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�সতাবগ� �গার িমল� িলঃ 
�সতাবগ�, িদনাজ�র । 

 
#  িচিনকেলর নামঃ   �সতাবগ� �গার িমল� িলঃ। 

# অব�ানঃ             িদনাজ�র �জলার �বাচাগ� উপেজলায় �িশদহাট �মৗজায়। 

# �িত�াকালঃ         ১৯৩৩ সাল, �নঃ�ািপত ১৯৮২ সাল। 

#  িচিনকল ও �িত�ােনর এলাকার ছিব :-  
 

 
 িসরাপ �া� �সি�িফউ�াল �মিশন 
 

 
 আরিভএফ ইভােপােরটর 
 
 
 
 

 
 বয়িলং হাউজ ১ বয়িলং হাউজ ২ 
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 টারবাইন �মালােসস �া� 
 
 

 
 �াগাস �কিরয়ার িমল �রালার 

 
 �াগাস �কইন ইয়াড � 
 
 
 
 

# কল এলাকার �মাট আয়তন কত ? 
  কল এলাকার �মাট আয়তন ১৬৪৫৫০.০০ একর। 
 
#  �মাট চােষর জিমর পিরমাণ কত?  
  আখ চাষ �যা� জিমর পিরমাণ ১৭৫০০.০০ একর। ২০১৭-১৮ �রাপণ �মৗ�েম আখ চাষ হেয়েছ ৪০১২.০০ একর। 
 
#  িচিন িব�েয়র ধরণ�েলা িক িক ( িডলােরর মা�েম, ি� �সল, ব�া, �ােকট, ইত�ািদ ছিবসহ) ? 
 ক) �হালেসল িডলার, �িসিব িডলার, থানা/�জলা িডলার. �য়ংি�য় িশ� �িত�ান ও �� িশ� �িত�ান (ইিপ এইচ)। 
 খ) ি� �সল। 
 গ) সরকারী খাতঃ �সনা বািহনী, �িলশ বািহনী, িবিজিব, ফায়ার সািভ �স। 
 ঘ) আখ চাষী ও িমল �রশন খাত ইত�ািদ।  
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আখ চাষ, িচিন উৎপাদন ও িবপণন 
 

# িচিনকেলর বত�মান সািব �ক সম�া স�হ এবং সম�া �থেক উ�রেণর ��াবনা স�হ িক িক? 
 িচিন কেলর �ধান ক�চা মাল আখ। আখ উৎপাদন ও কারখানায় আখ সরবরােহর স�তাই বত�মােন িচিন কেলর �ধান 

সম�া।  
 মােঝ মােঝ চািষেদর মােঝ িনয়িমত এবং সময়মত আেখর �� পিরেশাধ করেত না পারা। 
 িমল �জান এলাকায় জিমর �ল মািলকগণ ক��ক আখ চাষ না করা এবং আখ চােষ এিগেয় না আশা সহ ��েপাষকতা 

না করা। 
 আখ দীঘ � �ময়াদী ফসল হওয়ায় আখ চােষর �িত সাধারণ চািষেদর অিনহা।   
 িমল �জান এলাকায় �াপক ভােব ধান, গম, ��া আ� সহ িবিভ� �� �ময়াদী  সবজীর �াপক চাষাবাদ এবং অ� 

সমেয় আিথ �ক িরট �ান �ষেকর নাগােল যায়। 
 িমল �জান এলাকায় �িমক সংকট আখ চােষ এক� বড় সম�া। 
 �িমকেদর আখ ��েত কােজ অ�ী�িত এবং অ�া� উপােয় সহেজই অথ � উপাজ�েনর পথ �গম থাকা। 
 িচিনকল এলাকায় িল� ও আম বাগােনর �াপক স�াসারণ।  
 �াি�ক, দির� চািষগণ ক��ক ধনীেদর িনকট হেত জিম লীজ িনেয় �� �ময়াদী ফসল আবাদ কের অ� সমেয়র মে� 

অিধক লাভবান হওয়া। 
 জিমর লীজ �� অেনক �বশী হওয়ায় সকেলর পে� জিম লীজ িনেয় আখ চাষ করেত না পারা। 
 িমল �জান এলাকায় �িপং �জান না থাকা।  
 �রাতন জরাজীণ � য�াংেশর কারেণ সরবরাহ�ত আখ হেত রস আহরন সহ িচিন উৎপাদন কম হওয়া। 
 দ� জনবেলর অভাব। 
 মাঠ পয �ােয় �েয়াজনীয় সং�ক মাঠ কিম � ও কম �কত�া না থাকা। 
 যেথাপ�� জবাবিদহীতার অভাব। 

