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িযাশিাল প্প্রাডাকটিচিটি অগ গািাইহেশি (এিচপও) 

চশল্প মন্ত্রণালয় 



 



 

 

িযাশিাল প্প্রাডাকটিচিটি অগ গািাইহেশি (এিচপও) এর ২০১৬-১৭ 

অর্ গ েছহরর  গহেষণা প্রচতহেদি প্রস্তুত করার েিয চিম্নেচণ গত 

কম গকতগাগহণর সমন্বহয় কচমটি গঠি  করা েয়ঃ 

  

 

 ১) েিাে এ টি এম প্মাোহেল েক    আেোয়ক 

  ঊর্ধ্ গতি গহেষণা কম গকতগা, এিচপও 

 ২) েিাে মুোেদ আচরফুজ্জামাি    সদসয 

  ঊর্ধ্ গতি গহেষণা কম গকতগা, এিচপও 

 ৩) প্মাছাঃ আচেদা সুলতািা     সদসয 

  গহেষণা কম গকতগা, এিচপও 

৪) েিাে প্মাঃ রাে ুআেহেদ     সদসয 

  গহেষণা কম গকতগা, এিচপও 

৫) েিাে চফহরাে আেহমদ     সদসয 

  পচরসংখ্যাি তর্যািুসন্ধািকারী, এিচপও 
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গহেষণায়ঃ-  

মুোেদ আচরফুজ্জামাি 

প্মাঃ রাে ুআেহেদ  

চফহরাে আেহমদ 



 

মুদ্রহণঃ- 

প্মাঃ মামুির রশীদ খ্াি 

 

   
 

 

 

 

মুখ্েন্ধ 

িযাশিাল প্প্রাডাকটিচিটি অগ গািাইহেশি (এিচপও), চশল্প মন্ত্রণালহয়র চিয়ন্ত্রণাধীি একটি 

দপ্তর । োতীয় অর্ গনিচতক প্রেৃদ্ধি অেগি করার লহযয এিচপও চশল্প কারখ্ািা ও প্সোমূলক 

প্রচতষ্ঠািসমূহে অর্ গনিচতক কম গকাহের গচতশীলতা ও উৎপাদিশীলতা উন্নয়হির েিয 

চিয়চমতিাহে উৎপাদিশীলতা চেষয়ক প্রচশযণ প্রদািসে চেচিন্ন কার্ গােলী দযতার সাহর্ 

োস্তোয়ি কহর র্াহক । েতগমাহি এ গহেষণা প্রচতহেদিটিও এিচপও’র একটি অিযতম গুরুত্বপূণ গ 

কাে । অর্ গনিচতক উন্নয়হির প্রিুর সম্ভােিার প্দশ আমাহদর এ োংলাহদশ । েতগমাি সরকার 

রূপকল্প “২০২১   এেং সপ্তম পঞ্চোচষ গক পচরকল্পিার মাধযহম প্রেৃদ্ধি ও িাগচরক যমতায়ি 

োস্তোয়হির েিয কাে করহছ । এছাড়াও োচতসংঘ কতৃ গক প্ঘাচষত ২০৩০ সাহলর মহধয 

Sustainable Development Goal (SDG) োস্তোয়হির েিয চেহে প্রচতচিয়ত পচরেতগিশীল 

অেস্োর সাহর্ তাল চমচলহয় সরকার উন্নততর েযেস্োপিার সমন্বয় সাধহির উপর গুরুত্ব চদহে 

।   



সরকাহরর প্ঘাচষত চিশি ২০২১ ও ২০৪১ োস্তোয়হি োংলাহদশ চিচি ও খ্াদয চশল্প 

কহপ গাহরশি ( চেএসএফআইচস) গুরুত্বপূণ গ িূচমকা পালি করহত পাহর । প্দহশর আমদািী চেকল্প 

পণয উৎপাদিসে কম গসংস্থাহির মাধযহম এ খ্াত প্দহশর অর্ গনিচতক উন্নয়হি একটি চেহশষ 

িূচমকা পালি কহর । প্দহশ  দ্রতু চশল্পায়হির প্র্ প্রহিষ্টা িলহছ, তাহত চিচি কলগুহলা অচধকতর 

ইচতোিক িূচমকা পালি করহত পাহর । এ প্রচতষ্ঠাহির উৎপাচদত চিচি গুণগত মািসম্পন্ন এেং এ 

প্দহশর চিচির োোর চিয়ন্ত্রহণ  প্রচতষ্ঠািটি িূচমকা পালি কহর িহলহছ । প্দশ স্বাধীিতা পরেতী 

সমহয় ১৯৭২ সাহল রাষ্ট্রপচতর আহদশেহল োংলাহদশ সুগার এে ফুড ইোটষ্ট্রে কহপ গাহরশি 

গটঠত েয় । প্রচতষ্ঠালগ্ন প্র্হক এ চশল্পটি চেচিন্ন ঘাত প্রচতঘাহতর মধয চদহয় েতগমাহি িােকু 

অেস্োয় পচতত েহয়হছ ।  

গহেষণা প্রচতহেদিটিহত োংলাহদশ সুগার এে ফুড ইোটষ্ট্রে কহপ গাহরশহির চিম্ন 

উৎপাদিশীলতার কারণ চিণ গয় এেং এ পচরস্চেচত প্র্হক উত্তরহণর সম্ভােয উপায় চিরূপহণর 

প্রহিষ্টা করা েহয়হছ ।                        

উৎপাদিশীলতা অিুরাগী েযদ্ধি ও পাঠক মেহল এ প্রচতহেদিটি চেহশষিাহে সমাদৃত েহে 

েহল আমাহদর চেোস। প্রচতহেদহি প্রকাচশত তর্যাচদ ও পর্ গাহলািিা েহত েযেস্থাপিা কতৃ গপয, 

শ্রচমক প্িতৃেৃন্দ, পচরকল্পিাচেদ ও িীচত চিধ গারকগণ সামািয উপকৃত েহলও এিচপও’র প্রয়াস 

সার্ গক েহয়হছ েহল চেহেচিত েহে । সহে গাপচর এ প্রচতহেদি প্রস্তুত করার েিয োংলাহদশ চিচি ও 

খ্াদয চশল্প করহপাহরশি ও করহপাহরশহির  আওতাধীি প্রচতষ্ঠাি সমূে েহত তর্য/উপাত্ত সংগ্রে 

করা েহয়হছ। আমরা তাহদর সেহর্াচগতার েিয তাহদরহক আন্তচরক ধিযোদ োিাই ।                                                                                     

 

 ( এস. এম. আশরাফুজ্জামাি ) 

       পচরিালক  (রু্গ্ম-সচিে)   

  

 

 সূিীপত্র   



 

ক্রচমক 

িং 

চেষয় পৃষ্ঠা িম্বর 

১। সার-সংহযপ  ১ 

২। িূচমকা ১ 

৩। গহেষণার উহেশয ২ 

৪। গহেষণা পিচত ২ 

৫। সীমােিতা ২ 

৬। মূলধি উৎপাদিশীলতা (হিচেল-১) ৩ 
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৪ 

৮। দশকচিচত্তক উৎপাদহির পচরসংখ্যাি ৫ 

৯। দশকচিচত্তক উৎপাদহির পচরসংখ্যাি 
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৬ 
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উৎপাদিশীলতার কারণ 

  (আখ্ সরেরাহের ঘািচত ) 

৭-৮ 

১১। একরপ্রচত আহখ্র ফলি কম েওয়া ৮-৯ 
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১০ 

১৪। আহখ্র োত ও চিচির সহে গাচ্চ ধারণ 

যমতা 

১০ 

১৫। আহখ্র োত ও িাষাোহদর 

েযেস্োপিাগত সংকি 
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১৬। আখ্ পচরেেহির সংকি ১২ 
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সার-সংহযপঃ  

