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টেকসই রাবার চাষ প্রতিষ্ঠার লড়াই 

সসয়দা সারওয়ার জাহান 

 

রাবার কথাো শুনলল টবশীর ভাগ মানুলষর টকান টকৌতুহল বা আগ্রহ টদখা যায় না। িাতিলের সালথ গ্রহণ কলরন অলনলক।এযাবি 

আতম অন্তিঃ টদতখতন আগ্রহ তনলয় রাবার চাষ সম্পলকে কথা বললি,যালদরলক চাষ করার জন্য টদয়া হলয়লে িারা রাবার চাষ করলি 

তগলয় িালদর সমস্যার এবং কলের কথাগুললা বললি থালকন,টকান উপকার বা লাভ হউয়ার কথা স্বীকার করালনা খুবই কঠিন কাজ। 

আমার তনলজর ও রাবার সম্পলকে টকান স্বি ধারণা তেলনা, আগ্রহ ও তেল না টকান সমলয়। কাজ করার অদম্যস্পৃহা তনলয় কম েজীবলনর 

টশষপ্রালন্ত এলস তচন্তা কতর। যিতদন বাঁতচ কালজর মলে টযন থাকলি পাতর। এোও একধরলনর অসম্ভব তচন্তা। এর মলে দু’ো তবষয় 

আলে। একো হললা সাব েজনীন কালজর মলে থাকা আর একো তনজস্ব জগলির কাজ তনলয় থাকা। তিিীয়োর জন্য আতম মলন কতর 

টিমন টকান প্রয়াস তনলি হয় না। বতহজেগলি কালজ তনলয়াতজি থাকললও িা অনায়ালস করা যায়। িলব টস জন্য কালজর সুতবন্যস্তিা 

অপতরহায ে। বতহজেগি ও অন্দজেগলির সুসামঞ্জলস্যর ব্যিযয় ঘেলল টকানোই সফলিার মুখ টদখলি পায় না। অিএব শুরু টথলকই 

উভয়জগলির সালথ সুসমন্বয় ঘটিলয় একো টমলবন্ধন সিতর করা প্রলয়াজন যালি সুষ্ঠু কম েসম্পাদলন টকান টেদ না পলড়। আমার টেলে 

শুরু টথলকই বাইলরর জগি আর আমার ব্যতিগি জগলির মলে তবন্যাসো আপনা-আপতন গলড় তনলি হলয়লে। টয কারলণ চাকতরর 

পলর করণীয় তনলয় অন্যলকান তচন্তা করলি পাতরতন। আল্লাহ রাব্বলু আলামীলনর অসীম দয়ায় আমালক কীভালব টয রাবালরর জগলি 

তনলয় আসললা টসটি বুলে উঠার সুলযাগ আমার হয়তন। শুধু টবাোর টচো কলরতে এই জায়গায় তক আলে, তক করা টযলি পালর, ফলপ্রসূ 

হলব কীনা। টয তবষয়ো তনলয় আলগ জানিাম না টসো তনলয় জানার এক পয োলয় টদখলাম এই প্রতিয়ার সালথ তবশাল এক জনলগাষ্ঠী 

জতড়ি। ১৯৬০-৬১ সাল টথলক বাংলালদলশ সরকারীভালব রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫৯ সালল জাতিসংলঘর খাদ্য ও কৃতষ সংস্থার 

একজন তবলশলষজ্ঞ তম. ললয়ড অতভমি টদন বাংলালদলশর মাটি ও জলবায়ু রাবার চালষর উপলযাগী। িৎলপ্রতেলি, ১৯৫২ সালল 

বনতবভাগ মালয়েশিো ও শ্রীলঙ্কা হয়ে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা শিয়ে পরীক্ষামূলকভায়ব োঙ্গাইললর মধুপুর, 

চট্টগ্রালমর হাজাতরখীল ও পঞ্চগলড়র টেঁতুতলয়ায় টরাপণ কয়র। ১৯৬১ সাল হয়ে সরকারী পৃষ্ঠয়পাষকোে বাশিশজিকভায়ব চট্টগ্রাম ও 

শসয়লয়ের পাব বেি এলাকাে রাবার চাষ শুরু করা হে। এছাড়া চা বাগায়ির পশেে জশময়ে বৃটিিয়ের মাধ্যয়ম এবং শকছু ব্যশি 

