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সভাপিত, 

সহকম , 
চা চাষ, উৎপাদন এবং বসােয়র সে  সংি  বসায়ী ন , 

অংশ হণকারী ও আগত অিতিথ , 

উপি ত িধম লী, 

  আসসালা  আলাই ম। 
আিম ‘বাংলােদশ চা দশনী-২০১৮’ এর উে াধন অ ােন উপি ত সকলেক আ িরক েভ া জানাি । 

মহান ভাষার মােস আিম ভাষা শিহদেদর িত া জানাি । আিম রণ করিছ সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর 

িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক। জাতীয় চার নতা, ি ে  ৩০ লাখ শিহদ ও ’লাখ স ম হারােনা মা- বানেক া 
জানাি । বীর ি েযা েদর জানাি  সালাম। 

িধম লী, 

চা বতমােন এক  জনি য় পানীয়। আমােদর দেশ বািণিজ কভােব থম চা চাষ  হয় ১৮৫৪ সােল িসেলেটর 

মালিনছড়ায়। কমসং ান ি , র ািন আয় ি  ও ামীণ দাির  ােসর মা েম বাংলােদেশর জাতীয় অথনীিতেত চা িশ  
িবেশষ অবদান রাখেছ। 

চা িশে র উ য়েন জািতর িপতার অবদান িচর রণীয় হেয় আেছ। িতিন িছেলন চা বােডর থম বাঙািল 

চয়ার ান। ব ব  ১৯৫৭-৫৮ ময়ােদ এই দািয়  পালন কেরন। ত র ত  িদকিনেদশনায় ১৯৫৭ সােল মৗলভীবাজার 
জলার ম েল চা গেবষণা ইনি উট এবং ঢাকার মিতিঝেল চা বােডর কাযালয় ািপত হয়। 

১৯৭১ সােলর মহান ি ে  চা বাগান ও কারখানা েলার াপক িত হয়। পািক ান হানাদার বািহনী বাগােনর 

কমকতা, কমচারী ও িমকেদর উপর িনমম অত াচার কের। িমকেদর বািড়ঘর ও চা কারখানা ািলেয় দয়। অেনেকই 

মহান ি ে  শিহদ হন। স সময় অেনক চা বাগােনর িবেদশী মািলকগণ এ দশ ছেড় চেল যান। ফেল অেনক েলা চা 

বাগানই পিরত  হেয় যায়।  

এই অব ায় জািতর িপতা িত  চা বাগান েলা নগঠন ও নবাসেনর লে  চা উৎপাদনকারীেদর ভ িক 

দানসহ ে  সার সরবরােহর ব া কেরন। িতিন ‘ই াি য়াল ডভলপেম  াংক অব ইি য়া’ থেক ৩০ লাখ িপ 
ঋণ িনেয় চা িশে র য পািত আমদািন কেরন এবং স েলা চা বাগান েলােক দান কের সহজ শেত  পিরেশাধ করার 

েযাগ দন।  

ব ব  চা বাগােনর মািলকেদর ১০০ িবঘা পয  জিমর মািলকানা সংর েণর অ মিত দান কেরন। চা বাগােনর 

িমকেদর এেদেশর নাগিরক  িছল না। ব ব  ত েদর নাগিরক  ও ভােটর অিধকার দান কেরন। জািতর িপতার 

গা কারী পদেপে র ফেল চা হেয় ওেঠ বাংলােদেশর ি তীয় ধান র ািন প । 

িক  চা েরর ১৫ই আগ  জািতর িপতােক িনমমভােব হত ার পর থেম যায় উ য়েনর চাকা। চা িশে র উ য়ন 

িবর হেয় যায়। 
িধম লী, 

আওয়ামী লীগ সরকার জািতর িপতার আদশ অ সরণ কের দেশর ক ােণ কাজ কের যাে । আমরা ১৯৯৬ সােল 