২০১৫-১৬ অর্ গ-েছহর োংলাহদহশ চিচি ও খ্াদযচশল্প কহপ গাহরশি ৯.৬৪ লয প্ম.িি আখ্ 

মাড়াই কহর ৬.০৪% োহর চিচি  আেরহণর মাধযহম প্মাি ০.৫৮ লয প্ম.িি চিচি 

উৎপাদি কহরহছ । মূলধি উৎপাদিশীলতার পচরমাণ  চদহি চদহি ক্রমান্বহয়  কমহত শুরু 

কহরহছ, ২০১০-১১ অর্ গ েছহর চেএসএফআইচস’র ১৪টি চিচি কহলর মূলধি 

উৎপাদিশীলতা চছল ১০.৩৬ র্া পরেতীহত ২০১৫-১৬ অর্ গ েছহর ৫.৫০ েহয়হছ । অর্ গাৎ 

২০১০-১১ অর্ গ েছহরর তুলিায় ২০১৫-১৬ অর্ গ েছহর মূলধি উৎপাদিশীলতা কহমহছ  

৪৬.৮৯%, এেং ২০১০-১১ েহত ২০১৫-১৬ অর্ গ েছহর গহড় মূলধি উৎপাদিশীলতা 

কহমহছ  ৩৪.৪৩% । পুরাতি র্ন্ত্রপাচত, দয েিেহলর অিাে, েযেস্থাপিায় সমসযা , 

অিুন্নত আহখ্র োত, চিচদগষ্ট সমহয়র মহধয প্মচশি ও র্ন্ত্রপাচতর  মািসেত প্মিহিহিন্স 

করহত িা পারা  চিম্ন- উৎপাদিশীলতার মলূ কারণ । 

 

িূচমকাঃ  

োংলাহদশ চিচি ও খ্াদযচশল্প কহপ গাহরশি, চশল্প মন্ত্রণালয় এর অধীহি একটি স্বায়ত্তশাচসত 

প্রচতষ্ঠাি। েতগমাহি োংলাহদহশ চিচি ও খ্াদযচশল্প কহপ গাহরশহির অধীহি প্মাি ১৫টি 



চিচিকল িালু রহয়হছ, র্ার মহধয ৩টি চিটিশ আমহল, ৯টি তৎকালীি পূে গ পাচকস্তাি 

আমহল এেং ৩টি োংলাহদশ স্বাধীি েওয়ার পর স্থাচপত েহয়হছ। প্রচতষ্ঠািটির িাম 

োংলাহদশ চিচি ও খ্াদযচশল্প কহপ গাহরশি েহলও এখ্ি আর এর অধীহি প্কাি খ্াদযচশল্প 

প্রচতষ্ঠাি অেচশষ্ট প্িই। প্রচতষ্ঠার পর প্র্হক এখ্ি পর্ গন্ত এর আওতায় র্াকা ঘাচির প্তল, 

প্তল চরফাইিাচর, প্িােযাহকা প্কাম্পাচি, প্কাল্ড প্টাহরে, মৎসয প্রদ্ধক্রয়াকরণ, ময়দা, 

চেসু্কি ও প্কাল্ডদ্ধরংকস, প্েকারীসে প্মাি ৫৭টি খ্াদয চশল্প প্রচতষ্ঠাি এেং ৩টি চিচিকল 

প্েসরকাচরকরি করা েহয়হছ। োংলাহদহশর চিচিকলগুহলাহত  সরাসচর ১৬ োোর মািুহষর 

কম গসংস্োি  েয় । আর আখ্ িাহষর ওপর চিিগর কহর উত্তর ও দচযণ পদ্ধিমাঞ্চহলর পা াঁি 

লাখ্ িাষীসে প্রায় ৫০ লাখ্ মািুহষর েীচেকা । কৃচষচিত্তক চিচিচশল্পহক প্কন্দ্র কহর গ্রামীণ 

এলাকায় রাস্তাঘাি, চেদুযৎ, েযাংক , োিোোর, অিযািয েযেসা োচণেযহকন্দ্র ও 

চশযাপ্রচতষ্ঠািসে চেচিন্ন অেকাঠাহমা ও প্রচতষ্ঠাি গহড় উহঠহছ । চিচির উপোত, 

চিিাগুড়. আহখ্র প্ছা াঁেড়া ইতযাচদ কা াঁিামাল চেহসহে েযেোর কহরও চেচিন্ন চশল্প কারখ্ািা 

গহড় ঊহঠহছ, র্ার মাধযহম েেু কম গসংস্োি ততচর েহয়প্ছ । রাষ্ট্রীয় চিচিকলগুহলার একটি 

গুরুত্বপূণ গ অেদাি েহে, তেহদচশক মুদ্রা সাশ্রয় এেং প্দহশর অিযন্তরীণ োোহর চিচির 

মূলয চিয়ন্ত্রণ করা।  

 

 

২ 

গহেষণার উহেশযঃ  

 (ক) উৎপাদিশীলতা উন্নয়হির মাধযহম োতীয় আহয় চিচি চশহল্পর অেদাি েৃদ্ধি করা  

 (খ্)  কারখ্ািা পর্ গাহয় কম-উৎপাদিশীলতার কারণ চিণ গয় করা ও প্রচতকাহরর উপায় প্ের 

করা  



 (গ) চিচি চশহল্পর অিযন্তরীণ  সুহর্াগ ও সম্ভােিাহক কাহে লাগাহত সাোর্য করা  

 (ঘ)  অপিয় কমাহিার মাধযহম সরকাচর চিচিকলগুহলার প্লাকসাি কমাহত সাোর্য করা  

 

গহেষণা পিচতঃ  

এই গহেষণাটি মূলতঃ ঘিিাহত্তার তর্য-উপাত্ত সংগ্রে কহর চেহেষণ ও প্ফাকাস গ্রুপ 

চডসকাশহির (এফদ্ধেচড) মাধযহম তর্য সংগ্রে ও র্ািাইহয়র মাধযহম  প্রচতহেদি প্রণয়হির 

প্রহিষ্টা করা েহয়হছ। এ কাে করহত চগহয় চেএসএফআইচস ’র চিয়ন্ত্রণাধীি চিচিকল েহত 

উপাত্ত সংগ্রে করা েহয়হছ (কাঠাহমাগত প্রশ্নমালা প্প্ররণ ও সংগ্রহের মাধযহম)। িারটি 

চিচিকলহক  (কুচিক, পচিক, শযাচিক, প্সচিক) মহডল চেসাহে চিে গািি কহর সংচেষ্ট 

চিচিকহলর চসচেএ, কম গকতগা , কম গিারী ও কৃষকহদর সাহর্ পৃর্ক পৃর্কিাহে প্ফাকাস 

গ্রুপ চডসকাশি  (এফদ্ধেচড) এর মাধযহম তর্য সংগ্রে করা েহয়হছ ।         

 

সীমােিতাঃ 

১। গহেষণায় েযেোচরত উপাত্তসমেূ প্সহকোরী মাধযম প্র্হক সংগ্রে করা 

েহয়হছ, এ কারহণ মূলধি উৎপাদিশীলতার দৃশয োস্তে অেস্ো েহত 

চকছুিা চেিুযচত েহত পাহর । 

২। র্র্ার্র্ উপাত্ত িা পাওয়ার কারহণ চেএসএফআইচস’র ১৫টি প্রচতষ্ঠাহির 

মূলধি উৎপাদিশীলতা চিণ গয় করা সম্ভে েয়চি । 

৩। গহেষণা কার্ গক্রম অচত সংচযপ্ত সময় ( চডহসম্বর ২০১৬ েহত প্ম ২০১৭) 

এর মহধয সম্পন্ন করহত েহয়হছ, চেধায় অিাকাংচখ্ত সামািয চেিুযচত 

র্াকহত পাহর ।   

৪। গহেষণা কার্ গক্রহমর েিয প্কাি আচর্ গক োহেি েরাে িাই , প্র্ কারহণ 

প্রহয়ােিমত তর্য সংগ্রে ও আিুষংচগক কার্ গক্রম সম্পাদি করহত 

অহিক সমসযার সেুখ্ীি েহত েহয়হছ । 



 

 

