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বাংলােদেশ িচিন উ পাদেনর চেয় আমদািন করেলই লাভ অেনক বিশ। দেশর িচিনকল েলার অিধকাংেশর িতেকিজ িচিনর 
উ পাদন খরচ সেবা  িতনশ টাকার বিশ। অথচ িতেকিজ িচিন আমদািন করেল খরচ পেড় মা  ৪৮ টাকা। আর অপিরেশািধত 
িচিন এেন দেশ শাধন করেল িতেকিজেত খরচ পেড় ৪০ টাকার মেতা। দেশ সরকাির িচিনকল আেছ ১৫  যার ১৪  লাকসান 
নেছ। একমা  ক  অ া  কা ািনই লােভর খ দখেছ। িচিন উ পাদেনর ে  লাকসান করেলও ক র িডি লাির ইউিনটই 

লাভ করেছ। ১৯৩৮ সােলর িতি ত এই িচিন কল েত দিশ মেদর পাশাপািশ নয়  াে র িবেদিশ মদ বা ‘ফেরন িলকার’ তির 
হয়। আখ থেক িচিন বর কের নওয়ার পর িতন  উপজাত থােক। মালােসস বা িচটা ড়, াগাস বা ছাবড়া, সমাড বা গাদ। 
মালােসসই িলকার উ পাদেনর ল উপকরণ। এছাড়া এই িচিনকেল তির হয় ই ধরেণর িভেনগার, ি িরট ও জব সার। গত 

অথবছের ক  এ া  কা ানী ায় ৮ কা  টাকা লাভ কের। িক  বাকী িচিনকল েলা বছেরর পর বছর লাকসান িদে । এই 
কল েলােক লাভজনক করার জ  তমন উে াগ নই। 

িশ  ম ণালেয়র অধীন বাংলােদশ খা  ও িচিন িশ  কেপােরশেনর আওতায় এই িচিনকল েলা রেয়েছ। সংি েদর ব , িচিনর 
উ পাদেনর পর আেখর উপজাতেক কােজ লাগােত পারেল কারখানা লাভজনক হেত পাের। ক  অ া  কা ািনর আদেল 
িচিনকল েলােক বহার করার কথা উঠেলও কেপােরশেনর শীষ কতারা এেত আ হ দখায়িন। তেব নথ ব ল ও ঠা রগ ও িচিন 
কল েতও মদ, িব  ও জব সার তিরর ি য়া চলেছ। এই  িচিন কেল ায় আটশ কা  টাকার  ক  একেনেক 
অ েমাদন হেয়েছ। উে , দেশ বতমােন িচিনর চািহদা আ মািনক ১৫ লাখ টন। বাংলােদেশর সরকাির ১৫  িচিন িমেলর 
স মতা ২ লাখ টন হেলও এবার এর িবপরীেত উ পাদন কেরেছ মা  ৬৮ হাজার টন। যার মে  বিশরভাগই অিবি ত থােক। 

বাংলােদশ িচিন িশ  কেপােরশনও িচিন উ পাদেনর পাশাপািশ গতবছর ১ লাখ ৮ হাজার টন িচিন আমদািন কের। যার মে  এখনও 
৮৪ হাজার টন অিবি ত আেছ। িত কিজ িচিনর আমদািন খরচ পেড়েছ ৪৮ টাকা। বসরকাির কা ানী েলা িতবছর গেড় ১৪ 
লাখ টন িচিন অপিরেশািধত িচিন আমদািন কের। এ েলা আমদািনর পর িনজ  মিশেন পিরেশাধন কের সাদা িচিন তির করা হয়। 



সংি রা বলেছন, ি য়া গার িমেল িত কিজ িচিনর উ পাদন খরচ ৩৩৪ টাকা। পাবনা গার িমেল এ খরছ ায় ৩শ টাকা। 
কানও িমেল উ পাদন খরচ ১৩০ টাকার কম নয়। অ িদেক িত কিজ িচিনর িবি  হে  মা  ৫০ টাকায়। তাহেল লাকসানেতা 

হেবই। অ িদেক বছেরর বিশরভাগ সময়  আেখর অভােব এসব িমেলর উ পাদন ব  থাকেছ। ১২ মােসর মে  ি য়া গার 
িমল চেল মা  ২ মাস। আর আেখর অভােব ব  হেয় আেছ জয় রহাট গার িমল। 

িচিনকল েলা লাকসােন থাকায় কমকতা কমচাির ও িমকেদর ৩/৪ মােসর বতন বেকয়া রেয়েছ। বতেনর বদেল তােদর দয়া 
হে  িচিন। এই িচিন িবি  কেরও েরা বতন িনেত পারেছন না তারা। অ িদেক আখচাষীরা এই কেপােরশেনর কােছ পােবন ৩৫০ 
কা  টাকা। এর উপের আেছ ায় ৬ হাজার কা  টাকার াংক ঋেণ বাঝা। 

ি য়া গার িমেল জনােরল ােনজার আ  সােয়ম বেলন, গার িমল েলার মিশন দীঘিদেনর রেনা হওয়ায় উ পাদন কম। 
িনয়ম অ যায়ী ১শ কিজ আখ থেক সােড় ৭ কিজ িচিন পাওয়ার কথা। অথচ দেশর িচিন িমল েলােত পাওয়া যায় ৫ কিজরও 
কম। আ  সােয়ম জানান, ঋেণর টাকা পিরেশাধ করেত িদেয়ই লাকসােনর েখ পড়েত হে । কান িচিন কেলর মাট য় ৫০ 
কা  টাকা হেল দ পিরেশাধ করেত হয় ২০ কা  টাকা। এ কারেণ িচিনর উ পাদন খরচও বেড় যায়। 

সংি রা বলেছন, আেখর বীজ রাপন থেক  কের কাটা পয  ১২ থেক ১৪ মাস সময় লেগ যায়। সারা বছর ধের জিমেত 
এক  ফসলই পেড় থােক। ধান, ডাল ও সবিজ চােষ কম সময় নয়, লাভও বিশ। এ কারেণই আখ চােষ ষক আ হ হারাে । 
আেখর অভােব িচিনকল ব  থাকেলও িমকেদর বিসেয় বিসেয় সারাবছেরর বতনভাতা িদেত হয়। ফেল লাকসােনর পিরমাণও 
বাড়েছ। 

বাংলােদশ িচিন িডলার বসায়ী সিমিতর সভাপিত মা ািফ র রহমান বাব  বেলন, শাসিনক অদ তায় িচিন কল েলােত 
লাকসান হয়। িতিন া ন এক চয়ার ােনর নাম উে খ কের বেলন, কান উে াগ ননিন। অথচ িনেজ চার  গািড় বহার 

কেরেছন। কমকতা কমচািররা বতন পানিন অথচ এ/িডএ নােম বশ টাকা েল িনেয়েছন িতিন। 

ক  এ া  কাং এর া ন ব াপনা পিরচালক এ িব এম আরশাদ হােসন বেলন,  িচিন িদেয় কানভােবই লােভর খ দখা 
যােব না। ক  এ া  কাং এর পেথই হাটেত হেব সব িচিনকল েলােক। 

  

 


