
 

৭৮০ টাকা দরে বববি হর া অর্থডক্স চা 

শভুর নজরুর, চট্টগ্রাভ      ২৮ আগস্ট, ২০১৬  

 

 

দেশয অবযন্তযীণ ফাজাশয চা াতায োভ কশভশে। এক ভাশযও দফশ ভয় ধশয চাশয়য ফাজায ঊর্ধ্বভুখী শের। 

ম্প্রশত া ওয়া ফাশজশে েযাশযপ কভাশনায পশর চা াতায োভ কভশত শুরু কশযশে। গত ভঙ্গরফাশযয শনরাশভ 

দকশজপ্রশত চা াতায োভ কশভশে প্রায় ৪০ দথশক ৫০ োকা। 

এশেশক ফাাংরাশে চা দফার্ব  নতুন জাশতয চা শনরাশভ তুশরশে। ‘অথবর্ক্স’ নাশভয এই চা শনরাশভ শফশি শয়শে ৭৮০ 

োকা দকশজ েশয। ফাজায শনম্নভুখী ওয়ায় এই নতুন চা াতায োভ দফশ ওশেশন ফশর াংশিষ্টযা জানায়। 

এ প্রশঙ্গ ফাাংরাশে চা দফাশর্ব য শচফ দভা. নুরুল্লা নুশয কাশরয কণ্ঠশক ফশরন, চা দফাশর্ব য ভাশরকানাধীন 

দভৌরবীফাজাশযয শনউ ুভনফাগ চা ফাগাশন উত্ােন কযা শয়শে এই শফশল চা। চা দফার্ব  এখন বযার ুঅযাশর্র্ 

শফশলাশয়ত চা উত্ােশনয জনয যীক্ষা-শনযীক্ষা কযশে। ইশতভশধয শশরশে ‘াতকযা চা’ উত্ােন কযা 
শয়শে। ম্প্রশত অথবর্ক্স চা শনরাশভয ভাধযশভ ফাজাশয োড়া শয়শে। এই চাশয়য প্রশত দিতায আগ্র দকভন তা 
মাচাইশয়য জনয কভ শযশয ফাজাযজাত কযা শয়শে। নুরুল্লা নুশয আশযা ফশরন, অথবর্ক্স চাশয়য প্রশত 

দিতাশেয াড়া দশর ফড় শযশয চা দফার্ব  এই শফশলাশয়ত চা উত্ােন কযশফ। 

চাশয়য শনরাভ শনয়ন্ত্রণকাযী াংস্থা ফাাংরাশে টি দের্াব অযাশাশশয়শনয দনতাযা জানান, গত ২ জনু দঘাশলত 

ফাশজশে চাশয়য েযাশযপ েইু র্রায উশল্লখ কযায য দথশক দেশয অবযন্তযীণ ফাজাশয চা াতায োভ ফাড়শত শুরু 



কশয। চট্টগ্রাশভ অনুশিত ৭, ৮, ৯ এফাং ১০ নাং শনরাশভ গশড় চা াতা শফশি শয়শে ২৪০ দথশক ২৫০ োকা দকশজ 

েশয। যফতী ভশয় া ওয়া ফাশজশে চাশয়য েযাশযপ এক েশভক েয় র্রায শনধবাযণ কযায় োভ ড়শত শুরু 

কশয। গত ১২ জরুাই অনুশিত ১১ নম্বয শনরাশভ োভ শনম্নভুখী য়। গত ভঙ্গরফায অনুশিত ১৩ নম্বয শনরাশভ 

গশড় চা াতা শফশি শয়শে ২১০ োকা দকশজ েশয। 

চা শনরাভ র্াককাযী াংস্থা নযানার দরাকাব াউশয কভবকতব াযা জানান, ভঙ্গরফাশযয (১৩ নম্বয দশর) শনরাশভ 

চা উশেশের প্রায় ২৩ রাখ ১২ াজায ১৫৬ দকশজ। 

চা ফযফায়ীযা জানায়, ২০১৫ াশর দেশ চা উত্ােন শয়শে ৬৭ েশভক ৩৮ শভশরয়ন দকশজ। শকন্তু শফশেশ 

যপ্তাশন শয়শে ভাত্র েশভক ৫ শভশরয়ন (াাঁচ রাখ) দকশজ। দেশয অবযন্তযীণ চাশো ূযশণ উশটা আশযা ১০ 