৩ 

প্িচেল িং-১ চেএসএফআইচস’র প্রচতষ্ঠাি সমূহের ২০১০-১১ েহত ২০১৫-১৬ অর্ গেছহরর 

মূলধি উৎপাদিশীলতা  

প্রচতষ্ঠাহির 

িাম/সময়  

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 গড় 

পচিক 19.45 7.62 4.82 9.43 3.80 6.51 8.31 

কুচিক 9.78 4.88 11.05 11.63 5.85 -- ৮.৬৩ 

প্সচিক 4.96 3.98 4.78 3.04 1.83 -- ৩.৭২ 

রচিক 0.83 0.34 0.71 0.79 0.39 0.39 0.58 

শযাচিক 3.05 1.78 2.73 2.81 1.92 14.75 4.21 

ফচিক 14.80 9.06 8.67 8.44 6.31 6.47 8.60 

ঠাচিক 8.26 6.46 7.38 5.96 5.21 6.31 6.56 

প্মাচিক 25.00 16.55 23.46 1.21 0.81 -- 

১৩.৪

১ 

রাচিক 5.24 2.73 5.39 5.61 2.22 3.34 3.98 

িচিক 2.22 1.30 2.56 1.21 0.81 1.80 1.67 

েচিক 10.43 4.43 7.54 5.79 5.53 4.22 6.02 

দ্ধেোচিক 7.60 6.37 6.17 9.14 4.70 3.65 5.90 

িাচিক 12.63 6.06 10.97 0.62 1.80 1.58 5.04 

প্ক এে প্ক 20.81 30.79 18.61 18.34 17.87 11.49 18.49 

গড় 10.36 7.31 8.20 6.00 4.22 ৫.৫০ 6.79 

১ িং প্িচেহলর তর্য পর্ গাহলািিায় প্দখ্া র্াহে, চেএসএফআইচস’র অচধকাংশ 

চমহলর মূলধি উৎপাদিশীলতার মাি ২০১০-১১ অর্ গেছহরর তুলিায় পরেতী েছরগুচলহত 

ক্রমান্বহয় কমহত শুরু কহরহছ। ২০১০-১১ অর্ গেছহরর ২০১১ সাহল প্মাি ১৪টি চিচিকহলর 

গড় মূলধি উৎপাদিশীলতা চছল ১০.৩৬ এেং ২০১৫-১৬ অর্ গ েছহর মূলধি 

উৎপাদিশীলতার গড় মাি ৫.৫০ অর্ গাৎ ২০১০-১১ এর তুলিায় ২০১৫-১৬ প্ত ৪৬.৮৯% 

হ্রাস প্পহয়হছ এেং ২০১০-১১ অর্ গ েছহরর তুলিায় পরেতী ৬ েছহর ৩৪.৪৩% শ্রম 

উৎপাদিশীলতা গহড় হ্রাস প্পহয়হছ, এ কারহণ কহপ গাহরশহির আচর্ গক তদিযতা পূহে গর 



তুলিায় সংকিাপন্ন েহয়হছ। িারটি প্রচতষ্ঠাি শযামপুর চিচি কল, প্সতােগঞ্জ চিচি কল, 

পঞ্চগড় চিচি কল ও কুটষ্টয়া চিচিকহল গহেষণা টিম প্রহতযক প্রচতষ্ঠাহির দ্ধত্রশ েহির 

 (কম গকতগা, কম গিারী ও চসচেএ প্িতৃেৃন্দ ) সমন্বহয় একটি প্সশি পচরিালিা করা েয়। 

প্র্খ্াহি তেজ্ঞাচিক পিচত অিুসরণ কহর  চিন্ম উৎপাদিশীলতার মূল কারণ উদঘািি 

করা েয়।  িারটি প্রচতষ্ঠাহির ১২০ (একশত চেশ) েহির সদ্ধক্রয় অংশগ্রেণ ও প্িািা-িুটির 

পর, পুরাতি র্ন্ত্রপাচত, দয েিেহলর অিাে, দয েযেস্থাপিার অিাে, অিুন্নত আহখ্র 

োত এেং সটঠক সমহয় প্েতি িাতা িা পাওয়াহকই চিন্ম উৎপাদিশীলতার কারণ চেহসহে 

চিচিত েয়। চিচি কহলর উৎপাদি প্রদ্ধক্রয়া একটি দীঘ গ প্রহসস, প্র্ কারহণ 

উৎপাদিশীলতার প্পছহি অহিক গুচল চিয়ামক িূচমকা রাহখ্ , র্া পরেচতগহত চেস্তাচরত 

আহলািিা করা েহয়হছ।  

 

 

৪ 

প্িচেল িং-২:  ১৯৭১-৭২ েহত ২০১৫-১৬ অর্ গেছর পর্ গন্ত চেএসএফআইচস'র 

উৎপাদি পচরসংখ্যাি 

  মাড়াই 

প্মৌসমু 

প্মাি আখ্ 

িাষ 

(একর) 

একর প্রচত 

গড় 

আখ্ উৎপাদি 

(প্ম.িি) 

আখ্  

মাড়ায় 

(প্ম.িি) 

একর প্রচত 

কারখ্ািায় 

সরেরাে 

(প্ম.িি) 

চিচি  

উৎপাদি 

(প্ম.িি) 

একর প্রচত 

চিচি  

উৎপাদি 

(প্ম.িি) 