মাশলকািাে রাবার গাছ ররাপি করা হয়েশছল। 

বিশবভাগ ১৯৬০ সায়ল ২৮৭ রহক্টর জশময়ে রাবার চায়ষর একটি পাইলে প্রকল্প গ্রহণ কয়র। এটি বাস্তবােিকায়ল প্রকল্প সংয়িাধি কয়র 

১৯৬২ সায়ল ১২১৪ রহক্টর জশময়ে ৫ বছর রমোেী পুিঃপ্রকল্প গ্রহণ করা হে এবং বাংলায়েি বিশিল্প উন্নেি কয়প বায়রিয়ির শিকে 

হস্তান্তর করা হে। এ প্রকয়ল্পর সাফয়ের রপ্রশক্ষয়ে সরকার ১৯৬৫ সায়ল ৪২৫০ রহক্টর জশময়ে ৫ বছর রমোেী আয়রকটি প্রকল্প গ্রহণ 

কয়র। 

১৯৬০-১৯৭৩ সায়ল শবএফআইশিশস চট্টগ্রাম ও শসয়লে রজলার ৬১১৬ রহক্টর জশময়ে প্রকল্প গ্রহয়ির জন্য শিধ বারণ কয়র। শকন্তু ঐ 

সময়ে মাত্র ৪০৯ রহক্টর জশময়ে রাবার বাগাি করা সম্ভব হে এবং প্রয়জয়ক্টর রমোেকায়ল মাত্র ১৬২ রহক্টর জশমর বাগাি রাবার 

আহরয়ির উপয় াগী হে। এর রপ্রশক্ষয়ে ১৯৭৪ সায়ল সরকার অশধকের শবশিয়োগ বৃশি কয়র অবকাঠায়মাগে উন্নেি,গয়বষণা ও 

প্রশিক্ষি সুশবধার মাধ্যয়ম পুিরাে  রাবার বাগাি সৃজি কয়র উন্নেি পশরকল্পিা গ্রহণ কয়র।সরকার ১৯৮০-৮১ সাল রেয়ক ১৯৮৪-৮৫ 

সাল প বন্ত ২৮৩২৮ রহক্টর অনুব বর, পশেে, অন্যান্য খাদ্যিস্য ও ফসল উৎপােয়ি অনুপয় াগী জশময়ে রাবার চায়ষর জন্য ৫ বছর 

রমোশে প্রকল্প  গ্রহি কয়র  ার ময়ধ্য ১৬১৮৭ রহক্টর জশম সরকারী, অবশিষ্ট জশম ব্যশি মাশলকািাধীি। শবএফআইশিশসর শিজস্ব 

মাশলকািাধীি রাবার বাগাি রয়েয়ছ ১৮ টি। শবএফআইশিশস ১৯৮০-৮১সাল হয়ে উচ্চ ফলিিীল রাবার চারা ররাপণ শুরু কয়র এবং 

১৯৯৭ সায়লর ময়ধ্য চট্টগ্রাম,শসয়লে ও মধুপুয়রর ১৩২০৭ রহক্টর জশময়ে ১৬টি রাবার বাগাি সৃজি কয়র। োর ময়ধ্য  ৮% চারা 

মালয়েশিো হয়ে আিীে শপ্রম ৬০০ এবং শপশব ২৩৫  রলাি হয়ে লাগায়িা হে। প্রশেটি রলাি হয়ে উৎপন্ন চারা হয়ে বছয়র শেি রকশজ 

কয়র রাবার উৎপন্ন হে। বেবমায়ি ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গায়ছর ময়ধ্য ২ লক্ষাশধক গাছ উৎপােিিীল। শবএফআইশিশস োয়ের 

উৎপাশেে রাবার শিলায়ম শবশি কয়র। ২০০৮-০৯ সায়ল ১,১১,৬০০ রমশিক েি রাবার রেয়ক ২৫৫০ লক্ষ োকা আে হে। একই বছয়র 

প্রাইয়ভে রসক্টয়র ৫৫০০ রমশিক েি রাবার উৎপন্ন হে।বাংলায়েি রাবার রবায়ি বর রচোরম্যাি পয়ে র াগোি কয়র রেয়ির রাবার 

উৎপােয়ির প্রকৃে অবস্থা জািার রচষ্টা কশর। র  েথ্য পাওো রগল রসটি অসম্পূণ ব। সামশগ্রক েথ্য প্রাশির জন্য প্রাে দুবছর ধয়র 

