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এই মুhেতর্ উtরবে র েগাটা দেশক বাগান পুেরাপুির 
বn। সরকারীভােব বn না হেলও অচল হেয় আেছ 
ডানকানেসর পেনেরািট বাগােনর েবিশর ভাগই।গত 
বছেরর r েথেকই এই বাগানgিলেত েবতন-
েরশন অিনয়িমত হেয় পেড়, এিpল েথেক বnই হেয় 
যায়।িকছুিদেনর মেধয্ই বাগােনর sাভািবক কাজকমর্ও 
বn হেয় যায়।মাঝখােন d’-িতনিট বাগান েজাড়াতািল 
িদেয় িকছুিদন চালােনার েচ া হয়, িকnt আবার িফের 
আেস অচলাবsা। ডানকানেসর মতই অচলাবsা 
চলেছ পাহােড়র অয্ালেকিমs-এর বাগানgিলেতও। 
িকnt ডানকানস েবিশ কের সমs মহেলর নজর কােড় 
এই কারেণই েয, উtরবে র চা-বলেয় এই েসিদনও 
ডানকানস একিট বেনদী েকাmািন িহেসেব পিরিচত 
িছল। বাগােনর সংখয্া, বাগানgিলর আবাদী এলাকা, 
উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদেনর পিরমাণ— সবিদক 
েথেকই ডানকানস িছল pথম সািরেত। িমকেদর 
েদনাপাওনাও তুলনামলূকভােব এেকবাের মn িছল 
না। েসই বাগানgিলেত এরকম একটা অবsা িবেশষ 
কের চােয়র রমরমা বাজাের সিতয্ই অিব াসয্ িছল। 
d’মুেঠা খাবার েজাগার করেত বাcা-বুেড়া সবাই 
যােc নদীেত পাথর ভা েত, অনয্ বাগােন অsায়ী 
িমেকর বা শহের রাজিমিstর েজাগােরর কােজ। েসই 

সব কাজও সবসময় পাওয়া যায় না। খা মর ম এেস 
যাওয়ায় অনয্ বাগােনর কাজও এখন আর েনই। কােজর 
সnােন িভন রােজয্ পািড় িদেc অেনেকই। েসখােনও 
অিনি ত ভিবষয্ত, েবপাtা হেয় েগেছন কতজন। 
পাশাপািশ বাড়েছ sুল-ছুেটর সংখয্া, একই সে  তােদর 
িবপথগামীতার সmাবনাও। নারীপাচার, মানব পাচােরর 
চk সিkয় হেয় উঠেছ kমশই। েকানও সরকারই sীকার 
কের না, বতর্মান সরকারও না— তারা েকবল তােদর 
tাণকােযর্র িফিরিs িদেত বয্s, বn বাগানgিলেত 

জাঁিকেয় বেসেছ অনাহার ও অধর্াহার। সংবাদপেtর 
ভাষায় r হেয়েছ মতৃুয্িমিছল।

এরকম একটা অবsায়, িমকেদর আ  এবং 
দীঘর্কালীন লড়াইেয় পােশ থাকার তািগদ েথেকই একদল 
সমাজকমর্ী ডানকানস-এর বাগানgিলেত গত বছেরর 
অেkাবর-নেভmর মােস একটা সমীkা চালান, পাশাপািশ 
বn ও অচল বাগানgিলেত tাণিশিবর, িচিকৎসা 
িশিবেরর বয্বsা কেরন। ওই সমীkা একিদেক েযমন 
অেনক অজানা pে র উtর সামেন এেন েদয়, অনয্িদেক 
সমসয্ার আরও গভীের যাওয়ার তািগদ অনুভতূ হয়। 

r হয় পড়ােশানা, তেথয্র ভাnার হাতড়ােনা। আমরা 
যা বুঝলাম েসটা অনয্েদর সােথ ভাগ কের েনওয়ার 
এবং তােদর pিতিkয়ায় িনেজেদর সমৃd করার ইেcও 
pবল হেত থােক যার ফলrিতেত এই পুিsকা। এইসব 
ভাবনা ও তােক rপািয়ত করার কাজ r হওয়ার 
িকছুিদেনর মেধয্ই গিঠত হয় চা বাগান সংgাম সিমিত। 
চা িমকেদর লড়াইেয় সমােজর অনয্ানয্ অংেশর 
মানুষেদরও সািমল হওয়ার অবকাশ কের িদেতই এই 
ম  ৈতরী হয়। পুিsকািট pstত করার দািয়t সানেn 
কােঁধ তুেল েনন উtরব  িব িবদয্ালেয়র অথর্নীিত 
িবভােগর অধয্াপক তামস র ন মজুমদার, pকাশনার 
দািয়t েনয় চা বাগান সংgাম সিমিত। পুিsকািট রচনার 
এবং pকাশনার কােজ যারাই েকানও না েকানও ভােব 
আমােদর সাহাযয্ কেরেছন তারা pেতয্েকই আমােদর 
সংgামী সাথী, ফেল ধনয্বাদ জানােনার েকানও p ই 
ওেঠ না। পাঠকেদরও আমরা েসভােবই েপেত চাই। 
ফেল পুিsকািটর রচনাকােল েযমন মেতর আদানpদান, 
তকর্ িবতেকর্র একটা পবর্ েগেছ, এিট পাঠেকর হােত 
েপৗছঁেনার পরও আেরকিট পযর্ােয় েসিট r হেব— 
এটাই আমােদর pতয্াশা। আমােদর আশা, পাঠকেদর 
অেনেকই আগামী িদেন একসােথ রাsায় পা েমলােবন।  
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g ন রাণা, েথnপু লামা, িpয়িশখা রাই, rপম েদব, ধিুনরাজ 
েছtী, কিপল তামাং, অিmকা রাই, অিচnয্ রায়, নেৃপন রায়, 
কৃ  সাহা, pলয় েবাস, অরণয্ মখুাজর্ী, েকৗিশক পাল, অজয় 
খড়কা, অিমর সnুাস, মণৃাল রায়, শমীক চkবতর্ী, অিভিজত 
রায় ও সখুমন েমাkান।

িবিভn ভাষায় অনবুােদর কাজ কেরেছন
সমুন েগাsামী, অিভিজত রায়, তিৃ কা েভৗিমক, গাগর্ী 
বয্ানাজর্ী, স ীতা েখওয়া, rেপশ শমর্া, িpয়িশখা রাই, শমীক 
চkবতর্ী, িটকা ভাই, পিূণর্মা থািম, শীতল সাহশ র, অ িল 
pসাদ, রাজা পুিনয়ািন।

মলূয্

₨ ১০

pকাশক
শমীক চkবতর্ী
যgু সংেযাজক
চা বাগান সংgাম সিমিত (CBSS)
(cbss.tea@gmail.com)



েমসাসর্ ডানকান ইnািsজ িলিমেটড (DIL) হল িজ.িপ. েগােয় া 
েনতৃtাধীন ডানকান-েগােয় া grপ অফ েকাmািনজ-এর অনয্তম 
pধান grপ েকাmািন। ১৯৫৬ সােলর েকাmািন আইন অনুসাের এই 
েকাmািনেক পাবিলক িলিমেটড েকাmািন িহেসেব েঘাষণা করা হয় 
৩০/০৭/১৯৯৩ তািরেখ। এই DIL মূলত চা এবং ইউিরয়া সার-
এর বয্বসায় িনেয়ািজত রেয়েছ। এছাড়া এরা চােলর বয্বসােতও 
যুk। এেদর ইউিরয়া pstিতর ফািটর্লাইজার কমেpkিট উtর pেদেশ 
অবিsত। DIL েবশ ক’িট চা-বাগান এবং pিkয়াকরণ ফয্াkির িনয়ntণ 
কের, সবgিলই পি মবে । মেন রাখেত হেব, ডানকান ইnািsজ 
িল. বা তার পূবর্সুরীরা গত েদড়েশা বছর ধের চােয়র বয্বসায় িনযুk। 
িbিটশ ভারেত চা উৎপাদেনর অপর নাম িছল sিটশ েকাmািন 
ডানকান bাদাসর্ িলিমেটড। এেদর হাত েথেকই চােয়র pয্ােnশনgিল 
বতর্মান হােত এেসেছ।

ডানকান ইnািsজ িল.-র বয্বসায় অশািnর সtূপাত হয় এই শতেকর েগাড়ায়, যখন িবিবধ অথর্ৈনিতক জিটলতার কারেণ 
সংsা তীb আিথর্ক স েটর মেুখামিুখ হয়। আিথর্ক িদক েথেক েকাmািনর অথর্ৈনিতক অবsার kয়েক েনেগিটভ েনট কােরn 
অয্ােসট বা েনেগিটভ েনট ওয়াথর্ িহেসেব েদখেল েবাঝা যায় ধারাবািহক ভােব েকাmািন েলাকসােনর সmখুীনও হিcল, অnত 
তােদর আয়-বয্েয়র িহসাব তাই বলেছ। দীঘর্িদন ধের নগদ পঁুিজর েবহাল অবsা চলায় ২০০৬ সােল rg িশl সংsা (িবেশষ 
সিুবধা) আইন ১৯৮৫ অনযুায়ী েকাmািন BIFR (েবাডর্ ফর ইnািsয়াল এn িফনািnয়াল িরsাকচািরং) এর dারs হয়। 
অনমুান করা েযেত পাের, ইকইুিট েহাlার এবং পাওনাদারেদর (যােদর মেধয্ িবিবধ বািণিজয্ক বয্া  ও বয্িkবগর্ িছেলন) চােপর 
মেুখই েকাmািনেক এই বয্বsা িনেত হেয়িছল। BIFR এর বkবয্ অনযুায়ী েকাmািনর আিথর্ক সমসয্া িতনিট কারেণ হেত 
পাের : ১) ২০০২ সােলর মাচর্ ভারত সরকার কতৃর্ক ইউিরয়ার ওপর ভতুর্িক কিমেয় েদওয়ার ফেল সার কারখানাgিল kমাগত 
েলাকসােনর মেুখ পেড় বn হেয় যায়। ২) ভতুর্িক বাবদ টাকা বn হওয়ায় আর নয্াপথার মলূয্বিৃdর ফেল ইউিরয়া pstিতমলূয্ 
drত হাের বাড়েত থাকায় এবং সার কারখানা জিনত েদনার ফেল েকাmািনর ওয়ািকর্ং কয্ািপটােল pভতূ ঘাটিত আেস। ৩) 
চা-িশেl তখন মnার সময়। বstত, BIFR এর হsেkপ চাওয়ার অথর্ েকাmািনেক কেপর্ােরট ঋণ পনুগর্ঠন pিkয়ার অধীেন 
িনেয় আসা। এর ফেল বয্া  সহ িবিভn ঋণদাতা আিথর্ক pিত ান েথেক সিুবধা পাওয়া সmব। 

৩১ মাচর্ ২০০৭-এ েকাmািনর আেবদন িনেয় একিট নািন হয় এবং BIFR এেক একিট rg িশl pিত ান বেল েঘাষণা 
কের। এই েঘাষণার পর BIFR এস.িব.আই. কয্ািপটাল মােকর্টেক দািয়t েদয় েকাmািনর পনুrjীবেনর সmাবনা খিতেয় 
েদখেত। িরেপােটর্ এিটেক সmবপর বেল বলা হয়। একই সে  এর মাধয্েম ডানকান ইnািsজ িল.-এর পনুrjীবেনর একিট 

ডানকান 
ইnািsজ 

িল. বা তার 
পবূর্সুরীরা গত 

েদড়েশা বছর ধের 
চােয়র বয্বসায় 

িনযুk।
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১৯৭৯ সােল েগােয় া পিরবাের ফাটল ধের। DBL এর মািলকানা আেস েকশরী pসাদ েগােয় ার কিন  পtু িজ.িপ. েগােয় ার 
হােত। একই বছের িতিন হেয় যান েকাmািনর েচয়ারময্ান। এখনও িতিন এই পেদই অিধি ত আেছন। ১৯৭৭ সােল কেয়কিট 
তামাক pstতকারক েকাmািনর মািলকানা gহেণর পর বীরপাড়া িট েকাmািনর নাম আবার পােl হয় ডানকান অয্ােgা ইnািsজ 
িলিমেটড (DAIL)। ১৯৯৩ সােল ডানকান েগােয় া grপ ICI India এর েথেক চাদঁ ছাপ ফািটর্লাইজার এn েকিমকয্ালস িকেন 
সার pstিতর রােজয্ পা রােখ এবং েসটােক DAIL এর অধীেন িনেয় আেস। ওই একই বছের িজ. িপ েগােয় া ডানকানস 
ইnািsজ িলিমেটড (DIL) গেড় েতােলন, DAIL -এর অবলিুp ঘেট এবং চা-বাগান আর চা-ফয্াkিরgিলেক DIL এর অধীেন 
িনেয় আসা হল। পেরর বছর সার pstিতর েকাmািনিট DIL এর অধীেন আেস। এর পর আবার ১৯৯৯ সােল েকয়া ে িডং, কষৃ 
ময্ােনজেমn সািভর্েসস, িফl ইনেভsেমn অয্াn েকায়ানডং ইনেভsেমn এর মেতা ডানকােনর পাচঁিট grপ DIL এ িমেশ 
যায়। মাথায় রাখেত হেব, ১৯৯৯ সাল অবিধ অিধগহৃীত েকাmািনgিলর একিটও চা, সার বা তামাক pstিতর মেতা কিৃষিনভর্র 
ময্ানফুয্াকচািরং িশেlর সে  যkু নয়। এই নতনু েকাmািনgেলা িরেয়ল এেsট বয্বসায়, ফাটকা বাজার, নানারকম লিজিsক 
বয্বসায়, চাল সহ অনয্ানয্ বhিবিচt ে িডং এর সে  যkু।  

ভারতীয় কেপর্ােরট হাউসgিলর বািণজয্ ভাবনা এবং উেdশয্ িবষেয় 
খবু কাছ েথেক েদেখ িবেশষj মহেলর মত, কেপর্ােরট জগেত েগােয় া 
পিরবােরর িবেশষt হল েয তারা kমাnেয় অনয্ েকাmািন িকেন েনওয়ার 
মাধয্েম িনেজেদর বয্বসায় পিরিধর বিৃdর িদেক মলূ grtটা েদয়। 
সmবত েগােয় ারা িব াস কের েয, সাফেলয্র সে  অনয্ানয্ বয্বসা িকেন 
েনওয়া বা অিধgহণ করেলই drতগিতেত বিৃd আেস আর pিতdndীেদর 
হিটেয় েদওয়া যায়। এই অিধgহেণর সংখয্া pচরু আর িবিবধ pকােরর 
ও বhমখুী বয্বসা জেুড় এই রাজt। খবু অl সমেয়র মেধয্ কেপর্ােরট 
তািলকায় অনয্ানয্েদর েপছেন েফেল েগােয় ারা িতন নmের উেঠ 
আেস— এই তথয্ েথেকই িবষয়িট সpমাণ হয়। টাটা ও িবড়লার পেরই 
তারা িনেজেদর জায়গা কের েনয়। মাt ২৫ বছেরর মেধয্ েয গিতেত 
তারা েবেড় ওেঠ, টাটা িবড়লার পেkও তার সােথ পাlা েদওয়া কিঠন 
িছল। যিদও তারা তােদর বয্বসা r কেরেছ েগােয় ােদর অেনক আেগ। 
অথর্াৎ, বািণজয্ জগেত অনয্ েকাmািন িকেন ফেুলেফেঁপ ওঠার অনয্ 
নামই হল েগােয় া। pায় অিবসংবাদী ভােব েগােয় ােদর এসব কমর্কাn 
চািলেয় যাওয়া েদেখ িবেশষjরা pায়ই বেলন েয, বািণজয্ জগেত এরা 
সিতয্ই অিধgহণ-জাdকর। সmবত এই ধরেনর বয্বসািয়ক ছক মাথায় 
েরেখ চলার কারেণই drত িরটােনর্র আশায় DIL এক বয্বসা েথেক 
উপািজর্ত পুঁিজ েঢেলেছ অনয্ বয্বসায়। েকাথা েথেক কীভােব উপাজর্ন 
এল, েকাথাকার টাকা েকাথায় েগল, তােত েকানও িশl ংস হেয় েগল 
িকনা, েদউিলয়া হেয় েগল িকনা— এসব েকানও বয্াপারই নয়।

 েগােয় া 
পিরবােরর  

িবেশষt হল েয 
তারা kমাnেয় 
অনয্ েকাmািন 
িকেন েনওয়ার 

মাধয্েম িনেজেদর 
বয্বসায় পিরিধর 
বিৃdর িদেক মলূ 
grtটা েদয়। 

িsম ৈতির করা হয়, যা এখনও কাযর্করী করার অেপkায়। পনুrjীবন িsেমর অnগর্ত িছল সার িশlিট DIL েথেক আলাদা  
করা এবং চা-িবভাগ েকাmািনর হােতই রাখা। ডানকান-এর চা-বাগান িশl এখনও BIFR এর কােছ rg ইউিনট বেলই pতীত। 
এখােন উেlখ করা দরকার েয BIFR এর পনুrjীবন পয্ােকজও DIL এর rg বাগানgেলার জনয্ েকানও কাযর্করী সমাধান 
িদেত পােরিন। এই পনুrjীবন পয্ােকজ থাকা সেttও েকাmািনর িদক েথেক হাজার হাজার িমক-কমর্চারীর েবতন, মজিুর ও 
অনয্ানয্ িবিধবd সেুযাগসিুবধা বাবদ বেকয়া পাহাড়pমাণ হেয় দািঁড়েয়েছ। এর পাশাপািশ, উেdগজনকভােব বাড়েছ িমকেদর 
অনাহাের মতৃযু্র খবর। এই উেdগজনক পিরিsিতর জনয্ই েকndীয় িশl ও বািণজয্ মntক একটা িবjিp জাির কের কতকgেলা 
ডানকান-অধীনs সাতিট চা বাগান অিধgহেণর পিরচালনভার হােত েনওয়ার জনয্ িট েবাডর্েক িনেদর্শ িদেয়েছ। এই িবjিpেত 
বলা হেয়েছ “চা বাগানgেলা েযভােব পিরচালন করা হেc, েসটা চা িশl এবং জনsাথর্র পেk অতয্n kিতকারক”।

 েগােয়ঙ্কা পিরবােরর বয্বসািয়ক ইিতহাস 

বেল রাখা ভােলা, েগােয় া পিরবার চা-িশেl (এবং অনয্ানয্ েkেtও) পদাপর্ণ কেরিছল সেুদর কারবারীর পিরচয় িনেয়। 
পাশাপািশ তারা গেড় েতােল অিধgহণ, িমেশ যাওয়া এবং িগেল েফলার বয্বসািয়ক ছেকর এক দীঘর্ ইিতহাস। খবু drত তােদর 
বয্াপক বাড়বাড়n ঘেট। চা-িশেlর dদর্শার ঢkািননাদেক সিরেয় েরেখ তাই আমােদর ভােলাভােব বেুঝ িনেত হেব ডানকান 
grেপর rg হেয় পড়ার সিঠক কারণ িঠক কী। তাই DIL এর বয্বসািয়ক ইিতহােসর িদেক একট ুিবsতৃভােব নজর বলুােনা যাক।