েশভক ৭ শভশরয়ন দকশজ চা শফশবন্ন দে দথশক আভোশন শয়শে। 

অথবর্ক্স চা : নতুন উদ্ভাশফত অথবর্ক্স চা দেখশত াধাযণ চা াতায দচশয় শবন্ন। োনাগুশরা রম্বাশে। যাং ও স্বাে 

শবন্ন। যাং চা শশশফ ান কযশর এয প্রকৃত স্বাে উশবাগ কযা মাশফ ফশর জানান চা দফাশর্ব য ফাগান ফযফস্থানা 
দকাশলয ভাফযফস্থাক দভা. াজাান। শতশন ফশরন, ‘নযভ াতা দথশক এই চা উত্ােন কযা য়। এই চা 
অযাশি-অশক্সশর্ি ওয়ায় স্বাশস্থযয জনয বাশরা। আভাশেয দেশ এোই প্রথভ। শফশেয চা উত্ােনকাযী শফশবন্ন 

দে বযার ুঅযাশর্র্ চা উত্ােন কযশে। আভযাও এ ধযশনয চা উত্ােশন ভশনাশমাগী শয়শে।’ 

 

ববরে চারেে বাজাে হরব ৪৭ ববব েন ড ারেে 

ফাশণজয দর্স্ক       ২৮ আগস্ট, ২০১৬  

 

 

 



স্বাস্থয শচতনতা ও অথবননশতক কাযশণ শফেফযাী ফাড়শে চাশয়য আফাে ও চাশো। এয পশর কম্পাশনগুশরাও 

চাশয়য ফাজাশয তীর প্রশতশমাশগতায় দনশভশে। ম্প্রশত শফশেয ফশচশয় ফড় চা কম্পাশন ভযাকশরওর্ রুশর ইশিয়া 
শরশভশেশর্য (এভআযআইএর) এক জশযশ ফরা য়, শফশে প্রশতফেয চাশয়য চাশো ফাড়শে ২ দথশক ৩ তাাং 

াশয। প্রশতিানটি জাাানয়, দকশনয়া ও বাযশতয পর নষ্ট ওয়ায় এ ফেয শফশে কাশরা চা উত্ােন কশভশে। 

তশফ বাযশতয ফাজায ও আন্তজব াশতক ফাজাশয চাশয়য োভ শস্থশতীর থাকশফ। ২০১৫ াশর শফশে কাশরা চা 
উত্ােন য় েইু াজায ৯০০ শভশরয়ন দকশজ। 

ম্প্রশত চাশয়য ফাজায শনশয় োন্সাশযশন্স ভাশকব ে শযাশচব য এক গশফলণায় ফরা য়, ২০১৪ াশর শফশে চাশয়য 

ফাজায শের ৪০.০৩ শফশরয়ন র্রায। ২০২০ ার নাগাে এ ফাজায শফ ৪৭.২০ শফশরয়ন র্রায। এ ফাজাশয এ 

ভশয় প্রফৃশি আশফ ২.৮ তাাং কশয। ফতব ভাশন াধাযণত কশয়ক অাংশ শফবক্ত শয় চাশয়য ফাজায ফড় শে। 

এয ভশধয যশয়শে কাশরা চা, াতা চা, ফুজ চা, ওশরাাংগ চা, শটিশ চা ইতযাশে। 

শচশকৎা শফশলজ্ঞশেয ভশত, চা াশন ােব  অযাোশকয ঝুাঁ শক কভায াাাশ কযান্সাশযয আঙ্কাও কশভ। এ োড়া 
আশযা নানা দযাশগয ওলুধ এ চা। ম্প্রশত দবাক্তাশেয াাাশ কশভটিক কম্পাশনগুশরায কাশেও ফুজ চাশয়য 

চাশো ফাড়শে দৌন্দমব ও শস্কন দকয়ায ণয শশশফ। অশনক প্রাধন কম্পাশনই এখন তাশেয শণযয পভুবরায় 

ফুজ চা ফযফায কশয দৌন্দমব ফৃশিয উকযণ শশশফ। 

অনযশেশক চা আফাশেয পশর যকায ফড় অশঙ্কয যাজস্ব অজব শনয াাাশ এ খাশত শফুর াংখযক কভবাংস্থান 