উ�রেনর ��াবনাস�হঃ 
 িমল �জান এলাকায় �িপং �জান �ঘাষণা করা। 
 দ� জনবল �তরী করা সহ �েয়াজনীয় সং�ক মাঠ কিম � ও কম �কত�া িনেয়াগ �দান। 
 কারখানা আ�িনকায়ন করা। 
 চািষেদর মােঝ �য়�ত আেখর �� িনয়িমত ভােব পিরেশােধর �ব�া �হণ। 
 স�া� সকল ��ে� �িমক িনভ�রতা কিমেয় য� িনভ�র হওয়ার �চ�া করা। 
 সকলেক জবাবিদহীতার আওতায় িনেয় আসা। 
 অ�া� ফসেলর �ায় আেখর ��ে�ও �দশ �ণী ��া� �াপেন বীজ, সার, কীটনাশক িবনা�ে� চািষেদর মােঝ সরবরাহ 

করা �েয়াজন। আখ চাষ এলাকায় �সচ �ব�া উ�য়ন ঘ�েয় �সেচর আওতা�� করা।  
# িচিনকেলর উৎপাদেনর পিরমাণ কেম যাবার কারণস�হ িব�ািরত। উৎপাদন �ি�েত িক িক উে�াগ �নয়া হেয়িছল ? 

আর িক িক করণীয়? 
 ক) কাচামাল/আেখর ��তা। 
 খ) �� �ময়াদী ফসেলর �� �বিশ হওয়ায় এর আবােদ চাষীেদর আ�হী �ি� পারে�।  
 গ) আখ চােষর �াথিমক খরচ �বিশ। 
 ঘ)  জনসং�া �ি� পাওয়ার ফেল জিম খে� খে� িবভ� হেয়েছ এেত খা� শ� �ি� �পেয় 
 ঙ) জিমেত যথাযথ �সচ �িবধা �ব�া না থাকা।  
 চ) �িষেকর চািহদা মত অ�া� ফসেলর �ােয় যখন তখন আখ িব�য় করেত না পারা। 
 

# �ানীয়ভােব আেখর চাষ �ি�েত িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়িছল? আর  িক িক �হণ করা �যেত পাের ? 
 িমল পয �ায় হেত আখ চাষ �ি�র জ� �য সম� পদে�প �হণ ও বা�বায়ন করা হেয়েছ তা িন��পঃ   

 �ি�গত ভােব চাষীেদর সােথ �যাগােযাগ। 
 খামার িদবস আেয়াজন। 
 ফলাফল �দশ �নী সভা আেয়াজন। 
 প�িত �দশ �নী সভা আেয়াজন। 
 িশ�া�লক �মেনর �ব�া �হণ। 
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 ই� চািষ �িশ�েনর �ব�া �হণ। 
 চািষ সে�লেনর আেয়াজন। 
 সংবাদ �েল�ন �চার। 
 �পা�ািরং। 
 মাইিকং। 
 সকাল স��ায় উঠান �বঠক ও দলীয় সভার মা�েম আখ চােষ উ�ু� করন। 
 সকাল স��ায় চািষেদর খামার ও �হ পিরদশ �ন কের চািষেদর সােথ স�ক� উ�য়ণ। 
 িমল �জােন �িত� ইউিনয়েনর জন �িতিনিধেদর সােথ অি�ম কম ��চী �নয়ণ �ব �ক আখ চাষ সং�া� সভা কের আখ 

চাষ �ি�র জ� সহেযািগতা কামনা করা।  
 িবিভ� নদীর চরা�েল অনাবাদী জিমর মািলকেদর সােথ �যাগােযাগ কের আখ চাষ �ি�র �েচ�া �হণ করা হেয়েছ 

এবং চরা�েল �দশ �নী ��ত �াপন �ব �ক এলাকার জনগণেক আখ চােষ উ�ু� করা হেয়েছ। 
 

# ই�ে�ত হেত িচিনকল স�েহ �যাগােযােগর রা�াস�হ িক উ�তমােনর ? এ িবষেয় িচিনকল এর প� হেত িক ধরেণর 
পদ ��প �হণ কর হেয়েছ (ছিব সহ) ? 