১৮৫৯ সােল sিটশ বয্বসায়ী েpেফয়ার ডানকান েpেফয়ার ডানকান এn েকাmািনর পtন কেরন চা-বয্বসােয়র 
জনয্। kমবধর্মান িবেদেশর বাজাের উৎকৃ  চা রpািন করার েkেt েকাmািন সুনাম অজর্ন কেরিছল। িকছুিদেনর মেধয্ই চা-
িশেlর আর এক নাম হেয় দাঁড়ায় ডানকান। ডানকানস ইnািsজ িলিমেটড বলেত েলােক আজও চা-বয্বসােকই েবােঝন। 
চা-বয্বসােয় সাফেলয্র সে  সে  অয্াংেলা-ইিnয়া জুট িমল pিত ার মাধয্েম েকাmািন পাট িশেlও পা রােখ। একইসে , 
বয্বসােয়র পিরিধ বাড়ার পাশাপািশ েকাmািনর নাম বদেল হয় ডানকানস bাদাসর্ িলিমেটড (DBL)। মাথায় রাখেত হেব, 
এই সময় েকাmািনর dিট পৃথক বয্বসা (চা এবং পাট) েদখােশানার জনয্ dিট পৃথক েবাডর্ অফ ডাইেরkর িছল। পরবতর্ীেত,  
চা-বয্বসােয়র সুিবধােথর্ বীরপাড়া িট েকাং নােম পৃথক একিট েকাmািন েখালা হয় DBL এর অধীেন। 
pথমিদেক চা েকাmািনgেলা বয্বসােয়র পয়সা তুলত লnন মািন মােকর্ট েথেক। 
িকnt উিনশ শতেকর েশষিদেক চা-িশেlর pভূত রমরমা r হেল মূলধেনর 
চািহদাও উtেরাtর বৃিd েপেত থােক। এই ফাঁেক pেবশ হয় েদশীয় সুেদর 
কারবারীেদর, যাঁেদর pায় সবাই ধনী মােরায়ািড় েবিনয়া। চা-েকাmািনgেলা 
তাঁেদর েথেকই ঋেণর বhলাংশ েনওয়া r কের। sাধীনতার পের িবেদিশ 
চা-কররা ভারত ছাড়েত r করেলন। িবেদেশ িফের যাওয়া মািলকেদর বদেল 
েদশীয় ঋণদাতা ে িণর pেবশ ঘটল চা-বাগান মািলকানায়। এই ভােবই ১৯৫৯ 
সােল েগােয় া পিরবােরর pাণপrুষ ী েকশব pসাদ েগােয় া DBL এর মািলকানা 
িকেন িনেলন। যার ফেল ওনার হsগত হল অয্াংেলা-ইিnয়া জুট িমল এবং বীরপাড়া 
িট েকাং। এই অিধgহেণর ফেল েগােয় া পিরবােরর ‘ডানকান েগােয় া’ নামও জুটল। 
েকশবpসােদর পূবর্পrুষরা িছেলন ধনী মহাজন এবং েকালকাতায় িহn বয্া  চালােতন। 
অথর্াৎ, এটা পির ার েয, েগােয় ারা িbিটশ জমানােত েকানও সময়ই বািগচা িশl গেড় 
েতালার েkেt েকানও উেদয্াগ gহণ কেরিন, বরং তােদর বয্বসািয়ক কমর্কাn মূলত ঋণ 
েদওয়া আর টাকা খাটােনার মেধয্ িদেয় চটজলিদ মুনাফা অজর্েনর মেধয্ই সীমাবd িছল। 
িশl উেদয্ােগ দkতা অজর্ন বা তদসmnীয় সংsৃিত আয়t করার বয্াপােরও তােদর েকানও 
উৎসাহ িছল না। 

িকেন েনওয়ার 
মাধয্েম িনেজেদর
বয্বসায় পিরিধর 
বিৃddরর িদেক মলূ 
grtটা েদয়।

থেক।

ল 
৯৫৯
লকানা 
ীরপাড়া 
জুটল। 

ালােতন।।।।।
া িশl গেড় ড়ড়ড়ড়
n মূলত ঋণ 
মাবd িছল। 
েদর েকানও
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আিলপুরdয়ার েজলার মাদািরহাট bেক অবিsত মাদািরহাট লয্াn pেজk। উtর িদনাজপুেরর বাগান dিট েথেক উৎপn কাঁচা 
পাতা pেসস করার জনয্ ডানকান বািষর্ক ১৮০০ টন উৎপাদেন সkম একিট কারখানা কেরেছ। গত শতাbীর ’৯০-এর 
দশেক, সাধারণ ভােব তরাই ও ডুয়ােসর্ গড় বািষর্ক কাঁচা পাতা উেtালন যা হত ডানকােনর বাগানgেলােত উৎপাদনশীলতা 
তার অেনকটাই েবিশ িছল। যিদও, এই শতাbীর rর িদেক আিথর্ক সংকট r হেল, বাগানgেলার উৎপাদনশীলতা drত 
েনেম আেস। BIFR েক ডানকান জািনেয়েছ েয, তােদর কমর্ী সংখয্া pায় ১৯,৫০০ এবং িপক িসজেন এর ওপের েবশ িকছু 
অsায়ী কমর্ীও িনেয়াগ করা হয়। উেlখয্ েয, ২০১১-১২ পযর্n েমিরবং চা বাগানও ডানকান েগা ীর হােত িছল। পের এর 
মািলকানা হsাnর ঘেট। ওিদেক, এই সময়কাল পযর্n ডুয়ােসর্র িডমিডমা চা বাগান অনয্ মািলেকর হােত িছল, ২০১১-১২-র 
পর ডানকান grপ ঐ বাগান িকেন েনয়। েযেহত ুআমােদর এখােন পিরসংখয্ানgেলা ২০১১-১২ পযর্n েনওয়া হেয়েছ, তাই 
এখােন ডানকানেসর বাগােনর তািলকায় আমরা েমিরবংেক অnভুর্k কেরিছ, অনয্িদেক িডমিডমা এেত অnভুর্k হয়িন।

আিথর্ক দুনর্ীিত এবং চা বাগানগুিলর দুরবস্থা

আেগই বলা হেয়েছ, DIL এর বাগানgিল rg িহেসেবই BIFR এর 
তািলকাভkু। চা-বলেয়র িমক-কমর্চারী এবং ে ড ইউিনয়নgিলর 
সেnহ েয দীঘর্কালীন আিথর্ক dনর্ীিতর কারেণই এই rgতা। তােদর আশ া 
িছল, েকাmািন চা-বাগানgিল েথেক pাp মনুাফার অথর্ এক বা একািধক 
অনয্ানয্ বয্বসােয় লািগেয়েছ, েযখােন আিথর্ক ভরাডিুব হেয়েছ আর ফল 
ভগুেছন চা-বাগােনর িমক-কমর্চারীরা। ডানকােনর আিথর্ক সমসয্ার 
কারণ সnান করেত িগেয় BIFR এর তদেn এই আশ া সিতয্ বেল 
pমািণত হেয়েছ। তদেn পাওয়া েগেছ েয চা-বয্বসােয় েকাmািনর আিথর্ক 
স ট আসেল কাযর্করী পুিঁজ (ওয়ািকর্ং কয্ািপটাল)-এর অভাবজিনত 
কারেণ হেয়েছ। েকানও েকাmািনর slকালীন আিথর্ক দায়বdতা অথর্াৎ 
িনয়িমত েবতন pদান ইতয্ািদ দািয়t পালেন অkমতা েথেকই এই অভাব 
s  হয়। BIFR s  জািনেয়েছ, ডানকােনর চা-েkেtর স েটর কারণ 
চােয়র সে  সmকর্যkু নয়, বরং kমাগত েলাকসােন চলা সার কারখানার 
কারেণই এই স ট। সার কারখানার সমসয্া েমটােত েকাmািনর pচরু 
অেথর্র pেয়াজন হয়। DIL এর চা বাগানgিলেত কাযর্কর পুিঁজেত বয্াপক 
কাটছাটঁ হয় এই কারেণই। 

pেয়াজনীয় অেথর্র বয্াপক ঘাটিতর ফেল sাভািবক ভােবই চা-িশl সমসয্ায় পেড়। s তই চা-িশেlর ওয়ািকর্ং কয্ািপটােলর 
ঘাটিতর আসল কারণ সমসয্া-জজর্িরত সার িশl, আর েকাmািনর চা-েkt এেkেt অসহায় িশকার। েকউ খবু স তভােবই 
বলেত পােরন, যিদ কতৃর্পk সিতয্ই মেন কের থােকন েয, িশl মnার কবেল পেড়েছ, তাহেল েতা েকাmািনর চা-েktিটেক সার 
িশেlর kিতকর pভাব েথেক বাঁিচেয় রাখাই উিচত িছল। ফেল p  একটা েথেকই যায় েয, চা-বাগানgিলেত সমসয্া িক চা-
বয্বসােয় সামিয়ক পড়িতর কারেণ হেয়েছ, নািক pধানত চা-িশেlর টাকা সার pstিত িশেl সিরেয় তােক বাচঁােনার  েচ ার জনয্ই 

ডানকােনর চা-
েkেtর স েটর 

কারণ চােয়র সে  
সmকর্যুk নয়, 

বরং kমাগত 
েলাকসােন চলা 
সার কারখানার 

কারেণই এই 
স ট।

চা-িশেl এই েকাmািনর কাজকেমর্র ইিতহাসটা এেদর অনয্ানয্ বয্বসােয়র pতারণাপূণর্ নীিতর মেতাই। অিধgহণ আর 
অিধgহেণর পাঁচািল। আেগই বলা হেয়েছ, ১৯৫৯ সােল sিটশ েকাmািনর েথেক বীরপাড়া িট েকাং (BTC) িকেন 
িনেয় েগােয় ারা চা-বয্বসােয় pেবশ কের। এরপর তারা এই রােজয্র চােয়র জগেত এেকর পর এক বাগান িকেন 
িনেত থােক। পরবতর্ী সমেয় েগােয় ােদর িকেন েনওয়া এইরকম বাগানgিল হল হাnাপাড়া, ধুমিসপাড়া, গ ারাম এবং 
বাগরােকাট। বstত, DBL এর মেতা অতয্n লাভদায়ক েকাmািন েগােয় ােদর হােত পুেরাপুির আসার পর েথেকই 
এেদর লkয্ হেয় দাঁড়াল পিরকাঠােমা একই েরেখ যথাসmব লাভ তুেল েনওয়া। ডানকােনর সবক’িট বাগােনর ফয্াkির 
পিরকাঠােমার pাচীন, জরাজীণর্ দশা েথেক এ বয্াপারটা খুব সহেজই উপলিb করা যায়। দীঘর্িদন ধের েসখােন েকানও 
যথাযথ নবীকরেণর pয়াসই না হওয়ােত ফয্াkিরgিল িব spায়। যntপািতgেলার pিতsাপন ও মােনাnয়ন বhিদন ধের 
বn। ফলত, পূেবর্কার ঔপিনেবিশক মািলকরা েযখােন সিঠক অেথর্ চা-িশlপিত, েগােয় ারা েসখােন েকানওমেত চা-
বাগান মািলক িহেসেব নামটা বজায় েরেখেছ বলা যায়। েয েবিনয়ারা চা-বাগান েথেক যথাসmব মুনাফা তুেল েনওয়ােক 
পািখর েচাখ কের বেস আেছ, উৎপাদনশীলতা আর চা িমকেদর জীবন-জীিবকার েপছেন যারা িকছুই খরচ কের না, 
তােদর সে  েগােয় ােদর আসেল েকানও ফারাক েনই। িজ. িপ. েগােয় ার মািলকানাধীন DIL-এর চা বাগানgেলার 
বতর্মান অবsা তার সাkয্ বহন করেছ। এর েথেক সাফ েদখা যায় েয sাধীনতা-পূবর্ যুেগর মতই েগােয় ার DIL আজও 
মুনাফােলাভী মহাজেনর ভূিমকাই পালন কের চেলেছ। তারা দীঘর্িদন ধেরই বাগােনর উnয়েনর জনয্ কাযর্ত েকানও 
পদেkপ েনয়িন।

ডানকােনর চা-সামৰ্ােজয্র একিট সংিক্ষপ্ত িচতৰ্

এই মুহূেতর্ ডানকানস হল পি মবে র চা-িশেlর অনয্তম 
pধান েsকেহাlার। েকাmািনর ওেয়বসাইট ও 
বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ েথেক pাp পিরসংখয্ান 
অনুযায়ী, েকাmািনর িট pয্ােnশন িডিভশেনর 
মািলকানায় পেনেরািট বাগান রেয়েছ। 
উtরবে র তরাই, ডুয়াসর্ আর দািজর্িলং-
এর pায় ৮০০০ েহkর আবাদী জিমেক 

েকnd কের ডানকােনর চা-সাmাজয্। বছের 
pায় ১ েকািট ৪০ লk েকিজ েমড-িট pstত 

করেত সkম এই সাmাজয্। আিলপুরdয়ার 
েজলার মাদািরহাট bেক সাতিট িট এেsট— 

হাnাপাড়া, ধুমিসপাড়া, েগরেগnা, ল াপাড়া, 
তুলসীপাড়া, িডমিডমা, বীরপাড়া; জলপাইgিড়র 

মালবাজার মহকুমায় িতনিট— বাgােকাট, নােগ রী, 
িকলেকাট; দািজর্িলং েজলার তরাইেয় একিট— গ ারাম এবং 

পাহােড় একিট— রংিল-রংিলয়ট; আর িতনিট চা-বাগান হল েkানাল 
বাগান। এর মােন হল, এখােন pথাগত ভােব বীজ বয্বহার কের pয্ােnশন 
হয়িন, চা-গাছgিল েবেড় উঠেছ হাইিbড েkােনর সাহােযয্। েkানাল 
বাগান িতনিটর dিট হল উtর িদনাজপুেরর েচাপড়া bেকর েগায়ালগছ তরাই 
লয্াn pেজk ও ইসলামপুর bেকর পাটােগাড়া তরাই লয্াn pেজk এবং অনয্িট 

িচতৰ্

িট

৮৮ ৯৯



েটিবল ১— ১৯৯৮-৯৯ েথেক ২০১১-১২-র মেধয্ উৎপাদনশীলতা hাস

চা বাগান
উৎপাদন (েকিজ/েহkর) উৎপাদনশীলতায় পিরবতর্ন

১৯৯৮-৯৯ ২০১১-১২ উৎপাদনশীলতা hাস (েমাট) উৎপাদনশীলতা hাস (%)

ডুয়াসর্ ও তরাই
বীরপাড়া ২২৭৫ ১৭৪৭ -৫২৮ ২৩.২১

হাnাপাড়া ২৬৩৮ ১৭০০ -৯৩৮ ৩৫.৫৬

ধুমিসপাড়া ২৮৪৩ ২০১৬ -৮২৭ ২৯.৯০

ল াপাড়া ২৪৩৬ ১৩৫৯ -১০৭৭ ৪৪.২১

তুলিসপাড়া ১৯৬১ ১৩০০ -৬৬১ ৩৩.৭১

েগরেগnা ২৭৮১ ১৬০০ -১১৮১ ৪২.৪৭

িকলকট ২৬৩৬ ১৬৯৭ -৯৩৯ ৩৫.৬২

নােগ রী ২৮১০ ১১৩৫ -১৬৭৫ ৫৯.৬১

বাgােকাট ২৮৮৯ ১৯৬৮ -৯২১ ৩১.৮৮

গ ারাম ৩১৯৬ ২৬২০ -৫৭৬ ১৮.০২

দািজর্িলং 
রংিল-রংিলয়ট ৯৪১ ৮৪০ -১০১ ১০.৭৩

েমিরবং ৬৪০ ৪০৮ -২৩২ ৩৬.২৫

বাগান িপছু গড় উৎপাদন 
(ডুয়াসর্ ও তরাই) ২৬৪৫.৩৪ ১৭৩৮.৬৯ -৯০৬.৬৫ ৩৪.২৭

বাগান িপছু গড় উৎপাদন 
(দািজর্িলং) ৭৫৮.২০ ৫৭৭.৬৪ -১৮০.৫৬ ২৩.৮১

 Source: Duncans’ website and Survey of tea gardens, 2013-14, State Labour Institute, WB

এই েটিবেল ১৯৯৮-৯৯ এবং ২০১৩-১৪ পযর্ায়কােল ডানকােনর বাগানgিলেত উৎপাদেনর ঘাটিত েহkর 
pিত িকেলাgাম চা উৎপাদেনর িহেসেব ও শতাংেশর িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এ েথেক s  েদখা 
যােc বাগানgিলেত অবsান িনরেপk ভােবই উৎপাদেন বয্াপক ঘাটিত এেসেছ। তেব ঘাটিতর পিরমােণ 
িবিভn বাগােনর মেধয্ িকছু তারতময্ আেছ। pায় ৫০% বাগােন উৎপাদন hাস ৩৫% বা তার েবিশ বেল 
েদখা েগেছ। অনয্ ৩৪% বাগােন এই hােসর পিরমাণ ২০% বা তার েবিশ এবং বািক ১৫% এর েkেt এই 
hাস ১০% বা তার েবিশ। তরাই ও ডুয়ােসর্র বাগানgেলােত েমাট উৎপাদনশীলতা ১৯৯৮-৯৯ সােলর 
২৬৪৫.৫ েকিজ/েহkর েথেক কেম ২০১১-১২ েত ১৭৩৮.১৯ েকিজ/েহkের এেস দাঁড়ায়, অথর্াৎ hােসর 
পিরমাণটা েমােটর ওপর pায় ৩৪.২৭%। অপরপেk, দািজর্িলং পাহােড়র বাগানgেলার েkেt এই hাসটা 
একই সময়কােল ৭৫৮.২০ েকিজ/েহkর েথেক ৫৭৭.৬৪ েকিজ/েহkর। অথর্াৎ এেkেt hােসর পিরমাণ 
২৩.৮১%। এখােন লkয্ রাখার েয, তুলসীপাড়া বয্তীত অনয্ সমs ডানকানেসর বাগােন ১৯৯৮-৯৯ েতও 
উৎপাদনশীলতা সংি  এলাকার মানয্ গড় উৎপাদেনর েথেক অেনক েবিশ িছল। অথচ ২০১১-১২ েত 
এেস গ ারাম ও রংিল-রংিলয়ট ছাড়া েকানও সংি  এলাকার মানয্ গড় উৎপাদেন েপৗঁছেত পােরিন। 
আমরা এটাও লkয্ করেত পাির েয, এই ১৯৯৮-৯৯ েথেক ২০১১-১২ সময়পেবর্র মেধয্ বাগানgেলার 
উৎপাদনশীলতার kমা েতও েহরেফর হেয়েছ।  

েসটা হেয়েছ? চা-েkেt কাযর্কর পুিঁজর দীঘর্sায়ী ঘাটিত িতন ধরেণর িবপদ েডেক আেন। এক েতা অযেt, েমরামিতর 
অভােব উৎপাদন পিরকাঠােমার gণগত মান hাস পায়; পাশাপািশ বয্া -ঋণ অনয্ানয্ ঋণ না েমটােনার কারেণ আিথর্ক 
দায়বdতা েবেড়ই চেল, এবং েবতন-মজিুর-অনয্ানয্ সিুবধা বাবদ িমক-কমর্চারীেদর pাপয্ বেকয়ার পিরমাণও বাড়েত 
থােক। েমাdা কথা, িনি তভােবই DIL-এর চা-বাগানgিলর rg হেয় পড়ার েপছেন pধান কারণ সিঠক আিথর্ক 
পিরকlনার অভাব— যা বাগানgিলেক ভয় র kিতর সmখুীন কেরেছ, িবপn কেরেছ িমক-কমর্চারীেদর জীবন। 