শে। এয ভশধয এশয়া যাশশপক অঞ্চশর উশল্লখশমাগয াশয ফাড়শে চাশয়য চাশো। শফশল কশয ীলব ফাজায 

বাযত ও চীশনয চাশোয কাযশণ। চাশয়য ফড় ফাজাযগুশরায ভশধয বাযত, চীন, মুক্তযাজয, জাভবাশন, মুক্তযাষ্ট্র 

এফাং রাশজশর আগাভী ফেযগুশরাশত চাশো ফাড়শফ। পশর এ ফাজায ধযায প্রশতশমাশগতাও চরশে কম্পাশনগুশরায 

ভশধয। শফশল কশয চা কম্পাশনগুশরায ভশধয যশয়শে েুইশনাং অফ রিন, ইউশনশরবায, উইশক টি, আকফয 

রাোব শরশভশের্ এফাং োো দলাফার দফবাশযজ। শফশে চা উত্ােশন ীলব ১০ দেশয ভশধয যশয়শে মথািশভ চীন, 

বাযত, দকশনয়া, শ্রীরঙ্কা, তুযস্ক, ইশন্দাশনশয়া, শবশয়তনাভ, জাান, ইযান ও আশজব শিনা। চা যপ্তাশনশত ীলব 
দেগুশরায ভশধয যশয়শে শ্রীরঙ্কা, চীন, দকশনয়া, বাযত, জাভবাশন, দারযাি, াংমুক্ত আযফ আশভযাত, মুক্তযাজয ও 

ইশন্দাশনশয়া। ভাশকব টিাং উইক, শর্শজোর জানবার, শফজশন ওয়যায। 

 

 

ববে জে কেরে ‘ততেঁ তুব ো’ অর্থাবনক চা 

সবুজ বযবসাে মুনাফা কম হর ও প্রাবি অরনক : আসমা-উ -তোকসানা 

ভাুে রুভী   ২৮ আগস্ট, ২০১৬ 

 

চাশয়য ফাজাশয একটি দেশ রযাি শকবাশফ আন্তজব াশতক ুখযাশত এশন দেয় তায প্রভাণ শেশয়শে কাশজ অযাি কাশজ 

চা। এই কম্পাশনয ‘দতাঁ তুশরয়া’ চা এখন শফশেয স্বীকৃত শপ্রশভয়াভ রযাি। শফশেয ীলব ভাননে প্রোনকাযী 
াংস্থাগুশরায ভূরযায়শন তবাগ এই অগবাশনক চাশয়য ফাজায ফাড়শে িভাগত। ঞ্চগশড়য দতাঁ তুশরয়া জনশেয 



ভানুশলয োশযদ্র্য জয় কযশত ায়ক এই উশেযাগ আজ শফশেয দযা ২৫টি শপ্রশভয়াভ রযাশিয তাশরকায় স্থান কশয 

শনশয়শে ফশর জানাশরন কাশজ অযাি কাশজ টি যাশকশজাং ইউশনশেয দর্ অফ অাশযন আভা-উর-

দযাকানা। মুক্তযাশষ্ট্রয দপাফব ভযাগাশজন ও াশকব র আশয কযা ২০১৫ াশরয শফশেয দযা ২৫টি চাশয়য 

রযাশিয তাশরকায় জায়গা কশয শনশয়শে ফাাংরাশেশয দতাঁ তুশরয়া অগবাশনক চা। আভা-উর-দযাকানায ফশরন, এ 

ধযশনয ফুজ ফযফায় ভুনাপা কভ শরও ভাজ ও শযশফশয ওয এয ইশতফাচক প্রবাফ অশনক দফশ। এ 

কাযশণ এই উশেযাগ দথশক প্রাশপ্তয শযভাণও দফশ। ম্প্রশত কাশরয কণ্ঠশক দেওয়া এক াক্ষাত্কাশয শতশন শফে 

স্বীকৃত এই রযাশিয দেশনয কাশনীয কথা জানান। 

 