চিচি  

চরকিারীর 

োর(%) 
ক্রচমক িং  

  
1 1971-72 136175 8.37 409160 3.00 24200.00 0.178 5.92 

2 1972-73 117775 9.37 274310 2.32 19604.00 0.166 7.14 

3 1973-74 140470 14.98 1187202 8.45 89808.00 0.639 7.56 

4 1974-75 175366 12.58 1422181 8.11 100040.00 0.57 7.02 

5 1975-76 124889 13.36 1100946 8.81 88177.00 0.706 8.10 

6 1976-77 162752 14.68 1706370 10.48 140925.00 0.865 8.26 

7 1977-78 237270 13.79 2309652 9.37 178072.00 0.75 7.72 

8 1978-79 187734 13.71 1715505 9.14 132812.00 0.707 7.74 

9 1979-80 155587 14.16 1272089 8.17 94714.00 0.608 7.46 

10 1980-81 191182 14.82 1826731 9.55 145205.00 0.759 7.93 

11 1981-82 234668 15.97 2473301 10.54 202158.00 0.861 8.17 

12 1982-83 245321 16.00 2216939 9.04 181354.85 0.739 8.18 

13 1983-84 236973 14.30 1899831 8.02 151353.10 0.638 7.97 

14 1984-85 232359 13.50 1176599 5.06 87848.80 0.378 7.48 

15 1985-86 182332 16.45 1018202 5.58 82497.90 0.452 8.11 

16 1986-87 212296 19.46 2286650 10.77 181924.60 0.857 7.95 

17 1987-88 233012 18.58 2199389 9.44 178259.80 0.765 8.10 

18 1988-89 227000 16.60 1330320 5.86 109999.50 0.484 8.27 

19 1989-90 211211 19.03 2096203 9.92 183861.80 0.870 8.77 

20 1990-91 235878 19.91 3105918 13.16 246492.50 0.045 7.93 

21 1991-92 235984 19.03 2390251 10.13 195586.95 0.828 8.18 



22 1992-93 217364 19.54 2233114 10.27 187482.85 0.862 8.40 

23 1993-94 227949 20.08 2699901 11.84 221547.45 0.971 8.21 

24 1994-95 244640 20.56 3482741 14.24 270196.15 0.104 7.76 

25 1995-96 237072 18.31 2383481 10.05 183933.85 0.775 7.71 

26 1996-97 213926 19.13 1763153 8.24 135320.00 0.632 7.67 

27 1997-98 217770 19.25 2121845 9.74 166456.80 0.764 7.84 

28 1998-99 233144 17.69 2313952 9.92 152979.40 0.656 6.61 

29 1999-00 213350 16.51 1612320 7.56 123497.85 0.578 7.66 

30 2000-01 185010 18.17 1369026 7.40 98354.60 0.532 7.18 

31 2001-02 218125 20.52 2811102 12.89 204328.70 0.936 7.27 

32 2002-03 260485 20.50 2633391 10.11 177398.50 0.702 6.73 

33 2003-04 209705 17.61 1642510 7.83 119146.20 0.562 7.26 

34 2004-05 193097 18.21 1414599 7.33 106645.10 0.552 7.53 

35 2005-06 186301 19.95 1853179 9.95 133283.25 0.715 7.19 

36 2006-07 206486 19.85 2335357 11.31 164995.50 0.799 7.07 

37 2007-08 217330 18.66 2288105 10.53 163843.80 0.754 7.16 

38 2008-09 194487 15.62 1184124 6.08 79921.80 0.411 6.75 

39 2009-10 128358 18.00 866737 6.75 62203.40 0.480 7.17 

40 2010-11 161429 18.83 1581857 9.80 100962.80 0.625 6.38 

41 2011-12 157759 18.16 1047501 6.64 69346.80 0.440 6.62 

42 2012-13 159673 19.06 1562351 9.78 107123.00 0.671 6.85 

43 2013-14 174006 18.97 1818838 10.45 128268.20 0.74 7.06 

44 2014-15 154953 17.32 1214788 7.84 77450.05 0.50 6.37 

45 2015-16 129473 16.51 963731 7.44 58219.30 0.45 6.04 

প্িচেল ২ েহত প্দখ্া র্াহে প্র্, চেএসএফআইচস’র এ র্ােতকাহলর চিচি উৎপাদহির 

পচরসংখ্যাহি সে গহশষ উৎপাদি প্মৌসুম ২০১৫-১৬ অর্ গ েছহর ৯৬৩৭৩১ প্ম.িি আখ্ 

মাড়াই কহর প্মাি চিচি উৎপাদি কহর ৫৮২১৯.৩০ প্ম.িি এেং এ প্মৌসুহম  

৫ 

আখ্ েহত চিচি চরকিারীর োর চছল ৬.০৪% । ২০১৫-১৬ প্মৌসুহমর চিচি উৎপাদি এ 

র্ােতকাহলর তৃতীয় সে গচিম্ন । ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭১-৭২ প্মৌসুম চছল চিচি উৎপাদহির 

সে গচিম্ন প্রর্ম ও চিতীয় অেস্োহি ।  চিচি উৎপাদহি সে প্র্হক িাহলা অেস্ো চছল 

১৯৯৪-৯৫ প্মৌসুম, এ প্মৌসুহম ৩৪৮২৭৪১ প্ম.িি আখ্ মাড়াই কহর ৭.৭৬% চিচি 

চরকিারীর োহর ২৭০১৯৬.১৫ প্ম.িি চিচি উৎপাদি কহর ।        

  

  প্িচেল-৩:  চেএসএফআইচস'র দশক চিচত্তক গড় আখ্ িাষ, আখ্ উৎপাদি, চিচি 

উৎপাদি ও চিচি আেরহণর পচরসংখ্যাি 

ক্রচম

ক িং  মাড়ায়  

প্মাি 

আখ্ 

একর 

প্রচত আখ্  

একর 

প্রচত চিচি  

একর 

প্রচত চিচি  

  প্মৌসুম িাষ গড় মাড়ায় 

কারখ্ািা

য় উৎপাদি চিচি  

চরকিারী

র 

    (একর) 

আখ্ 

উৎপাদি (প্ম.িি) সরেরাে (প্ম.িি) 

উৎপাদ

ি োর(%) 



      (প্ম.িি)   (প্ম.িি)   

(প্ম.িি

)   

১ 

সত্তহরর 

দশক 

160303.8

8 12.61 

1265665.7

5 7.46 96704.75 0.57 7.43 

২ 

আচশর 

দশক 

215073.0

0 15.98 

1770005.1

0 8.20 

141531.5

6 0.65 7.96 

৩ 

িব্বইহয়র 

দশক  

227493.8

0 19.25 

2459055.9

0 10.75 

194385.7

8 0.65 7.91 

৪ 

একচেংহশ

র ১ম 

দশক 

208437.6

0 
18.56 

1914371.3

0 
9.10 

137141.5

3 
0.65 7.18 

৫ 

একচেংহশ

র ২য় 

দশক 

152235.8

6 
18.12 

1293686.1

4 
8.39 86224.79 0.56 6.64 

 

দশকচিচত্তক উৎপাদি তর্য চেহেষহণ প্দখ্া র্ায় প্র্,  িব্বইহয়র দশহক োংলাহদশ চিচি ও 

খ্াদয কহপ গাহরশি সে প্র্হক িাহলা অেস্োহি চছল । িব্বই পরেতী একচেংহশর প্রর্ম ও 

চিতীয় দশহক চিচি উৎপাদি ক্রমান্বহয় অেিচতর চদহক অগ্রসর েহয়হছ। িব্বইহয়র 

দশহকর তুলিায় একচেংশ শতহকর ১ম ও ২য় শতহকর আখ্ িাষ কহমহছ ৯.১৪ ও ৩৩.০৮ 

শতাংশ, একর প্রচত আহখ্র উৎপাদি কহমহছ ৩.৭৩ ও ৫.৮৮ শতাংশ, একর প্রচত চিচি 

উৎপাদি কহমহছ ০.৫২ ও ১৪.২৫ শতাংশ এেং চিচি চরকিারীর শতকরা োর কহমহছ 

র্র্াক্রহম ১০.১২ ও ১৬.০২ শতাংশ । চিহম্ন আখ্ িাষ, একর প্রচত গড় আখ্ উৎপাদি, 

আখ্ মাড়াই, চিচি উৎপাদি, একর প্রচত চিচি উৎপাদি ও চিচি চরকিারীর শতকরা োর 

গ্রাহফর মাধযহম উপস্োপি করা েল ।    

 

 

 

 

 

 

৬ 



  

 

 

 

 

৭ 



চেএসএফআইচস’র চিম্ন উৎপাদিশীলতার কারণঃ-  

োংলাহদশ চিচি ও খ্াদযচশল্প করহপাহরশহির তর্য  অিুর্ায়ী োংলাহদহশ প্মাি 

১৫টি চিচিকহলর োচষ গক চিচি উৎপাদিযমতা ২.১ লাখ্ প্মটিক িি 

 ( চেএসআইএফচস, ২০১৪)। উৎপাদিযমতার  এই চেসােটি করা েহয়হছ ২৬ 

লাখ্ প্মটিক িি আখ্ প্র্হক  ৮ শতাংশ োহর চিচি উৎপাদি ধহর চিহয় 

 ( চেএসএফআইচস,২০১৪ক), অর্ গাৎ এই উৎপাদিযমতার চেসাে শুধু স্োচপত 

র্ন্ত্রপাচতর যমতা ো প্লাকেহলর ওপর িয়, েরং চিিগর কহর আরও অহিক 

চেষহয়র ওপর; প্র্মি-পর্ গাপ্ত আখ্ উৎপাদি, আহখ্র গুণগত মাি, কত 

দযতার সাহর্ আখ্ মাড়াই কহর অচধক চিচি আেরণ করা র্ায়, র্ন্ত্রাংহশর 

কার্ গকাচরতা এেং আখ্ সংগ্রে প্র্হক শুরু কহর উৎপাচদত চিচি রযণাহেযণ 

পর্ গন্ত সাচে গক সমন্বয় সাধহির দযতার উপর।  

আখ্ সরেরাহের ঘািচতঃঃ-  

 চিচিকল লািেিক েওয়ার একিা অতযােশযকীয় শতগ েহলা পর্ গাপ্ত আখ্ 

সরেরাে এেং েছহর অন্তত ১২০ চদি পর্ গন্ত মাড়াই  করা। আমাহদর 

চিচিকলগুহলা পর্ গাপ্ত আখ্ িা পাওয়ার কারহণ ৪০ প্র্হক ৮০ চদহির প্েচশ আখ্ 

মাড়াই করহত পাহর িা । মাড়াই কম েহলও সারা েছর চিচদগষ্ট চকছু খ্াহত খ্রি 

টঠকই করহত েয়, প্র্িাহক স্চের খ্রি েহল । শযাচিক, কুচিক,পচিক ও প্সচিক 

এলাকার আখ্ িাষীহদর সাহর্ প্ফাকাস গ্রুপ চডসকাশহি (এফদ্ধেচড) প্েচরহয় 

আহস আখ্ উৎপাদি হ্রাহসর কারণঃ  

  