এই পিরেpিkেতই BIFR ডানকান েকাmািনেক তােদর ফািটর্লাইজার 
িডিভশনেক আলাদা করার দাওয়াই িদেয়েছ। এর েপছেন তারা যিুk 
িদেয়েছ েয, চা এবং সার pstিত িশl dিট সmণূর্ িভn িশlেkt, এেকর 
সে  অনয্িটর েকানও সmকর্ েনই; এেদর মেধয্ সমnয়কারক েকানও 
pিkয়া চালােনাও সmব নয়। উভয় েkেt বিৃdর জনয্ পথৃক পিরকlনা, 
পdিত এবং লkয্ pেয়াজন। এই যিুkেক িভিt কেরই psাব করা 
হেয়েছ সার কারখানা েথেক চা-বাগানgিলেক পথৃকীকরেণর। যােত 
পথৃক েবাডর্ অব ডাইেরkেরর তttাবধােন সংি  েktgিল যথােযাগয্ 
তদারিক পায়। একিট বয্বসােয়র মnা েযন অনয্ বয্বসােয় pভাব না 
েফেল। বিৃdর হার বাড়ােনার জনয্ DIL এর বয্বসািয়ক েয ছক, যার 
ওপর ভরসা কের তারা এতিদন চলেছ, েসই মেডলিটই এই যিুkর কােছ 
pে র মেুখ পেড়। এর মলূ কথা হল, িভnেমrর একািধক িশlেktেক 
েবমkা একই েবাডর্ অব ডাইেরkেরর অধীেন এেন েফলেল েকাmািনর 
শিkশালী আিথর্ক pিkয়ািটই বাধাpাp হেত পাের। অবশয্ এর ফেল 
ফাn সিরেয় েফলার pিkয়ািট একিট আইিন ৈবধতা পায়। সবেশেষ 
বলা যায় েয িবচkণতার সােথ আিথর্ক কাযর্াবলী চালােনার জনয্ BIFR
এর psাবসমহূেক অতয্n grেtর সােথ িবেবচনা করা উিচত। 

উৎপাদনশীলতার হৰ্াস এবং গয়ংগচ্ছ ময্ােনজেমন্ট

এই শতাbীর েগাড়ার িদক েথেক উপেরাk সমসয্ার ফেল  
উৎপাদনশীলতায় বয্াপক hাস ডানকান এর সবক’িট 

বাগানেক আcn কের। নীেচর েটিবল 
েথেক pিত েহkের উৎপাদেনর 
েkেt বয্াপক পতেনর একটা 
পির ার িচt উেঠ আসেব।

BIFR 
ডানকান 

েকাmািনেক 
ফািটর্লাইজার 

িডিভশনেক 
আলাদা 

করার 
দাওয়াই 
িদেয়েছ

উৎপাদনশীলতার হৰ্াস এবং গয়ং

এই শতাbীর েগাড়ার িদক েথেক উ
উৎপাদনশীলতায় বয্াপক hা

বাগানেেেকক আ
েথেককক pি
েkেেেttttt ব
পপিিিিিরররর ার ি

১০১০ ১১১১



লkয্মাtা (২০০০ েকিজ/েহkর) এর অেনক কম উৎপাদন হল। অবশয্ উৎপাদনশীলতা অেনক েনেম যাওয়া 
সেttও  ডানকানেসর dেটা বাগান, দািজর্িলংেয় পাহােড়র রংিল-রংিলয়ট এবং তরাইেয়র গ ারােম pকতৃ 
উৎপাদন সিnিহত অ েলর গড় উৎপাদেনর েথেক অেনকটাই েবিশ। এই dই অ েলর গড় উৎপাদন যথাkেম 
৫০০ েকিজ/েহkর ও ১৯০০ েকিজ/েহkর ধরা হয়। িকnt দািজর্িলং পাহােড়র েমিরবং চা বাগােনর ২০১১-১২ 
সােলর উৎপাদন আবার গড় উৎপাদেনর েচেয় কম। এ েথেক িসdাn করা যায়, উৎপাদেনর সংকটটা দািজর্িলং 
বা তরাইেয়র বাগােনর তলুনায় ডয়ুােসর্র বাগােন েবিশ। এটা জানা কথা েয, গত dই দশেক এই রােজয্ পরুেনা 
চা বাগানgিলেত চােয়র উৎপাদনশীলতা সাধারণ ভােব কেম এেসেছ। দািজর্িলং এবং তরাইেয়র dিট বাগােনর 
পিরিsিত অেনকটা ভােলা হওয়া সেttও  এই বাগানgিলর মানষুেদর অসহায় পিরণিত েমেন েনওয়া যায় না।

উৎপাদেন ঘাটিতর কারণ

ইদানীংকােল ডানকান সহ উtরবে র পরুেনা বাগানgিলেত সাধারণভােব 
চা-গােছর েবিশ বয়েসর কারেণ উৎপাদেন ঘাটিত েদখা িদেc। গােছর 
বয়স যত বাড়েছ, তার উৎপাদন kমতাও তত কেম আসেছ, যা সামিgক 
উৎপাদেনও pভাব েফলেছ। এর সে  েবিশ বয়েসর গােছর কারেণ চা-
পাতার gণগত মানও ন  হয়। ফলত বাগানgিল এখন উৎপাদেন ঘাটিত 
এবং gণগত মােন ঘাটিত— এই িdমখুী আkমেণর সmখুীন। সাধারণ 
ভােব ৫০ বছেরর েবিশ বয়সী চা-গাছেক বািণিজয্ক ভােব অনৎুপাদক 
ধরা হয়। তাৎপযর্পণূর্ ভােব ডানকােনর সবgিল বাগােনই ৫০ বা তার 
েচেয়ও েবিশ বয়সী চা-গােছর সংখয্া kমাগত বিৃd পােc। মলূত এই 
কারেণই উৎপাদেন pবল ঘাটিত েদখা িদেয়েছ। পূেবর্ািlিখত সmাবয্ 
উৎপাদন ফারাক-এর সমসয্ািটও মলূত এই কারেণই। বলার অেপkা 
রােখ না েয, পরুেনা গাছ তেুল নতনু গাছ লাগােনার pিkয়ািট এই 
বাগানgিলেত pায় হয়িন বলেলই চেল। এখােন উেlখয্, িট েবাডর্ অব 
ইিnয়ার (TBI) ২০০৭ সােলর েsশাল পারপাস িট ফাn (SPTF) 
sীম r হওয়ার সে  সে  উৎপাদন ও gণগত মান বিৃdর জনয্ pিতিট 
বাগােন িনয়মমািফক িরpয্ােnশন করার কথা। এই কােজর জনয্ সংি  
বাগানgিল িবিভn বািণিজয্ক বয্া  েথেক সহজ শেতর্ ঋণ পায় এবং িট 
েবাডর্ েথেক িবেশষ অনদুানও পায়। এত রকম অনকুলূ বয্বsা সেttও 
ডানকানস ময্ােনজেমেnর িদক েথেক এই কাজgেলা যথাযথ গিতেত 
করার বয্াপাের চরম ঔদাসীনয্ িছল। বছের অnত ২% শতাংশ উৎপাদক 
এলাকায় িরpয্ােnশন করার কথা। িকnt সমs সেুযাগ সিুবধা িনেয়ও 
ডানকান ময্ােনজেমn এই কাজেক ভীষণ অবেহলা কেরেছ। পেরর  
েটিবেল এটা আরও s  হেব —

বছের অnত 
২% শতাংশ 

উৎপাদক এলাকায় 
িরpয্ােnশন করার 
কথা। িকnt সমs 

সুেযাগ সুিবধা 
িনেয়ও ডানকান 
ময্ােনজেমn এই 

কাজেক ভীষণ 
অবেহলা কেরেছ।

সম্ভাবয্ উৎপাদন ফারাক 

েকানও বাগােনর সmাবয্ উৎপাদন ফারাক হল েসখােন উৎপাদন কী হওয়া উিচত (এলাকার মানয্ গড় উৎপাদন) 
আর বাsেব যা উৎপাদন হয় তার মেধয্কার বয্বধান। উৎপাদনশীলতার উnিতর জনয্ এিট খবুই grtপণূর্ িবষয় 
িহেসেব পিরগিণত হয়। উপরnt, এ েথেক েবাঝা যায় েয, এই ফারাক কিমেয় আনেল কতটা অিতিরk উৎপাদন 
করা সmব। মাথায় রাখেত হেব, পি মব  সরকােরর েলবার ইনিsিটউট েথেক ২০১১-১২ সােল pকািশত 
চা-বাগান সমীkায় দািজর্িলং পাহাড়, তরাই ও ডয়ুােসর্র মানয্ গড় বািষর্ক উৎপাদনশীলতা েদওয়া আেছ যথাkেম 
৫০০ েকিজ/েহkর, ১৯০০ েকিজ/েহkর এবং ২০০০ েকিজ/েহkর। ডানকােনর বাগানgিলেত ২০১১-১২ এর 
pিত-তলুনায় ১৯৯৮-১৯৯৯ সময়কােল সmাবয্ উৎপাদন ফারােকর অবsাটা নীেচর েটিবেল েদখা েযেত পাের।

 েটিবল ২— ডানকানস-এর চা বাগানgেলায় সmাবয্ উৎপাদন ফারাক

চা বাগান সিnিহত অ েলর গড় 
উৎপাদন (েকিজ/েহkর)

উৎপাদন ফারাক (অ েলর গড় 
উৎপাদেনর %) ১৯৯৮-৯৯

উৎপাদন ফারাক (অ েলর গড় 
উৎপাদেনর %) ২০১৩-১৪

ডুয়াসর্ ও তরাই
বীরপাড়া ২০০০ ১৩.৭৫ -১২.৬৫

হাnাপাড়া ২০০০ ৩১.৯০ -১৫.০০

ধুমিসপাড়া ২০০০ ৪২.১৫ ০০.৮০

ল াপাড়া ২০০০ ২১.৮০ -৩২.০৫

তুলিসপাড়া ২০০০ -১.৯৫ -৩৫.০০

েগরেগnা ২০০০ ৩৯.০৫ -২০.০০

িকলকট ২০০০ ৩১.৮০ -১৫.১৫

নােগ রী ২০০০ ৪০.৫০ -৪৩.২৫

বাgােকাট ২০০০ ৪৪.৪৫ -১.৬০

গ ারাম ১৯০০ ৬৮.২১ ৩৭.৮৯

দািজর্িলং 
রংিল-রংিলয়ট ৫০০ ৮৮.২০ ৬৮.০০

েমিরবং ৫০০ ২৮.০০ -১৮.৪০

Source: Survey of tea gardens, 2013-14, State Labour Institute, WB

ওপেরর েটিবেল ১৯৯৮-৯৯ এর pিত-তলুনায় ২০১১-১২ এর সmাবয্ উৎপাদন ফারাক েদখােনা হেয়েছ। মানয্ 
গড়পরতা উৎপাদেনর িহেসেব দািজর্িলং পাহাড়, তরাই ও ডয়ুােসর্র সমs ডানকানেসর বাগােনর মেধয্ একমাt 
তলুসীপাড়া বাগান ছাড়া ১৯৯৮-৯৯ সােলর উৎপাদন ঘাটিত িছল ধনাtক অবsােন। এর তাৎপযর্ হল, 
ডানকােনর বাগানgিল পি মবে র চা-উৎপাদেনর বিৃdেত grtপণূর্ ভিূমকা িনেয়িছল। এখােন বলা যায়, 
একটা সময় এই সখুয্ািত িছল েয, েগাটা তরাই ও ডয়ুােসর্র িমিলত গড় বািষর্ক উৎপাদেনর তলুনায় ডানকােনর 
বাগােনর বািষর্ক উৎপাদন অেনক েবিশ। ১৯৯৮-৯৯ সময়কােল অেপkাকতৃ উc হােরর ধনাtক উৎপাদন 
ঘাটিত েথেক এই ধারণা আরও সদুঢ়ৃ হয়। অdতুভােব, মাt েদড় দশেকর বয্বধােনই এই খয্ািত ধিুলসাৎ হল। 
উৎপাদেন pবল ঘাটিতর কারেণ, d-একিট বাগান ছাড়া pিতিট বাগানই ভােলারকম ঋণাtক উৎপাদন ঘাটিত 
অজর্ন করল। এক ধমুিসপাড়া বাদ িদেয় ২০১১-১২ েত ডয়ুােসর্ অবিsত ডানকােনর pিতিট বাগােনই গড় বািষর্ক 

১২১২ ১৩১৩



িছল। সুতরাং, ডানকােনর বাগানgিলেত উৎপাদেনর বয্াপক ঘাটিতর অনয্তম pধান কারণ েয আপrিটং, িরpয্ােnশন, 
েসচ, িনকাশী ইতয্ািদর মেতা জrির সহায়ক বয্বsাgিল েনওয়ার গািফলিত, তা খুব s ।

এটা সহেজই েবাঝা যায় েয, চা গােছর উৎপাদনশীলতা কেম যাওয়ার 
pধান কারণ হল েকাmািনর হােত নগদ পুিঁজর সংকট। আর এই সংকট 
ৈতরী হেয়েছ চা িশেlর অিজর্ত অথর্ সার ও অনয্ বয্বসােয় খািটেয় 
েগােয় ােদর sভাবিসd চটজলিদ মনুাফা েলাটার অসাধ ুpয়ােস। েসসব 
বয্বসােয় েলাকসােনর কারেণই বাগােনর উৎপাদেন সমসয্ার সিৃ । চা-
বাগানgিলেক যথাযথ আিথর্ক সহায়তা িদেত পােরিন েকাmািন। অথর্াৎ 
এই বাগান পিরচযর্ায় অবেহলা আর পিরণিতেত উৎপাদেন বয্াপক 
ঘাটিত— এই িবষয়gিলেক ডানকান এর অসাধ ু বয্বসািয়ক নীিতর 
জঘনয্ পিরণাম িহেসেবই েদখেত হেব।  

ডানকােনর সেঙ্গ অনয্ চা েকাম্পািনর তুলনা

DIL এর পk েথেক বারবার বলা হয় েয, তােদর আিথর্ক dগর্িতর 
অনয্তম pধান কারণ হল এই শতাbীর rেত ২০০৮ পযর্n সাত বছর 
যাবৎ চলা চা িশেlর সংকট। মূলতঃ চা-এর দাম এর িনmগািমতাই িছল 
এই সংকেটর কারণ। এেkেt যুিk েতালাই যায় েয, তাহেল টাটা িট 
িল., gডিরক grপ বা জয় ী িট এn ইnািsজ িলিমেটেডর মেতা অনয্ 
pধান চা-উৎপাদক েকাmািনgিলও েতা একই পিরিsিতর সmুখীন 
হেয়েছ। এই বয্াপারিটেক িঠকঠাক বুঝেত এই েকাmািনgিলর আিথর্ক 

অবsাgিলও একটু খিতেয় েদখা দরকার। এর জনয্ ২০০৩-
০৭ সময়কােল সংি  েকাmািনgিলর আয়, িবkয় 

এবং মুনাফার তথয্gিল িবে ষণ কের েদখা হেc।

যিদও মেন রাখেত হেব েয, এখনকার িবে ষণিট sl 
সমেয়র অিভমুখ িবচার কের করা, তবুও তথাকিথত সংকেটর 

সময়পেবর্ এই েকাmািনgিলর লােভর pবণতার বয্াপাের, আিথর্ক 
ভুিমকার বয্াপাের একটা ধারণা এই বয্াখয্া েথেক পাওয়া যােব। অবশয্ 

েকাmািনর েশয়ার েহাlার অথবা েশয়ার িকনেত ইcুক বয্িkবেগর্র 
সে  সংি  িবষয়gিল এই িবে ষণ েথেক সিরেয় রাখা হল। (* 

িচেhর অথর্ হল ১৮ মােসর সময়কােলর জনয্। বািকgিল এক 
বছেরর জনয্।)

৬২%-এর েবিশ 
বাগান এলাকা 
েসচ বয্বsার 

অধীেনই 
আেসিন।
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এই েটিবলিট হল ডানকান-
েগােয় া ময্ােনজেমেnর িদক 
েথেক ২০১১-১২ সাল পযর্n 
উৎপাদন বৃিdর জনয্ েনওয়া 
উেদয্ােগর খিতয়ান।  চা-
বাগােনর উৎপাদেন pভাব 
েফলা মানয্ সূচকgিলর মেধয্ 
খুবই grtপূণর্ িতনিট হল 
আপrিটং, িরpয্ােnশন এবং 
িরজুেভেনশন (যা পাহােড়র 
চা বাগানgিলর জনয্ সবেথেক 
grtপূণর্)। এখােন িতনিট 
সূচকই অতয্n কম মান 
েদখােc, যথাkেম ৪.৭৫%, 
৩.৫৭% এবং ২.৩৩% (েমাট 
বাগান এলাকার সােপেk)। 
SPTF r হেয়িছল ২০০৭ 
সােল, pায় পাঁচ বছর পের এই 
সূচকিট ১০% এর আশপােশ 
থাকা উিচত। চা-গােছর েথেক 
ভােলা উৎপাদন পাবার জনয্ 
এছাড়াও জrির যথাথর্ েসচ 
ও িনকাশী বয্বsা। dেটার 
েকানওিটর েkেtই সংি  
বাগানgিল pতয্াশার ধাের 
কােছ েনই। েটিবল েথেক 
পির ার, ৬২%-এর েবিশ 
বাগান এলাকা েসচ বয্বsার 
অধীেনই আেসিন। pায় ৪২% 
এলাকায় িনকাশী বয্বsা েনই। 
ডানকােনর চা বাগানgিলেত 
সmpিত একিট সমীkা 
চালােনা হয়। েসই সমেয় 
সমীkকেদর কােছ চা িমকরা 
জািনেয়েছন, ২০০০ সাল-
এর পর েথেক বাগানgিলেত 

সােরর বয্বহার 
একরকম বnই 

১৪১৪ ১৫১৫



েটিবল ৪ ও ৫ েথেক পির ার েয, DIL ছাড়া অনয্ েকাmািনgেলা আয় 
ও িবিkেত ২০০৩-০৭ সময়কােল ভােলা বিৃd ঘিটেয়েছ। বিৃdর হার 
অবশয্ সমান নয়। সবেথেক ভােলা অবsা টাটার। তারা িবিk ও আয়, 
উভয় েkেtই বিৃd ঘিটেয়েছ (যথাkেম ৭.৯৬% ও ১০.৯২%)। অনয্ dিট 
েকাmািন, gডিরক এবং জয় ী, তারাও আয় ও িবিkর েkেt যেথ  
সদথর্ক বিৃd লাভ কেরেছ। এই সময়কােল েকবল ডানকান ইnািsজ 
িলিমেটডই িবিk ও আেয়র েkেt ধারাবািহক িনmগিতর ধারক। এই 
েকাmািনর আেয়র সচূক ধনাtক েতা নয়ই, বরং ঋণাtক। িবিkর সচূক 
েনেম এেসেছ pায় শেূনয্র ঘের। েযেহত ুDIL আসেল একিট আমেbলা 
েকাmািন, তার অধীেন বh িবিচt সংsা রেয়েছ, তাই এেদর kিতটা চা-
েkt ছাড়া অনয্ েকানও েkt (েযমন সার) েথেকও হেত পাের। 

িবিkেত বিৃdর কারণ ঘেরায়া বাজাের চািহদা বিৃd এবং েসখােন িবিkর বিৃdর হার বছের pায় ২ েথেক ৩ শতাংশ। অথর্াৎ চা-
েকাmািনgিল ২০০০ এর েগাড়ায় রpািন hাস ভােলাভােবই সামেল িনেত েপেরেছ ঘেরায়া বাজােরর বিৃdর কলয্ােণ (bয্ােnড 
এবং নন-bয্ােnড dেটােতই)। আবার িবিk এবং আেয়র বিৃd েকাmািনgিলর মনুাফাবিৃdেকও িনি তভােবই সিূচত কের। 
ডানকানেক বাদ িদেল িফনািnয়াল েsটেমেnর িবে ষেণর pিতিট সচূকই অনয্ েকাmািনgেলার েkেt ঊ র্গামী। আমরা 

