৯৩২. ১৪২০. ২৭৩০. ৩৮৩৪ ২২৮২. ১৫৭০. ১৩৪৯. ১৬৮৪.
০২
৭১
৭১
৮৮
৯৮
.৬৪
২৫
৯০
৩৩
১০
সমাড ১৮৪১. ৭২৬৬. ১২৭৪. ৯৭৯.০ ১৮৯০. ২৬৫৫ ১৫৬৭. ১০৯০. ৯২৮. ১১৫৮.
৭৬৩ ৫৭৮
০৫৩ ৬০
৮১৭
.৪৮৮ ১৯৭
৪৩৭ ৬১৩ ৭৬৭

৩.

াগাছ

১. িচটা ড়
২.
৩.

২৭২৩
৫.৭৬
৮

২১০৩৮ ১৬৩২ ১২০৪ ২৩০৯ ৩২৯৫ ১৯৪১
.৭৯০
৯.২৮২ ৬.৩৮ ৫.৪৭৬ ৮.৭৩ ৬.১৫২
১
০
১০ বছের মাট িব য় ( মঃটন)
২০০৮ ২০০৯- ২০১০- ২০১১- ২০১২- ২০১৩ ২০১৪২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ -২০১৪ ২০১৫
২০০৯
৫৯১০. ৪৬৫.৫ ১৭০২. ৬৬১.১ ৩২৯৫ ৩০৮৫ ২৯৩৫
১১
৬
৯৪
৭
.৬৬
.৫৩
.৭৫

১৩৩৯ ১১৩৬ ১৪২৫
৫.৬৭০ ৭.০৪১ ৯.১৬

২০১৫- ২০১৬- ২০১৭২০১৬ ২০১৭ ২০১৮
২৩৯৩ ২৪৯৪. ১০০২.
.২৪
৭৫
৬৫

সমাড
াগাছ
১০ বছের মাট আয় (ল টাকা)
২০০৯- ২০১০- ২০১১- ২০১২- ২০১৩ ২০১৪- ২০১৫- ২০১৬- ২০১৭২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ -২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮

১. িচটা ড়
২.
৩.

সমাড
াগাছ

#

২০০৮
২০০৯
৪৫৩.৭ ৮৪.২১
০
১.৬৫ ০.১০
০.৬৩ ০.৫৩

৩০৯.
৭৪
১.০৮
-

৩৩.৭
২
১.১০

২২৯.১
৬
-

২১৩.
৬৯
৩.৮২

২৪৭.২
৬
-

৩২৫.
২২
২.৫৫

৪২৪.৮ ১৬৮.১
২
৮
১.২৫ ০.৮৬

দ জনবল তরীেত হীত উে াগস হ িকিক ?
বাস ব িশ ণ দান বা সামিয়কভােব ি /অবসর া দ জনবল কানামনা িভি ক কাজ করােনার
মা েম দ জনবল তরীর উে গ হন করা হে ।

#

িচিনকেলর সকল কমকতা ও কমচারীেদর জ িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ া িকিক
িবধা রেয়েছ ?
অ িচিনকেল কমরত িমক,কমচারী ও কমকতােদও জ িচিকৎসা,যাতায়াত ও আবাসন িবধা িন পঃঅ িচিনকেলর সকল কমকতা ও কমচারীেদর জ িচিকৎসা সবা দােনর জ একজন িসঃ িডিসএমও ারা
িচিকৎসা সবা দান করা হয়। এছাড়া আবাসেনর চািহদা মাতােবক,এমিড বাংেলা,অিতিথ ভবন সহ িডটাইপ,ই-টাইপ,এফ-টাইপ,িপ-টাইপ সহ িবিভ মেডেলর িবি ং এর মা েম আবাসেনর ব া করা হেয়েছ।
িবেশষ যাতায়াত ভাতা দান করা হয়। িশ ণ ভবেন িমক/কমচারী/কমকতােদর িনয়িমত
িশ েণর ব া করা হেয় থােক। িমক/কমচারী/কমকতােদর নামােজর জ মসিজদ িনমাণ করা হেয়েছ।
িমক/কমচারী/কমকতােদর ছেলেমেয়র লখা পড়ার জ াথিমক ল ও ম েবর ব া করা রেয়েছ।

#

িচিনকেল িসিবএর সং া এবং তােদর সদ সং া কত ?
িসিবএ এর সং া ০১(এক) এবং তােদর সদ সং া ১১(এগার) জন।