❖ আখ্ লাগাহিার পর পচরপক্ক েহত প্মািামুটি ১৪ প্র্হক ১৬ মাস সময় 

লাহগ। কৃচষ খ্াহতর উন্নয়হির সাহর্-সাহর্ েেুমুখ্ী কৃচষ পহণযর আোদ 

শুরু েহয়হছ র্া স্বল্পহময়াচদ এেং লািেিক। 



❖   আখ্ িাহষর প্িহয় অহিক প্যহত্র ধাি ও সেদ্ধে িাষ করহল িাষীর 

েিয তা প্েচশ লািেিক । ফহল চদহি চদহি েচমহত আখ্ িাহষর 

পচরমাণ কমহছ । 

❖ আহখ্র দাম তুলিামূলক িাহে কম েওয়ায় িাষী অহিক প্যহত্র িাল 

আখ্ োছাই কহর প্েচশ মূহলয  গুড় প্রস্তুতকারহকর কাহছ আখ্ চেদ্ধক্র 

কহরি। র্ার ফহল চিম্নমাহির আখ্ চমহল সরেরাে কহর । 

❖ েিগহণর মার্াচপছু আয় োড়ার কারহণ মেচুরর পচরমাণও েৃদ্ধি 

প্পহয়ছ। অহিক সময় আখ্ িাহষর েিয কৃষক/শ্রচমক  পাওয়াও 

অচিদ্ধিত েহয় পহড়।  

     

৮ 

❖ এখ্িও আখ্ িাহষ আধুচিক র্ন্ত্রপাচতর েযেোর শুরু েয়চি, সিাতি 

পিচতহত িাষ করার কারহণ উৎপাদি খ্রি চদি চদি েৃদ্ধি পাহে। 

❖ আখ্ িাহষর পচরেহতগ অিয ফসল প্র্মি িুট্টা , িা, তামাক,  ইতযাচদ 

ফসহলর িাষ করহল কৃষক সংচেষ্ট ফসহলর ক্রয়কাচরহদর কাছ প্র্হক 

মধযেতী আচর্ গক সোয়তা প্পহয় র্াহক, আখ্ দীঘ গহময়াদী ফসল চকন্তু 

চিচিকল কৃষকহদর মধযেতী আচর্ গক সোয়তা িা করহত পারার কারহণ 

কৃষক অিয ফসল িাহষর চদহক আগ্রেী েহে এেং আখ্ িাহষর 

পচরমাণ কহম র্াহে।  

❖ চিচিকহলর কাছ প্র্হক আখ্ িাহষর েিয প্রহয়ােিীয় 

সার/কীিিাশক/েীে সংগ্রে করহত েহল প্রায়শই প্েচশ িাকা েযয় েয় । 

এগুহলা সময়মহতা পর্ গাপ্ত পচরমাহণ পাওয়া র্ায় িা এেং অহিক সময় 

ওেহি কম প্দওয়া েয় েহল িাষীহদর অচিহর্াগ আহছ। 



❖ পুঃাঁ দ্ধেগ পাওয়ার পর প্যত প্র্হক আখ্ চিচিকহল ো চিচিকহলর 

ক্রয়হকহন্দ্র পচরেেি করহত চগহয় সমসযায় পড়হত েয় । সময়মহতা 

িাক ো িাক্টর িাড়া পাওয়া র্ায় িা । 

একরপ্রচত আহখ্র ফলি কম েওয়াঃঃ 

 োংলাহদহশ একরপ্রচত আহখ্র ফলি গহড় ১৮-১৯ িি, র্া পৃচর্েীর 

অিযািয আখ্ উৎপাদিকারী প্দহশর তুলিায় খ্ুেই কম । এ কারহণও চিচি 

উৎপাদহির পচরমাণ কম েহে । িারহতর মোরাহষ্ট্র একরপ্রচত আখ্ উৎপাদি 

৩২ িি, উত্তর প্রহদহশ ২৪ িি এেং সারা িারহতর গড় উৎপাদি ২৮ িি 

 (সযািরপ, ২০১৩) । োংলাহদহশর চেএসআরআই উাাচেত আহখ্র চেচিন্ন 

োহতর একরপ্রচত উৎপাদি ৩০ প্র্হক ৪০ িি েওয়ার কর্া র্াকহলও োস্তহে 

ফলি েয় তার তুলিায় অহিক কম । প্র্ সে কারহণ একরপ্রচত আহখ্র ফলি 

কম েহে তার মহধয রহয়হছঃ 

✓ উচ্চ ফলিশীল ও অচধক চিচির্ুি ইযু োহতর সীচমত িাষাোদ । 

✓ গুণগত মািসম্পন্ন ইযু েীহের অপ্রতুল েযেোর । পচরেন্ন েীে 

উৎপাদি ও চেতরণ কম গসূচি দেূ গল েওয়া র্ার প্রধাি কারণ । 

 

৯ 

✓ অপ্রতুল আগাম িাষ । আগাম প্মৌসুহম পর্ গাপ্ত খ্াচল েচমর অিাহে 

আগাম িাষ ক্রমশ হ্রাস পাহে, র্া আহখ্র ফলি হ্রাহসর অিযতম কারণ । 



✓ ইযু প্যহত পর্ গাপ্ত সংখ্যক গাছ িা র্াকা । একরপ্রচত ৩০ িি ফলি 

পাওয়ার েিয প্যহত ৪০-৪৫ োোর মাড়াইহর্াগয ইযু গাছ র্াকা 

প্রহয়ােি । চকন্তু সটঠক েযেস্োপিার অিাহে মাত্র ২৫-৩০ োোর 

মাড়াইহর্াগয ইযু  গাছ প্যহত র্াহক, র্া প্র্হক কাদ্ধিত  ফলি পাওয়া র্ায় 

িা। 

✓ ইযুর যচতকর প্পাকামাকড় সময়মত  দমি িা করা । 

✓ ইযুর প্রাগ সময়মহতা দমি করহত িা পারা । ইযুর প্রাগ একোর প্দখ্া 

চদহল প্রাগাক্রান্ত গাছ ঝাড়সে উপহড় প্ফলহত প্দচর করা ।  

✓ আধুচিক ইযু উৎপাদি প্রর্ুদ্ধি ও উপকরহণর অপ্রতুল েযেোর । 

✓ সটঠক পিচতহত সাচর্ ফসল িাষ ও পচরির্ গা িা করহল সাচর্ ফসল ও ইযু 

উিহয়রই ফলি কম েয় । 

✓ পর্ গাপ্ত প্সি সুচেধার অিাে । 

✓ েলােিতা ও পাচি চিষ্কাশি সমসযা 

✓ মুচড় ইযু েযেস্োপিা সমসযা । 

✓ চেলহম্ব ইযু কতগি সমসযা । প্সি প্রহয়াগ িা করহল চকংো পর্ গাপ্ত েৃটষ্ট েহল 

মািগ এচপ্রল মাহস ইযুর ওেি প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পায়  (রেমাি ও েক, 

২০১৫) 

 

