
চা বাগানে শ্রমিক ধি মঘনের কারনে উদ্ভতু বতমিাে পমরমিমতনত করেীয় 

(তামরখ: ২৮.০৮.২০২২ মি:) 

 

গত ৯-১২ আগস্ট ২০২২ মি: তামরখ পর্ মন্ত প্রমতমিে ২ ঘন্টা 

কি মমবরমত এবং পরবতীনত ১৩-২৭ আগস্ট ২০২২ মি: তামরখ 

পর্ মন্ত একোো ১৫ মিে পুনরািনি শ্রমিক ধি মধনের কারনে চা 

বাগােগুমিনত চিিাে সকি কার্ মক্রি িমবর হনয় র্ায়। মবনেষ 

কনর পাতা চয়ে বন্ধ থাকার কারনেই বাগােগুমিনক সবনচনয় 

ববেী ক্ষমতর সম্মুমখে হনত হনয়নে। একমিনক বর্িে ফ্যাক্টমর বন্ধ 

থাকায় বকাে চা উৎপািে করা সম্ভব হয়মে, অন্যমিনক সিয়িত 

পাতা চয়ে ো করনত পারার কারনে পাতার গুেগতিাে খারাপ 

হওয়ার পাোপামে বতমিাে বিৌসুনি চা গানের উৎপািেক্ষিতা 

হ্রাস পাওয়ারও সম্ভাবো বিখা মিনয়নে। চা বাগােগুমিনত জুিাই-

বসনেম্বর সিয়কানি সাধারেত ৭-৮ মিনের রাউনেই পাতা চয়ে করা হনয় থানক। বসনক্ষনে চয়েনর্াগ্য ডঁগাগুমি 

েরি থানক এবং একটি ডঁগা চয়ে করার পর বগাড়ায় বথনক র্াওয়া সুপ্ত কুমড় গুমি হনত দ্রুত েতুে কুুঁমড় ববমরনয় 

আনস। রাউে িীঘ ম হনি একমিনক বর্িে ডঁগাগুমির গুেগতিাে খারাপ হনয় র্ায়, ডঁগার বগাড়া েক্ত হনয় র্াওয়ায় 

বসগুমি প্লামকং করা কষ্টকর হনয় পনড় এবং প্রনসমসং করার সিয় ফ্যাক্টমরর বিমেোরীজ ক্ষমতগ্রস্ত হয়। 

অন্যমিনক, প্লামকং করার পর েতুে কুুঁমড় ববমরনয় আসনতও মবিম্ব হয়, ফ্নি উৎপািে হ্রাস পায়। সনবিাে বেষ 

হওয়া শ্রমিক ধি মঘনের কারনে বাগােগুমির বসকেেগুমিনত প্লামকং রাউে আনুিামেক (১৫+১)=১৬ বথনক 

সনব মাচ্চ (৭+১৫+৭)=২৯ মিে পর্ মন্ত হওয়ার সম্ভাবো বিখা মিনয়নে। এিতাবিায়, ফ্যাক্টমরর কযাপামসটি অনুর্াময় 

র্ত ববেী সম্ভব পাতা মফ্ল্ড বথনক চয়ে কনর মেনয় আসনত হনব। রাউে ববেী িীঘ ম হনয় থাকনি বসনক্ষনে 

প্লাকারনির ছুমর/কাঁমচ ব্যবহানর বাধা ো বিয়াই উত্তি হনব। বকেো এনক্ষনে ছুমর/কাঁমচ ব্যবহানর গানের উপর কি 

বেস পড়নব, প্লাকারগণ দ্রুততি সিনয় পাতা চয়ে কনর মেনয় আসনত পারনব এবং প্লামকং বেমবি সিতি রাখা 

সম্ভব হনব। তনব উনেখ্য বর্, বসনক্ষনে পাতা চয়নের পরপরই মসনস্টমিক বকাে একটি েোকোেে মের্দ্মামরত 

িাোয় (বর্িে- Companion, Nova, Turbo ইতযামি ১৫০ গ্রাি/২০০মি: হানর) বে করার পরািে ম বিয়া 

র্ানে। আর মবনেষ কারনে বকাে বাগানের বক্ষনে র্মি বিখা র্ায় প্লামকং রাউে উনেমখত সিনয়র চাইনতও ববেী 

হনয়নে এবং ডঁগাগুমি িাোমতমরক্ত বড় হনয় বগনে, বসনক্ষনে এি.ও.এস কনর বিয়াই উত্তি হনব। এনক্ষনে প্রথনি 

কামিত ডঁগাগুমিনক চয়ে কনর বেয়ার পর সব মনেষ প্লামকং িাকম বরাবর মিফ্ কনর মিনত হনব। বর্নহতু এ সিনয় 

তাপিাো ও আদ্রতা অনুকূনি আনে তাই মিফ্ করার ১৫-২০ মিনের িনেই বসকেেটিনক আবার রাউনের িনে 

আো সম্ভব হনত পানর বনি আো করা র্ায়। 

 

িীঘ ম প্লামকং রাউনের কারনে প্লামকং এর সিনয় স্বভাবতই প্লামকং বেমবনির উপনর বেনড় আসার িত বিড় পাতা 

(এক পাতা ও এক কুুঁমড়) এর সংখ্যা খুবই কি থাকনব। মকন্তু এর পরও, ছুমর/কাঁমচ ব্যবহার করনি বসনক্ষনে ঐ 

অল্প সংখ্যক বিড় পাতা বর্ে প্লাকারগণ বেঁনে মেনয় ো আনস বস মবষনয় মবনেষ মেনি মেো বিয়া বর্নত পানর। 

এভানব এক রাউে পাতা চয়ে করার পর পরবতী রাউে পাতা আসনত একটু মবিম্ব হনত পানর এবং এোই 

স্বাভামবক। কানজই এই পাতা চয়নের চাপ কি থাকার সিয়কানি শ্রমিকনির র্থার্থ ব্যবহার মেমিত করনত 

মসকমিং, ইেমফ্মিং ইতযামি গুরুত্বপূণ ম কাজগুমি বজার মিনয় চামিনয় বেয়ার জন্য এখেই পূব ম-পমরকল্পো কনর 

রাখা বর্নত পানর। উদ্ভুত এ পমরমিমত আিরা সকনির সমম্মমিত প্রনচষ্টায় উনত্তারে করনত সিথ ম হনবা এই 

আোবাি ব্যক্ত করমে। 

 

 

 

(ড. বিা: ইসিাইি বহানসে) 

পমরচািক (ভারপ্রাপ্ত) 

বাংিানিে চা গনবষণা ইেমস্টটিউে 

শ্রীিঙ্গি, বিৌিভীবাজার। 

(ড. বতৌমফ্ক আহম্মি) 

মূখ্য ববজ্ঞামেক কি মকতমা (কৃমষতত্ত্ব) 

বাংিানিে চা গনবষণা ইেমস্টটিউে 

শ্রীিঙ্গি, বিৌিভীবাজার। 

(ড. বিাহাম্মি িাসুি রাো) 

প্রধাে ববজ্ঞামেক কি মকতমা (কৃমষতত্ত্ব) 

বাংিানিে চা গনবষণা ইেমস্টটিউে 

শ্রীিঙ্গি, বিৌিভীবাজার। 
 


