িশল্প o বািণজয্
e েজলায় েবশিকছু িশল্প o বািণিজয্ক িতষ্ঠান রেয়েছ। eর মেধয্ eিশয়ার বৃহত্তম সার কারখানা যমুনা
র্
ফািটলাiজার
িলঃ, েদoয়ানগঞ্জ িজল বাংলা সুগার িমলস িলঃ, আলহাজব্ জুট িমলস o পপুলার জুট িমলস
সিরষাবাড়ী, িবিসক িশল্প নগরী জামালপুর uেল্লখেযাগয্।
জামালপুর েজলা শহেরর দাপুিনয়ায় 37.41 eকর জিমেত িবিসক িশল্প নগরী 2৯91 সােল িতষ্ঠা করা হয়।
র্
eখােন স্থানীয় চািহদা o কাচামাল িনভরর্ ক্ষু িশল্প কারখানা গেড় uেঠেছ। eসব িশল্প িতষ্ঠােন বতমােন
িশিক্ষত
র্
র্
o aধিশিক্ষত েবকার যুবকেদর কমসংস্থােনর সুেযাগ সৃিস্ট হেয়েছ।

যমুনা সারকারখানা িলঃ, তারাকািন্দ, সিরষাবাড়ী, জামালপুর

যমুনা সারকারখানা

জামালপুর েজলার aনয্তম বৃহৎ িশল্প কারখানা হেচ্ছ যমুনা সার কারখানা িলঃ। বৃহত্তর ময়মনিসংহ েজলা eবং
uত্তর বংেগর কৃষকেদর iuিরয়া সােরর চািহদা েমটােনার জনয্ সিরষবাড়ী uপেজলার তারাকািন্দেত যমুনা নদীর
িনকেট 311 eকর জিমর uপর 37 িডেসমব্র 2৯99 সােল যমুনা সার কারখানার িভিত্ত স্ত্তর স্থাপন করা হয়।
দীঘ র্ 47 মাস কােজর পর কল্পিটর কাজ েশষ হয়। কারখানািট ৯ িডেসমব্র 2৯৯2 সােল পরীক্ষামূলক ভােব
eয্ােমািনয়া গয্াস uৎপাদন শুরু কের eবং 42 িডেসমব্র 2৯৯2 সােল পরীক্ষামূলকভােব iuিরয়া সার uৎপাদন শুরু
র্
কের। aবেশেষ 2৯৯3 সােলর 2 জুলাi কারখানািট বািণিজয্ক িভিত্তেত uৎপাদন শুর কের। বতমােন
e কারখানা
েথেক িতিদন 2811 েমঃটন iuিরয়া সার uৎপাদন করা হেচ্ছ। iuিরয়া সার uৎপাদেনর মূল uপাদান হেচ্ছ
পািন, বাতাস eবং গয্াস। যমুনা সারকারখানার iuিরয়ার দানা েমাটা । ফেল aল্প পিরমাণ সার জিমেত েয়াগ
র্ র্ -কমচারী
র্
করেত হয় । যার ফেল কৃষেকর uৎপাদন খরচ সা য় হয়। িতষ্ঠােন কমকতা
eবং স্থায়ী িমেকর
সংখয্া হেচ্ছ ৯67 জন eবং aস্থায়ী বা কয্াজুেয়ল িমেকর সংখয্া হেচ্ছ 3৯1 জন।

যমুনা সারকারখানা

যমুনা সারকারখানািট চালু হoয়ার পর e aঞ্চেলর কৃষকেদর সােরর চািহদা পূরণ করা সম্ভব হেচ্ছ eবং েদেশর
কৃিষ uৎপাদন বৃিদ্ধেত কারখানািট গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেছ । কারখানািট চালু হoয়ার পর সিরষাবাড়ী uপেজলার
তারাকািন্দ তথা েপাগলিদঘা iuিনয়েনর জনগেণর জীবন যা ার মান uন্নয়েন ভূিমকা রাখেছ। e ছাড়া যমুনা
র্
ফািটলাiজার
স্কুল eন্ড কেলজিট িশক্ষা িবস্তাের a eলাকায় aগর্ণী ভূিমকা পালন করেছ ।
েযাগােযাগ :
েফান : 1862-749৯1
13-৯445399
িপ e িব eক্স-13-৯4633৯4
14-9৯87-98167-68
ফয্াক্স- 13-৯445399/ 13-৯462594
েমাবাiল- 12826-36৯3577

