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সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর একটি িনমিয় সলাগান হদিা ' সকউ মপছদন পদে থাকদব না '। সকিদক মনদয়ই সবার িন্য 

সেকসই উন্নয়ন। চা বাগাদনর অমিকাাংশ শ্রমিকই নারী। মশক্ষা, স্বাস্থ্য  ইত্যামে মবষদয় ত্ারা এখদনা  সিাদির মূি িারা সথদক 

অদনক মপমছদয়, এখাদন োমরদযযর হারও অদনক সবমশ। চা শ্রমিকরা মশক্ষা, স্বাস্থ্য, পুমষ্ট, গভভবত্ী নারীর সসবাসহ মবমভন্ন সক্ষদে 

মবদশষকদর সািামিক মনরাপত্তাসহ িায় সবদক্ষদেই মপমছদয় রদয়দছ। এ খাদত্ কি ভরত্ শ্রমিক কি-সবমশ  পদন মত্ন িক্ষ। এ সব 

শ্রমিদকর সবমশর ভাগই নারী শ্রমিক। এসব নারী চা শ্রমিকরা বাংশ পরম্পরায় এ খাদত্ কাি কদর থাদক। 

 চা উৎপােদন বাাংিাদেশ মবদে নবি,িথি ও মিত্ীয় অবস্থ্াদন আদছ চীন এবাং ভারত্। বাাংিাদেদশ মনবমিত্ চা বাগান 

ও টি সেে রদয়দছ ১৬৭ টি, এর িদধ্য মসদিে মবভাদগ রদয়দছ ১২৯ টি। চা বাগান করদত্ সগদি ন্যযনত্ি ২৫ একর িমি িাদগ। সস 

মহদসদব ৪ হািার একদররও সবমশ মনবমিত্ িমিদত্ চা চাষ হদে। ত্দব অমনবমিত্ ক্ষুয পমরসদরর বাগান এর মিগুদেরও সবমশ। 

২০২১ সাদি সেদশ সিাে চা উৎপােন হদয়দছ ৯ সকাটি ৬৫ িাখ সকমি। চা এর অভযন্তরীে ও আন্তিভামত্ক বািাদরর  চামহো মেন 

মেন বৃমি পাদে। সেদশর অভযন্তরীন বািাদর চা এর চামহো িায় ১০ সকাটি সকমি। আিাদের সেমশও উৎপােন সথদক চামহো সম্পূে ভ 

পূরে হয়না, মকছুো ঘােমত্ থাদক, ত্া আিোমনর িাধ্যদি পূরে করদত্ হয়। দুই েশক আদগও বাাংিাদেশ সথদক কি সবমশ  এক 

সকাটি ৩০ িাখ সকমি  চা রপ্তামন হদত্া। আর এখন সসখাদন খুবই সীমিত্ আকাদর ৬ িাখ সথদক ২০ িাখ সকমি রপ্তামন করা হয়। 

কারে আিাদের অভযন্তমরন চামহোর ঘােমত্ রদয়দছ।  ত্াই ২০২৫ সাি নাগাে সরকার চা উৎপােদনর িক্ষযিাো মনি ভারে কদরদছ 

১৪ সকাটি সকমি। এ িক্ষযিাো অিভদন সরকার ইমত্িদধ্য নানারকি পেদক্ষপ গ্রহে কদর ত্া বাস্তবায়ন শুরু কদরদছ। এর িদধ্য 

উত্তরাঞ্চদির চা চামষদের ' কযদিমিয়া সখািা আবাশ স্কুদির ' িাধ্যদি চা আবাে মবষদয় হাদত্ কিদি িমশক্ষে িোন এবাং আধুমনক 

িযুমির সাদথ পমরমচত্করে ও িযুমি সরবরাহ করা হদয়দছ । এর ফদি সিত্দি চা বাগান ও ক্ষুয চা চাষীদের চা উৎপােন ২০২০ 