সরকার পিরচালনার দািয়  িনেয় চা িশে র উ য়েন কাজ  কির। তখন আমরা ‘  চা চাষ’ ক  হণ কির। আমরা 
২০০৯ সাল থেক চা িশে র উ য়েন আবার উে াগ হণ কির। আমরা ‘চা আইন ২০১৬’ ণয়ন কেরিছ। চা উৎপাদন ি র 

জ  হৎ ও - এই ই ধরেনর বাগান তিরর ক  হণ করা হেয়েছ।  



 

চা িশে র উ য়েন আমরা ২০১৬ সােল ‘উ য়েনর পথনকশা: বাংলােদশ চা িশ ’ িশেরানােম মহাপিরক না হণ 

কেরিছ। স অ যায়ী আমরা েময়াদী, ম েময়াদী এবং দীঘেময়াদী উ য়ন পিরক না হণ কেরিছ।  
১৯৭০ সােল বাংলােদেশ চােয়র উৎপাদন িছল মা  ৩ কা  কিজ। আমােদর েময়াদী উ য়ন পিরক না 

বা বায়েনর ফেল বতমােন চােয়র উৎপাদন দ িড়েয়েছ ায় ৮ কা  ৫০ লাখ কিজ। এ ধারাবািহকতা অ াহত থাকেল ম  

ময়াদী ও দীঘ ময়াদী উ য়ন পিরক না বা বায়েনর মা েম ২০২৫ সােল চােয়র মাট উৎপাদন দ ড়ােব ায় ১৪ কা  

কিজ। 
আমরা ঢাকার মিতিঝেল চা বােডর িনজ  জায়গায় ৩০ তলা ‘ব ব  চা ভবন’ িনমােণর উে াগ হণ কেরিছ। 

বতমােন চা িশে র সে  ায় িতন লাখ িমক জিড়ত। আমরা িমকেদর মৗিলক চািহদা ও জীবনযা ার মান উ য়েনর 

জ  ১৫ হাজার য়ংস ণ বাস ান এবং সকেলর ঘের ঘের েপয় পািন পৗঁেছ দওয়ার উে াগ হণ কেরিছ।  

চা বাগােনর িমক ও ত েদর পিরবােরর সদ েদর িশ া ও া  িনি ত করেত বাগান েলােত পযা  ল ও 

হাসপাতাল িনমােণর উে াগ হণ করা হেয়েছ। চা বাগােন কমরত গভবতী মােয়’ দর া  র া িনি ত করেত এবং 

অ া  নারীেদর িবিভ  িশ েণর মা েম জীবনযা ার মােনা য়েন পিরক না হণ করা হেয়েছ। যথাস ব ততার সে  এ 

পিরক না বা বায়ন করার জ  বাংলােদশ চা বাডেক িনেদশ দান করা হেয়েছ। 
বতমান সরকােরর ল  ২০২১ সােলর মে  বাংলােদশেক এক  ম ম আেয়র এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত-

স  দেশ পিরণত করা। এ লে  অজেন আমরা িবিভ  উ য়ন কম িচ বা বায়ন কেরিছ। বতমােন মাথািপ  আয় ১,৬১০ 

মািকন ডলার। মা েষর জীবনযা ার মােনর াপক উ য়ন ঘেটেছ। ফেল িত বছর চােয়র উৎপাদন ি  পাওয়ার পরও 

চােয়র চািহদা রেণ আমােদর িহমিশম খেত হে ।  

চােয়র অ াহত চািহদা মটােত আমরা ‘  চা চাষ কে ’ উৎসাহ িদেয় যাি । এর ফেল দেশর উ রা েলর 

প গড়, ঠা রগ ও, নীলফামাির, িদনাজ র, লালমিনরহাট এবং পাবত  অ েলর বা রবান জলায়  চা চাষ ক  াপক 
িব ার ও জনি য়তা লাভ কেরেছ।  

