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পােটর চা িবি র ব া করেত চাে ন। েস লে য্ পাঁচিট ে ভাের পােটর চা ত করেছ i ারে াপ।  
 
জাম র্ািনেত েভজষ চােয়র েবশ বড় বাজার রেয়েছ। eকজন জাম র্ান বছের গেড় সােড় 38 িলটার কােলা o সবুজ চা পান কেরন। 74 
েদশ েথেক চা আমদািন কের iuেরােপর e েদশ, যার মে  ভারত শীষ র্ ােন রেয়েছ। i ারে াপ আপাতত জাম র্ািনর িবশাল বাজাের 
শূ  দশিমক পাঁচ শতাংশ িহ া েনoয়ার ল য্ িঠক কেরেছ।  
 
সামি কভােব e ল য্ aজর্ন aস ব মেন না হেলo aনু ােন িকছু িতব কতা তুেল ধরা হয়।  
 
বাংলােদশ েথেক পাটপাতা আমদািনর ে ে  আমলাতাি ক জিটলতােক ধান সম া িহেসেব েদখেছন আমদািনকারকরা। পাশাপািশ 
পাটচািষেদর সময়মেতা তােদর uৎপািদত পে র মূ  েশাধ করা না হেল তা আমদািন ি য়ায় েনিতবাচক ভাব ƣতির হেত পাের 
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