েটিবল ৬, ৭ ও ৮-এ মনুাফার pবণতার সচূক িহেসেব টয্ােkর আেগ মনুাফা (PBT), টয্াk পরবতর্ী মনুাফা 
(PAT) এবং অবচয়, সদু, কর এবং kমেশােধর আেগ মনুাফা (PBDITA-Profits before deprecia-
tion, interest, taxes and amortization) gেলােক িহেসেব িনেয় েদখেত পািc, ২০০৪ েথেক ২০০৭ 
সময়কােল একমাt েয েকাmািনিটর আিথর্ক েsটেমn pিত বছেরই kিত েদখােc, তা হল ডানকান 
ইnািsজ িলিমেটড। বলা ভােলা, িকছ ুেকাmািনর বিৃd মােঝমেধয্ িবেশষ কারেণ েহাচঁট েখেলও 
(েযমন ২০০০ এর েগাড়ায় gডিরক) েখেত পাের। আমােদর মেন রাখেত হেব চা-িশেlর ধমর্ই হল 
ওঠা-পড়ার মধয্ িদেয়। pামাণয্ অথর্ৈনিতক তtt বেল েকানও সময়কােল বয্বসায় িনmগািমতা মােন 

সাধারণ ভােব পরবতর্ী সময়কােল তা ঊ র্গামী হেব। এখােন যা েদখা যােc েসটার মােন হল sl 
সমেয়র জনয্ উৎপাদন, িবিk, মুনাফা ইতয্ািদর িনmগািমতা েকানও সংকটেক pিতফিলত কের না। 
সতুরাং, এখােন সমg িশেlর চkাকার ওঠাপড়ার বয্াপারটা েতমন েকানও dি nার িবষয় নয়। 

এই িবে ষণ েথেক এটা পির ার েয, ডানকােনর আিথর্ক খিতয়ান বািক 
েকাmািনgেলার সে  সাযজুয্পণূর্ নয়। সামিgক মnা বািকেদর ওপর খবু 
একটা pভাব েফেলিন। অথর্াৎ চা-িশেlর তথাকিথত মnা সািবর্ক ভােব 
সমs েকাmািনেক kিতgs কেরেছ বেল ধের েনওয়াটা একটা মs বড় 
ভলু। এরকম ভাবনা েথেক এই sিবেরাধী িসdােn েপৗছঁেত হয় েয, যখন 

সামিgকভােব চা িশl িবপযর্েয়র মেধয্, তখন েবিশরভাগ েকাmািন 
যেথ  ভােলা বয্বসা করেছ! ডানকােনর েলাকসান আর মnােক 
এক কের েদখা িঠক নয়।    

চা-িশেlর 
তথাকিথত 
মnা সমs 

েকাmািনেক 
kিতgs কেরেছ 

বেল ধের 
েনওয়াটা একটা 
মs বড় ভুল।

েটিবল ৬, ৭ ও ৮-এ মনুাফার pবণত
(PAT) এবং অবচয়, সদু, কর এ
tion, interest, taxes and amo
সময়কােল একমাt েয েকাmা
ইnািsজ িলিমেটড। বলা ভা
(েযমন ২০০০ এএএর েগাড়ায় g
ওঠা-পড়ার মধয্ িিিদেদেেেয়। pামাণ

সাধারণ ভােব পরবতততর্ীীী সময়কােল
সমেয়র জনয্ উৎপাদন, িবিk, ম
সতুরাং, এখােন সমg িশেlর চ

এই িবে ষষষষষণ েথ
েকাmmmািনননননননgggেলার
একটাাাা pভাব েফ
সমs েকাmািন
ভভভভলু। এএএএএররররককককমমমমমমম ভভভ

সামিিিিিgggকভভভভভাাাে
যেথ  ভা
এক ককককেেেরররর 

েটিবল ৪— েমাট আেয়র তলুনামলূক িহেসব
েমাট আয় (েকািট টাকায়) ২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ CAGR# (২০০৪-০৭)

টাটা িট িলিমেটড ৮৩৪.৪৬ ৮৫৫.৯৩ ৯৬১.৬১ ১০৯৩.৯ ১২৯৫.৪৭ ১০.৯২%

gডিরক grপ িলিমেটড ১৮৯.৪৯ ১৯৭.৭১ ২১৬.৩১ ২২৭.৮৭ ২৪১.৮২ ৫.১৬%

ডানকানস ইnািsজ িলিমেটড ১০৫৬.২২* ১৩৩.৮৪ ১২৩.৯৪ ১৮৯.৭৪ ১০৭.০৮ -৫.৪২%

জয় ী িট অয্াn ইnািsজ িলিমেটড ১৮৫.০৬ ২০২.২৫ ২৩০.৮২ ২৪১.৭৬ ২৬২.১৫ ৬.৭০%

েটিবল ৫— েমাট িবিkর তলুনামলূক িহেসব
েমাট িবিk (েকািট টাকায়) ২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ CAGR (২০০৪-০৭)

টাটা িট িলিমেটড ৭৪৮.৪৩ ৭৭৭.৫৩ ৮৯৩.২৭ ৯৭১.০১ ১০৫৬.৩৮ ৭.৯৬%
gডিরক grপ িলিমেটড ১৮৪.৭৭ ১৯৩.৯৭ ২১১.২৯ ২২২.৮৩ ২৩৭.৮১ ৫.২৩%
ডানকানস ইnািsজ িলিমেটড ৮৬৮.৯৬* ১০১.৫৩ ১১৭.৪১ ১৬৮.৭৬ ১০২.৭৯ ০.৩১%
জয় ী িট অয্াn ইnািsজ িলিমেটড ১৬৭.১১ ১৮২.৩৮ ২১৬.১৫ ২১৮.৪৪ ২৪৪.৪৫ ৭.৬০%

েটিবল ৬— টয্ােkর আেগ মনুাফা (PBT)-এর তলুনামলূক িহেসব

টয্ােkর আেগ মুনাফা (PBT) ২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭

টাটা িট িলিমেটড ১০০.১ ১২১.১১ ১৬২.০৪ ২৩০.৫২ ৩৪৯.৭৭

gডিরক grপ িলিমেটড -৮.২৮ ৩.৭৪ ৪.৯৩ ৭.৬৪ ১০.৩৯

ডানকানস ইnািsজ িলিমেটড -১০৪.৩৫** -৭৫.৪২ -৮৪.৯৮ -৬৯৪.৬৬ -২০৩.৯২

জয় ী িট অয্াn ইnািsজ িলিমেটড ৮.২২ ৩.২১ ৬.৩৩ ১০.৬৮ ৫.৯২

েটিবল ৭— টয্াk পরবতর্ী মনুাফা (PAT) -এর তলুনামলূক িহেসব
টয্াk পরবতর্ী মুনাফা (PAT) ২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ CAGR (২০০৪-০৭)

টাটা িট িলিমেটড ৭০.৬ ৯১.৫৩ ১২৮.৮১ ১৮৬.৯৩ ৩০৬.৫৭ ৩৫.২৮%
gডিরক grপ িলিমেটড -৮.২৮ ৩.২২ ৩.৭৬ ৫.৫ ৭.৬৬ ২৪.১৯%
ডানকানস ইnািsজ িলিমেটড -১০৪.৩৫* -৭৫.৪২ -৮৪.৯৮ -৭৯৮.৯ -২০৪.১৪ -২৮.২৭%
জয় ী িট অয্াn ইnািsজ িলিমেটড ৮ ৩.১৮ ৬.২৯ ১০.৬৫ ৫.৬৩ ১৫.৩৫%

েটিবল ৮— অবচয়, সদু, কর, kমেশােধর আেগ মনুাফা (PBDITA)-এর তলুনামলূক িহেসব
 অবচয়, সুদ, কর এবং kমেশােধর 

আেগ মুনাফা (PBDITA)
২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ CAGR (২০০৪-০৭)

টাটা িট িলিমেটড ১৫০.৭৫ ১৬১.৩৩ ১৯৮ ২৬৬.৩৮ ৪১৩.৭৫ ২৬.৫%

gডিরক grপ িলিমেটড -০.৬৭ ১১.৫৬ ১৩.৭২ ১৬.১১ ২০.১২ ১৪.৯%

ডানকানস ইnািsজ িলিমেটড ১০০.০৮* -২.৩৭ -২৬.৭ -৬১৮.৯ -১৩৫.৯ -১৭৫.২%

জয় ী িট অয্াn ইnািsজ িলিমেটড ২০ ১৪.৪৪ ১৭.৯১ ২৩.৩৫ ২০.৬৮ ৯.৪%
Source: CMIE Database  [ # CAGR (Compound Annual Growth Rate) : বািষর্ক চkবিৃd হার ]

১৬১৬ ১৭১৭



েটিবল ৯—  ভারেত চােয়র িনলাম মেূলয্র pবণতার খিতয়ান
সাল মূলয্ (েকিজ/টাকা) বৃিdর সূচক

১৯৯৮ ৬৯.৫০ ১০০.০০

১৯৯৯ ৬৫.৫৫ ৯৪.৩১

২০০০ ৬১.৭১ ৮৮.৭৯

২০০১ ৬১.৬৬ ৮৮.৭১

২০০২ ৫৫.৯৬ ৮০.৫১

২০০৩ ৫৬.২৭ ৮০.৯৬

২০০৪ ৬৪.৫৪ ৯২.৮৬

২০০৫ ৫৮.০৫ ৮৩.৫২

২০০৬ ৬৬.০১ ৯৪.৯৭

২০০৭ ৬৭.৪০ ৯৬.৪৬

২০০৮ ৮৬.৯৯ ১২৫.১৬
২০০৯ ১০৫.৫৫ ১৫১.৯৪
২০১০ ১০৩.৫৫ ১৪৮.৯৯

Source: Statistical report of Tea Board of India 

েয সময়কালটা েনওয়া হেয়েছ, তার মেধয্ িনলােমর দােম 
একটু-আধটু িনmমুখী pবণতা আেছ। যিদও সামিgক 

িহেসেব এই দরটা ওঠানামাই কেরেছ। ১৯৯৮ 
সােল েয দােম েপৗঁেছ িছল, েসই দােম আবার 

েপৗঁছেত মাt কেয়ক বছরই েলেগেছ। যিদ 
িনলাম মুলয্েক উৎপাদকেদর সরবরাহ 
মুলয্ িহসােব ধরা হয়, তাহেল িনলাম 
মূলয্ ওঠানামার জনয্ উৎপাদন এবং 
িবিkর ওপর তার িবrপ pভাব 
পড়ার কথা। িকnt মজার বয্াপার 
হল, এই দাম পেড় যাওয়ার ফেল না 
েতা উৎপাদেনর পিরমাণ কেমেছ, না 
েদেশর বাজাের িবিkর পিরমাণ কেমেছ। 
িট-েবােডর্র তথয্ অনুযায়ী, চা-িশেlর এই 

সংকেটর সমেয়ও উৎপাদন ও িবিk— dই-ই 
ধারাবািহকভােব েবেড়েছ। অথর্াৎ িনলােম কী দাম 

উঠেলা, তার ওপর এ d’েটার েকােনাটাই িনভর্র কের না। 
তাছাড়া, এটা মেন করারও যেথ  কারণ রেয়েছ েয, িনলােমর 

দাম েথেক আসেল মূলয্ পিরিsিত কী েসটা েবাঝার উপায় েনই। 
এ িবষেয় িবsািরতভােব আেলাচনা করা হল।
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Trend in Auction Prices of Tea in India

Price  (Kg/Rs.) Index of Growth

চা-িশেল্প ‘মন্দা’ বাস্তবতা ও তথয্
২০০০ সাল েথেক r কের ২০০৮ এর েগাড়া পযর্n ভারেতর চা িশl ‘ভয়াবহ সংকেট’ িছল বেল 
একটা কথা বলা হয়। এই সংকেটর পিরিsিতর জনয্ দায়ী করা হেয় থােক িনmগামী চা এর দাম, েদশী 
এবং িবেদশী বাজাের চা এর পড়n চািহদা, িমকেদর েপছেন খরচ ও অনয্ানয্ খরচ েবেড় যাওয়ার 

ফেল উৎপাদন বয্য় বৃিd এবং নয়া বাগান ও বটিলফ ফয্াkির সmিলত অসংগিঠত েkt েথেক িবপলু 
পিরমাণ চােয়র েযাগান ইতয্ািদেক। এই কথাgেলা DIL সmিকর্ত BIFR এর দিলেলও বলা 
হেয়েছ। বলা হেয়েছ েয, এই সমসয্াgেলার মেুখ পেড় ওই সমেয় ভারেতর চা িশlেক গভীর 

স েটর মেধয্ কাটােত হেয়েছ। তাই এর সােথ জিড়েয় থাকা সবাইেক, মায় িমকেদরও এই 
সংকেটর েবাঝা বহন করেত হেব। এই পিরেpিkেত খিতেয় েদখা দরকার সংকেটর srপ এবং 

এবং েসই স েটর জনয্ সিতয্ই কতটা সমসয্ার মেুখামিুখ হেত হেয়িছল ভারেতর চা িশlেক।

চােয়র দাম েকান িদেক?

rেতই একটা কথা বেল েনওয়া দরকার েয, ভারেতর চা িশেl চােয়র 
িবkয়মলূয্ সংkাn pবণতা েবাঝার জনয্, িবিভn চা িনলাম েকেnd pাp 
দামেকই িহেসেবর মেধয্ েনওয়া হয়। িনলাম েকেnd pাp দামেক সরবরাহ 
মলূয্ বা উৎপাদেকর মলূয্ বলা েযেত পাের। মলূয্ pবণতা িবে ষেনর 
এই পdিত যিদও চািহদা মলূয্ বা gাহক মলূয্েক গণয্ কের না, অথর্াৎ 
খচুেরা বাজাের চােয়র দােমর েকানও িহেসব এই গণনার মেধয্ আেস 
না। এটা সmবত এই কারেন েয িট েবাডর্ বা ওই জাতীয় েকানও সংsা 

েথেক এ বয্াপাের েকানও সসুংহত তথয্ পাওয়া যায় 
না। এটা ভারেতর চােয়র মলূয্ pবণতা িবে ষেনর 
েkেt একটা বড় সীমাবdতা। আেরকটা সীমাবdতা 
হল বাগান েথেক সরাসির কত িবিk (ex-garden 
sales) হয়, তার িহেসবও িঠকমত পাওয়া যায় না। 
অথচ এই িবিkর পিরমাণও এখনও েমাট িবিkর 
িনিরেখ েনহাত কম নয়। এই সব সীমাবdতার 
কারেণ আমরা মলূয্ pবণতােক একেপেশ ভােব 
েদখেত বাধয্ হই।

আর এর ফেল, ভারেতর চা িশেlর মনুাফা িনেয় গেবষণার েkেt েকানও গেবষেকর কােছ এgেলা বড় বাধা হেয় দাড়ঁায়। 
এই trিটপণূর্ িহসাবেকই হািতয়ার বািনেয় লাভ-kিতর অ  েদিখেয় চা িশেlর মািলকরা েবতন িনধর্ারেণর সময় কত রকম 
টালবাহানা করেত থােক। এই েটিবলিট ভারেতর িনলামেকnd gেলােত গড়পরতা চা এর িনলােম ওঠা মেূলয্র িহসাব।
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সংgহ করেত হয় অকশন মােকর্ট বা িনলােমর বাজার েথেকই। তাই িনলাম দর যত কিমেয় রাখেত পারেব তত েবিশই েbিnং, 
পয্ােকিজং এবং খচুেরা বাজাের িবপণেন অংশgহণকারী েকাmািন লাভ ঘের তলুেত পারেব। েসই েলােভই  এমনিক িনলােমর 
সময়ও িনেজেদর মেধয্ েগাপন আতঁাত, বা একেচিটয়া েজাট (কােটর্ল) গঠেনর মেতা অসৎ উপায় অবলmন কের তারা েচ া 
চািলেয় যায় যােত দাম উপের উঠেত না পাের। বাsেব এই ধরেণর অসাধ ুকাজ িদনিদন েবেড়ই চেলেছ, এবং এটা িনলাম 
পdিতেক অেনকাংেশই dবর্ল কের িদেয়েছ। অথচ pিতেযািগতামলূক বাজাের চােয়র েবচােকনার বয্বsার মেধয্ েথেক চােয়র 
যথাযথ দাম িনধর্ারেণর জনয্ই েতা িনলাম বয্বsা।বড় বড় েকাmািনgেলার নীিত  কারবােরর একটা pমাণ পাওয়া যায় 
আইএলও-র িরেপােটর্, েযখােন েদখােনা হেয়েছ, খুচেরা বাজাের বড় বড় চা বয্বসায়ীরা িনলােম দাম পেড় যাওয়া ও খচুেরা 
বাজাের চােয়র দাম বিৃdর েথেক কীভােব েথেক লাভবান হেc। এর িdতীয় pমাণ িট েবাডর্ পিরচািলত সমীkা। এই সমীkায় 
উdািটত হেয়েছ কীভােব বড় বড় বhজািতক েকাmািনgেলা এবং অনয্ানয্ বড় বড় কারবারীরা তােদর pভাবেক অনয্ায়ভােব 
কােজ লািগেয় চােয়র উিচত মলূয্ িনrপেন বাধা সিৃ  করেছ। এই সমীkায় আেরা pমািণত হেয়েছ েয দালাল ও েkতােদর sাথর্ 
মাইল যাওয়া, একইসােথ েkতােদর িনেজেদর মেধয্ েবাঝাপড়ার ঘটনা sc িনলােমর মাধয্েম চােয়র উিচত মলূয্ িনধর্ারেণর 
বয্বsােক খবুই kিতgs করেছ। তাই িনলােমর দর েথেক আভয্nরীণ বাজাের সিতয্সতয্ই চােয়র মলূয্ পিরিsিত কী েস বয্াপাের 
pায় িকছইু েবাঝা যায় না। 

িনলােম দােমর ওঠাপড়ােক বয্াখয্া করেত িগেয় েকউ েকউ েকিনয়া, ীল ার ইতয্ািদ েদশ েথেক kমবধর্মান পিরমােণ চা 
আমদািনেক দায়ী করার েচ া কের। এটা অsীকার করা যায় না েয, ওই আমদািনর পিরমাণ ১৯৯২-৯৩ সাল েথেক ২০০৩-০৪ 
সােল ১৩.৭ লk েকিজ েথেক েবেড় ১৫০ লk েকিজেত েপৗেঁছেছ। িকnt এসেttও এখনও ভারেত চােয়র েমাট চািহদার মাt 
২.৪ শতাংশ। তাই কম দােম আমদািন েকােনাভােবই চা িশেlর সংকেটর কারণ হেত পাের না।

এবয্াপাের সবেশেষ েয কথাটা বলা দরকার, চা-িশেlর চkবৎ চিরtেক 
(cyclic nature) মাথায় রাখেল এটা েবাঝা উিচত েয িকছ ু সমেয়র 
জনয্ চােয়র দােমর িনmগ্ামী pবণতাটা েমােটই েকানও অsাভািবক 
বয্াপার নয়। কেয়ক বছর ভােলা অবsা চলার পর কেয়ক বছেরর জনয্ 
িকছটুা খারাপ অবsা আেস, পিরিsিত আবার উেlা েমাড় েনয়, সিুদন 
িফের আেস, েবশ ভােলারকেমর লাভ অিজর্ত হেত থােক। যিদ কখনও 
অিতিরk েযাগােনর পিরিsিত আেস এবং তার ফেল দাম পেড়ও যায় 
েতা আবার েযাগােন ঘাটিত েদখা েদয়, ফলত অsাভািবক রকম েবিশ 
দাম পাওয়া যায়। এই ধরেণর ঘটনা অনয্ানয্ বািগচা িশেlও অতয্n 
sাভািবক বয্াপার। তাই সামিgক িবচাের চা িশl লাভজনক িকনা তা 
েবাঝার েkেt এই চkবৎ িনmগািমতােক খবু েবিশ একটা grt েদওয়া 
উিচত নয়। শতাbী pাচীন এই িশl সামিয়ক আঘাতেক সহেজই সামেল 
েনওয়ার kমতা রােখ। তব ু বারবার কের এই িনেয় অযথা অেনক 
িচৎকার-েচচঁােমিচ হেবই, িবেশষ কের এটা তারাই করেব যারা চােয়র 
সমg মলূয্-শৃ ল (value chain)-এর ওপর একেচিটয়া িনয়ntণ কােয়ম 
কের আেছ। 