অিবরে রচষ্টা কয়র রিষ পর্য্নন্তব র  েথ্য র াগাড় করয়ে সক্ষম হই োয়ে রেখা  াে শবয়ের রাবার উৎপােিকারী রেিগুয়লার সায়ে 

তুলিাে বাংলায়েি অয়িক শপশছয়ে আয়ছ। আইয়ি বশণ বে োশেত্ব পালি করার মে সক্ষমো রাবার রবাি ব অদ্যাবশধ অজবি কয়র উঠয়ে 

পায়রশি। 

র য়কাি জােগাে কাজ করয়ে শগয়ে আশম প্রেয়ম রেয়খশছ চলমাি কাজগুয়লার বাইয়র  া করা হেশি বা  া অয়েষণ করা হেশি এমি 

শকছু আয়ছ কী িা। বাংলায়েি রাবার রবায়ি ব রেমি শকছুই শছল িা  ার বাইয়র অশেশরি শকছু করা  াে। এয়কবায়র সূচিালয়ে 

পােববেী একই মন্ত্রণালোধীি আয়রকটি অশফস রেয়ক পাঁচজি কম বচারী সংযুশিয়ে শিয়ে অশফয়সর ফাইলপত্র গুয়লা চলাচল করার মে 



2 
 

ব্যবস্থা করা হয়েয়ছ। মন্ত্রণালয়ের একজি অশেশরি সশচব ভারপ্রাি রচোরম্যাি, একজি উপসশচবয়ক সশচয়বর োশেত্ব শেয়ে োিশরক 

কা বিম শুরু করা হয়েশছল। একো অশফস রগাছায়িার জন্য আসবাবপত্র, মশণহারী সামগ্রী, ইয়লশিকিাল, ইয়লকিশিক, আইশসটি 

সম্পশকবে শবশভন্ন সামগ্রী িে, রবাি ব শমটিং করা, শিয়োয়গর জন্য উয়দ্যাগ গ্রহণ করা, মন্ত্রণালয়ের বরাবয়র শরয়পাে ব শরোি ব রেো, 

শবয়েয়ির রাবার সংিান্ত রসশমিার/শমটিং এ অংিগ্রহণ করা এ সমস্ত শিেশমে কা বিমগুয়লা করা হয়েশছল। এর বাইয়র অন্যান্য কাজ 

র মি রেয়ির অভিন্তয়র রাবার চায়ষর েথ্য সংগ্রহ রেয়ি রাবায়রর চাশহো শবয়েয়ি রিাশি, শবয়েি রেয়ক আমোশি, রাবারশভশিক শিল্প 

প্রশেষ্ঠায়ির সংখ্যা, রেিীে রাবায়রর ব্যবহার, রাবার রেয়ক উৎপাশেে পয়ের েথ্যাশে, শক পশরমাণ জশময়ে প্রকৃেপয়ক্ষ চাষ হয়ে, 

শিয়োশজে জিবয়লর সংখ্যা এ সমস্ত শকছু জািা হেশি বা জািার রচষ্টা ও করা হেশি। রাবার শবষয়ে  শেও খুব রবিী েথ্য রকাোও 

রিই োরপরও রাবার উৎপােিকারী ব্যশি বা প্রশেষ্ঠায়ির সায়ে শিশবড় র াগায় াগ স্থাপয়ির মাধ্যয়ম হালিাগাে েথ্য উপাি সংগ্রহ 

করা সমীচীি হওোে অিবরে রচষ্টা কয়র র য়ে লাগলাম। একশেয়ক জিবল শিয়োয়গর রচষ্টা রস জন্য রাবার রবায়ি বর 

পশরচালক(যুগ্মসশচব) এবং সশচয়বর পে(উপসশচব) পূরয়ণর জন্য মন্ত্রণালয়ে বারবার পত্রমারফে, রেশলয়ফায়ি এবং সিরীয়র শগয়ে 

র াগায় াগ করয়ে োশক। রাবার রবাি ব িতুি হওোে রকাি অশফসার আসয়ে আগ্রহী হেিা। ২/৩ বার অশফসার পোেি করা হে োরা 

রস আয়েি বাশেল কয়র অন্যত্র বেলী হয়ে  াে। এরপর িথ্য সংগ্রহ করলি তগলয় তব এফ আই তড তসর ওলয়বসাইলে এবং তব এফ আর 

আই এর গলবষক ড. মাহবুবুর রহমালনর টলখা টথলক রাবার চাষ সম্পলকে বতণ েি িথ্যসমূহ জানলি পাতর। রাবার বাগান মাতলক 