চিচি আেরহণর অচত চিম্নোর 

রাষ্ট্রীয় চিচিকলগুহলার চিচি আেরহণর োর খ্ুেই কম,মাত্র ৬ প্র্হক ৭ 

শতাংশ, গত সাত েছহরর চিচি আেরহণর গড় োর ৬.৬৪ শতাংশ  । 



অর্ি িারহত আখ্ প্র্হক চিচি আেরহণর োর গহড় ১১ প্র্হক ১২ শতাংশ 

। ২০১২ সাহল িারহতর চিচি আেরহণর োর চছল ১১.২৩% এেং িাদ্ধেহলর 

১৪.১% (গচি,২০১২ ) । অর্ গাৎ ১০০হকদ্ধে আখ্ প্র্হক িারত ো িাদ্ধেল 

প্র্ পচরমাণ চিচি আেরণ কহর, োংলাহদশ কহর তার প্রায় অহধ গক । চিচি 

উৎপাদহির প্মাি খ্রহির প্রায় ৪০ শতাংশ খ্রি েয়  

১০ 

কাাঁিামাল োেদ। চিচি আেরহণর এই অচত চিম্নোহরর কারহণ োংলাহদশ 

চিচিকলগুহলার কা াঁিামাল োেদ খ্রি িারতীয় চিচিকলগুহলার তুলিায় 

চিগুণ, র্া প্শষ পর্ গন্ত প্রচত প্কদ্ধে চিচি উৎপাদহি  োড়চত খ্রি চেহসহে 

প্র্াহগ েহে । 

               প্িচেল-৪ এ ২০১১-১২ েহত ২০১৬-১৭ পর্ গন্ত  িারটি চিচি কহলর চিচি অি-আেচরত ও চিচি 

আেরহণর %  

চিচি অি-আেচরত % চিচি আেরহণর % 

সময় শযামপুর পঞ্চগড় কুটষ্টয়া প্সতােগঞ্জ শযামপুর পঞ্চগড় কুটষ্টয়া প্সতােগঞ্জ 

২০১১-
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১১ 

অিযচদহক োংলাহদশ ইযু গহেষণা ইিচটটিউি এর েিেয েহলা, আহখ্ চিচির 

পচরমাণ ১২ শতাংহশর কম র্াহক িা । কারখ্ািাগুহলাহত চিচি লস প্েচশ েওয়ার 

কারহণই চিচি আেরহণর োর কম েয় এেং কারখ্ািাগুহলা এই লস অিুহমাচদত 

মাত্রার মহধয প্দখ্াহিার  েিয েযাক কযালকুহলশি কহর আহখ্র চিচির োর কম 

কহর প্দখ্ায় ।   



আখ্ িাষী, চসচডএ, চিচিকহলর কম গকতগা ও কম গিারীহদর সাহর্ এফদ্ধেচড এর 

সময় এ েযাপাহর চেস্তাচরত আহলািিা করা েয়।  আমাহদর পর্ গহেযণ েহলা, 

চিচি কম আেচরত েওয়ার প্পছহি আহখ্ চিচির োর, প্যত প্র্হক আখ্ 

পচরেেহির সমসযা এেংকারখ্ািায় অহপযাকৃত কম পচরমাণ আেচরত েওয়া 

এই সেগুহলা সমসযাই কমহেচশ দায়ী । তহে প্রকৃত পহয অি-আেচরত চিচির 

প্র্ োর কার্ গসম্পাচদকা েইহত প্দখ্াহিা েয় োস্তহে তা আরও প্েচশ।  

আহখ্র োত ও িাষাোহদর েযেস্োপিাগত সংকি 

 োংলাহদশ ইযু গহেষণা সংস্ো আহখ্র প্র্ োতগুহলা অেমুি 

কহরহছ তার সেগুহলারই চিচি ধারণযমতা ১২ শতাংহশর প্েচশ । প্কাি 

প্কাি োহতর চিচি ধারণযমতা ১৪ শতাংহশরও প্েচশ । তােহল  

চিচিকলগুহলাহত প্কি মাত্র ৮-৯ শতাংশ চিচি ধারণকারী আখ্ পাওয়া 

র্াহে ? চিচিকলগুহলার প্দওয়া চিচি ধারহণর োরহক সটঠক ধহর চিহল 

এর কারণগুহলা েহত পাহরঃ 

✓ অঞ্চলহিহদ মাটির তেচশষ্টয, েচমর উচ্চতা, আেোওয়া ইতযাচদ চেহেিিায় 

প্রহখ্ উপর্ুি োহতর আখ্ িাষ িা করা । 

✓ আহখ্র োতগুহলাহক আগাম, মধযম ও িাচে-এই চতি রকম সমহয় 

পচরপক্ক েওয়ার চেষয়টি চেহেিিা কহর চেচিন্ন সমহয় িাষাোদ এেং প্স 

অিুর্ায় আখ্ কািা ও চিচিকহলর মাড়াই কম গসূচি চিধ গারণ করার েযর্ গতা । 

✓ অপ্রতুল আগাম িাষ । আগাম িাহষর আখ্ পচরপক্কতা অেগহির পর্ গাপ্ত 

সময় পায় এেং আহখ্ চিচির পচরমাণ প্েচশ েয় । 



১২ 

✓ অপ্রতুল মুচড় আখ্ িাষ । মুচড় আখ্ ৯-১০ মাহস পচরপক্ক েয় এেং চিচি 

আেরণ প্েচশ েয় । 

✓ প্পাকামাকড় ও প্রাগোলাই সটঠকিাহে দমি িা করার কারহণ আহখ্ 

কাদ্ধিত চিচি পাওয়া র্ায় িা । 

✓ আখ্ িাহষর েিয চেএসআরআই সুপাচরশকৃত প্রর্ুি পযাহকে ও 

উপকরণ কৃষহকর কাহছ সটঠকিাহে িা প্পৌৌঁছাহিা । 

ইযু গহেষণা সংস্োর েিেয েহলা, র্চদ এসে কারহণ আহখ্ পর্ গাপ্ত চিচি পাওয়া 

িা র্ায় প্সহযহত্রও চিচিকলগুহলাহক এর দায় েেি করহত  েহে । চিচিকল 

অঞ্চহল িাষীরা প্কাি োহতর আখ্ িাষ করহে, িাচষহদরহক প্কাি োহতর েীে 

প্দওয়া েহে তা প্দখ্িাল করার দাচয়ত্ব চিচিকল কতৃগপহযর । চিচিকহল এই 

কােটি প্দখ্িাল করার েিয চিেস্ব প্লাকেল রহয়হছ, র্ারা ঘুহর ঘুহর 

কৃষকহদরহক আখ্ িাহষ উদ্েুি করহে, িাষীরা সটঠক প্রদ্ধক্রয়ায় আখ্ িাষ 

করহছ চক িা, সময়মহতা প্রাপণ করহছ চক িা, পর্ গাপ্ত সার চকংো প্সি চদহে 

চক িা ো প্রাগাক্রান্ত েহল সটঠক মাত্রায় উপরু্ি কীিিাশক েযেোর করহছ চক 

িা, প্সিাও তাহদর চিদ্ধিত করার কর্া । এই কােগুহলা টঠকমহতা সম্পন্ন িা 

েহল আহখ্র োত র্তই িাহলা প্োক িা প্কি, তা প্র্হক পর্ গাপ্ত চিচি পাওয়া 

র্াহে িা । 

 

আখ্ পচরেেহির সংকিঃ  



 েচম প্র্হক প্কহি প্ফলার পর সাধারণত ২৪ ঘন্টার মহধযই আখ্ মাড়াই 

কহর প্ফলহত েয়; িইহল ধীহর ধীহর আহখ্র প্িতহর র্াকা চিচি িষ্ট েহত র্াহক । 

পচরেেি সংকি ও েযেস্োপিাগত সমসযার কারহণ অহিক সময়  প্দখ্া র্ায়, 

পুাঁদ্ধেগর তাচরখ্ অিুর্ায়ী িাষী আখ্ কািহলও তা র্ািোেহির অিাহে সময়মহতা 

কারখ্ািায় 

চিহয় প্র্হত পারহছ িা । সাধারণত কারখ্ািার ৭ চকহলাচমিার েযাসাহধ গর মহধয 

র্াকা িাচষহদরহক স্ব উহদযাহগ আখ্ পচরেেি করহত েয় । এর প্িহয় দহূর র্াকা 

িাষীরা চিকিস্ে ক্রয়হকহন্দ্র আখ্ প্পৌহছ প্দয়। ক্রয়হকন্দ্র প্র্হক কারখ্ািা 

কতৃ গপয চিেস্ব র্ািোেহির মাধযহম চমহল প্পৌৌঁহছ প্দয়,  কারখ্ািার 

িাক/িাক্টরগুহলা েীণ গ ও পুরহিা েহয় র্াওয়ার কারহণ এগুহলা প্রায়ই মাঝপহর্ 

িষ্ট েহয় র্ায় । আোর আখ্ কারখ্ািায় প্পৌৌঁছাহিার পরও েযেস্োপিাগত ও  

 