‘এ কা অফ যাশশন’ দলাগাশন ২০০৭ ার দথশক ঞ্চগশড়য দতাঁ তুশরয়ায নাভানুাশয শফেফাজাশয ‘দতাঁ তুশরয়া’ 
রযাশিয চা যপ্তাশন শুরু কশয কাশজ অযাি কাশজ টি এশস্টে কম্পাশন। প্রথশভ এই চা মুক্তযাষ্ট্র ও মুক্তযাশজয যপ্তাশন 

শুরু য় এফাং স্থানীয় কতৃব ক্ষ এটিশক অগবাশনক চা শশশফ স্বাকৃশত দেয়। দতাঁ তুশরয়া শে ফাাংরাশেশয প্রথভ চা, 
মা মুক্তযাশজযয যাযর্ ুাযভাশকব শে শফশি য়। দমখাশন যাশন শাং কশযন ফশর কশথত যশয়শে। অনযশেশক 

মুক্তযাশষ্ট্রও উন্নতভাশনয এই চাশয়য ফযাক চাশো যশয়শে, মা শফশেয খযাত অঞ্চরগুশরা দথশক আশ। মুক্তযাশষ্ট্রয 

খুচযা ফাজাশয এফ চা ১৬টি ফযাশগয একটি ইশকা-কযাশনস্টায াত-আে র্রাশয শফশি য়। অনযশেশক 

মুক্তযাশজযয ফাজাশযও নাশভোভী দচইন ুাযশ দতাঁ তুশরয়া াওয়া মায়। মুক্তযাষ্ট্র ও ইউশযাশয ফাজাশয 

পরতায য দতাঁ তুশরয়া চা এখন জাান, ভারশয়শয়া, শনউশজরযাি, কুশয়ত আশযা কশয়কটি দেশয 

আন্তজব াশতক খযাশতম্পন্ন দোকাশন শফশি শে। ভান ও োশভয শেক দথশক দতাঁ তুশরয়াশক শফেখযাত শপ্রশভয়াভ 

রযািগুশরায ভমবাা্ দয়য ফশর জানাশরন আভা-উর-দযাকানা। শতশন ফশরন, ‘আভাশেয চা ইউশযা ও 

মুক্তযাষ্ট্র এফাং জাাশনয ভাননেপ্রাপ্ত। মুক্তযাশষ্ট্রয ীলবস্থানীয় ভযাগাশজন শনউজউইক আভাশেয শনশয় একটি 

প্রশতশফেন প্রকা কশযশে। আগাভীশত অশেশরয়া ও কানার্ায ফাজাশযও যপ্তাশন শফ দতাঁ তুশরয়া চা।’ 

তবাগ অগবাশনক চা উত্ােশনয দেশনয েবন তুশর ধশয কাশজ অযাি কাশজ টিয এই কভবকতব া 
ফশরন,  ‘আভাশেয ভূর েবন শের শযশফ ুযক্ষা এফাং স্থানীয় ভানুশলয জীফন ভান উন্নয়ন। ঞ্চগশড়য 

দতাঁ তুশরয়ায ভশতা ভঙ্গাীশড়ত শল্প কাযখানাশফীন জনশে আভাশেয এই উশেযাশগ ফহু ভানুশলয কভবাংস্থান 

শয়শে। এ জনয আভযা ভফায় িশত দফশে শনই। দখাশন আভাশেয প্রশতিাশনয স্বপ্নদ্র্ষ্টা কাজী াশে আশভশেয 

নাশভ একটি পাউশিন প্রশতিা কযা য়। তবাগ অগবাশনক চা উত্ােশন কাশজ অযাি কাশজ কম্পাশন ৩০০০ 

একয জশভ দকশন, দমখাশন কখশনাই দকাশনা চালাফাে য়শন। আভযা পাউশিশনয েযশেয দকাশনা নগে অথব 
োড়াই গরু ারশন মুক্ত কশয। দই গরুয দগাফয এফাং েধু আভযা শকশন শনই, মা শেশয় যাা্ মায়িশভ গরুয োভ 

দাধ শয় মায়। আভাশেয চা ফাগাশন আভযা দকাশনা যাায়শনক ায শকাংফা দকাশনা ফারাইনাক ফযফায কশয 



না, মা ভানুল ও শযশফশয জনয ক্ষশতকাযক। এ জনয আভযা আভাশেয াশড় শতন াজায েশযয কাে দথশক 