চা িশl 
লাভজনক 
িকনা তা 

েবাঝার েkেt 
এই চkবৎ 

িনmগািমতােক 
খুব েবিশ একটা 

grt েদওয়া 
উিচত নয়।

এটাও মেন রাখা উিচত েয, বতর্মােন িনলাম বয্বsায় চােয়র pাথিমক িবপণেনর একমাt উপায় নয়। িবকl উপায়টা 
হেc সরাসির কারখানা েথেক বা বাগান েথেক িবিk (এk-ফয্াkির বা এk-গােডর্ন েসল)। আিথর্ক উদারীকরেণর 
আনকুেূলয্ নbইেয়র দশক েথেক িনলাম বয্বsা চােয়র েkেt কাযর্ত pাথিমক িবপণেনর একটা অবিশ  উপায় 
িহেসেব িটেক আেছ মাt। িনলােমর মাধয্েম িনিদর্  পিরমাণ চা িবিk করেতই হেব— এখন আর েসরকম বাধয্বাধকতা 
এেকবােরই েনই। এরকম অিভেযাগও আেছ েয, যতটুক ুচা িনলােমর মাধয্েম িবিk হয় তার েবিশর ভাগই অতয্n 
িনmমােনর চা, েযটা সরাসির িবিk হওয়ার েযাগয্ নয়। কী পিরমাণ চা কী দােম সরাসির বাগান েথেক িবিk হেc তা 
pকােশয্ আনার দায় িট েবােডর্রও েনই, েকনােবচার কারবারেদরও েনই। তােত কের এটা েবাঝা কিঠন নয় েয িনলােম 
ওঠা দােমর েথেক সরাসির িবিkেত পাওয়া দাম এতটাই েবিশ েয, মািলকেদর sােথর্ েসটা েগাপন রাখাই ে য়। তা 
না হেল এটা েকনই বা েগাপন রাখা হয়? এমিনেত বতর্মান িনয়ম অনযুায়ী, সরাসির িবিkর িহেসব মািলকেদর 
িদক েথেক িনলাম েকেnd জমা করার কথা। িকnt এই েলনেদনেক কেঠারভােব িনয়ntণ করার মেতা pািত ািনক 
পিরকাঠােমা তথা উপযুk নজরদািরর েকানও বয্বsা না থাকার ফেল কখনই ওই িনয়মেক িঠকমেতা েমেন চলা 
হয় না। ফেল েদখা যায়, িট েবাডর্ পযর্n এk-গােডর্ন েসেলর পিরমাণ ও দাম সংkাn তেথয্র বয্াপাের পেুরাপিুর 
ওয়ািকবহাল নয়। এরকম একটা অবsায় সিতয্সিতয্ই চােয়র দাম কী যােc েসটা েবাঝার জনয্ িনলােম ওঠা দােমর 
িভিtেত এk-গােডর্ন েসল েথেক পাওয়া দামেক অনমুান করাটা এেকবােরই যিুkযkু হেব না। যিদও িনলােম ওঠা 
কম দামেক হািতয়ার বািনেয় মািলকরা কম মজিুর েদওয়ার এবং ি  েবিনিফটও েকেট েনওয়ার েচ া কের থােক। 

চােয়র দােমর pকৃিত লkয্ করেত িগেয় আেরকটা খবুই েকৗতহূেলাdীপক বয্াপার নজের আেস। েসটা হল— 
কখনও কখনও িনলােমর দােম সামানয্ িনmগামী pবণতা েদখা েগেলও খচুর বাজাের চােয়র দাম িকnt লাগাতারভােব 
েবেড়ই চেলেছ। এমনিক েসই তথাকিথত সংকেটর িদনgেলােতও, যখন িনলােম গেড় ৫০ টাকা pিত েকিজর 
মেতা দাম পাওয়া যােc, তখন খচুর বাজাের gাহকেদর চা িকনেত হেc ১২০ টাকা বা তারও েবিশ দােম। 
তারপর েথেক িনলাম আর খচুর বাজােরর মেধয্ চােয়র দােমর এই বয্বধান আর কেমিন। বরং এই dইেয়র মেধয্ 
kমবধর্মান বয্বধান একটা sায়ী বয্াপার হেয় দািঁড়েয়েছ। এটা অেনেকরই অনমুান েয, kমবধর্মানভােব িবপণন 
pিkয়ার আগাম সংযিুkকরণ (Forward Market Integration) অথর্াৎ মলূয্ শৃ লার িবিভn পযর্ােয় (Different 
point of value chain) একই কারবারীর উপিsিতর একটা grtপণূর্ ফলাফল িনলােমর দােমর ওপর বতর্ায়। 

এই সংযিুkকরেণর pিkয়া  kমশঃ গিতেবগ অজর্ন করার ফেল িনলােম চােয়র দােম 
কারচিুপ করার সেুযাগও আেগর েচেয় েবেড় েগেছ। এখন েবশ কেয়কিট 

চা-উৎপাদক েকাmািন মলূ শৃ ল (ভয্াল-ুেচন)-এর সবর্t, অথর্াৎ 
বাগান চালােনা ও ময্ানফুয্াকচািরং, িনলাম ও সরাসির িবিk 

েথেক r কের অনয্ানয্ মািলকেদর েথেক kয়, েbিnং, 
পয্ােকিজং এবং েদেশর খচুর বাজাের িবপণন ও 

িবেদেশ রpািন— এই েগাটা pিkয়ায় অংশgহণ 
করেছ। ডানকানস, হয্ািরসন 
মালয়ালম িলিমেটড, gডিরক 
grপ, জয় ী িট এবং এভােরিড 

ইnািsজ (ইিnয়া) এই ধরেণর কেয়কিট 
েকাmািন। েযেহত ুেদেশর বাজােরর একটা বড় 
অংেশ মলূত সাধারণ মােনর তথা অেপkাকতৃ 
‘সsা’ িসিটিস চােয়র পয্ােকেটরই চািহদা, তাই 

েbিnং ও পয্ােকিজং-এর জনয্ pেয়াজনীয় চা 

এই সংযিুkকরেণর pিkয়া  kমশঃ গিতেবগ অজন ক
কারচিুপ করার সেুযাগও আেগর েচেয় েব

চা-উৎপাদক েকাmািন মলূ শৃ ল
বাগান চালােনা ও ময্ানফুয্াক

েথেক r কের অনয্ানয্
পয্ােকিজং এবং েদে

িবেদেশ রpািন— 
ক
ম
gr

ইnািsজ (ই
েকাmািন। েয
অংেশ মলূত স
‘সsা’ িসিটিস 

েbিnং ও পয্ােক

২০২০ ২১২১



রপ্তািনর িহেসব
েটিবল ১১— ভারত েথেক চােয়র রpািন

সাল পিরমাণ 
(িমিলয়ন েকিজ)

মূলয্ 
(হাজার টাকায়)

১৯৮০ ২২৪.৭৮ ৪৩২৫৪৬১

১৯৮৫ ২১৪.৯৩৭ ৭০৩৫৯০৪

১৯৯০ ২১০.০২৪ ১১১৩৩৫১০

১৯৯৫ ১৬৭.৯৯৬ ১২০৮০১৫৬

১৯৯৮ ২১০.৩৩৮ ২৩০৯৪৩৬০

১৯৯৯ ১৯১.৭১৯ ১৯৬৫৮৬৮৪

২০০০ ২০৬.৮১৬ ১৮৯৮৬১১৯

২০০১ ১৮২.৫৮৮ ১৬৮২১১১৫

২০০২ ২০১.০০২ ১৭৫৩৮৯৮

২০০৩ ১৭৩.৬৮৪ ১৫৯০২১২৮

২০০৪ ১৯৭.৬৬৮ ১৮৪১১৪১৬

২০০৫ ১৯৯.০৫ ১৮৩০৯৭৮৬

২০০৬ ২১৮.৭৩৪ ২০০৬৫২৬০

২০০৭ ১৭৮.৭৫৪ ১৮১০১০৯৫

২০০৮ ২০৩.১১৭ ২৩৯২৯১৩৬

Source: Statistical report of Tea Board of India

েটিবল ১১ েথেক s  েদখা যায় েয, ভারেতর চা রpািনর পিরমাণ ১৯৯৮ সােলর ২১০৩.৩৮ লk েকিজ েথেক কেম ২০০৪ 
সােল তা ১৯৭৬.৬৮ লk েকিজেত দাড়ঁায়। েসই চােয়র মেূলয্র পিরমাণও এই সময়পেবর্ কেম যায়। ওিদেক চা রpািনেত 
আnজর্ািতক বাজাের ভারতবেষর্র েশয়ার ১৯৯২ সােলর ১৭.২০% েথেক ২০০৪ সােল অেনকটা কেম দাড়ঁায় ১২%। িকnt 
ভালভােব পযর্েবkণ করেল েদখা যােব েয চা রpািনর েkেt এই সে াচন েকানভােব চা িশেlর মnার কারণেক pিতফিলত 
কের না। উেlখ করা ভাল েয েকানও েদশই েদশীয় বাজাের েজাগান এবং চািহদার ভারসাময্ ন  কের এবং মলুয্ বিৃd কের 
িনিদর্  dবয্ িবেদেশ রpািন করেত পাের না। িকnt চা িশেl মnার সময় রpািনর েkেt এই সমসয্াই হেয়িছল। চািহদা ও 
েযাগােনর মেধয্কার এই সাম সয্হীন গরিমেলর কারেণ েকndীয় সরকার চােয়র আিথর্ক নীিতর বয্াপাের িকছ ুপিরবতর্ন আনেত 
বাধয্ হয়। এই নীিত পিরবতর্েনর মলূ লkয্ িছল চােয়র রpািন িনয়ntণ কের েদেশর আভয্nরীণ বাজাের েযাগােনর পিরমাণ ও 
ধারাবািহকতা বিৃd সিুনি ত করা। এই সরকারী পদেkপgেলার মেধয্ িছল রpািনর জনয্ pেদয় ইনেসনিটভ pতয্াহার করা, 
এবং সমs রকম চােয়র অপর রpািন l চািপেয় েদওয়া। তার ওপের আবার সরকার এক ধাপ এিগেয় একটা ঊ র্সীমাও 
েবঁেধ িদল েয ২০০-২১৫ িমিলয়ন েকিজ চােয়র েবিশ রpািন করা যােব না (Tea Board, Tea Statistics, ১৯৭৭-৭৮)। ওিদেক 
িট েবাডর্ অফ ইিnয়া এবং ভারেত চা-মািলকেদর সবেচেয় বড় সংগঠন ইিnয়ান িট অয্ােসািসেয়শন িমিলতভােব এক সমীkা 
কের ২০০৬ সােল, তার িরেপােটর্ এটা sীকার কের েয, েদেশর আভয্nরীণ বাজাের চািহদা বিৃdর জনয্ রpািনর লkয্মাtা কিমেয় 
আনেত হেয়েছ। েখয়াল করার েয এই সমীkাটা করা হেয়িছল চা িশেlর তথাকিথত সংকেটর সমেয়! ১৯৯৮-২০০৪ সােলর 
মধয্বতর্ী সমেয় উৎপািদত চােয়র ৮০% েদশীয় বাজােরর চািহদা েমটােত চেল যাওয়ায় চা রpািনর েশয়াের স নােম। এই 
সময় েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদা drত বিৃd পায়। আেগই বলা হেয়েছ েয িবগত দশেক েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদার হার 
চা উৎপাদেনর হােরর তলুনায় drত বিৃd পায়— বািষর্ক ১৫০ লk িকেলাgাম েথেক ২০০ লk িকেলাgাম হাের। আভয্nরীণ 
বাজাের চােয়র চািহদা বিৃd এবং েসই তলুনায় কম পিরমাণ চা উৎপাদন, চা রpািনর েkেt িবপযর্য় েডেক আেন। যিদও অনয্ানয্ 

মূলয্ (হাজার টাকায়)
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পিরমাণ (িমিলয়ন েকিজ)

েদশীয় বাজাের চািহদা 
েদশীয় বাজাের চািহদার িনিরেখ চা িশেlর এই মnা বয্াখয্া করা যেথ  কিঠন। িনেচর েটিবলিট চা উৎপাদন ও ভারেতর 
আভয্nরীণ বাজাের চা এর চািহদার পিরসংখয্ান বণর্না করেছ। 

েটিবল ১০—ভারেত চােয়র উৎপাদন ও চািহদা

সালসাল
উৎপাদনউৎপাদন
(িমিলয়ন (িমিলয়ন 
েকিজ)েকিজ)

বৃিdর সূচকবৃিdর সূচক
েদেশর আভয্nরীণ েদেশর আভয্nরীণ 

বাজাের চািহদা বাজাের চািহদা 
(িমিলয়ন েকিজ)(িমিলয়ন েকিজ)

বৃিdর সূচকবৃিdর সূচক গড় মাথািপছু চািহদাগড় মাথািপছ ুচািহদা
(gাম/মাথািপছু)(gাম/মাথািপছ)ু

১৯৭৫ ৪৮৭.১৩৭ ১০০.০০ ২২১ ১০০.০০ ৪০৩

১৯৮০ ৫৬৯.১৭২ ১১৬.৮৪ ৩২০ ১৪৪.৭৯ ৫২৭

১৯৮৫ ৬৫৬.১৬২ ১৩৪.৭০ ৪৫২ ২০৪.৫২ ৫৭৪

১৯৯০ ৭২০.৩৩৮ ১৪৭.৮৭ ৫১১ ২৩১.২২ ৬০০

১৯৯১ ৭৫৪.২০০ ১৫৪.৮২ ৫২৪ ২৩৭.১০ ৬০০

১৯৯২ ৭৩২.৩০০ ১৫০.৩৩ ৫৪০ ২৪৪.৩৪ ৬০৬

১৯৯৫ ৭৫৬.০১৬ ১৫৫.২০ ৫৮৫ ২৯৪.৭০ ৬১৫

১৯৯৮ ৮৭৪.১০৮ ১৭৯.৪৪ ৬১৫ ২৭৮.২৮ ৬৩৩

১৯৯৯ ৮২৫.৯৩৫ ১৬৯.৫৫ ৬৩৩ ২৮৬.৪২ ৬৪২

২০০০ ৮৪৬.৯২২ ১৭৩.৮৬ ৬৫৩ ২৯৫.৪৭ ৬৫২

২০০১ ৮৫৩.৯২৩ ১৭৫.২৯ ৬৭৩ ৩০৪.৫২ ৬৫৪

২০০২ ৮২৬.১৬৫ ১৬৯.৬০ ৬৯৩ ৩১৩.৫৭ ৬৬৩

২০০৩ ৮৫৭.০৫৫ ১৭৫.৯৪ ৭১৪ ৩২৩.০৭ ৬৭২

২০০৪ ৮৯২.৯৭০ ১৮৩.৩১ ৭৩৫ ৩৩২.৫৭ ৬৮১

২০০৫ ৯৪৫.৯৭০ ১৯৪.১৯ ৭৫৭ ৩৪২.৫৩ ৬৯১

২০০৬ ৯৮১.৮০০ ২০১.৫৪ ৭৭১ ৩৪৮.৮৬ ৬৯৩

২০০৭ ৯৮৬.৪৩০ ২০২.৫০ ৭৮৬ ৩৫৫.৬৭ ৬৯৬

২০০৮ ৯৮০.৮০০ ২০১.৩৪ ৮০২ ৩৬২.৮৯ ৭০১

Source: Statistical report of Tea Board of India 

ওপেরর েটিবলিট েথেক s  হেয় যায় েয, ১৯৯৮-২০০৪ সােলর মেধয্ েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদার বিৃdর হার চােয়র 
উৎপাদেনর বিৃdর হােরর েথেক েবিশ িছল। েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদার বিৃdর হার এবং চােয়র উৎপাদন বিৃdর হার িছল 
যথাkেম ৩% এবং ১.৫%। এই ফারাকটা িনতাnই েবিশ। এর েথেক িসdােn আসা হয় েয চা উৎপাদেনর হার যিদ pচুর 
পিরমােন বিৃd না করা হয় তাহেল েদশীয় বাজােরর চািহদা েমটােনার পর রpািন করার জনয্ চা অবিশ  থাকেব না। এর 
সােথ এও অনেুময় িছল েয এইভােব েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদা বিৃd েপেত থাকেল ভিবষয্েত ভারতবষর্েক বাইেরর চা 
উৎপাদনকারী েদশgেলা েথেক চা আমদািন করেত হেত পাের এবং তা করেত বয্থর্ হেল েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদা ও চা 
সরবরােহর মধয্বতর্ী ভারসাময্ িবি ত হেব। িবগত দশেক চােয়র চািহদা বািষর্ক ১৫০ েথেক ২০০ লk িকেলাgাম বৃিd েপেয়েছ। 
িকnt চােয়র উৎপাদন এই চািহদার সােথ পাlা িদেয় বিৃd পাইিন।  ১৯৯০-৯২ সােল েদশীয় বাজাের চােয়র গড় চািহদা ৫১৮০ 
লk িকেলাgাম েথেক বিৃd েপেয় ৭১৪০ লk িকেলাgাম হেয়িছল। এই সময় চােয়র গড় উৎপাদনও ৭২৬০ লk িকেলাgাম 
েথেক বিৃd েপেয় ৮৭০০ লk িকেলাgাম হয়। সাmpিতক মােকর্ট এনািলিসস িরেপাটর্ েদখােc েয, নামী েকাmািনর খচুেরা 
চােয়র চািহদা বছের ৫% হাের েবেড় যােc। 

উৎপাদন বৃিdর সূচকউৎপাদন বৃিdর সূচক
েদেশর আভয্nরীণ বাজাের েদেশর আভয্nরীণ বাজাের 
চািহদা বৃিdর সূচকচািহদা বৃিdর সূচক
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শৰ্িমকেদর উৎপাদনক্ষমতা হৰ্ােসর েকানও পৰ্মাণ েদখা যােচ্ছ না 

pথমতঃ, চা উৎপাদেনর বািষর্ক চkবিৃd হার (Compond Annual Growth Rate-CAGR) ১৯৫০ েথেক ২০০৬ পযর্n 
সময়কােল ২.২৪%, িকnt একই সমেয় চা-বািগচা েkেtর আয়তেনর CAGR ১.০৩% এবং িমক িনযিুkর েkেt ঐ হার 
মাt ০.৫০%। ফলত s তই েদখা যােc, চা-বািগচা েkেtর আয়তন বিৃd এবং িমক িনযিুkর বিৃd, উভয়ই েমাট চােয়র 
উৎপাদন বিৃdর তলুনায় কম। চা-েkেtর মেতা একিট মিনিবড় িশlেkt, েযখােন চা-পাতা েতালা েথেক r কের চা-গাছ 
রkণােবkণ ইতয্কার িবষেয় েতমন েকানও কািরগির কৎৃেকৗশেলর pেবশ ঘেটিন, েমিশেনর কাজকমর্ যা-িকছ ুতা ওই ফয্াkিরর 
েভতের সীমাবd। এমতাবsায় িমক িনযিুk ও চা বািগচা েkেtর বিৃdর তলুনায় উৎপাদেন বিৃd েবিশ হেল তা কখনই 

