
চােয় িফেরেছ িদন

দেশর চা  িশে  আবারও িদন  িফের এেসেছ। চা  চােষর ইিতহােস এবার ি তীয় সেবা  উৎপাদেনর
রকড হেয়েছ।  ছািড়েয়  গেছ  উৎপাদেনর  ল মা া।  চা-সংি রা  মেন  কেরন,  উৎপাদেনর  এই ধারা

অব াহত রাখেত পারেল দেশর চািহদা িমিটেয় আবারও িব বাজার দখেল িনেত পারেব বাংলার চা। চা বাড
সূে  জানা  যায়, ২০১৮ সােল দেশর ১৬৬িট বাগােন ৮ কািট ২১ লাখ কিজ চা উৎপাদন হেয়েছ, যা
দেশর ইিতহােস ি তীয় সেবা  উৎপাদন। গত বছর দেশ চা উৎপাদেনর ল মা া িনধারণ করা হেয়িছল

৭ কািট ২৩ লাখ ৯০ হাজার কিজ। ল মা ার চেয় ায় ৮৯ লাখ কিজ চা বিশ উৎপাদন হয়, যা চা
িশে র জ  খবর। এর আেগ দড়শ বছেরর চােয়র ইিতহােস ২০১৬ সােল থম সেবা  ৮ কািট ৫০
লাখ কিজ চা উৎপাদন হয়। তেব এই উৎপাদেনর ধারা ধের রাখেত না পারায় ২০১৭ সােল চা উৎপাদন
কেম  িগেয়  দািঁড়েয়িছল  ৭ কািট  ৮৯  লাখ  কিজেত।  জানা  যায়,  ১৮৫৪  সােল  িসেলেটর  মািলনীছড়া

চা-বাগােন থম বািণিজ ক িভি েত চা চাষ  হয়। দেশর
চািহদা  িমিটেয়  সই  চা  িবেদেশ  র ািন  হেতা।  দেশর
র ািনপেণ র  তািলকায়  ি তীয়  ােন  িছল  চা।  আ জািতক
বাজাের  বাংলার  চােয়র  একেচিটয়া  আিধপত  িছল।  িক
একসময় দেশর অভ রীণ চািহদা বেড় যাওয়ায় িব বাজার
থেক িছটেক পেড়  বাংলােদেশর  চা।  শেূ র  কাঠায়  নেম

আসেত   কের  র ািনর  পিরমাণ।  এরই  ধারাবািহতকায়
২০১৫  সােল  চা  র ািন  হেয়েছ  মা  দশিমক  ৪৯  িমিলয়ন
কিজ।  আর চা  িশ েক এখান  থেক টেন  তেুল  আবারও
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িব বাজাের হারােনা  জৗলসু িফিরেয়  আনেত ২০১৫ সােলই
মহাপিরক না  িনেয়িছল  সরকার।  ‘চা  িশে র  উ য়েন
পথনকশা’  নােম একিট কমেকৗশল তির করা  হেয়িছল। ১৫
বছর ময়ািদ এই পথনকশায় চােয়র উৎপাদন ১৩২ িমিলয়ন
কিজেত উ ীত করার ল মা া িনধারণ করা হেয়িছল। আর

এ ল মা া অজন করেত পারেল কমপে  ২৫ হাজার িমিলয়ন কিজ চা িবেদেশ র ািন করা যােব এমন
টােগট ধের রাখা হয়। চা বাড সূে  জানা যায়, বতমােন দেশ ৫২ হাজার হ র জিমেত চা চাষ হে ।
২০১২ সােল হেয়িছল ৫০ হাজার হ র জিমেত। িবে  চা উৎপাদেন বাংলােদশ এখন নবম ােন আেছ।
২০১৭ সােল িছল দশম ােন। আর ২০১৫ সােল িছল ১২তম ােন। চােয়র উৎপাদন বাড়ােত নতনু নতনু
কৗশল অবল ন করায় গত িতন বছের দেশ গেড় বছের ১২ হাজার িমিলয়ন কিজ চা  বিশ উৎপািদত

হেয়েছ। বাংলােদশীয় চা সংসেদর িসেলট িবভােগর চয়ারম ান িজ এম িশবলী বেলন, ‘বাগানমািলকরা এখন
পুরেনা চা গাছ তেুল নতনু চারা লাগাে ন। একইভােব নতুন কের বাগােনর পিরিধও বাড়ােনা হে ,  য
কারেণ চােয়র উৎপাদন বাড়েছ।’ িতিন বেলন, ‘গত শতেকর স েরর দশেক দেশ চােয়র উৎপাদন হেতা
৩০ িমিলয়ন কিজ। আর অভ রীণ চািহদা িছল মা  ৫ িমিলয়ন কিজ। তখন চা র ািন করা যত। আর
এখন আমােদর অভ রীণ চািহদা ৮৫ িমিলয়ন, আর উৎপাদন হে  ৮২ িমিলয়ন। তা হেল র ািন করব
কীভােব। তেব এখন অভ রীণ চািহদার সে  উৎপাদন বৃি  পাে । আর এভােব বাড়েত থাকেল একসময়
আবার িবে  চােয়র বাজার বাংলােদেশর দখেল আসেব। একই সে  আমদািনকৃত চােয়র ট া  বািড়েয়
রাখেত হেব।’ এম আর খান চা-বাগােনর মািলক িসরাজলু ইসলাম চৗধরুী বেলন, ‘চা িশে  আবার আশার
আেলা দখা যাে । উৎপাদেনর এই ধারা অব াহত থাকেল অব ই আমরা আবার িবেদেশ চা র ািন করেত
পারব।’ বাংলােদশ চা বােডর উপপিরচালক (পিরক না) মা. মুিনর আহেমদ বেলন, ‘ওই পথনকশার পথ
ধেরই চা িশ  এিগেয় যাে । পথনকশা না করেল এ বছর আমােদর উৎপাদন থাকত ৬৫ িমিলয়ন কিজ।’
িতিন  বেলন,  ‘বাগানমািলকরা  এখন  চােয়র  ানেটশন  বাড়াে ন।  িবেশষ  কের  প গেড়র িদেক চােয়র

ানেটশন অেনক বিশ হেয়েছ।’
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