সতমতির সালথ টযাগালযাগ কতর িালদর বাগান অতধকাংশ বান্দরবালন। এোড়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটিলি ও আলে। 

খাগড়ােতড়লি তেল আতদবাসী রাবার বাগান মাতলক সতমতি িালদর সালথ ও টযাগালযাগ কতর, মিতবতনময় সভা কতর। তকন্তু িথ্য তনলি 

তগলয় সফল হলি পারতেলাম না। টকউ টকন পুলরাপুতর িথ্য তদলি চান না িখলনা এর অন্ততন েতহি কারণো বুেলি পাতরতন। এবার 

অতফলস পুরলনা কাগজপে তক আলে খুজঁলি থাতক। এক পয োলয় ১২৮৫ জন বাগান মাতললকর িাতলকাসহ পুরলনা একো বাতিল পাই। 

তব এফ আর আই এর পাঁচজন কম েচারী সংযুতিলি রাবার টবালড ে তনলয়াতজি করা হলয়তেল। চারজন ৩য় টেণীর, একজন চতুথ ে টেণীর 

কম েচারী। িালদরলক তনলয় আমার একজন মাে কম েকিো উপ-পতরচালক (তসতনয়র সহকারী সতচব ) সাতব্বর রাহমান সাতনর মােলম 

তবএফআরআই এর অতফস সহকারী টমািাললবলক তদলয় ১২৮৫ ো পে জারী করালাম িালদর ঠিকানায়। অিঃপর টজলা প্রশাসক 

বরাবর রাবার বাগালনর িথ্য টচলয় পেজারী করালাম। উপলজলা তনব োহী অতফসার ও এতস োিলদর পে তদলাম। অলনকতদন পর 

১২৮৫ জলনর মলে ৭০ োর জবাব টপলাম। টজলা প্রশাসকলদর পে টথলক অতধকাংশই তব এফ আই তডতসর বাগালনর িথ্য পাঠাললন। 

তডতস বান্দরবান টথলক দীঘ েতদন পলর ১০২৭ টি বাগালনর িাতলকা পাওয়া টগল। আমরা আলগ টথলকই জানিাম টয বান্দরবালনর 

৩২,৫০০ একর জতম ১৩০৩ জনলক টদওয়া হলয়লে।  

প্রাপ্ত বাগান মাতললকর ঠিকানায় রাবার উৎপাদলনর িথ্য েক সিতর কলর পাঠালি লাগলাম। তকন্তু টিমন জবাব পাওয়া টগল না। হালি 

টগানা কলয়কো মাে পাওয়া যায় যা এলকবালরই অপ্রতুল। রাবারতভতিক তশল্প মাতলকলদর অনুসন্ধালন তশল্প মন্ত্রণাললয় এবং বাগালনর 

টমাে জতমর িথ্য টচলয় ভূতম মন্ত্রণাললয় পে টদয়া হললা। অলনকবার টেতললফাতনক টযাগালযালগর পলর তশল্প মন্ত্রণালয় তবতসলক 

িাতলকাভুি ১৩টি তশল্প প্রতিষ্ঠালনর িাতলকা তদলয় আর টকান িথ্য টনই মলম ে জানালনা হয়। ভূতম মন্ত্রণালয় হলি জতমর টকান িথ্য 

পাওয়া টগল না। সলরজতমলন তবতভন্ন জায়গায় যাওয়া দশ েন ও পতরদশ েলন যাওয়া অব্যাহি টরলখ বাগালনর িথ্য সংগ্রহ কতর। টজলা 

প্রশাসকগলনর সালথ মিতবতনময় কতর। টমৌলভীবাজার, বান্দরবান,খাগড়ােতড় টজলায় তগলয় তবতভন্ন টেলখাল্ডারলদর তনলয় মিতবতনময় 

সভা কতর। এরপর টকাতভড-১৯ এর জন্য লক ডাউন হলয় টগলল জুম এযালের মােলম রাঙ্গামটি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এর সালথ তমটিং 

কতর। ভূতম সতচব এর সালথ, তব এফ আই তড তসর টচয়ারম্যালনর সালথ তমটিং, উইম্যান টচম্বার, টচম্বার অফ কমাস ে এি ইিাতিজ এর 

সালথ টসতমনার কতর। রাবার চাষ সম্প্রসারণ ও নতুন উলদ্যািা সিতর এবং রাবার খাি সম্পলকে সবাইলক পতরস্কার ধারণা টদয়ার জন্য 