িমকেদর উৎপাদনkমতায় hােসর েকানও ইি ত েদয় না। 

পkাnের বলা যায় েয, িমকেদর উৎপাদন kমতার বিৃd না ঘটেল 
চােয়র উৎপাদেন েয বিৃd হেয়েছ, েসটাও সmব িছল না। েকননা এর 
পাশাপািশ বয়সজিনত কারেণ চা-গােছর উৎপাদনশীলতার hােসর 
িবষয়িট (পের িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ) মাথায় রাখেল এই 
উৎপাদন বিৃd িমকেদর সামিgক উৎপাদনkমতা বিৃdেকই pমাণ কের। 
সিতয্ কথা বলেত িক, িমকেদর উc উৎপাদন kমতাই শতাbী pাচীন 
এই িশlেক চা গােছর বয়সজিনত উৎপাদন ঘাটিতর আঘাতেক সামেল 
িনেয় kমাগত উৎপাদন বািড়েয় বািঁচেয় েরেখেছ ও মনুাফা েজাগােc। 

সংগিঠত েক্ষেতৰ্র মেধয্ সবর্িনম্ন মজুির

িdতীয়ত, েকউ অsীকার করেত পারেবন না, জটু িমল, েটkটাইল 
িশl, কয়লা িকংবা তামা খিনর মেতা সংগিঠত েktgিলর তলুনায় 
চা- িমকেদর মজিুর সবেথেক কম। নয্াশনাল অয্াডভাইসির কাউিnল 
(নয্াক) এর সাmpিতক িরেপােটর্ও এই কথা আেছ এবং তা মntীসভা 
sেরও েপৗেঁছেছ। উপরnt কিৃষ, পাথরভাঙা, িসিকউিরিট সািভর্স, 
িনমর্াণ িশl ইতয্ািদ অসংগিঠত েkেtর িমকেদর তলুনায়ও চা-িশেlর 

িমকেদর মজিুর কম। পি মবে  অনয্ানয্ pধান েktgিলেত (পাট, 
কটন-েটkটাইল এবং কািরগির িশl) েবতন/মজিুরর সে  চা-িশেlর 
মজিুরর একটা তলুনা কের আমরা েদখেত পাির। এ েথেক িচtটা আরও 
একট ুপির ার হেব। মেন রাখেত হেব, এই সকল িশlেkেtই মজিুর 
িনধর্ািরত হয় িtপািkক মচিুkর মাধয্েম। pথেম চা-িশেlর মজিুরর 
িহেসবটা েদেখ েনওয়া যাক। এই িহেসবটা কেরেছ পি মবে র বহৃtম 
pয্াnাসর্’ অয্ােসািসেয়শন ITA। 

কিৃষ, পাথরভাঙা, 
িসিকউিরিট সািভর্স, 

িনমর্াণ িশl 
ইতয্ািদ অসংগিঠত 
েkেtর িমকেদর 

তুলনায়ও চা-
িশেlর িমকেদর 

মজুির কম

চা-বািগচা েkেtর 
আয়তন বিৃd এবং 

িমক িনযুিkর 
বিৃd, উভয়ই েমাট 
চােয়র উৎপাদন 

বিৃdর তুলনায় কম

িরেপাটর্ অনযুায়ী রpািনর েkেt এই িবপযর্েয়র জনয্ আভয্nরীণ বাজাের চােয়র চািহদা বিৃd ছাড়াও অনানয্ িবষয়ও যেথ  
দায়ী েযমন— অনয্ানয্ েদশ েথেক সsায় চা আমদািন, রpািনর েkেt pিতেযািগতায় িপিছেয় পড়া, রpািন েথেক কম দাম 
পাওয়া পাওয়া ইতয্ািদ। যিদও েদশীয় বাজাের চােয়র চািহদা সংkাn কারেণর তলুনায় এgেলা খবু কম grtপণূর্। এর মেধয্ 
কেয়কটা িবষেয়র েতমন pভাব েনই (েযমন, নগনয্ পিরমাণ সsার আমদািন), কেয়কটার pভাব পিরবতর্নশীল (েযমন, একক 
pিত রpািনর দাম কম পাওয়া), আর বািক িবষয়gেলা আগামী সমেয় চা রpািনর সmাবনােক কিমেয় িদেয় চা উৎপাদনেক 
pভািবত করেব, বলাই বাhলয্। আভয্nরীণ বাজাের চািহদা বিৃd এবং রpািন hােসর মেধয্ অবশয্ই একটা কাযর্-কারণ সmকর্ 
আেছ। সুতরাং, এটা s  েয ভারেতর আভয্nরীণ বাজাের চােয়র িবশাল চািহদাই হল এখন ভারেতর চা িশেlর চািলকাশিk।

শৰ্ম উৎপাদনশীলতার পতন এবং শৰ্িমক বাবদ বয্য় পৰ্সেঙ্গ

বhিদন ধের, িবেশষত আমােদর েদেশ িব ায়ন ও উদারীকরণ নীিত 
চালরু পর েথেক, েয িনিদর্  িবষয়িট আমােদর চা বাগান মািলকরা িব াস 
করােত চাইেছ, েসিট হল— মজিুর ও অনয্ানয্ সেুযাগসিুবধা বাবদ 
খরচ অতয্n েবিশ হওয়ায় ভারেত চােয়র উৎপাদন বয্য় খবুই েবিশ 
যা ভারতীয় চা িশlেক েদেশর এবং িবেদেশর বাজাের pিতেযািগতায় 
িপিছেয় িদেc। তােদর িহসাব অনুযায়ী উৎপাদন খােতর েমাট খরেচর 
৫৫% িমকেদর মজিুরেতই চেল যায়। পাশাপািশ, মািলকরা এটাও 
বেল েয, বতর্মান নগদ মজিুর ও অনয্ানয্ সেুযাগসিুবধা বাবদ িমকরা 
যা পায়, তা তােদর উৎপাদনশীলতার েথেক অেনক েবিশ এবং তার 
ফেল উৎপাদন খরচ েবেড় যােc। 

মািলকেদর সংগঠেনর পk েথেক নানা সমেয় সরকােরর কােছ েপশ করা sারকিলিপgেলােত, েযমন ITA, UPASI ইতয্ািদেত 
মািলকেদর এই ‘dি nা’gেলা pিতফিলত হেয়েছ। একই কথা চা িশl িবষয়ক নানা সরকারী িরেপােটর্ও উিlিখত হেয়েছ। Re-
port of the Task Force on Plantation Sector, ২০০৬, the ৬৫th Report of the Public Accounts Committee on ‘Role 
of Tea Board in Tea Development in India’, ২০১২-১৩, the ১০২nd Report on Performance of Plantation Sec-
tor— Tea and Coffee Industry of the Parliamentary Committee on Commerce, ২০১২.  ইতয্ািদেত এর উেlখ আেছ। 
মািলকরা ধ ুএকথা বলেছন না েয, িমকরা তােদর উৎপাদনশীলতার তলুনায় েবিশ পােcন, তারা এও বলেছন েয, িমকেদর 
মজিুর বিৃd উেl উৎপাদনশীলতা কিমেয় িদেয়েছ। উc মজিুর, িমক কলয্াণ বাবদ খরচ বিৃd, এবং িমক উৎপাদনশীলতা 
hাস— মািলকেদর কথা অনযুায়ী এই িতেন িমেল উৎপাদন খরচ বািড়েয় িদেয়েছ এবং চা িশেlর ভিবষয্তেক pে র সামেন দাড়ঁ 
কিরেয় িদেয়েছ। এই পিরেpিkেত 
উৎপাদন বয্য় ও িমকেদর 
উৎপাদনশীলতা িনেয়  মািলকেদর 
যিুkর পkুানপুkু কাটােছড়ঁা করা 
দরকার। তেবই তােদর বkেবয্র 
মেধয্ সতয্তা কত েসটা s  হেব। 
আসনু, েসই িবষেয় pেবশ কির।

উc মজুির, 
নানা সুেযাগ-

সুিবধা ও 
উৎপাদন hাস—
 মািলকেদর মেত 
এই িতেন িমেল 
উৎপাদন খরচ 

বািড়েয় িদেয়েছ!
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েটিবল ১৩— মজিুরর তলুনা : অনয্ানয্ সংগিঠত িশেlর অদk িমক বনাম চা িমক (২০০৭)

িশেlর নাম মজুির (টাকায়) েকানও িশেlর মজুিরর তুলনায় 
চা িমেকর মজুির কত শতাংশ

চটকল ২১০.৪৬ ৪৫.৫৯
কটন-েটkটাইল ১৬৬.১২ ৫৭.৭৬
ইি িনয়ািরং ২০৬.৮২ ৪৬.৩৯
চা বাগান ৯৫.৯৫ ১০০.০০
কয়লা খিন ৬০৭.০০ ১৫.৮১
সমs িশl ১৬৭.০৭ ৫৭.৪৩

Source: Labour in West Bengal, 2006-07, and Indian Labour Year Book, 2011-12

উপেরর েটিবল েথেক এটা পির ার েয, এমনিক ‘ি  েবিনিফট’gেলােক 
অথর্মেূলয্ িহেসব কের েসই অথর্ েযাগ কেরও পি মবে  বািগচা েkেtর 

িমকেদর মজিুর অনয্ানয্ সংগিঠত িশl েkেtর িমকেদর মজিুরর 
েথেক অেনক কম। এবং এই তথয্ পির ার েদিখেয় েদয় েয চা িশেlর 
মািলকরা এ িবষেয় েয দািব কেরন তা সৈবর্ব িমথয্া। চা িশেlর মজিুরেক 
যিদ অনয্ানয্ িশlেkt েযমন চট, কটন-েটkটাইল, বা ইি িনয়ািরং-এর 
েবতেনর সােথ তলুনা করা হয়, তাহেল শতাংেশর িহেসেব আমরা পােবা 
েয চা িশেlর মজিুর উিlিখত িশlgেলার তলুনায় ২০০৭ সােল িছল 
যথাkেম ৪৫.৫৯%, ৫৭.৭৬%, এবং ৪৬.৩৯%। 

কয়লা খিনর তুলনায় চা িশেl মজুির ১৫.৮১%, যা কয়লা খিন িমেকর 
মজুিরর pায় এক-ষ াংশ। চা িমকেদর মজুিরর েkেt এই ৈবষেময্র 
িচtিট আসাম সহ উtর-পূবর্ ভারেতর অনয্ানয্ চা উৎপাদক রাজয্gিলেতও 
একইরকম। এই তথয্িট তাই পির ারভােব েদখায় েয একটা উc মুনাফা 
pদায়ী িশl হওয়া সেttও, চা িমকেদর মজুির এখােন আেলািচত অনয্ 
িতনিট িশেlর তুলনায় অsাভািবকভােব কম। চা িমকেদর মজুির অনয্ানয্ 
সংগিঠত েkেtর িশlgেলার তুলনায় গড় িহেসেব ৪৯.৯১%।

চা িমকেদর pাপয্ অনয্ানয্ সুেযাগসুিবধা বা ‘ি  েবিনিফট’-এর 
সমতুলয্ অথর্ নগদ িহেসেব যিদ আজেকর িনধর্ািরত মজুির ১২২.৫০ টাকার 
সােথ েযাগ করা হয় তাহেলও এই নগদ পিরমাণ েকানরকেম েটেনটুেন ২০০ 
টাকা পযর্n উঠেত পাের। এখানকার বাগানgেলােত ি  েবিনিফটgেলা 
সরবরাহ করার বয্াপাের েয ভয়ানক অবয্বsা চলেছ েসকথা না হয় এখন 
েছেড়ই িদলাম। ২০১৫ সােল িবিভn সংগিঠত িশlেkেt েয েবতন চালু 
রেয়েছ তার একটা তুলনামূলক খিতয়ান এখােন েদওয়া হল। 

চা িমকেদর 
মজুির অনয্ানয্ 

সংগিঠত েkেtর 
িশlgেলার 

তুলনায় গড় 
িহেসেব 

৪৯.৯১%

েটিবল ১২—  মজুির ও অনয্ানয্ সুিবধা (ি  েবিনিফট) [ ১লা েম, ২০০৭-এ টাকার িহেসেব ]
 ডুয়াসর্ তরাই দািজর্িলং
েবিসক মজুির ৫৩.৯০ ৫৩.৯০ ৫৩.৯০

    নন-sয্াটুয্টির ি  েবিনিফট ২৩.২৫ ২২.৯৯ ২৫.০২

    িপ.এল. sয্াটুয্টির ি  েবিনিফট ১৮.২৮ ১৮.৩০ ১৮.৩০

েমাট ি  েবিনিফট ৪১.৫৩ ৪১.২৯ ৪৩.৩২

েমাট মজুির ৯৫.৪৩ ৯৫.১৯ ৯৭.২২
Source: ITA, 2007

ওপেরর েটিবেল চা-িশেlর অনয্ানয্ pেদয় সুিবধাgিলেক (ি  েবিনিফটস) অথর্মূেলয্ িহেসব কের েমাট মজুিরর িহেসব 
েদখােনা হেয়েছ। ২০০৭ সােল ডুয়াসর্, তরাই এবং দািজর্িলং এলাকায় নন-sয্াটুয্টির ও িপ.এল. sয্াটুয্টির — এই d’ধরেনর 
ি  েবিনিফটস এর েমাট অথর্মূলয্ িহেসব করা হেয়েছ যথাkেম ৪১.৫৩ টা., ৪১.২৯ টা. এবং ৪৩.৩২ টা.। এই সমেয় 
িতনিট এলাকােতই আিথর্ক মজুির িছল ৫৩.৯০ টা.। েযাগ কের সবর্েমাট িহেসবটা দাঁড়ায় যথাkেম ৯৫.৪৩ টা., ৯৫.১৯ টা. 
এবং ৯৭.২২ টা. (ডুয়াসর্, তরাই এবং দািজর্িলং-এর বাগােনর জনয্)। 

ি  েবিনিফটস যিদও চা- িমেকর েমাট pাপয্ মজুিরর একিট অংশ, 
িকnt এটা সিঠকভােব পিরমাপ করার মত যেথ  pামাণয্ তথয্ ও 
মাপকািঠ এই মুhেতর্ আমােদর হােত েনই। কারণ এই ‘সুিবধাgিল’র 
সবকিট িমকরা হয় পান না, বা েপেলও তা সমান হাের পান না। চা-
বাগােনর মশিkর একটা বড় অংশ এখন অsায়ী বা কয্াজুয়াল অথবা 
িঠকা িমক িদেয়ই পূরণ করা হয়। এই ‘সুিবধা’gিলর সবিকছু তাঁেদর 
জনয্ pেযাজয্ নয়। বh বাগােন এখন ি  েবিনিফটgিলর অিst খুঁেজ 
পাওয়াই মুশিকল। এই েkেt বেকয়া পিরমাণ এত েয, 

িমকেদর মেন তা sায়ী েkােভর স ার কেরেছ।

বলা ভােলা, ITA কমন-sয্াটযু্টির ি  েবিনিফট- 
এর েয িহেসব কেরেছ, তােত pিভেডn ফাn, 
েবানাস, gয্াচইুিটর মেতা িবষয়gিল অnভুর্k। 
এসেবর অথর্মলূয্ িগেয় দাড়ঁায় ১৯.৯৩ টাকায়। যা েযাগ 
করেল েমাট টাকাটা ৯৫.৯৫ টাকা েথেক ১১৫.৮৮ 
টাকােত েপৗছঁেব। যিদও উপেরর েটিবেল এgেলা ধরা 
হয়িন, কারণ অনয্ানয্ সংগিঠত েkেtও মজিুরর বাইের 
সাধারণভােব এই সিুবধাgেলা েদওয়া হেয় থােক।

নীেচর েটিবেল পি মবে র চারিট pধান 
সংগিঠত েkেtর িশেlর আনিsলড ওয়াকর্ার বা 
অদk িমকেদর  মজুিরর তুলনা করা হল।

নয়। বh বাগােন এখন ি  েবিনিফটgিলর অিst খুেজ
িকল। এই েkেt বেকয়া পিরমাণ এত েয,
ন তা sায়ী েkােভর স ার কেরেছ।

া 
ের 

চা-বাগােনর  একটা 
বড় অংশ এখন 
অsায়ী িমক। 

এই ‘সুিবধা’gিলর 
সব তােঁদর জনয্ 
pেযাজয্ নয়।

২৬২৬ ২৭২৭



েকন মজুিরেত এত ফারাক ? 

অনয্ানয্ িশেlর সােথ চা-িশেlর মজিুরর এতটা ফারাক েকন, েকান েকান ফয্াkর এই ফারােকর জনয্ দায়ী, েসটা খুেঁজ েদখাটা 
খবুই জrির। িবsািরত বয্াখয্ায় যাওয়ার আেগ pথেমই েয কথাটা উেlখ করা দরকার, চা-িশেlর মজিুর সংkাn এ যাবৎ 
সmািদত িtবািষর্ক চিুkgিলেত মজিুর, ‘ডাবিল পািত’র দাম (ELP), মহাঘর্ভাতার নয্ায়স ত দািব ইতয্ািদ pে  েকানও 
পির ার, িবjানসmত এবং sc নীিত ও পdিত অনসুরণ করার েচ াই হয়িন। িবপরীেত একধরেনর নীিতহীন েজাড়াতািল 
বয্বsা দীঘর্িদন ধের চােয়র িশl-সmেকর্র েkেt িবরাজ করেছ এবং s তই এর kিতকারক ও সদুরূpসারী পিরণাম েদখা 
যােc চা- িমকেদর েরাজগার ও আেয়র েkেt। একিবংশ শতাbীর িdতীয় দশেকও চা- িমকেদর েকানওরকেম েবেঁচ থাকার 
মেতা মজিুর েথেক বি ত হওয়ার েপছেন এই নয্kারজনক েজাড়াতািল বয্বsা (অয্াডহিকজম)-ই pথম ও pধান কারণ। এর 
েথেকই েবাঝা যায় েকন সমেয়র সােথ সােথ চা- িমকেদর মেধয্ অনাহার ও দািরdয্ kমশই জািঁকেয় বসেছ। এবার আমরা খুেঁজ 
েদিখ কী েসই ‘নীিত ও িনয়মাবলী’ (Principles & norms) যার িভিtেত চা-িশl সহ েদেশর সমs নিথভুk (Scheduled) 
িশেlর মজিুর িনধর্ারণ করা আবশয্ক।

ভারতীয় ম সেmলন (ILC)-এর প দশ অিধেবশেন সবর্সmত ভােব গৃহীত িনয়মাবলী (norms)-েকই িমিনমাম 
ওেয়জ কিমিট, ওেয়জ েবাডর্, অয্াডজুিডেকটর সহ সমs মজুির িনধর্ারক সংsার িনেদর্িশকা িহেসেব অবশয্ই gহণ করা 
উিচত। েসই িনয়মাবলী এই রকম :

১। নূয্নতম মজুির িহেসব করার সময় একজন উপাজর্নকারীর জেনয্ 
িতনজন উপেভাkা (d’জন pাpবয়s এবং d’জন নাবালক) 
িনেয় একিট িমক পিরবার ধের িনেত হেব। মিহলা, িশ  বা 
অpাpবয়sেদর আয়েক ধতর্েবয্র মেধয্ আনা যােব না। 

২। মাঝাির ধরেনর পির ম কেরন এমন একজন গড়পড়তা ভারতীয়র 
জনয্ ডা. অয্াkেয়ড ২৭০০ কয্ালির সmn খােদয্র েয সুপািরশ 
কেরিছেলন েসটাই নূয্নতম pেয়াজনীয় খাদয্ িহেসেব ধের িনেয় 
িহেসব করেত হেব।

৩। জন pিত বছের ১৮ গজ অথর্াৎ িমক পিরবার িপছু ৭২ গজ 
কাপড় িহেসেবর মেধয্ আনেত হেব।

৪। সাবিসডাইজড ইnািস য়াল হাউিজং িsেম িনm আয় সmnেদর 
জনয্ সরকার িনধর্ািরত সবর্িনm ভাড়ােক গণনায় আনেত হেব।

