চা শিল্পের ইশিহাস
১৮০০ িিাব্দীর প্রথম ভাল্পে ভারিবল্পষের আসাম ও িৎসংলগ্ন এলাকায় চা চাষ শুরু হয়। িারই ধারাবশহকিায়
বাংলাল্পেল্পির চট্টগ্রাম জেলার কর্েফুলী নেীর িীল্পর চা আবাল্পের েনয ১৮২৮ শিষ্টাল্পব্দ েশম বরাদ্দ হয়। শকন্তু শবশভন্ন কারল্পর্
জসখাল্পন চা চাষ শবলশিি হয়। ১৮৪০ সাল্পল চট্টগ্রাম িহল্পরর বিে মান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি চা বাোন প্রশিশিি
হল্পয়শিল যা কুন্ডল্পের বাোন নাল্পম পশরশচি। এই বাোনটিও প্রশিিার পরপরই শবলু প্ত হল্পয় যায়। অিঃপর ১৮৫৪ সাল্পল
মিান্তরল্পর ১৮৪৭ সাল্পল শসল্পলট িহল্পরর এয়ারল্পপাটে জরাল্পের কাল্পি মালনীিড়া চা বাোন প্রশিশিি হয়। মূ লিঃ মালনীিড়াই
বাংলাল্পেল্পির প্রথম বাশর্শেযক চা বাোন।
জেি স্বাধীল্পনর পূ বে পযেন্ত বাংলাল্পেল্পি শুধু মাত্র দুইটি জেলায় চা আবাে করা হল্পিা, একটি শসল্পলট জেলায় যা ‘সু রমা
ভযালী’ নাল্পম পশরশচি শিল, আর অপরটি চট্টগ্রাম জেলায় যা ‘হালো ভযালী’ নাল্পম পশরশচি শিল। বিে মাল্পন বৃ হত্তর শসল্পলল্পটর
সু রমা ভযালীল্পক িয়টি ভযালীল্পি ভাে করা হল্পয়ল্পি যথাক্রল্পম: লস্করপু র ভযালী, বাশলশিরা ভযালী, মনু -েলই ভযালী, লংলা
ভযালী এবং নথে শসল্পলট ভযালী। এবং হালো ভযালীল্পক চট্টগ্রাম ভযালী করা হল্পয়ল্পি।
১৯৫৭-১৯৫৮ সাল্পল োিীর েনক বঙ্গবন্ধু জিখ মু শেবু র রহমান চা জবাল্পেের জচয়ারমযান শিল্পলন। এটি শবল্পিষভাল্পব
উল্পেখল্পযােয জয শিশন প্রথম বাঙাশল শযশন চা জবাল্পেের জচয়ারমযান পল্পে অশধশিি হল্পয়শিল্পলন। জচয়ারমযান হওয়ার পর চা
শবষয়ক েল্পবষর্াল্পক শিশন সল্পবোচ্চ গুরুত্ব জেন এবং শিশন শ্রীমঙ্গল্পল বাংলাল্পেি চা েল্পবষর্া ইনশিটিউট প্রশিিা কল্পরন, যার
সু ফল এল্পেল্পির েনেন এখন জভাে করল্পি। িাাঁর সরাসশর শনল্পেে িনায় চা এর উপর বযাপক েল্পবষর্া কাযেক্রম শুরু হয় এবং
এর ধারাবাশহকিায় এ পযেন্ত ২০টি অশি উন্নি মাল্পনর ফলন এবং গুর্সম্পন্ন চা জক্লান উদ্ভাবন করা হল্পয়ল্পি যা জরাপল্পর্র
মাধযল্পম চা আবােীরা বযাপক সফলিা পাল্পে।
১৯৭১ সল্পন মহান স্বাধীনিা যুল্পের সময় চা বাোনসমূ হ প্রায় শবেস্ত হল্পয় যায়। োিীর েনক বঙ্গবন্ধু জিখ মু শেবু র
রহমান এই শিেল্পক জটকসই খাল্পির উপর োাঁড় করাল্পনার েনয শবশভন্ন পেল্পেপ গ্রহর্ কল্পরন। শিশন চা বাোন মাশলকল্পের
মল্পধয ভিুেশক মূ ল্পলয সার সরবরাহ কল্পরন। চা কারখানাগুশলর পূ নবোসল্পনর েনয ইন্ডাশিয়াল বযাংক অব ইশন্ডয়া জথল্পক শত্রি
লে ভারিীয় মু দ্রা মূ ল্পলযর ঋর্ শনল্পয় চা শিল্পের যন্ত্রপাশি আমোশন কল্পরন। বাোন মাশলকল্পের ১০০ শবঘা পযেন্ত েশমর
মাশলকানা সংরেল্পর্র অনু মশি জেন। শ্রশমকল্পের জভাটাশধকার প্রল্পয়াল্পের অশধকার জেন।
বিে মাল্পন সরকাল্পরর শবশভন্ন িৎপরিার কারল্পর্ চা শিল্পের বযাপক উন্নশি হল্পয়ল্পি। ১৯৭০ সল্পন চা উৎপােল্পনর
পশরসংখযান শিল ৩১.৩৮ শমশলয়ন জকশে। ২০১৫ সাল্পল এই উৎপােন োাঁশড়ল্পয়ল্পি ৬৭.৩৮ শমশলয়ন জকশে। ২০১৬ সাল্পলর
প্রথম ভাল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিখ হাশসনা চা উৎপােন বৃ শের প্রল্পয়ােনীয় শনল্পেে িনা জেন। এর ফল্পল বাশর্েয মন্ত্রর্ালয়,
বাংলাল্পেি চা জবােে এবং চা উৎপােনকার; সকল্পলর সশিশলি প্রল্পচষ্টায় ২০১৬ সাল্পল ৮৫.০৫ শমশলয়ন জকশে চা উৎপােন
হয়। এই ধারা অবযাহি থাকল্পল আোমীল্পি চা আমোশনর প্রল্পয়ােন হল্পব না বরং রপ্তাশনর জেত্র প্রস্তুি হল্পব।
১৯৭০ সল্পন বাংলাল্পেল্পি চা বাোল্পনর সংখযা শিল মাত্র ১৫০ টি, বিে মাল্পন চা বাোল্পনর সংখযা ১৬২টি। এিাড়াও ২০০২
সাল জথল্পক চা জবােে শবশভন্ন প্রকে গ্রহল্পর্র মাধযল্পম পঞ্চেড়, লালমশনরহাট, ঠাকুরোাঁও, নীলফামারী, শেনােপু র এবং পাবেিয
চট্টগ্রাল্পমর বান্দরবাল্পন চা আবাে শুরু কল্পরল্পি এবং বযাপক সফলিা লাভ কল্পরল্পি। পঞ্চেল্পড় প্রায় ১৭০০ জহক্টর এবং
বান্দরবাল্পন ১২২ জহক্টর েশম চা আবাল্পের আওিায় এল্পসল্পি। নিুন প্রকে গ্রহল্পনর ফল্পল আরও ৯০০ জহক্টর েশম েুদ্রায়িন
চা চাল্পষর আওিায় আসল্পব। এিাড়া বিে মান সরকার চা শিল্পের উন্নয়ল্পন‘উন্নয়নের পথেকশা: বাাংলানেশ চা
শশল্প’ শিল্পরানাল্পম একটি পশরকেনা হাল্পি শনল্পয়ল্পি যা আোমীল্পি চা জেল্পির শিেল্পক একটি গুরুত্বপূ র্ে স্থাল্পন আশসন হল্পি
কাযেকরী ভূশমকা পালন করল্পব।