এসব তমটিং, টসতমনার ও মিতবতনময় সভার আলয়াজন কতর। একটু তপেলনর কথা বললল আমার এই কাজগুললার স্পৃহা সম্পলকে 

পাঠলকর ধারণা পতরস্কার হলব। িা হললা দীঘ ে অলনকবের যাবি রাবার চাষ তনলয় টকান উলদ্যাগ টনয়া হয়তন, বিেমান সরকালরর 

আমলল বাংলালদশ রাবার টবাড ে আইন, ২০১৩ প্রণয়ন কলর রাবার টবাড ে গঠন করা হললও এর কায েিম তবএফআইতডতসর সালথ 

সংযুিভালব চলল আসতেললা। এলকবালর জরুরী তকছু তবষয় োড়া সামতগ্রক কায েিম শুরু করা হয়তন। তবএফআইতডতসর তনজস্ব 

বাগানগুললা োড়া অন্যান্য সরকারী, ইজারাধীন বাগান বা চা সংসলদর আওিাধীন বাগানসমূলহর এবং ব্যতি মাতলকানাধীন বাগালনর 

টিমন টকান টদখভাল করা হয়তন। ৩০ এতপ্রল, ২০১৯ সাল টথলক যাো শুরু করার পলর স্বিন্ত্রভালব কায েিম শুরু করার উলদ্যাগ টনয়া 

হয়। তকন্তু তনয়তমি টচয়ারম্যান না থাকা, ১ জানুয়াতর,২০২০ এ তনয়তমি টচয়ারম্যান তনলয়াগ টদয়া হললও টকাতভড-১৯ এর কারলণ 

ভালভালব কাজ শুরু করা সম্ভব হয়তন, টয কারলণ শুরুো আমালক করলি হলয়লে। আতম আসার আলগ তনলয়ালগর কতমটি গঠলনর জন্য 

তচঠিপে টদয়া হয়, তকন্তু কতমটি গঠন হয় তন। তিনো তনলয়াগ  কতমটির আহবায়ক ও সদস্যসতচব তহলসলব যুগ্মসতচব ও উপসতচব 

টডপুলেশলন তনলয়াগ না হওয়ায় পতরলবশ,বন ও জলবায়ু পতরবিেন মন্ত্রনাললয়র কম েকিোলদর মােলম এ তনলয়াগ প্রতিয়া শুরু করার 

জন্য পত্র প্রেরণ করার পরর মন্ত্রণালরের কম মকর্মা নিরোনজর্ করার এক পর্ মারে মন্ত্রণালয়ের একজি উপসশচবয়ক একো কশমটির 

আহবােক কয়র এবং একজি যুগ্মসশচবয়ক আয়রকো কশমটির সেস্য সশচব কয়র শিয়োগ প্রশিো শুরু করার উয়দ্যাগ গ্রহণ কশর।এটি 

রসয়েম্বর ২০২১ সায়লর কো। শকন্তু এ  াবে  শিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হেশি। রকাি িা রকাি সমস্যা রলয়গ আয়ছ। মন্ত্রণালয়ের 
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কম বকেবায়ের অন্যত্র অশে ব্যস্তোর কারণ, খুব দ্রুে বেশল হয়ে  াওো, দূরয়ত্বর কারয়ণ চট্টগ্রায়ম আসার শিশিউল করা জশিে সমস্যা 

এ সমস্ত কারয়ণ শিয়োগ প্রশিো অয়িক কয়ষ্ট শুরু কয়র ও রিষ করা  ায়ে িা। ১৪-২০ েম রগ্রয়ির শিয়োয়গর জন্য গঠিে কশমটির 

আহবােক পশরয়বি,বি ও জলবায়ু পশরবেবি মন্ত্রণালয়ের একজি উপসশচব। এছাড়া  এই মন্ত্রণালয়ের প্রশেশিশধ একজি উপসশচবয়ক 

শিয়ে পরীক্ষা কশমটি দু’টি কিাোগশরয়ে রমাে ২২ (বাইি) পয়ের জন্য শলশখে পরীক্ষা রিি। অশফস সহকারী কাম কশম্পউোর 

মুদ্রাক্ষশরক  পয়ের ১০ টি পয়ের জন্য োব রেস্ট ও রিো হয়েয়ছ।অশফস সহােয়কর ১২(বারটি) পয়ের শলশখে পরীক্ষা শিয়ে ররজাল্ট 