৫। jালািন, আেলার বয্বsা এবং অনয্ানয্ খরচ বাবদ খরেচর পিরমাণ 
েমাট নূয্নতম মজুিরর ২০ শতাংশ িহেসেব ধাযর্ করেত হেব।

১৯৯১ সােল মহামানয্ সুিpম েকাটর্ pদt রায় অনুযায়ী উপেরাk আই.এল.িস. িনয়মাবলীেত এক grtপূণর্ সংেযাজন হয়। 
সুিpম েকাটর্ তার রােয় বেলন িশ েদর িশkা, িচিকৎসা, উৎসব-অনু ান সহ নূয্নতম িবেনাদন এবং বৃdাবsার সংsান, 
িববাহ ইতয্ািদ বাবদ েমাট নূয্নতম মজুিরর ২৫ শতাংশ ধাযর্ করেত হেব।

চা- িমকেদর 
েকানওরকেম 

েবেঁচ থাকার মেতা 
মজুির েথেক বি ত 

হওয়ার েপছেন 
এই নয্kারজনক 

েজাড়াতািল বয্বsা 
(অয্াডহিকজম)-ই 
pথম ও pধান 

কারণ।

েটিবল ১৪—  মজিুরর তলুনা : অনয্ানয্ সংগিঠত িশেlর অদk িমক বনাম চা িমক (২০১৫)

িশl সময়পবর্ মজুির (িদনpিত) েকানও িশেlর মজুিরর তুলনায় 
চা িমেকর মজুির কত শতাংশ

চটকল েফbr ২০১৫ েথেক এিpল ২০১৫ ৪২৩.৮৫ ৪৭.১৯
কটন-েটkটাইল েফbr ২০১৫ েথেক এিpল ২০১৫ ৩৩৪.৫৭ ৫৯.৭৮
ইি িনয়ািরং grপ-এ েফbr ২০১৫ েথেক এিpল ২০১৫ ৪৪২.০৫ ৪৫.২৪
ইি িনয়ািরং grপ-িব েফbr ২০১৫ েথেক এিpল ২০১৫ ৪৪৪.০৩ ৪৫.০৪
চা বাগান ১.৪.২০১৫ েথেক ৩১.৩.২০১৬ ২০০.০০ ১০০.০০
িবঃ dঃ — 
(A) ইি িনয়ািরং grপ-এ : (েকndীয় sাsয্ পিরেষবার িমক বয্তীত) েযখােন ৫০ েথেক ২৪৯ জন কাজ কের। 
     ইি িনয়ািরং grপ-িব : েযখােন ২৫০ েথেক ১০০১ জন বা তার েবিশ কাজ কের।
(B) চা বাগােনর মজিুর িহেসব করা হেয়েছ dেটা মজিুর জেুড় িদেয় : (১) ১২২.৫০ টাকা নগদ মজিুর ও (২) নগদ মজুিরর বাইের pেদয় সিুবধাসমহূ 
(ি  েবিনিফট) টাকার িহেসেব ধের, যার পিরমাণ েমাটামিুট ৭৭.৫০ টাকা। 

Source: Labour in West Bengal, 2014-15

েটিবেল েদখা যােc, চা-িশেlর িমকরা এখনও সংগিঠত েkেtর িমকেদর মেধয্ সবর্িনm মজুির পান। েদখা যােc জুট, 
কটন েটkটাইল, ইি িনয়ািরং-এ ও ইি িনয়ািরং-িব এর মমজুিরর তুলনায় চা- িমেকর মজুির যথাkেম ৪৭.১৯%, 
৫৯.৭৮%, ৪৫.২৪% এবং ৪৫.০৪%। ৈদিনক মজুিরর িহেসেব কাজ করা একজন চা- িমক েমাটামুিট ভােব গড়পরতা 
জুট বা কটন বা ইিন্জিনয়ািরং েkেtর একজন আনিsলড ওয়াকর্ার-এর মজুিরর মাt ৪৯.৩১% পান। অথর্াৎ এখান েথেক 
s  হেc েয, আেগ আমরা েয সময়টােক আেলাচনায় িনেয়িছলাম েসই ২০০৬-০৭ এর েথেক ২০১৪-১৫ েত এেসও চা-

িমকেদর এই মজুিরর গlিট িকছুমাt বদলায়িন।  

২৮২৮ ২৯২৯



ৈদিনক হািজরার চা- িমকেদর মজুির িনধর্ারেণর েkেt আেরকটা 
grtপূণর্ ব না হেc পিরবতর্নশীল মহাঘর্ভাতা (VDA) এর েকানও 
বয্বsা না-রাখা। এই মহাঘর্ভাতার বয্বsার dারা িমকেদর pকৃত 
আেয়র উnিতসাধন করা না েগেলও েসটােক মূলয্সূচেকর বৃিdর 
সােপেk অnত এক জায়গায় েবঁেধ রাখা যায়। এই ভয় র ব নার 
ফল যা দাঁড়ায় তা হেc, একবার েয মজুির িsর হল, পরবতর্ীেত 
মূলয্সূচেকর ঊ র্গিতর সােথ সােথ pকৃত অেথর্ তার অবনমন ঘেট।*1

লাগাতার এবং লাগামছাড়া dবয্মূলয্ বৃিdর এই সমেয় মূলয্বৃিdর সােথ খাপ খাওয়ােনার মেতা মজুির কাঠােমা না থাকার 
ভয়ানক পিরণােম ৈদিনক হািজরার চা- িমকেদর সীমাহীন dদর্শার সmুখীন হেত হেc। pকৃত আেয়র মূলয্বৃিdজিনত 
অবনমন েরাধ করার বা খাপ খাওয়ােনার (neutralisation or adjustment) জনয্ সাধারণত pিত িতন মােস একবার 
কের পিরবতর্নশীন মহাঘর্ ভাতা (VDA) pদােনর েয বয্বsা অনয্ানয্ িশেl আেছ, ৈদিনক হািজরার চা- িমকেদর (যারা িকনা 
এই িশেlর সবর্বৃহৎ অংশ) জনয্ তা েনই। 

এই অবsায়, িমকেদর েপছেন িবরাট খরেচর জনয্ই ভারতীয় চা-
িশl েদেশ এবং আnজর্ািতক বাজাের pিতেযািগতায় িপিছেয় পড়েছ— 
মািলকপেkর এই েয দািব, তােত আেদৗ েকানও সারবtা আেছ িক? 
বরং খুবই যুিkস তভােব এই কথা বলা যায় েয, েকানও রকম মানয্ 
নীিত ও িনয়মাবলী (Principle & norms) িববিজর্ত ভােব মজুির 
িনধর্ারেণর বতর্মান রীিত মািলকেদর উৎপাদন খরচ কমােনার িবরাট 
সুেযাগ কের িদেc। েযটা লkণীয়, পি মবে র বািগচা মািলকরা 
মেনই কেরন না এখােন নূয্নতম মজুির িনধর্ারেণর েকানও pেয়াজন 
আেছ! কারণ তােদর মেত এই িশেlর িমকরা েমােটই সামানয্ মজুির 
পান না।

*  চটকল, েটkটাইল, ইি িনয়ািরং ইতয্ািদ িশেlর িমকরা িsর এবং পিরবতর্নশীল (Fixed & variable)— d’রকম মহাঘর্ভাতা 
েপেয় থােকন। মজুির িনধর্ারেণর (wage settlement) সমেয়ই িsর মহাঘর্ভাতার পিরমাণ িনিদর্  কের েদওয়া হয়। অনয্িদেক dিট 
েসট্ লেমেnর অnবর্তী সমেয় সাধারণত pিত িতন মাস অnর পিরবতর্নশীল মহাঘর্ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ করা হেয় থােক। এ 
বয্াপাের েযটা লk করার িবষয়, আপাতদৃি েত অনয্ানয্ িশেlর েবিসক মজুির িকnt চা-িশেlর মজুিরর তুলনায় অেনকটাই কম। িকnt 
মজাটা হেc িsর মহাঘর্ভাতা (fixed DA) pকৃতপেk েবিসক মজুিররই একটা অংশ, েযটা চা-িশেlর ৈদিনক মজুিরর িমকেদর 
েনই। আবার ওইসব িশেl েবিসেকর তুলনায় এটা অেনক েবিশ। তাই বাsেব েবিসক মজুিরর পিরমাণও চা-িশেlর তুলনায় অেনক 
েবিশ। িকnt এখােন আরও একটা িবষয় লk করা দরকার, িনm হােরর েবিসক তথা িsর মহাঘর্ভাতার বয্বsাও সমথর্নেযাগয্ নয়। 
উেdশয্মূলক ভােবই েবিসক কম রাখা হয়, এটা কম রাখার ফেল মূলয্বৃিdজিনত মজুিরর অবনমনেক পুেরাপুির আটকােনা (Cent 
percent neutralisation) যায় না। এেত মািলকরাই লাভবান হয়। এরকম pতারণামূলক উপােয় ব নার বয্াপারটা িকnt চা-

িমকেদর েkেt েনই, এিদক িদেয় অনয্ িশেlর িমকেদর তুলনায় চা- িমকেদর তুলনায় চা- িমকেদর বয্াপারটা একটু অনয্রকম।

মলূয্বিৃdর সােথ 
খাপ খাওয়ােনার 

মেতা মজুির 
কাঠােমা না থাকায়  

চা- িমকেদর 
সীমাহীন dদর্শার 

সmুখীন হেত 
হেc।

িকnt চা- িমকেদর মজিুর িনধর্ারেণর েkেt ১৯৬৬ সােল েকndীয় ওেয়জ 
েবাডর্ কতৃর্ক গহৃীত িসdােn িমকেদর pিত এক ঐিতহািসক অনয্ায় 
সংঘিটত হয়, েযখােন pেয়াজনিভিtক নযূ্নতম মজিুর িনধর্ারেণ প দশ 

ম সেmলেনর সবর্সmত িসdাn অনযুায়ী পিরবার িপছ ু িতনজন 
উপেভাkা ধরার বদেল েদড় জন ধরা হয়। এছাড়া এ যাবৎ সmািদত 
মজুির-চিুkgিলেতও অn-বst-বাসsান ও অনয্ানয্ িবষেয় অবশয্ মানয্ 
িনয়মাবলীর েকানও েতায়াkাই করা হয়িন। এটা বলার অেপkা রােখ 
না েয, এর ফেলই চা- িমকরা আজও অিব াসয্ রকেমর কম মজিুরেত 
কাজ কের েযেত বাধয্ হেcন।

বািগচা-মািলকরা pায়ই এই যিুk েদখান েয, চা- িমকরা নগদ 
মজিুর ছাড়াও pয্ােnশন েলবার অয্াk অনযুায়ী আবাসন, িচিকৎসা 
ইতয্ািদ এবং িবিভn িtপািkক চিুk অনযুায়ী েরশন ও jালািন েপেয় 
থােক। মজিুরর অিতিরk এইসব পিরেসবা বাবদ খরচেক চা-উৎপাদেনর 
সামািজক বয্য় িহেসেব উেlখ করা হেয় থােক। মািলকেদর যিুk, এই 
সব কলয্াণমলূক সিুবধাgিলর খরচ েযাগ করেল বতর্মান মজিুরর 
পিরমাণ অেনক েবিশ দাড়ঁায়। এই িবপলু সামািজক দায়বdতার কারেণই 
ভারেত চা-উৎপাদেনর খরচ অেনক েবিশ। মািলকরা এখন এই দািবও 
তলুেছন েয, এই সামািজক বয্েয়র েবাঝা, পেুরাপিুর না হেলও অnত 
অংশত, সরকারেক বহন করেত হেব। িকnt আমরা আেগই িবsািরত 
ভােব েদিখেয়িছ, সামািজক বয্েয়র খরচ িহেসেব ধরেলও, েসটা মজিুরর 
পিরমাণ িকছটুা বাড়ায় িঠকই, তব ু েসটা সংগিঠত েkেtর অনয্ানয্ 
িশেlর মজিুরর তলুনায় অেনকটাই নীেচ েথেক যায়।

চা- িমকেদর 
মজুির িনধর্ারেণর 

েkেt ১৯৬৬ 
সােল েকndীয় 

ওেয়জ েবাডর্ কতৃর্ক 
গহৃীত িসdােn 
িমকেদর pিত 

এক ঐিতহািসক 
অনয্ায় সংঘিটত 

হয়, েযখােন 
pেয়াজনিভিtক 

নযূ্নতম মজুির 
িনধর্ারেণ প দশ 

ম সেmলেনর 
সবর্সmত িসdাn 
অনুযায়ী পিরবার 

িপছু িতনজন 
উপেভাkা ধরার 
বদেল েদড় জন 

ধরা হয়।
পিরমাণ িকছটুা বাড়ায় িঠকই, তব ু েসটা সংগিঠত েkেtর অনয্ানয্প
িশেlর মজিুরর তলুনায় অেনকটাই নীেচ েথেক যায়।িশ

ড়
ধরা হয়।
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চা গােছর িনম্নগামী উৎপাদনশীলতা

‘উৎপাদন িভিtক মজিুর’ চাল ুকরার িপছেন মািলকেদর যিুk — একদল িমক নযূ্নতম ‘টাs’টা পযর্n পরূণ না কের অথর্াৎ 
িনধর্ািরত লkয্মাtার েচেয় কম পাতা তেুল পেুরা মজিুর িনেয় যােব — এটা হেত পাের না। অথর্াৎ ম উৎপাদনশীলতাই বাগান 
কতৃর্পেkর মলূ উেdেগর িবষয়।

এখন, এই উৎপাদনশীলতার িবষয়িটেক dধরেণর পিরেpিkত েথেক 
েদখা যায় ১) িমকেদর উৎপাদন kমতা ও ২) চা গাছgেলার উৎপাদন 
kমতা। উৎপাদন kমতার উপর চা গােছর বয়েসর এক িবরাট pভাব 
থােক। বেুড়া হেয় যাওয়া চা গাছ েথেক কম পাতা পাওয়া যায়। 
সাধারণত, ৫০ বছেরর পরুােনা গাছ gিলর উৎপাদন kমতা অেনক 
কেম যায়। তাই এটা বলা যায় েয যিদ গাছ বেুড়া হেয় যাওয়ার জনয্ 
পাতা কম পাওয়ার সমসয্া না থাকেতা তাহেল পেুরা বয্াপারটাই 

িমকেদর উৎপাদনশীলতার উপের একতরফাভােব চািপেয় েদওয়া 
েযত। পিরহােসর িবষয় হল িবগত েবশ কেয়ক দশক ধেরই েবশী বয়সী 
চা গাছ চা িশেl উৎপাদন কম হওয়ার অনয্তম pধান কারণ িহেসেব 
েথেক েগেছ। অিধকাংশ পরুেনা ও বড় চা বাগানgেলােতই বেুড়া তথা 
কম ফলনশীল চা গােছর সংখয্া েবিশ রেয়েছ এবং তা িদন িদন বাড়েছ।

িট েবােডর্র েদওয়া পি মবে র চা গােছর বয়েসর উপর একিট তথয্প ী অনযুায়ী েমাট চা বাগান এলাকার মেধয্ বেুড়া চা গাছ 
(অথর্াৎ, ৫০ বছর বা তার েবিশ বয়েসর) সmিলত জিমর পিরমাণ ১৯৮০ সােল িছল ৫৪% আর ২০০২ সােল িছল ৪২%। এই 
তথয্টা েমাট চা বািগচার জিমর িহেসব েদিখেয়েছ, এখােন আলাদা কের পরুেনা চা বাগােনর জিমর িহেসব েদখােনা েনই। ফেল 
১৯৯০-এর েগাড়ার িদক েথেক নয়া বাগােনর েয বাড়বাড়n পি মবে  r হেয়েছ, েসই জিমর িহেসবও এই তেথয্র মেধয্ এেস 

েগেছ। এই ১২%-র পাথর্কয্ও মলূত হেয়েছ নয়া বাগানgিলর  কম বয়সী চা গাছ 
িহেসেবর মেধয্ এেস যাওয়ার কারেণ। তথয্ বলেছ ১৯৮০ েত েযখােন তরাই অ েল 
পাঁচ বছেরর কম বয়েসর  চা গাছ িছল ১০.৩৯% েসখােন ২০০২ সােল তা েবেড় 
pায় িdgণ হেয় দাড়ঁায় ১৯.২২%। আর েছাট চা বাগানgেলা েতা তরাই অ েলই 
pথম r হেয়িছল। আরও উেlখয্ ৫-৩০ বছর বয়সী গােছর সংখয্া ১৯৮০ সােল 
িছল ৩৪% আর ২০০২ েত সামানয্ কেম দাঁড়ায় ৩২%।

এর েথেক তাহেল িক s  েবাঝা যােc না েয বড় ও পরুােনা চা বাগান gেলা 
েমােটই পনুঃেরাপেণর িপছেন েকান বয্য়ই করেছ না! নতনু চারা না লাগােনার ফেল 
েবিশরভাগ পরুােনা বাগানgেলাই ধকুেছ। বয়স জিনত সমসয্া ছাড়াও চা গােছর 
উৎপাদন কমার িপছেন আরও কারণ হল খারাপ িনকািশ বয্বsা, সােরর অপযর্াp 
বয্বহার, েসেচর অভাব (ডানকানেসর বাগানgেলার েkেt যা মলূ কারণ িহেসেব 
আেগই আেলািচত হেয়েছ)। অথচ মািলকপেkর িনেজেদর এত সব খামিত সেttও 
উৎপাদন কম হওয়ার জনয্ মািলক পk বারবার িমকেদর উৎপাদনশীলতােকই 
েদাষােরাপ কের আর মজিুর না বাড়ােনার অজহুাত িহেসেব হািজর কের।

েবশ কেয়ক 
দশক ধেরই েবশী 
বয়সী চা গাছ চা 
িশেl উৎপাদন 

কম হওয়ার 
অনয্তম pধান 

কারণ

‘উৎপাদনিভিত্তক মজুির’-র েবাঝা

তৃতীয়ত, মজুিরেক এেকবাের তলািনেত নািমেয় েরেখ খরচ বাঁচােনা ছাড়াও মািলকরা িবরাট লাভ তুেল িনেc ২০০৫ সােল 
চালু হওয়া ‘উৎপাদনিভিtক মজুির’ বয্বsার মধয্ িদেয়। অনুমান করা েযেত পাের পি মব  ও অসেম মািলকেদর সবর্বৃহৎ 
সংগঠন ইিnয়ান িট অয্ােসািসেয়শন (ITA)-এর চােপই এই বয্বsা চালু হেয়িছল। এই বয্বsা চালু করার পেk েয অজুহাত 
খাড়া করা হেয়িছল, তা হেc উৎপাদনশীলতার সােথ সmকর্হীন মজুির েয েকানও িশেlর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার 
ওপর ংসাtক pভাব েফেল, চা-িশlও এর বয্িতkম নয়। তাই িমকেদর কােজর গিতেক tরািnত করেত এই ফমূর্লা 
চালু করার জনয্ চাপাচািপ করা হয়। এই বয্বsা অনুযায়ী একজন চা- িমক একটা িনিদর্  পিরমাণ পাতা (িঠকা) তুলেত 
পারার শেতর্ই পুেরা হািজরা পাওয়ার েযাগয্ বেল গণয্ হয়। যারা ওই েবঁেধ েদওয়া ‘িঠকা’ পূরেণ বয্থর্ হেব, তােদর েkেt 
pেযাজয্ হয় ‘িডস-ইনেসনিটভ’, েস িনধর্ািরত ‘িঠকা’র তুলনায় যতটা কম তুলেব েসই অনুপােত তার মজুির কাটা যােব। 
আবার েকউ িনিদর্  ‘িঠকা’র েবিশ যতটা পাতা তুলেত সkম হেব, েসই অনুপােত েস ‘একস া িলফ pাইস’ (ELP) পােব 
ইনেসনিটভ িহেসেব। 