েয় াজাশযয দফশ গরুয দগাফয াংগ্র কশয তা দথশক ততশয কযা তজফ ায চা ফাগাশন ফযফায কশয। এ োড়া 
দাকাভাকড় েভশনয কাশজ আভযা ুশযা ফাগাশন চায রাশখয দফশ শনভ গাে এফাং প্রচুয ফাক গাে রাশগশয়শে, মা 
দাকাভাকড় েভশন ায়ক। তায যও দাকা রাগশর আভযা আভরকী, ফশযা, যীতকী, শনভ ইতযাশেয শনমবাশা 

দাকাভাকড় েভশন ফযফায কশয থাশক। এ ধযশনয শগ্রন শফজশন পর কযশত শগশয় আভযা ফড় ধযশনয চযাশরঞ্জ 

শনশয়শে। তশফ এই ফযফায় ভুনাপা কভ শরও তৃশপ্ত অশনক দফশ। এই উশেযাশগয ভধয শেশয় আভযা একটি 

অফশশরত কশভউশনটিয অাংখয নাযীয ভুশখ াশ দপাোশত দশযশে, এোই ফড় আনশন্দয।’ 

কাশজ অযাি কাশজ চা শকবাশফ তবাগ অগবাশনশকয শনশ্চয়তা শেশে জানশত চাইশর আভা-উর-দযাকানা 
ফশরন, ‘আভযা শফেফাজাশয শনশজশেয তবাগ অগবাশনক প্রভাণ কযশত আশভশযকা, ইউশযা, জাান দথশক 

াটিব শপশকন ফশর্শক আভাশেয ভান যীক্ষায আভন্ত্রণ জানাই। কাশজ অযাি কাশজই শে ফাাংরাশেশয একভাত্র 

চা, মাশক তবাগ অগবাশনক শশশফ দঘালণা কশযশে মুক্তযাশষ্ট্রয কৃশল শফবাগ (ইউএশর্এ), ুই দাাইশে 

দজশনশযর দে াযশবরযান্স (এশজএ) এফাং জাাশনজ অযাশগ্রকারচাযার স্টযািার্ব  (দজএএ)। এফ াংস্থায 

প্রশতশনশধযা আভাশেয অজাশন্ত েীঘব ভয় আভাশেয ফাগাশন এশ যীক্ষা-শনযীক্ষা কশয এক ফেশযয জনয আভাশেয 

অগবাশনক নে দেয়। এক ফেয য আভযা আভাশেয ভান ঠিক যাখশে শক না তা মাচাইশয়য জনয আফায তাশেয 

কাে দথশক নে শনশত য়। এবাশফ এখন মবন্ত আভযা তাশেয তবাগ অগবাশনক নশেয মাফতীয় তব  
পরবাশফ শযারন কশয আশে।’    

ফহুজাশতক কম্পাশনয শঙ্গ াল্লা শেশয় ফাাংরাশেশয একটি স্থানীয় কম্পাশনয শক্ষ শপ্রশভয়াভ রযাি ততশয কযা 
খুফই কঠিন কাজ ফশর জানাশরন দযাকানা। শতশন ফশরন, ‘ফাাংরাশেশয একভাত্র চা কম্পাশন শশশফ আভযাই 

শনজস্ব রযাশি শফেফাজাশয তবাগ অগবাশনক চা যপ্তাশন কশয। াাাশ স্থানীয় ফাজাশয আভযা কাশজ অযাি 

কাশজ রযাশিয প্রথভ শগ্রন টি, ব্ল্যাক টি, তুরশ টি, দজশভন শগ্রন টি, শজনজায টি ফযশতিভী দেবাশযয চা শনশয় 

আশ। এফ চাশয়য দেবায ততশয কযশত শগশয়ও দকাশনা কৃশত্রভ শনমবাা্  ফযফায কশযশন। এ দক্ষশত্র ফাগাশনয 

দবতশযই অগবাশনক িশতশত আো, তুরশ, দজশভন পুর উত্ােন কশয।’ 

স্থানীয় ফাজাশযয শযশধ ফড় ওয়ায কাযশণ কাশজ অযাি কাশজ টি স্থানীয় ফাজাশযও ভশনাশমাগী শে ফশর 

জানাশরন আভা-উর-দযাকানা। শতশন ফশরন, ‘স্থানীয় ফাজাশয ২০ তাাংশয ওয প্রফৃশি শয়শে কাশজ অযাি 