রেওো হয়েয়ছ। অন্যান্য ৫(পাঁচ) কিাোগশরর ১২টি পয়ের জন্য অদ্যাবশধ শলশখে পরীক্ষা রিো হেশি। শিয়োগ শবজ্ঞশিয়ে একসায়ে 

প্রচার হওোে আংশিকভায়ব চুড়ান্ত ফলাফল প্রকায়ির সুয় াগ িা োকাে র  দু’টি পয়ের শলশখে পরীক্ষা রিওো হয়েয়ছ রসগুয়লার 

রমৌশখক পরীক্ষা শিয়ে ফলাফল প্রকাি করা সম্ভব হয়ে িা।  

এছাড়া প্রেম রেণীর শিয়োয়গর জন্য গঠিে কশমটির সেস্য সশচব যুগ্মসশচব/উপসশচব হওোে আবায়রা পশরয়বি, বি ও জলবায়ু 

পশরবেবি মন্ত্রণালয়ের স্মরণাপন্ন হয়ল একজি যুগ্মসশচবয়ক ময়িািেি রেওো হে। কশমটির সভা আহবাি কয়র  রেশলেক বাংলায়েি 

শল. এর মাধ্যয়ম আয়বেয়ির জন্য শবজ্ঞশি প্রচার কয়র ১৮৫১টি আয়বেি পাওো  াে। অেঃপর পরীক্ষাগ্রহয়ণর জন্য েরপত্র আহবাি 

করা হে। আিানুরূপ েরপত্র িা পাওোে পূিঃেরপত্র আহবায়ির জন্য সভা আহবায়ির উয়দ্যাগ রিো হয়ল রেখা  াে মন্ত্রণালয়ের 

শিয়োশজে সেস্যসশচব অন্যত্র বেশল হয়ে রগয়ছি। অন্য একজি কম বকেবায়ক সেস্যসশচব শহয়সয়ব শিয়োশজে করার জন্য পত্র রপ্ররণ 

করা হে।  

বিেমালন ৯ম টগ্রলডর তনলয়াগ কতমটির সদস্য সতচব পুনঃমলনানয়ন টদয়া হলয়লে। আউেলসাতস েং পদ্ধতিলি তনলয়াগ প্রতিয়া সম্পন্ন করার 

জন্য পুনঃদরপে আহ্বালনর জন্য উলদ্যাগ গ্রহণ করা হলয়লে। এ সমস্ত ব্যাপারগুললা মূলিঃ দপ্তলরর সংতিে কম েকিো সম্পন্ন কলরন। 

তকন্তু রাবার টবাড ে নতথ উপস্থাপন ও আনুষতঙ্গক কায েিম সম্পন্ন করার জন্য আহ্বায়ক/সদস্য সতচব না থাকায় মন্ত্রণালয় টথলক 

কম েকিো তনলয়াতজি করা হললও রাবার টবালড ের নবীন পয োলয়র কম েকিোলদর তনলয় টচয়ারম্যানলকই সাতচতবক দাতয়ত্ব পালন  করলি 

হলি। তনলয়াগ কতমটির সদস্য যাঁরা মন্ত্রণাললয়র কম েকিো িাঁলদর সালথ টযাগালযাগ করা, িাঁলদর বরাবলর সভা সংতিে কাগজপেসহ 

টনাটিশ টপ্ররণ করা সবই সরাসতর অতফস প্রধানলক করলি হলি। আমার প্রায়শঃ মলন হয় এবং একো কথা বলল থাতক টয, টকান 

একসমলয় যখন বাংলালদশ রাবার টবাড ে সুপ্রতিতষ্ঠি হলয় যালব িখন বিেমান সমলয়র এই সমস্ত ধকললর কথা, একটু একটু কলর কাজ 

এতগলয় টনওয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রলচোর কথা টকউ মলন রাখলব না। এখন এখালন টপাতেং তদলল টকউ টযাগদান কলরন না। চট্টগ্রালম 

থাকার জন্য আগ্রহী হওয়া সলেও টপাতেং টদয়া হলল টসটি িদবীর কলর বাতিল কলরন এবং চট্টগ্রালমরই অন্যলকান পলদ বদলী আলদশ 

কতরলয় টনন। কী টকৌশলল িাঁরা টসটি করলি সেম হলি পালরন িা আমার জানা টনই। ২/৩ জন কম েকিোলক টপাতেং টদয়ার পর আতম 