িজল বাংলা সুগার িমলস িলঃ, েদoয়ানগ্ঞ্জ, জামালপুর
জামালপুর েজলার aনয্তম ভারী িশল্পকারখানা হেচ্ছ িজল বাংলা সুগার িমল িল:। িমলিট পূব র্ পািকস্তান o
িনuিজলয্ান্ড eর েযৗথ uেদয্ােগ েদoয়ানগঞ্জ uপেজলায় 462 eকর জিমেত 2৯69 সােল িতিষ্ঠত হয় eবং eর
নামকরণ করা হয় িজল পাক সুগার িমলস। পরবত েত বাংলােদশ সব্াধীন হoয়ার পর িমলিট িজল বাংলা সুগার
র্
র্ র্ 499 জন স্থায়ী িমক
িমলস িলঃ িহেসেব পূণঃ নাম করন করা হয়। বতমােন
িমলিট 62 জন কমকতাসহ
র্
র্ রেয়েছ। aস্থায়ী বা েমৗসুমী িমেকর সংখয্া 363 জন আর চুিক্তিভিত্তক িমক কমচারীর
র্
কমচারী
কমরত
র্
র্
সংখয্া হেচ্ছ 476 জন। বতমােন
েমাট িমক কমচারীর
সংখয্া হেচ্ছ ৯67 জন। িমলিটর আখ মাড়াi eলাকা
হেচ্ছ বকশীগঞ্জ, েদoয়ানগঞ্জ, েমলান্দহ, iসলামপুর o জামালপুর সদর uপেজলার 36 হাজার eকর জিম। েমাট
আখচাষীর সংখয্া হেচ্ছ 27 হাজার । িমলিটর বািষকর্ আখমাড়াi ক্ষমতা 21271 েমঃ টন eবং ৈদিনক আখ
র্ আখ মাড়াi কাযকর্ম
র্ চেল।
মাড়াi ক্ষমতা হেচ্ছ 2127 েমঃ টন। সাধারণত নেভমব্র েথেক ে রুয়ারী মাস পযমত্ম
e িমেলর uৎপািদত িচিনর মান বাংলােদেশর মেধয্ সবেচেয় uন্নত যার ফেল সরকারী েরশন িহেসেব e িমেলর
িচিনেকi েবেছ েনয়া হেয়েছ। সুগার িমেল eকিট হাi স্কুল রেয়েছ যা েখলাধূলা তথা সংস্কৃিতেত িদন িদন aবদান

েরেখ চেলেছ। তেব যমুনা নদীর কড়াল গর্ােসর মুেখ আখeলাকা ধীের ধীের নদীগেভ র্ িবলীন হেয় যাoয়ায় আেখর
র্ বয্থ র্ হেচ্ছ। যমুনা নদী শুধু িমলিটর
পিরমাণ িদন িদন াস পােচ্ছ ফেল িমলিট তার কাংিক্ষত লক্ষয্মা া aজেন
আখেযাগয্ জিমi েকেড় িনেচ্ছ না eখন িমলিটেকo গর্াস করার েচস্টা করেছ। যমুনা নদী েথেক িমলিটর দূরতব্
eখন ায় 2 মাiল। েয েকান মুহুেত র্ যমুনায় িবলীন হেয় েযেত পাের িমলিট । তাi যমুনা নদীর ভাঙ্গঁন েরাধ করা
aথবা েবরী বঁাধ ৈতরী করা খুবi জরুরী।
েযাগােযাগ :
েফান : 1৯934-86119
েমাবাiল: 12827-193676

আলহাজব্ জুট িমলস, সিরষাবাড়ী, জামালপুর

েবশ দব্ার আলহাজব্
আলহাজব্ জুট
জুট িমলস
িমলস
েসানালী আঁেশর েদশ বাংলেদশ। সারা িবেশব্ পূব র্ পািকস্তােনর পােটর খুব সুনাম িছল। eখানকার পােটর আঁশ খুব
uন্নত হoয়ায় e পাট দব্ারা সূতা o uন্নতমােনর চট eবং ঘািন বয্াগ ৈতরী হত। eখানকার পাট o পাটজাত সামগর্ী
িবেদেশ রপ্তানী কের চুর ৈবেদিশক মু া aজনর্ করা হয়। বাংলােদেশর পাট uৎপািদত eলাকর মেধয্ aনয্তম
হেচ্ছ জামালপুর েজলা। e aঞ্চেল চুর পাট uৎপাদেনর ফেল পাটজাত সামগর্ীর uৎপােনর জনয্ েবশিকছু পাট

িশল্প গেড় uেঠ। eসেবর মেধয্ জামালপুর েজলার সিরষাবাড়ী uপেজলােতi কেয়কিট কারখানা িতিষ্ঠত হয়।
তন্মেধয্ আলহাজব্ জুট িমলস, e আর e জুট িমলস, র◌্যালী াদাস র্, iস্পাহানী জুট িমলস, িব েজ eম িস, িব েজ
িস, পপুলার জুট িমলস্ ,িনমেকা জুট িমলস্ iতয্ািদ। e সব িতষ্ঠােনর সােথ জিড়ত হেয় eলাকার কেয়ক সহ
র্
েলােকর আথ র্-কমসংস্থােনর
সুেযাগ সৃিস্ট হেয়েছ eবং বহু িশিক্ষত o aধ র্ িশিক্ষত েবকরেদর আেয়র পথ সুগম
হেয়েছ। সিরষাবাড়ী uপেজলার সিন্নকেট 4৯ eকর জিমর uপর 2৯79 সােল িসরাজগঞ্জ েজলার িশল্পপিত হাজী
মুসিলম uিদ্দন আলহাজব্ জুট িমলস্ িট িতষ্ঠা কেরন। eখােন পােটর পঁাকা েবল, সূতা, চট, ঘািন বয্াগ ৈতরী করা
র্
র্ র্ - কমচারী
র্
হয়। িমেল বতমােন
386 জন কমকতা
eবং ায় 2511 েথেক 2911 িমক কাজ কের। িমলিটর
uৎপাদন ক্ষমতা িতিদন 38 েথেক 41 েমঃ টন। 4 িশফেট 35 ঘন্টাi িমেল কাজ হয় eর জনয্ তােদর িনজসব্
বয্বস্থাপনায় ৈবদুয্িতক েজনােরটর বসােনা হেয়েছ।
েযাগােযাগ :

েফান : 1৯938-67126/671

জামালপুর িবিসক িশল্পনগরী, জামালপুর