আমরা ২০২৫ সাল নাগাদ এই  চা চাষ ক  থেক ায় ৩ কা  কিজ ও বাগান েলা থেক আরও ১১ কা  

কিজ মাট ১৪ কা  কিজ চা উৎপাদন করেত স ম হব। যা দেশর অভ রীণ চািহদা িম েয় িবেদেশ চা র ািনর পথ 

গম করেব।  

বাংলােদশ চা বাড চা ও চা জাত প  ব খীকরেণর উপর কাজ করেছ। দেশ বতমােন  সংেযািজত িবিভ  

ধরেনর চা উৎপাদন ও বাজারজাত করা হে ।  সাতকড়া চা, লমন চা, মশ া চা, িজনজার চা, লিস চা িবেশষভােব 

উে খেযা । িবিভ  ভার  চা ছাড়াও চা থেক িবিভ  সাধন সাম ী, যথা-  সাপ,  া ,  থেপ  িত এবং 
খা  সাম ী, যথা-  কালা, চা-এর আচার িত উৎপাদেনর েযাগ রেয়েছ। এ েযাগ আমােদর কােজ লাগােত হেব। 

কিমক াল ফা লাইজার ও পি সাইডস বহার না কের অগািনক প িতেতও চা উৎপ  করা হে । িবিভ  

বাগােন িস িস াক  এর পাশাপািশ ি ন  ও অেথাড   তির করা হে । চা এর মাড়কজাত ও বাজারজাতকরেণ 

এেসেছ ন ন । িবিভ  কা ািন আকষণীয় মাড়ক, িসিল ার ও  ােগ চা বাজারজাত করেছ । এসব ভ া  এেডড চা 

উ ে  িবিভ  দেশ র ািনও করা হে ।  

বাংলােদশ চা গেবষণা ইনি উট চােয়র ণগত মান ও উৎপাদন ি র িবষেয় গেবষণা কের যাে । চা গােছর 

পাকামাকড় দমেন ন ন ন ন উপায় উ াবন করাসহ ভাড চা’এর িবষেয়ও গেবষণা করেছ। আিম আশা কির, আমােদর 
গেবষকগণ চােয়র উৎপাদন ি র পাশাপািশ আরও উ ত চা উৎপাদেন স ম হেবন।  

দেশর ইিতহােস ২০১৭ সােল থমবােরর মত ‘বাংলােদশ চা দশনী’ অ ি ত হয়। এই দশনীেত চা িশে র সে  

সংি  ি  ও িত ান েলা িবিভ  ধরেনর সভা- সিমনােরর আেয়াজন কের। এর ফেল সাধারণ মা ষ চা স েক 

িব ািরতভােব জানেত পাের। যা চা িশে র সাের অবদান রাখেছ।  
িধ , 

িবে  বাংলােদশ এখন উ য়েনর রাল মেডল। বতমােন আমােদর ি  ৭.২৮ শতাংশ। দািরে র হার ২২ শতাংেশ 

নেম এেসেছ। বেদিশক ার িরজাভ ৩৩ িবিলয়ন ডলােরর উপের। আমরা িনজ  অথায়েন প ােস  িনমাণ করিছ। 
সকলে ে  আমরা াপক উ য়ন করেত স ম হেয়িছ। বাংলােদশ এিগেয় যাে , এিগেয় যােব। আমােদর এ অ যা া কউ 

াহত করেত পারেব না।  



 

আিম আশা কির, সকেলর সি িলত েচ ায় দেশর সামি ক উ য়েনর মা েম ধা-দাির  জািতর িপতার 

ে র সানার বাংলােদশ গড়েত স ম হব, ইনশাআ াহ।  
‘বাংলােদশ চা দশনী-২০১৮’ চা িশে র উ য়েন ণ িমকা রাখেব বেল আমার ত াশা। আিম এর ভ 

উে াধন ঘাষণা করিছ। সবাইেক ধ বাদ।  

 
খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