তনলজ টফান কলর িালদর সালথ টযাগালযাগ কতর। িাঁরা িাঁলদর পাতরবাতরক অসুতবধার কথা বলল চট্টগ্রালমই চাকতর করলবন না 

জানান,তকন্তু কলয়কতদন পলর আলগর বদতল আলদশ বাতিল কলর চট্টগ্রালমরই অন্য টকান অতফলস টযাগদান কলরন। কম েকিো 

টডপুলেশলন পদায়লনর জন্য তবগি দুই বেলর টবশ কলয়কবার পেজারী করা োড়াও মন্ত্রণাললয়র সমন্বয় সভায় এটি উত্থাপন করা 

হলয়লে। সশরীলর তগলয় তসতনয়র সতচব মলহাদয় এবং অন্যান্য টজযষ্ঠ কম েকিোলদরলক অবতহি করা হলয়লে। অদ্যাবতধ পতরচালক পলদ 

যুগ্মসতচব এবং সতচব পলদ উপসতচব টযাগদান কলরনতন। ইলিামলে অগ োলনাগ্রামভুি  ৯টি আউেলসাতস েং এর পদ পূরণ কলর নাইেগাড ে, 

ইললকতিতশয়ান, টডস্পাচ রাইডার, পতরিন্নিাকমী তনলয়াগ টদয়া হলয়লে। সদতনক মজুরী তভতিলক েতমক তনলয়ালগর অনুলমাদন তনলয় 

কতম্পউোর মুদ্রােতরক কাম অতফস সহকারী এবং অতফস সহায়লকর কাজ চালালনা হলি। ১৪-২০িম টগ্রলডর তনলয়াগ সম্পন্ন করা 

হলল স্থানাভালব দাপ্ততরক কায েিম চালালনা সম্ভব হলব না, তবগি দুইবের যাবি একটি পতরিযি বাতড় বরালের জন্য িমাগি টচো 

কলর সফল হলি পাতরতন। বিেমালন অন্য একটি বাতড় পাওয়ার জন্য টচো করতে। এোড়া বাংলালদশ রাবার টবালড ের টিতনং টসন্টার, 

োবলরেরী, োফ টকায়াে োর, ডরতমেতর ইিযাতদ তনম োণ এবং তনজস্ব রাবার বাগান সৃজলনর জন্য সরকারী খাসজতম টচলয় আলবদন 

কলর বার বার টচো কলর টশষ পয েন্ত ভূতম মন্ত্রণাললয়র প্রাথতমক অনুলমাদন পাওয়া টগলে িলব িা বাস্তবায়লনর জন্য টজলা প্রশাসলকর 

মােলম পদ্ধতি অনুসরণপূব েক টপ্ররলণর অলপোয় আলে। জতম অজেলনর জন্য আলবদন করার পূলব ে সতচব, ভূতম মন্ত্রণাললয়র সালথ জুম 

এযালের মােলম ২২ টসলেম্বর ২০২১ িাতরলখ তমটিং করা হয়। িালি সতচলবর সহলযাতগিা প্রদালনর  আশ্বাস প্রাতপ্ত জতম প্রাতপ্তর টেলে 

গুরুত্বপূণ ে ভূতমকা পালন কলর। বিেমালন আলবতদি জতম পাওয়া টগলল রাবার বাগান সৃজলনর মােলম তনজস্ব আলয়র উৎস সিতর হলব, 

প্রদশ েনী বাগান, গলবষণাগার প্রতিষ্ঠা করা সহ ভতবষ্যৎ গলবষণার তভতি তহলসলব কাজ করলব। বিেমালন তনজস্ব আলয়র টকান উৎস না 

থাকায় সরকালরর অনুদান সহায়িা িহতবললর মােলম পতরচাতলি হলি বাংলালদশ রাবার টবাড ে।  

রাবার টবালড ের তভতি সিতরর প্রলচোর পাশাপাতশ একজন মাে তসতনয়র সহকারী সতচব পয োলয়র অতফসার তনলয় বাংলালদলশর রাবালরর 

প্রচার ও প্রসালরর ললেয ওলয়বসাইে সিতর করা, টফসবুক টপজ, টহায়ােস অযাপ গ্রুপ সিতর করাসহ ব্যাপক প্রচালরর উলদ্যাগ গ্রহণ করা 

হয়। প্রচালরর জন্য তলফললে,বুকললে,কযাললিার,ডালয়তর সিতর কলর তবিরণ করা হয়। সংবাদপলের মােলম প্রচার করা হয়। 