#

িচিনকল হেত িতবছর িক পিরমান অথ রাজ খােত জমা হয় (িবগত ১০ বছেরর ত )?
২০০৮-২০০৯ সাল হেত ২০১৭-২০১৮ সাল পয (১০ বছর) বাজ খােত জমার িববরণী িন পঃিমক
বৎসর
ভ াট ও কর
টান ওভার া
মাট রাজ দান
নং

(ল

টাকায়)

(ল

টাকায়)

(ল

টাকায়)

০১

২০০৮-০৯

১৪৪.৮৭

-

১৪৪.৮৭

০২

২০০৯-১০

৪২.৪০

১৬.১৫

৯৮.৫৫

০৩

২০১০-১১

৮১.৮৪

১২.১৭

৯৪.০১

#

০৪

২০১১-১২

১৪.০৪

০৩.৬১

১৭.৬৫

০৫

২০১২-১৩

৫৯.৪১

০৩.৬২

৬৩.০৩

০৬

২০১৩-১৪

৫৬.২৪

০৩.৬৯

৫৯.৯৩

০৭

২০১৪-১৫

৬৪.০৯

০৫.৭০

৬৯.৭৯

০৮

২০১৫-১৬

১১৩.১৯

২১.৭০

১৩৪.৮৯

০৯

২০১৬-১৭

১২৭.০৫

০৮.৪৫

১৩৫.৫০

১০

২০১৭-১৮

৬৫.৭৮

১০.৬৩

৭৬.৪১

মাট টাকা

৭৬৮.৯১

৮৫.৭২

৮৫৪.৬৩

বতমান িচিনকল স েহর আ িনকায়েনর জ িক কান পদে প হণ করা হেয়েছ? হণ করা
হেল স েলার সিব ার বণনাসহ উপ াপন ক ন।
ি য়া গার িমল িলঃ এর আ িনকায়ন করার জ অ াবিধ কান পদে প হণ করা হয়িন।

গেবষণা
#

িচিনকল আ িনক গেবষণাগার রেয়েছ িক? যিদ না থােক স িবষেয় িকিক পদে প নয়া
যেত পাের তা িনিদ ভােব উপ াপন ক ন।
ি য়া িচিনকেলর কারখানা িবভােগর রসায়ন শাখার

াবেরটারী িমল াপেনর সময়(১৯৬৫-৬৬) ািপত

হেয়েছ। অ াবিধ গেবষনাগার আ িনকায়ন করা হয়িন। বতমােন অ িমেল আ িনক গেবষনাগার নই।
গেবষনাগার আ িনকায়ন করার জ িনে া পদে প িল হণ করা যেত পাের।
১। আ িনক িবধা সি িলত াবেরটারী িবি ং াপন করা েয়াজন।
২। গার সংি

িবে ষেণর জ

ে াফেটািমটার, িডিজটাল পালারীিমটার, মাফ ফােনস,

াবেরটরী

ওেভন, িডিজটাল ব টাইপ িপএইচ িমটার, এনালাই ক াল ােল , সাকশন িফ ার, াগাছ ডাইেজ র,
অেটােম ক িহ ংে ট, মেয় ার এনালাইজার, এয়ার এ ঝ র, িমিন িডি েলশন া ,

াব সি িফউিজং

মিশন ইত ািদ সংেযাজন করা েয়াজন।
৩। আ িনক গেবষনাগার পিরচালনার জ

গার টকেনালিজ

তরীেত রসায়নিবদেদর উ

গেবষনার

িনিমে িবেদেশ িনংেয়র ব া হন করা েয়াজন।

পিরেবশ র া
#

িচিনকেলর পিরেবশ র ায় িকিক উে াগ হণ করা হেয়েছ ?
িন পভােব িচিনকেলর পিরেবশ র ায় উে াগ হণ করা হেয়েছঃ
িচিনকেলর পিরেবশ র ায় অ িমেলর প হেত িত বছর ফলজ,বনজ ও ঔষধী
রাপন করা হয়।
এছাড়া িত বছর
বজ যথাযথভােব ৩ ল নার মা েম সংর ণ করা হেয় থােক যােত পিরেবেশর
উপর িব প কান িতি য়া না ঘেট। এছাড়া িমক,কমচারী ও কমকতা এবং আখ চাষীেদর পািন পােনর
জ িব পািনর াে র ব া করা হেয়েছ।