এর সথদক ২০২১ সাদি ৪১ শত্াাংশ সবমশ হদয়দছ, যা এ খাদত্র িন্য আশাব্যাঞ্জক। সত্তর েশদক িমত্ সহক্টর িমিদত্ ৭৫০ সকমির 

িদত্া চা উৎপােন হদত্া। আধুমনক িযুমি এবাং ববজ্ঞামনক উপাদয় চা উৎপােদনর ফদি এখন িমি সভদে িমত্ একদর কি সবমশ ১ 

হািার ৫ শত্ সথদক ৩ হািার ৫ শত্ সকমি চা উৎপােন হদে। চা চাদষর িন্য সবদচদয় উপদযাগী হদিা িচুর বৃমষ্টপাত্ ও উঁচু িমি। 

সযন িচুর বৃমষ্ট হদিও দ্রুত্ পামন মনষ্কাশন হদয় যায়। 

নদভম্বর সথদক এমিি পয ভন্ত এ ছয় িাস হদিা শুষ্ক সিৌসুি, এসিয় চা এর ফিন ঠিক রাখদত্ খরা সমহষ্ণু চা এর দুইটি 

িাত্ উদ্ভাবন করদছ আিাদের চা গদবষো ইনমেটিউদের ববজ্ঞামনরা। পৃমথবীর সবদচদয় িনমিয় পানীয়গুদিার একটি হদিা চা। চা 

পান সব ভিথি শুরু হয় মিেপূব ভ ২০০ চীদন। পৃমথবীদত্ যত্ িরদনর চা উৎপােন হয় ত্ার সবই বত্মর হয় কযাদিমিয়া মসদনমসস 

সথদক। এই মচর হমরৎ গুল্ম বা সছাে গাছ সথদক পাত্া এবাং এর কুঁমে সাংগ্রহ কদর ত্া চা উৎপােদন ব্যবহার করা হয়। মবমভন্ন িরদনর 

চা এর িদধ্য  উমদ্ভদের িরদনর এবাং উৎপােদনর িমিয়াদত্ মভন্নত্া রদয়দছ। 

আঠাদরা শত্দকর িথিাদি ভ ভারত্বদষ ভর আসাি ও ত্ৎসাংিগ্ন এিাকায় িথি চা চাষ শুরু হয়। এরই িারাবামহকত্ায় 

বাাংিাদেদশর চট্টগ্রাি সিিার কে ভফুিী নেীর ত্ীদর চা আবাদের িন্য ১৮২৮ সাদি িমি বরাদ্দ  সেওয়া হদয়মছি। মকন্তু মবমভন্ন 

কারদে সসখাদন চা চাষ শুরু করা সম্ভব হয় মন। পরবত্ীদত্ ১৮৪০ সাদি চট্টগ্রাি শহদরর বত্ভিান চট্টগ্রাি ক্লাব সাংিগ্ন এিাকায় 

একটি চা বাগান িমত্মষ্টত্ হদয়মছি যা কন্ডদের বাগান নাদি পমরমচত্। ত্ারপর ১৮৫৪ সাদি িত্ান্তদর ১৮৪৭ সাদি বত্ভিান মসদিে 

শহদরর এয়ারদপাে ভ সরাদের কাদছ  িামিনীছো চা বাগান িমত্ষ্টা হয়। মূিত্ িামিনীছো চা-বাগানই বাাংিাদেদশর িথি বামেমিযক 

চা বাগান। সেশ স্বািীদনর পূদব ভ বাাংিাদেদশ মূিত্ দুইটি সিিায় চা বাগান মছদিা। এর একটি মসদিে সিিায়, যা সুরিা ভযামি এবাং 

অপরটি চট্টগ্রাি সিিায় যা হািো ভযামি নাদি পমরমচত্ মছি। 

বাাংিাদেশ মবদের একো বদো চা উৎপােনকারী সেশ। চা মশল্প বাাংিাদেদশর অথ ভননমত্ক উন্নয়দন গুরুত্বপূে ভ ভূমিকা 