 ক) সকল রা�া উ�তমােনর নয়, পয �ােয়�েম সং�ােরর পদে�প �নয়া হে�।    
 

# 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 (ছিব সহ)?  

 ক) িডিজটাল ওজন যে�র মা�েম আখ ওজন িনেয় �াক/�া�র-�টািল �যােগ িচিনকেল আনয়েনর �ব�া চলমান 
আেছ। 

 

#  িচিন িবপণেন সম�াস�হ িক িক ? এ�েলা �থেক িক ভােব উ�রণ ঘটেনা যায়? 
 ক) বাজাের �বসরকারী িচিনকল�েলার  (িরফাইনারী) িচিনর �ে� সরকারী িচিনর �� অেপ�া কম থাকায় িচিন 

িবপনেনর �ধান সম�া। এই সম�া �থেক উ�রণ করেত হেল �বসরকারী পয �ােয় আমদানী�ত  র-�পার ও 
আমদানী�ত িচিনর �ে�র সােথ অিতির� ভ�াট ও কর আরাপ করা �েয়াজন। এেত সরকােরর রাজ� আয় আেরাও 
�ি� পাের।  

 

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

 ক) িচিনকেলর অধীেন চাষাবাদ �যা� আেখর জিমেত আেখর সােথ সাথী ফসল িহেসেব ডাল, সবিজ, �তল ও মসলা 
জাতীয় ফসেলর আবাদ করা হে�। এেত চাষীেদর আখ উৎপাদন খরচ আেনকটা সম�য় করা স�ব হে�।  

 খ)  িচিনকেলর আওতাধীন �িষ খামােরর জিমেত আখ কাটার পর �� সময় �িতত জিমেত আ� িমি� �মড়া সহ 
অ�া� শাক-সবিজ, ডাল ও �তল জাতীয় সফল এবং তর�জ ও বাংগী ফেলর আবাদ করা হে�।  

 
গ) অনাবাদী জিম স�হেক যথাযথা �ব�াপনা কের �াগন, আম, িল�, �পয়ারা, �ল�,  �পেপ ও িভেয়তনামী নািরেকল 
সহ অধীন বাজার �ে�র ফল-ফলাদীর বাগান করা হে�। 
ঘ) িচিনকেলর �িষ খামােরর জিমেত �মৗ-চাষ কের বাড়িত আেয়র �ব�া �হণ করা হে�। 
ঙ) জরািজন � ও পিরত�� বাস�ােন মাশ�ম চােষর পিরক�না �নয়া হেয়েছ।   

  
 

িচিনর বাই-��াডা� ও এর �বহার 
#  িক িক বাইে�াডা� উৎপ� হয়? িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই ��াডা� উৎপে�র পিরমাণ এবং িবি�য় পিরমাণ ও 

আেয়র পিরমাণ কত?  
 ক) িচিনকেল �মালােসস,�াগাস এবং ��সমাড বাই-��াডা� উৎপ� হয়। িবগত ১০ বছের উৎপ� বাই-��াডা� এর 

পিরমাণ িনে� ছেক      
              উে�� করা হেলা।  
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�মৗ�মী বাই--��াডা� উৎপে�র পিরমাণ 
(�মঃটন) 

িবি�র পিরমাণ (�মঃটন) আেয়র 
পিরমাণ 
(ল� 
টাকা) 

�মালােসস �াগাস ��সমাড �মালােসস �াগাস ��সমাড 
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# দ� জনবল �তিরেত �হীত উে�াগস�হ িক িক?- 

ক) দ� জনবল �তিরেত �িত বছর সদর দ�র ক��ক �িশ�েণর �ব�া রেয়েছ। যা বত�মােনও অ�াহত আেছ।   
 
#  কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অ�া� িক িক �েযাগ �িবধা রেয়েছ? 
 
 ক) িচিনকেলর কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� িচিকৎসা ভাতা, যাতাযাত ভাতা ও বাস�ােনর �ব�া রেয়েছ। ইহা ছাড়াও     
               কম �কত�ােদর জ� বদলীর �ব�া রেয়েছ।  
 
# িচিনকেলর িসিবএ’র সং�া এবং তােদর সদ� সং�া কত?- ক) িসিবএ’র সং�া ১ (এক) � সদ� সং�া ১১ জন 
 
 