কাশজ টিয। দেজশুড় াত াজায শফিয়শকশে াওয়া মায় আভাশেয চা। দেশ শপ্রশভয়াভ চাশয়য ফাজাশয আভযা 
এখন প্রথভ স্থাশন আশে। মাযা স্বাস্থযশচতন তাযা আভাশেয শগ্রন টিয শনয়শভত দবাক্তা।’ চরশত ফাশজশে চা 
আভোশন শনরুৎাশত কযশত শুল্ক ফাড়াশনা শয়শে। এটি স্থানীয় চা কম্পাশনগুশরায ফাজায ম্প্রাযশণ আশযা 
ায়ক শফ ফশর ভশন কশযন দযাকানা। শতশন ফশরন, ‘আভযা যপ্তাশন কযফ, স্থানীয় ফাজাশযও অফস্থান ক্ত 

কযশত চাই। এ জনয আভযা এখন দজরা মবাা্ দয়ও ণয ফাজাযজাতকযণ ফাড়াশে। এখন উত্ােন ফাড়ায শঙ্গ 

শঙ্গ আভযা আভাশেয শর্শেশফউন দনেওয়াকব  ফাড়াশে; যাশকশজাং, দেবাশয শযফতব ন আনশে। 

দেশ অগবাশনক শণযয ভাননে প্রোনকাযী দকাশনা াংস্থা না থাকায় অগবাশনক চা শনশয়ও দবাক্তাশেয শঙ্গ 

প্রতাযণা কযশে শকেু অাধ ুপ্রশতিান। অগবাশনক ফযফায় বাশরা কম্পাশনগুশরা টিশকশয় যাখশত যকাযশক দ্রুত 

এ শফলশয় েশক্ষ দনওয়ায োশফ জানান শতশন। 

 

 



 
                    ২৮ আগস্ট, ২০১৬ 

বাড়রে চারেে উৎপাদন 

 
 
যাঙ্গশুনয়া উশজরায দকাোরা চা ফাগান ফুশজয ভাশযাশ বশয দগশে। চরভান ফলবা দভৌুশভ গুাঁশড় গুাঁশড় ফৃশষ্টশত চা গাশে নতুন াতা 
গশজশয় উেশত শুরু কযায় চা ফাগাশন চাশোয তুরনায় অশনক দফশ চা াতা াংগ্র কযশত াযা মাশফ ফশর জানান চা ফাগান কতৃব ক্ষ। 

ফতব ভাশন প্রায় ৬ তাশধক কভবচাযী এ ফাগাশন প্রশতশনয়ত কাজ কশয মাশে। দেশয ীলব স্থানীয় এনশজও রযাক চা ফাগানটিয োশয়ত্ব 

গ্রণ কযায য দথশক যকাশয যাজস্ব খাশতও গুরুত্বূণব বূশভকা দযশখ চশরশে। শফগত দভৌুশভ প্রায় ১ দকাটি োকায যাজস্ব প্রোন কশয 

দেশয প্রথভ এই ফাশণশজযক চা ফাগানটি। এোড়াও কণবপুরীয ফাাঁশক ফুজ াাড়শফশষ্টত ফাগাশনয নয়নাশবযাভ দৌন্দমব ও ফতব ভাশন চা 
ফাগাশনয কশচাতাগুশরা ফায েশৃষ্ট কাশড়। জানা মায়, শরটিযা কণবপুরী নেী শেশয় আা-মাওয়ায ভয় দকাোরা চা ফাগাশনয শফস্তীণব 
জায়গা দেশখ চা ফাগান কযায উশেযাগ গ্রণ কশয। ১৮৯৪ াশর এটি প্রশতশিত য়। স্বাধীনতা-যফতী যকায ১৯৭৬ াশর 

ফযশক্তভাশরকানায় শরজ শেশয় চা ফাগানটি দেশড় দেন। এয ভশধয প্লািাব ফাাংরাশে েীঘবশেন ধশয দকাোরা চা ফাগান শযচারনা কযশের। 

শয দরাকাশনয ভুশখ ১৯৯৩ াশর প্লািাব ফাাংরাশে দথশক আশনায়াযা গ্রু চা ফাগানটি শরজ দনন। 

 