রাখদছ। মবদের বদো েশটি চা বাগান আদছ আিাদের সেদশ। চা মশদল্পর সাদথ িমেত্ অদনদকই অথ ভননমত্কভাদব স্বাবিম্বী হদয়দছন 

এবাং হদেন। পাশাপামশ একদশ্রমের েমরয িানুদষর কি ভসাংস্থ্াদনর সুদযাগ সৃমষ্ট হদয়দছ। মকন্তু চা বাগাদনর েমরয শ্রমিকদের বছদরর 

পর বছর ত্াদের িীবনিাদনর কামিত্ উন্নয়ন হদেনা। নারী িিান চা শ্রমিক পমরবাদরর োমরদযযর হার খুব সবমশ।  চা শ্রমিকদের 

িদধ্য বাল্য মববাদহর হার খুব সবমশ। যমেও সরকামর, সবসরকামর এবাং এনমিও চা শ্রমিকদের মবমভন্ন মবষদয় সদচত্ন করদত্ নানা 

রকি কি ভসূমচ বাস্তবায়ন করদছ। এরই ফদি সাম্প্রমত্ক বছরগুদিাদত্ বাল্য মববাদহর হার মকছুো কদিদছ। ত্দব ত্া সকাদনাভাদবই 

যদথষ্ট না। চা বাগাদনর শ্রমিকদের িজুমর অদনক কি। একিন চা শ্রমিক বেমনক ১২০ োকা হাদর িজুমর পান, এর সাদথ সরশন 

পান। বাগাদন সািারেত্ একটি পমরবাদরর দুই মত্নিন আয় কদর। মকছু সীমিত্ মচমকৎসা সুমবিা, মশশুদের িন্য সিখাপোসহ আরও 

মকছু সুদযাগ সুমবিা আদছ। ত্দব বাগান সভদে এবাং স্হায়ী ও অস্থ্ায়ী শ্রমিকদের সুদযাগ সুমবিার িদধ্য পাথ ভকয রদয়দছ। ত্দব 



সরকাদরর মসিান্ত সিাত্াদবক চা বাগাদনর িামিকরা স্হায়ী চা শ্রমিকদের িন্য িমভদেন্ট ফাদন্ডর ব্যবস্থ্া কদরদছ। ৬০ বছর বয়দস 

অবসদর যাওয়ার সিয় ত্ারা একো এককািীন আমথ ভক সুমবিা সপদয় থাদকন এবাং ১৫০-২০০ োকা িদত্া সাপ্তামহক ভাত্া সপদয় 

থাদকন। মযমন অবসদর যান ত্ার শূন্য পদে  পমরবাদরর সেস্যদের চাকমরর ব্যবস্হাও করা হয়। চা শ্রমিকদের কি সবমশ ৬০ শত্াাংশ 

মশশু িাথমিক মশক্ষা গ্রহে কদর। মকন্তু এদক্ষদে সেদশর িায় শত্ভাগ মশশু িাথমিদক ভমত্ভ হয়। চা বাগানগুদিাদত্ ১৭০ টি িাথমিক 

মবদ্যািয় আদছ। এছাোও আদছ এনমিওদের নানা রকি মশক্ষা কি ভসূমচ। সরকামর িাথমিক মবদ্যািদয়র মশক্ষাথীদের িন্য িামসক 

মশক্ষাভাত্া চালু আদছ, মকন্তু এনমিও স্কুিগুদিাদত্ মশক্ষাথীদের িন্য সকান ভাত্ার ব্যবস্হা সনই।  ত্দব চা বাগাদনর েমরয মশশুদের 

মশক্ষার মবষয়টি সরকার গুরুদত্বর সাদথ মবদবচনা কসর ইমত্িদধ্য শত্ভাগ মশশুদক িাথমিক মবদ্যািদয় ভমত্ভ মনমিত্ করদত্ নানা 