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

িবগত ১০ বছেরর অথ � রাজ� খােত জমা     

�ঃ 

নং 
িববরণ 

২০০৮-০৯ 
সােলর অথ � 

২০০৯-১০  
সােলর অথ � 

২০১০-১১ 
সােলর অথ � 

২০১১-১২  
সােলর অথ � 

২০১২-১৩ 
সােলর অথ � 

২০১৩-১৪ 
সােলর অথ � 

২০১৪-১৫ 
সােলর অথ � 

২০১৫-১৬ 
সােলর অথ � 

২০১৬-১৭ 
সােলর অথ � 

২০১৭-১৯ 
সােলর 
অথ � 

০১ 
ভ�াট ও 
আয়কর  

৭৭.০৯ ৫৭.৯৫ ১৪৯.৭১ ৫২.৬১ ৩৭.৩১ ৭১.৫৮ ৮৩.০৬ ১১৩.১৬ ১৫৮.০২ ১৩৭.৫৫ 

 
িচিনকেলর য�পািত ও আ�িনকায়ন 

 

#  িচিনকেলর য�পািত স�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�?  
 ক) িস-কি�উিনয়াস �সি�িফউ�াল �মিশেনর আরিপএম কম হওয়ায় স�কভােব �মালােসস পািজ�ং হয় না।  
     (২� �ফার ওয়�াকার ও ১� আফটার ওয়ারকার) �মাট ৩� িস কি�উিনয়াস �সি�িফউ�াল �মিশন �েয়াজন।  
 খ) আরিভএফ এর অব�া খারাপ �কান রকেম �মরামত কের চালােনা হে�। ন�ন ১� আরিভএফ �াপন করা 

�েয়াজন।  
 গ) িডেজল �জনােরটর এর অব�া �বই না�ক �ল �লােড চালােনা যায় না। ন�ন ১� ৪০০ িকেলাওয়াট �মতা স�� 

িডেজল �জনােরটর �াপন করা জ�ির �েয়াজন।   
 
# বত�মান িচিনকলম�েহর আ�িনকায়েনর জ� িক  �কান পদে�প �হণ করা হেয়েছ? �হণ  করা হেল �স�েলার 

িব�ািরত বণ �নাসহ উপ�াপন করন? 
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ক) আ�িনকায়েনর জ� �কান পদে�প �হণ করা হয়িন। তেব বত�মােন �মালােসস হেত এ�ালেকাহল উৎপাদেনর জ� 
১�     
    িডি�লারী �া� �াপন করা জ�ির �েয়াজন।   

গেবষণা 
#  িচিনকেল আ�িনক গেবষণাগার রেয়েছ িক ? যিদ না থােক �স িবষেয় িক িক পদে�প �নয়া �যেত পাের তা 

�িনিদ ��ভােব উপ�াপন করণ? 
 
 ক) আ�িনক গেবষণাগার নাই অিধ� িচিন সম� আেখর জাত উ�বেণর জ� ১� গেবষণাগার �াপন করা �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?   
 
# বাংলােদশ িচিন সং�া� নীিতেত িক িক িবষয় অ�� �� করা �যেত পাের?  
 
 ক) উ�তমােনর ই� বীজ ও �িষ উপকরণ সরবরাহ করেত হেব। আখ সরবরাহ করার ৩ (িতন) িদেনর মে� আেখর 

�ে� ১০০% পিরেশাধ করেত হেব। আখ চাষীেদর উ�ত ��ি�েত আখ আবােদ ��িনং এর �ব�া করেত হেব। 
আমদানী�ত সকল িচিনর িবপণন �মতা বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর উপর �া� করেত হেব।  

  
# �বসরকাির িচিনকলস�হ সরকােরর কােছ িক িক �িবধা পাে� আর সরকাির িচিনকলস�হ িক িক �িবধা পাে� তার 

�লনা�লক বণ �না? 
  

ক) �বসরকারী পয �ােয় িচিন কল�েলা �াংক �থেক �� �েদ ঋণ িনেয় িবেদশ �থেক র-�গার আমদানী কের �দেশর 
বাজাের সরকারী িচিনর �� অেপ�ায় কম �ে� িব�য় করেছ। সরকারী িচিন কল�েলা এধরেণর �কান �েযাগ পাে� 
না।  

পিরেবশ �র�া 
# িচিনকেলর পিরেবশ �র�ায় িক িক উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 
 
 ক) পিরেবশ �ষণ িনয়�েনর জ�  ETP �v� বসােনার �াপাের সরকারীভােব উে�াগ �হণ করা হেয়েছ।  

 