এই ‘িডস-ইনেসনিটভ’ বয্বsার আিথর্ক ফলাফল সহেজই েবাধগময্। 
pথমত, অেনক সমেয়ই 
pদt ‘িঠকা’ পরূণ করাটা 
িবিভn কারেণই কিঠন 
হেয় দাড়ঁায়, েযgিল 

িমকেদর হােতর বাইের, 
েযমন— বিুড়েয় যাওয়া, 
গােছর ফলন কেম যাওয়া, 
pিতকলূ আবহাওয়া, 
ময্ােনজেমেnর িদক েথেক 
সার ও েসেচর বয্বsা 
না-করা ইতয্ািদ। অদk 
পিরচালনার দায়ভার 
সহেজই িমকেদর ওপর 
চািপেয় েদওয়া হয়, 
মজিুর েকেট েনওয়ার মধয্ 
িদেয়। িdতীয়ত, pদt ‘িঠকা’ পরূেণর চােপ িমকরা, িবেশষত 
মিহলা িমকরা বাধয্ হয় পাতা েতালার েkেt সাহাযয্কারী 
িহেসেব তােদর পিরবােরর নাবালক বা সাবালক সদসয্েদর িনেয় 
আসেত। এভােব কাযর্ত িবনা পাির িমেকর িমক িনেয়ােগর 
মাধয্েম অেনকটাই খরচ েবেঁচ যায়।

অেনক সমেয়ই 
pদt ‘িঠকা’ পরূণ 

করাটা িবিভn 
কারেণই কিঠন হেয় 

দাড়ঁায়, েযgিল 
িমকেদর হােতর 
বাইের, েযমন - 
বুিড়েয় যাওয়া 

গােছর ফলন কেম 
যাওয়া, pিতকলূ 

আবহাওয়া, 
ময্ােনজেমেnর িদক 
েথেক সার ও েসেচর 

বয্বsা না-করা 
ইতয্ািদ।
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উপসংহার

এই শতাbীর rেতই সার কারখানার rgতার জনয্ DIL আিথর্ক সংকেটর মেধয্ পেড়। এই সংকট ধীের ধীের এর চা 
বািগচাgেলােতও সংkিমত হয় এবং সmpিত তা এেকবাের সামেল ওঠার মত অবsার বাইের চেল যায়। েবিশরভাগ বাগানই 
অচল বা পিরতয্k অবsায় পেড় আেছ, একদা অতয্n লাভজনক এই বাগানgেলার হাজার হাজার িমক অবণর্নীয় dদর্শার মেধয্ 
িদনযাপন করেছন। সমসয্াটা মলূত নগদ টাকার অভাব, যা pিতফিলত হেয়েছ কাযর্কর মলূধন (ওয়ািকর্ং কয্ািপটাল)-এর ঘাটিত 
ও sায়ী িবিনেয়ােগর কাজ (কয্ািপটাল এkেপনিডচার) পেুরাপিুর বn কের েদওয়ার মেধয্। আবার বয্া  েলােনর অপবয্বহার 
এই সমসয্ােক আরও তীb কের তেুলেছ— ঋেণর েবাঝা িবশাল হেয় দািঁড়েয়েছ। এই সংকট নানা িদেক বয্াp—  উৎপাদন, 
উৎপাদনশীলতা, িমকেদর মজিুর, েবানাস, সামািজক খােত বয্য়বরাd ইতয্ািদ। আমরা ডানকানস-এর চা বাগানgেলােত চলমান 
সংকেটর জনয্ েকান অথর্ৈনিতক (economic) ও েলনেদন সংkাn (financial) ফয্াkর দায়ী েসটাই খুঁেজ েবর কের সংকেটর 
srপ উdাটেনর েচ া কেরিছ। েমােটর অপর এটা েদখা েগেছ েয, চা বাগানgেলার rgতা কেয়ক দশেকর আিথর্ক কদাচার বা 
েকেল ারী তথা কপটতাপণূর্ পিরচালন বয্বsার ফল। হয়ত ডানকান েগা ী মেন কের েয, এটাই তারাতাির েবেড় ওঠার সহজ 
পnা! DIL-এরই আেবদেনর িভিtেত BIFR েয তদn চািলেয়িছল তা েথেক েকান েকান অথর্ৈনিতক ও েলনেদন সংkাn িবষয় 
সংকেটর জনয্ দায়ী েসটা অেনকটাই েবাঝা যায়। েসখান েথেক এটা s তই েবিরেয় আেস েয, DIL-এর অথর্াভােবর জনয্ 
মলূত দায়ী এর অলাভজনক সার কারখানা, দীঘর্িদন ধের েলাকসােন চলার ফেল যার কাযর্কর মলূধন (ওয়ািকর্ং কয্ািপটাল) ও 
মলূধনী বয্য় (কয্ািপটাল এkেপনিডচার)-এর pেয়াজন লািফেয় লািফেয় বাড়েত থােক। এই pেয়াজন েদিখেয় কতৃর্পk চা-
িবভােগর পুিঁজ ও মনুাফার একটা বড় অংশ পাচার কের েদয়। এর ফেলই চা-িবভাগ খবু বােজ অবsার মেধয্ পেড়, আিথর্ক 
িদক েথেক েদউিলয়া হেয় যায়। চা-িবভােগর pেয়াজনীয় মাtায় ৈদনিnন খরচ (ওয়ািকর্ং কয্ািপটাল) এবং sায়ী িবিনেয়াগ 
(কয্ািপটাল এkেপনিডচার) অসmব হেয় পেড়। এরকম আিথর্ক অনটেনর মুেখ পড়ার ফেলই পরুেনা গাছ উপেড় েফেল নতনু গাছ 
েরাপন (আপrিটং ও িরpয্ােnশন), বাগােনর মেধয্কার ফাকঁা জায়গা পরূণ করা (ইনিফিলং), িরজিুভেনশন, িনকাশী বয্বsা, 
েসচ ইতয্ািদ কাজgিল বাগােনর উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার জনয্ না েহাক, অnত এক জায়গায় ধের রাখার জনয্ যতটা করা 
দরকার েসটকু ুকরাও অসmব হেয় পেড়। ময্ােনজেমn যতই বাগােনর সযেt পিরচযর্া করা হত বেল দািব কrক, ডানকানেসর 
বাগােনর গােছর েবিশর ভাগটাই উেdগজনকভােব পরুেনা, প াশ বছেরর অেনক পরুেনা গাছ, তাই এখােন উৎপাদনশীলতা 
বজায় রাখার জনয্ অথর্াৎ মলূধনী খােত pেয়াজনীয় িবিনেয়াগ (কয্ািপটাল এkেপনিডচার) করাটা আরও েবিশ grtপণূর্ িছল। 
িকnt নগদ টাকার অভােবর ফেলই উৎপাদনশীলতা েরাধ করার জনয্ েসরকম িকছু একটা করাই হয়িন। এইভােব sায়ী অথর্াভাব 
ডানকানেসর বাগানgিলেক উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদেনর ভয় র ধরেণর পতেনর িদেক েঠেল িদেয়েছ। উপরnt এই অথর্াভাব 
pকট হেয় উেঠেছ ফয্াkির পিরকাঠােমার জরাজীণর্ দশার মেধয্ও। পরুেনা যntপািত বদলােনা এবং ফয্াkিরgিলর েমরামিতর 
কাজ বhিদন আেগ করা উিচত িছল, িকnt করা হয়িন। এর জনয্ pেয়াজনীয় খরচাপািতেত টান পড়ার ফেল ময্ানফুয্াকচািরং-এর 
খরচও িকnt অেনকটাই েবেড় েগেছ। বয্া  ঋেণর সিুবধার অপবয্বহার বাগানgিলর dরবsার আেরকিট বড় কারণ। ঋণদাতােদর 
কােছ েকাmািনর িব াসেযাগয্তা তলািনেত এেস েঠেকেছ। যা উেlািদক েথেক বেকয়া ঋেণর সমসয্ােক আরও বািড়েয় তেুলেছ। 
েযসব আিথর্ক dনর্ীিত একসমেয়র অতয্n ভােলা চা বাগানgেলােক সংকেটর মুেখ েঠেল িদেয়েছ, েসgিল বn করার জনয্ BIFR 
অতয্n েজােরর সােথ সার বয্বসােক চােয়র বয্বসা েথেক আলাদা করার কথা বেলেছ। অdতু বয্াপার হল, নীিতহীন ও অসৎ 
কতৃর্পেkর অমাজর্নীয় অপরােধর জনয্ েশষপযর্n শািs েপেত হেc েসই সমs চা- িমকেদর যারা িকনা অনয্ানয্ সমs চা 
বাগােনর মেতাই ডানকানস-এর চােয়র কারবােরর মলূ চািলকাশিk বা েমrদn। তারা তােদর মজিুর, েবানাস, েরশন, jালািন, 
িচিকৎসা পিরেসবা— সমs িকছ ুেথেকই বি ত হেc। অসাধ ুমািলক তােদর pিভেডn ফাn, gয্াচিুয়িটর টাকা পযর্n গােয়ব কের 
িদেয়েছ। আসেল েগােয় ার মািলকানাধীন DIL-এর িদক েথেক এরকম অসাধ ুকাজকারবার খবুই pতয্ািশত বয্াপার। উপেরাk 
িবে ষেণর িভিtেত একথা খবুই যিুkস তভােব বলা যায় েয, ডানকানেসর চা বাগােনর সংকট আসেল আিথর্ক কদাচার এবং 
কপটতাপণূর্ পিরচালন বয্বsারই অিনবাযর্ পিরণাম। চা িশেlর চkবৎ ওঠানামােক এর জনয্ এেকবােরই দায়ী করা চেল না। 

েদেশর বাজাের চােয়র চািহদার অিস্থিতস্থাপক পৰ্কৃিত

মািলকেদর পk েথেক বারবার এই উেdগ বয্k করা হেc েয, িমকেদর মজুির বাবদ খরচ বাড়েল তা তােদর পেk সমসয্ার 
েকননা তার ফেল sাভািবকভােবই উৎপাদন খরচ বাড়েব, এবং বাজাের চােয়র দাম েবেড় িগেয় অিতিরk েযাগােনর 
পিরিsিত ৈতরী হেব। অথর্নীিতর pাথিমক jান অনুসাের আমরা জািন েয েকানও পেণয্র মূলয্বৃিdর দrন বাজাের চািহদা 
ও েযাগােনর কী অবsা হেব েসটা েসই পেণয্র চািহদার মূলয্-িsিতsাপকতার ওপর অেনকটাই িনভর্র কের। যিদ চািহদা 
িsিতsাপক চিরেtর হয় তেব িজিনেসর সামানয্ মূলয্বৃিdই বাজাের পণয্িটর চািহদা কিমেয় েদেব এবং পণয্িট অিবkীত থাকার 
ফেল অিতিরk েযাগােনর পিরিsিত সৃি  হেব।  

তাছাড়া চােয়র চািহদা িsিতsাপক হেল এমনটাও হেত পাের েয, gাহক 
চােয়র েথেক অনয্ িবকl পানীয় েযমন কিফর িদেক সের যােব, ফলত 
বাজােরর আরও সে াচন ঘটেব। অনয্িদেক যিদ চািহদা অিsিতsাপক 
হয় তেব মূলয্বৃিd সেttও চািহদা ও েযাগােনর েকানও পিরবতর্ন ঘটেব 
না। অথর্াৎ চািহদা অিsিতsাপক হেল অিত উৎপাদেনর েকানও সমসয্া 
েদখা েদেব না। এরকম েkেt উৎপাদন খরচ েবেড় যাওয়ার ফলrিতেত 
চািহদা ও েযাগােনর ফারাক ঘেট যাওয়ার েকানও সmাবনা ও তা িনেয় 
উিdg হওয়ার ও কাnাকািট জুেড় েদওয়ার েকানও যুিkস ত কারণই 
থাকেত পাের না। অবশয্ কােরার যিদ েকানও িবেশষ মতলব হািসল 
করার থােক তাহেল অনয্ কথা। ফুড অয্াn এিgকালচার অগর্ানাইেজশন 
(FAO)-এর এক সাmpিতক গেবষণা েথেক এই grtপূণর্ তথয্ উেঠ 
এেসেছ েয, েদেশর আভয্nরীণ বাজাের চােয়র চািহদা মূেলয্র সােপেk 
অিsিতsাপক। অথর্াৎ েদেশর বাজাের চােয়র চািহদার ওপর মূেলয্র 
pায় েকানও ভূিমকাই েনই। অথর্াৎ চােয়র েkেt উৎপাদন খরচ েবেড় 

যাওয়ার ফেল বা বাজাের চােয়র দাম েবেড় েগেলও চািহদা কেম 
িগেয় বাজার সংকুিচত হওয়ার েকানও ভয় বাsবত েনই। 

যারা েbিnং ও পয্ােকিজং কের তারা চােয়র gাহক চিরেtর এই ৈবিশে য্র পুেরা 
সুেযাগ িনেয় খুচর বাজাের দফায় দফায় দাম বািড়েয় চেল। বাগান মািলক তথা 
উৎপাদকরাও চােয়র চািহদার এই অিsিতsাপক চিরেtর dারা িবরাটভােব 
লাভবান হয়। উৎপাদন খরেচর সােথ চােয়র দােমর কাযর্ত েকানও সmকর্ 
থােক না। উৎপাদন খরচ বৃিd মােন দাম বৃিd, আবার দাম বৃিd মােন চািহদা 
hাস— মািলকেদর এই যুিkটা আজেকর সমেয় েদেশর আভয্nরীণ চােয়র 

বাজােরর েkেt েকানমেতই েধােপ েটঁেক না। আর আেগ েতা বলাই 
হেয়েছ েয, বতর্মােন েদেশর আভয্nরীণ বাজােরই েদেশ 

উৎপািদত েমাট চােয়র ৮০% িবিk হেয় যায়।

বাজাের চােয়র 
দাম েবেড় 

েগেলও চািহদা 
কেম িগেয় 

চােয়র বাজার 
সংকুিচত 

হওয়ার েকানও 
ভয় বাsবত 

েনই।

যাওয়ার ফেল বা
িগেয় বাজার সং

যারা েbিnং ও প
সুেযাগ িনেয় খুচ
উৎপাদকরাও 
লাভবান হয়
থােক না। উ
hাস— মািল

বাজাের

৩৪৩৪ ৩৫৩৫



Bibliography

1. Asopa, V. N. (২০১১). ‘India’s Global Tea Trade- Re-
ducing Shares, Declining Competitiveness’, Allied Pub-
lishers Pvt. Ltd, Kolkata. 

2. Banerjee, S. (২০১৪). ‘Nurturing Resistance: Agency and 
Activism of Women Tea Plantation Workers in a Gen-
dered Space’, PhD Dissertation Paper, the University of 
Edinburgh.

3. BIFR. (২০১২). Order on Duncans’ Referral, Case No. 
৭০/২০০৬. 

4. Dacholia, Abhishek, Aditya Thakur, Kaushik Choud-
hury, Kushagra Merchant, Indradhanu Mitra, Sumit 
Kejriwal,and Surabhi Goyal. (২০০৬). ‘Study of Labour 
Condition in Tea Gardens of New Jalpaiguri (Public 
Systems Management: Project Report)’. Kolkata: Indi-
an Institute of Management. Retrieved from http:/ /cry.
org/resources/pdf/LabourConditions_IIM_report.pdf.

5. Damodaran, H. (২০০৮). Banias and Beyond: The Dy-
namics of Caste and Big Business in Modern India, 
CASI Working Paper No. ০৮-০৪, University of Penn-
sylvania, Philadelphia.

6. Datta, Rathin. (২০০৫). ‘The Legacy Continues- A His-
tory of Price Waterhouse, Lovelock& Lewis and Price-
waterhouse Coopers Pvt. Ltd.’.

7. Duncans Industries Limited. Documents retrieved from 
the company’s official website: www.duncans-tea.com/
tea.htm. 

8. Dutta, Priyanka. (২০১৫). ‘Women Tea Plantation Work-
ers of North Bengal and the politics of Wages and Other 
Entitlements’, IJHSS, Vol. ৩, Issue ৭. 

9. Government of West Bengal.  ‘Labour in West Bengal’, 
various issues.

10. Indian Labour Year Book, Labour Bureau, Govt. of 
India, Shimla, Ministry of Labour and Employment, 
various issues. 

11. Indian Tea Association. (২০০৭). Document on ‘Wages 
and Fringe Benefits Calculation’.

12. John, J and Pallavi Mansingh. (২০১৩). Plantation La-
bour Act ১৯৫১and Social Cost- The case of Tea Indus-
try, NRPPD Discussion Paper No. ২৬, Centre for De-
velopment Studies, Trivandrum.

13. Kumar, G. ‘Growth and Prospect of Tea Industry in 
India’, dissertation submitted for partial fulfillment of 
PGDM-IRM course of School Of Management Scienc-
es, Varanasi.

14. Labour Department, Government of West Bengal. 
(২০১৩). ‘Synopsis on Survey of Tea Gardens’, State 
Labour Institute.

15. Mazumdar, Abhijit. (২০১৫). ‘Opinion: Hunger Val-
ley’, retrieved from http://www.newsmen.in/news-
item/opinion-hunger-valley

16. Mishra, D.K, V. Upadhyay, and A. Sharma. 
(২০১২).‘Unfolding Crisis in Assam’s Tea Planta-
tions-Employment and Occupational Mobility’, Rout-
ledge, new Delhi.  

17. National Advisory Council. (২০১৫). Recommenda-
tions on Welfare of Tea Plantation Labour. 

18. NBTPEU. (২০১১). ‘Memorandum on  Fixation of a 
Minimum wages for Tea Plantation Workers engaged 
in Tea Plantation Industry in West Bengal’.

19. Roy, Abhijit. (২০১১). ‘Cha Bagane Kuasa’(written in 
Bengali), published in the book Palabadal, edited by 
Madhumoy Pal, Gangchil, Kolkata. 

20. Sarkar, Kingshuk. (২০১৫). ‘Wages, Mobility, and La-
bour Market Institutions in Tea Plantations: The Case 
of West Bengal and Assam’, NRPPD Discussion Paper 
No. ৪৬, Centre for Development Studies, Trivandrum.

21. Sen, Ratna. (২০০৯). ‘The Evolution of Industrial Rela-
tions in West Bengal’,Cornell University ILR School,  
retrieved from http:// digitalcommons.ilr.cornell.edu/
intl. 

22. Singh, C. U. (১৯৮৪). ‘Goenkas Pull Off Biggest Coup 
in Indian Corporate History’, India Today, August ১৫, 
১৯৮৪. 

23. Tea Board of India. ‘Tea Statistics’ and ‘Tea Digest’, 
various issues.

24. Food and Agricultural Organization of the United Na-
tions (FAO). (২০১২). ‘A Demand Analysis for the Tea 
Market’, Intergovernmental Group on Tea, Twentieth 
Session, Colombo, Sri Lanka. 

25. Bhowmik, S. K. (২০০২). ‘Productivity and Labour 
standard in Tea Plantation Sector in India’, in A Siva-
nathiran  and C.S. Venkata Ratnam (ed.), Labour and 
Social Issues in Plantations in South Asia: Role of So-
cial Dialogue. New Delhi: ILO-SAAT and IIRA.

26. Kumar et al. (২০০৮). ‘Tea Industry in India: Problems 
and Prospects’, Indian Journal of Argicultural Eco-
nomics, ৬৩(১).




	CBSS duncans booklet bengali final 1
	Duncans CBSS bengali booklet tables in bengali
	CBSS duncans booklet bengali final 21