১৩ 

কারখ্ািার র্াচন্ত্রক ত্রুটির কারহণ র্চদ মাড়াই করহত প্দচর েয়, তােহলও আহখ্ 

চিচির পচরমাণ কম পাওয়া র্াহে। পচরেেি করার সময় অহিক সময় আখ্ িুচর 

েয় । অচিহর্াগ রহয়হছ, অপচরপক্ক আখ্ সরেরাহের কারহণ িাষীর কাছ প্র্হক 

আখ্ প্কিার সময় ওেি কম প্দখ্াহিা েহলও কারখ্ািায় তা টঠকই পচরপক্ক 

চেহসহেই গচছহয় প্দওয়া েয় ; ফহল কারখ্ািা আহখ্র ওেহির তুলিায় কম 

চিচি পায়, র্া িূড়ান্ত চেহসহে চিচি আেরহণর োর কচমহয় প্দয় । 

 কারখ্ািায় প্রহসস লসঃ  



 কারখ্ািায় প্রহেহশর পর আহখ্র মহধয র্াকা চিচির কতিুকু আেরণ করা 

র্াহে তা চিিগর কহর কারখ্ািার ইচফচশহয়দ্ধন্স ো কম গদযতার ওপর । আহখ্র 

মহধয র্তিুকু চিচি র্াহক তার সেিুকুই কারখ্ািায় আেরণ করা র্ায় িা; এর 

একিা অংশ অপিয় েয় । চমচলংহয়র মাধযহম আখ্ প্র্হক রস আেরহণর সময় 

চকছু পচরমাণ চিচি আহখ্র প্ছােড়ায় ো োগাহসহত প্র্হক র্ায় । আহখ্র রস 

চেশুিকরণ পর্ গাহয় প্র্ লসিুকু েয় তা প্প্রসমাহড েমা েয় । চিচিহক দ্ধক্রটাহল 

পচরণত করার সময় চকছু সুহক্রাে প্মালাহসর ো প্ঝালাগুহড়র মহধয িহল র্ায় । 

আর চকছু লস র্াহক অচিচদগষ্ট র্া আসহল আখ্ প্র্হক রস আেরহণর সময় 

সুহক্রাে ইিিাস গি, আহখ্র রস পচরস্কারকরণ ও োস্পীিেি চকংো রস/চসরাপ 

উপহড় পহড় চলহকে েহয় িািািাহে িষ্ট েয় ।  

োংলাহদহশর চিচিকলগুহলাহত কাগহে কলহম এই োর সে সময়ই গহড় ২.৩৫ 

প্র্হক ২.৪০ োহর প্দখ্াহিা েয়। িারহতর তুলিায় এই োর ০.৫ শতাংশ প্েচশ । 

িারহতর মোরাহষ্ট্রর চিচিকলগুহলাহত চিচি লহসর গড় োর ১ .৯২৫ শতাংশ । 

অর্ গাৎ োংলাহদহশর চিচিকলগহলার এই চিচি লহসর োর সাধারণিাহেই 

অগ্রেণহর্াগয। 

 আোর চিচি আেরহণ অপিহয়র োর আসহলই ২.৩৫ প্র্হক ২.৪০ চক িা, 

প্সিা চিহয়ও প্রশ্ন আহছ । চেএসআরআই মহি কহর , এই োর োস্তহে ৩ প্র্হক 

৩.৫ শতাংহশর কম িয়। এই আশঙ্কা এহকোহর উচড়হয় প্দওয়া র্ায় িা । 

এফদ্ধেচড পচরিালিা করার সময় অহিক কম গকতগা ও কম গিারী আহলািিার 

সময় েহলহছি এই প্রহসস লস প্েড অচফস প্র্হক চিধ গারণ কহর প্দয়া েয় এর 



োইহর প্দখ্াহল অচডহির সময় সমসযায় পড়হত েয়।চকন্তু প্কাি খ্াহত কত 

পচরমাণ োচড়হয় ো কচমহয় প্দখ্াহিা েয় প্সিা স্বীকার করহত তারা রাদ্ধে েিচি।  

১৪ 

িষ্ট পুরহিা র্ন্ত্রপাচতর কারহণ লস প্েচশ েওয়ার কারহণ প্োক ো েযেস্থাপিার  

দুে গলতার   কারহণই প্োক, চিচি আেরহণ লহসর পচরমাণ গড় মাত্রা ২.৪% এর 

প্িহয় প্েচশ েয় এেং প্সই লস প্গাপি করার েিযই আহখ্ চিচির পচরমাণ 

স্বািাচেহকর প্িহয় কম েলা েয়।  

 কারখ্ািার সাহর্ সংচেষ্ট চেচিন্ন েযদ্ধি স্বীকার কহরহছি প্র্ কাগহে কলহম প্র্ 

চেসাে প্দখ্াহিা েয় তার সাহর্ োস্তেতার প্কাি চমল িাই ।  কারখ্ািার 

র্ন্ত্রপাচতহত সমসযা র্াকহল চিচি আেরহণর োর  কহম র্ায় চিহন্ম প্রহসস লহসর 

চকছু উহেখ্যহর্াগয কারণ তুহল ধরা েহলাঃ  

❖ আখ্ মাড়াই কহর রস প্ের করার র্ন্ত্র (হরালার) টঠকঠাক কাে িা 

করহল, আহখ্র পচরমাণ অিুর্ায়ী পর্ গাপ্ত িাপ প্রহয়াগ করহত সযম িা 

েহল আহখ্র প্ছােড়ায় স্বািাচেহকর প্িহয় প্েচশ রস প্র্হক র্ায় । প্ছােড়ায় 

প্েচশ রস র্াকহল তা েয়লাহর জ্বালাচি চেহসহে েযেোর করহল সমসযা 

ততচর েয়, চটম ততচর কম েয় এেং তার ফহল আোর প্রালার টঠকিাহে 

কাে কহর িা; র্ার কারহণ আোর রস আেরণ কম েয় । 

❖ প্কাি র্ন্ত্র েঠাৎ কহর িষ্ট েহয় প্গহল পুহরা প্রদ্ধক্রয়া যচতগ্রস্ত েয় এেং 

আেচরত রসিুকু িষ্ট েয় ো প্ফহল চদহত েয় । চমলগুহলাহত র্ন্ত্রপাচত িষ্ট 



েওয়ার কারহণ এিাহে রস প্ফহল প্দওয়া ো প্রি আউি ঘিিা চেরল িয় 

। আোর র্ন্ত্রপাচত িষ্ট েহয় র্াওয়ার কারহণ মাঠ প্র্হক প্কহি আিা আখ্ 

র্চদ ২৪ প্র্হক ৪৮ ঘন্টার মহধয মাড়াই করা িা র্ায় তােহল আহখ্র মহধয 

চিচি সমহয়র সাহর্ সাহর্ িষ্ট েহত র্াহক । 

❖ রস প্রদ্ধক্রয়াোত করার সময় র্চদ রহসর তাপমাত্রা ও অম্লত্ব চিধ গাচরত 

মাত্রার প্িহয় কম ো প্েচশ েয় তার ফহল সুগার ইিিাস গি (সুহক্রাে 

প্িহে গ্লুহকাে ও ফ্রুহক্টাহে পচরণত েওয়া) প্েহড় র্ায় র্া চিচি 

আেরহণর োর কচমহয় প্দয় । 

❖ চেএসএফআইচসর কম গপচরকল্পিা অিুসাহর প্দখ্া র্ায়,সাধারণত 

চিচিকহলর অর্ গনিচতক আয়ুষ্কাল ২০ েছর । এই চেসাহে গত শতাব্দীর 

দ্ধত্রশ প্র্হক ষাহির দশহক স্োচপত চিচিকলসমূহের অর্ গনিচতক  

১৫ 

আয়ুষ্কাল অহিক আহগই প্শষ েহয়হছ । ফহল চিচিকলসমূহের েয়লার, 

িাহে গা অল্টারহিির, চমল িারোইি, প্কইি চপ্রপাহরশি চডিাইস, চমচলং 

প্লান্ট, প্সচিচফউগাল প্মচশি ও চফল্টার প্টশি অচত পুরহিা ও 

েরােীণ গ েহয় পহড়হছ । এহত কারখ্ািাগুহলা যমতা অিুসাহর উৎপাদি 

কার্ গক্রম অেযােত রাখ্হত পারহছ িা । 

 