রকি পেদক্ষপ গ্রহে কদরদছ। এটি একটি চিিান কায ভিি। চা বাগাদন ১৯৩৯ সাি সথদক িাতৃত্ব আইন চালু আদছ। একিন গভভবত্ী 

নারী ৮ সথদক ১৬ সপ্তাদহর িাতৃত্বকািীন সুমবিা পান। ত্াদের িন্য িমশমক্ষত্ মিেওয়াইভস, নাস ভ ও মচমকৎসক রদয়দছ। ত্দব এ 

সুমবিা শুধু িাএ মনবমিত্ শ্রমিকদের িন্য। চা বাগাদনর অবস্থ্ান িামন্তক অঞ্চদি হওয়ায় এ বাগানগুদিার আদশপাদশর সত্িন সকান 

স্বাস্থ্য সকন্দ্র গদে ওদঠ মন। চা বাগাদন মবশ্রাদির িন্য সকান মবশ্রািাগার সনই, পামনর ব্যবস্হা সনই। দূষদের কারদে সািারেত্ সকান 

ফসদির পাদশ সশৌচাগার থাদক না। এিন্য চা বাগাদনর সথদক সশৌচাগার দূদর রাখা হয়। এদত্ চা বাগাদনর নারী শ্রমিকদের িন্য 

সিস্যা হদয় থাদক। চা মশদল্পর সািমগ্রক উন্নয়দনর িন্য সরকার ২০১৬ সাদি চা মশদল্পর িন্য একটি সরােম্যাপ কদর যা ২০১৭ সাদি 

অনুদিােন পায়। এখাদন চা শ্রমিকদের িীবন িান উন্নয়দন গুরুত্বপূে ভ পেদক্ষদপর উদেখ রদয়দছ। সিািকল্যাে িন্ত্রোিয় সথদক চা 

শ্রমিকদের িীবনিান উন্নয়দন ৫০ হািার চা শ্রমিকদক সরকার িমত্বছর এককািীন পাঁচ হািার োকা িোন কদর থাদক। এছাোও 

সারা সেদশর ন্যায় বয়স্ক ভাত্া, মবিবা ভাত্া,স্বািী মনগৃহীত্া ভাত্া, িমত্বিী, মশক্ষা উপবৃমত্ত ও অনগ্রসর িনদগাষ্ঠী িীবন িান 

উন্নয়ন  ভাত্াসহ সকি সরকামর সুমবিা চা বাগাদনর শ্রমিক পমরবারগুদিা সপদয় থাদক। 

বত্ভিান সরকাদরর মূি িক্ষয হদিা ২০৩০ এর িদধ্য এসমেমি এবাং ২০৪১ এ উন্নত্ বাাংিাদেশ মবমনি ভাদন কায ভকরী 

পেদক্ষপ গ্রহে। এরই িারাবামহকত্ায় ইমত্িদধ্য চা মশদল্পর উন্নয়ন এবাং এর সাদথ যুি মবমভন্ন অাংশীিদনর কল্যাদে চামহোর 

মভমত্তদত্ সেকসই উন্নয়ন কি ভসূমচ বাস্তবায়ন করদছ। মশক্ষা, স্বাস্থ্য, পুমষ্ট, গভভবত্ী নারীদের সসবাসহ চা বাগাদনর েমরয শ্রমিকদের 

িাত্ীয় গে উন্নয়দনর মূি িারায় সাংযুি করার িদক্ষয সরকাদরর সাংমিষ্ট সকি কতৃভপক্ষ সিন্বদয়র িাধ্যদি কাি করদছ। এসকি 

কি ভসূমচর সফি বাস্তবায়দনর িাধ্যদি  আিাদের ভমবষ্যৎ িিন্ম একটি োমরযযমুি সুখী সমৃি সসানার বাাংিাদেদশর নাগমরক হদয় 

বসবাস করদব,এোই িত্যাশা। 

# 
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