দয েিশদ্ধির অিােঃ  

েয়ঃেচিত কারহণ অত্র দপ্তহর চেপুল পচরমাণ দয ও কম গঠ কম গকতগা ও 

কম গিারী অেসর গ্রেণ কহরহছ । আখ্ প্র্হক চিচি উৎপাদি করা একটি 



সম্পন্ন রাসায়চিক প্রদ্ধক্রয়া । এ প্রদ্ধক্রয়ায় দয অপাহরিহরর প্কাি চেকল্প 

প্িই । পযািমযাি অপাহরির চিচি কহলর গুরুত্বপূণ গ কম গিারী । চিচি 

উৎপাদি ও চিচি আেরহণর োর অহিকাংহশ চিিগর কহর উি কম গিারীর 

দযতা ও আন্তচরকতার উপর । চিচি কল কহপ গাহরশহির অচধকাংশ চমহল এ 

গুরুত্বপূণ গ কাে করহছ কািামিা (কাে িাই মেরুী িাই ) চিচত্তহত প্লাক 

চিহয়াহগর মাধযহম । এ পহদ দয কাচরগর ততরী িা েওয়ার প্পছহি 

উহেখ্হর্াগয কারণ েল েযেস্োপিার অদরূদচশ গতা, সেকারী পযাি মযাি 

প্র্হক পযাি মযাি পহদান্নচতহত দীঘ গসূত্রতা ও েটিলতা এেং 

কম গকতগা/কম গিারীহদর দযতা উন্নয়হির েিয প্রচশযহণর েযেস্ো িা র্াকা 

।        

 



১৬ 

উপসংোরঃ  

চিচি ও খ্াদয চশল্প কহপ গাহরশি োংলাহদহশ চিচির িাচেদা ১০ শতাংশ উৎপাদি 

করহত পাহর । িাচেদার তুলিায় অহিক কম উৎপাদি করহলও এ চশল্প প্দহশর মািুহষর 

উচ্চ খ্াদয মাি সম্পন্ন চিচি সরেরাে ও চিচির োোর চিয়ন্ত্রণ করহত সরকারহক 

সেহর্াচগতা কহর আসহছ । প্দহশর অিাগত িচেষযত েংশধরহদর িাচেদা পূরণ ও েীেি 

র্াত্রা েযয় চিয়ন্ত্রহণর েিয এ চশহল্পর প্রচত গুরুত্বাহরাপ করা প্রহয়ােি । র্চদও চিচি চশহল্পর 

সংকিহক েেুচদি ধহর দ্ধেইহয় রাখ্া েহয়হছ । সংকহির কারণ ও এ সমাধাি চিচিত েওয়ার 

পহরও তা চিরসহি কার্ গকর প্কাি  পদহযপ প্িওয়া েয়চি । মাহঝ মাহঝ চকছু পদহযপ 

প্িওয়া েহয়হছ প্সগুহলাও অেযেস্োপিা, ত্রুটিপূণ গ োস্তোয়িহকৌশল এেং পচরকল্পিার 

সমন্বয়েীিতার েিয প্কাি কাহে আহসচি । সংকি চিরসহির েিয সেসময় অর্ গািাে, 

চেচিহয়াহগর অপ্রতুলতা ও ক্রমেধ গমাি প্লাকসাহির অেেুাত পাওয়া প্গহছ । িযাশিাল 

প্প্রাডাকটিচিটি অগ গািাইহেশি (এিচপও) এর  পচরিাচলত গহেষণায় এ চশল্পহক টিহক 

র্াকহত েহল প্র্ চেষয়গুহলা আশু প্রহয়ােি তা চিহি তুহল ধরা েহলা । 

১। দয মািে সম্পদ ততরীর েিয কহপ গাহরশি চিয়ন্ত্রণাধীহি অিযন্তরীণ প্রচশযহণর 

েযেস্ো গ্রেণ করহত েহে। 

২। অচধকাংশ কারখ্ািার প্মচশি প্ময়াদ উত্তীণ গ, প্র্ কারহণ প্মিহিহিন্স েযেসে্া আরও 

প্োরদার ও চিচদগষ্ট সমহয়র মহধয করহত েহে  এেং পুরাতি প্মচশিগুহলা 

পর্ গায়ক্রহম চেএমআরই করহত েহে ।  

৩। আহখ্র চিচি চরকিারী োর েৃদ্ধির েিয গুণগত ও পচরেন্ন আখ্ সরেরাে করার 

েিয কৃষকহদর সহিতি কহর তুলহত েহে ।  

৪। ইযুিাষীহদর প্রহিকশহির েযেস্ো করহত েহে (সার, কীিিাশক ইতযাচদহত িতু গচকর 

পচরমাণ োড়াহত েহে), আধুচিক র্ন্ত্রপাচত েযেোর করার েিয চিচি চশল্প ও 

সরকাহরর সংচেষ্ট চডপািগহমন্টহক প্রহয়ােিীয় উহদযাগ গ্রেণ করহত েহে ।  



৫। চেএসআরআই ও চেএসএফআইচস এর সাহর্ সমন্বয় প্োরদার ও আন্তচরক করহত 

েহে ।     



১৭ 

েযেিত এযাক্রচিম এর পূণ গাঙ্গরুপ 

 

সংচযপ্ত রূপ পূণ গাঙ্গ রূপ 

চেএসএফআইচস োংলাদশ সুগার ফুড ইোটষ্ট্রে 

কহপ গাহরশি 

পচিক পঞ্চগড় চিচিকল 

কুচিক কুটষ্টয়া চিচিকল 

প্সচিক প্সতােগঞ্জ চিচিকল 

রচিক রংপুর চিচিকল 

শযাচিক শযামপুর চিচিকল 

ফচিক ফচরদপুর চিচিকল 

ঠাচিক ঠাকুরগা াঁও চিচিকল  

প্মাচিক প্মাোরকগঞ্জ চিচিকল 

রাচিক   রােশােী চিচিকল 

িচিক ির্ গহেঙ্গল চিচিকল 

েচিক েয়পুরোি চিচিকল 

দ্ধেোচিক দ্ধেলোংলা চিচিকল 

িাচিক িাহিার চিচিকল 

প্ক এে প্ক প্করু এে প্কাং  

পাচিক পােিা চিচি কল 

চেএসআরআই  োংলাহদশ সুগার চরসািগ ইিচটটিউি  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

১৮ 

তর্যসূত্রঃ 

োচষ গক প্রচতহেদি োংলাহদশ  চিচি ও খ্াদয চশল্প কহপ গাহরশি  

এরআইএস চরহপািগ  োংলাহদশ  চিচি ও খ্াদয চশল্প কহপ গাহরশি  

কার্ গ সম্পাদি প্রচতহেদি প্মৌসুমঃ  ২০১৬-১৭, শযামপুর সুগার চমলস্ চলচমহিড 

কার্ গ সম্পাদি প্রচতহেদি প্মৌসুমঃ  ২০১৬-১৭, কুটষ্টয়া সুগার চমলস্ চলচমহিড 

কার্ গ সম্পাদি প্রচতহেদি প্মৌসুমঃ  ২০১৬-১৭, প্সতােগঞ্জ সুগার চমলস্ চলচমহিড 

কার্ গ সম্পাদি প্রচতহেদি প্মৌসুমঃ  ২০১৬-১৭, পঞ্চগড় সুগার চমলস্ চলচমহিড 

সে গেিকর্া, প্ফে্রুয়াচর ২০১৬ 
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