এিদসলেও রাবার খািলক পুলরাপুতর উজ্জীতবি করা সম্ভব না হওয়ায় ৭ টসলেম্বর- ১৪ টসলেম্বর,২০২২ িাতরলখ ১ম প্রাকৃতিক রাবার 

ও রাবারতভতিক তশল্পপণ্য টমলার আলয়াজন করা হয়। এই টমলা আলয়াজলনর টপেলন কারণ তেল রাবার চাষ এবং রাবারতভতিক 

তশল্পখালির মলে কায েকর টযাগালযাগ সৃতে বা একটি টমলবন্ধন সিতর করা। ৭ আগে মাননীয় মন্ত্রী মলহাদয় টমলা উলিাধলনর িাতরলখ 
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সম্মতি টদন। িার পরতদন টথলক কাজ শুরু কতর। রাবার টবালড ের কম েকিোরা চাকতরলি নবীন হওয়ায় িালদর অতভজ্ঞিার ঝুতল প্রায় 

শূণ্য। িালদর তনলয় কীভালব কাজ এতগলয় টনব। এ তচন্তা করার সুলযাগ িখন আর তেল না। টযলকানভালব টমলা সফল করার প্রবল 

ইিাশতি তনলয় উলিাধনী ও সমাপণী অনুষ্ঠালন প্রধান অতিতথ, তবলশষ অতিতথর উপতস্থতি তনতিি করার জন্য সাহস ও শঙ্কা তনলয় 

টযাগালযাগ শুরু কতর। রাবারলক িারা গুরুত্ব টদলবন না এই শঙ্কা তেল প্রবল িা সলেও প্রচি সাহস তনলয় উলিাধনী অনুষ্ঠালন পতরলবশ, 

বন ও জলবায়ু পতরবিেন মন্ত্রণাললয়র মাননীয় মন্ত্রী মলহাদয় জনাব টমাঃ শাহাব উতেন এম.তপ, তবলশষ অতিতথ পতরলবশ, বন ও 

জলবায়ু পতরবিেন মন্ত্রণাললয়র মাননীয় উপ-মন্ত্রী টবগম হাতববুন নাহার এম.তপ, তব এফ আই তড তসর টচয়ারম্যান জনাব টমাঃ শতহদুল 

ইসলাম, তবভাগীয় কতমশনার জনাব টমাঃ আশরাফ উতেন সহ অন্যান্য অতিতথবগ ে এবং সমাপণী অনুষ্ঠালন প্রধান অতিতথ তহলসলব 

উপতস্থি তেললন বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণাললয়র মাননীয় মন্ত্রী মলহাদয় জনাব টগালাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রিীক, এম.তপ, তবলশষ অতিতথ 

জনাব কৃষ্ণপদ রায়, তবতপএম(বার),তপতপএম(বার) পুতলশ কতমশনার, তসএমতপ সহ অন্যান্য অতিতথবগ ে। টমলা ৭ তদলনর পতরবলিে ৮ 

তদন ব্যাপী অনুতষ্ঠি হয়, ৪টি টসতমনালরর  মলে ‘প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারতভতিক তশল্পপণ্য ও এর গুণগি মান’ শীষ েক ১ম টসতমনালর 

সম্মাতনি প্রধান অতিতথ মাননীয় টময়র জনাব টমাঃ টরজাউল কতরম টচৌধুরী, চট্টগ্রাম তসটি কলপ োলরশন, মূল প্রবন্ধ পাঠ কলরন জনাব 

ফারশাদ আলম, কনসাললেন্ট। ‘রাবার চাষঃআন্তজোতিক টপ্রতেি ও বাংলালদশ’ শীষ েক  ২য় টসতমনালর প্রধান অতিতথ  ড. ফারতহনা 

আহলমদ, সতচব, পতরলবশ,বন ও জলবায়ু পতরবিেন মন্ত্রণালয়, মূল প্রবন্ধ পাঠ কলরন ড. আতমন উতেন মৃধা, অবসরপ্রাপ্ত অোপক, 

উতিদতবজ্ঞান তবভাগ, চট্টগ্রাম তবশ্বতবদ্যালয়। ‘বাংলালদশ রাবার চাষঃসমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীষ েক ৩য় টসতমনালরর প্রধান অতিতথ  জনাব 

টমাহাম্মদ মুসতলম টচৌধুরী, মহা তহসাবতনরীেক ও তনয়ন্ত্রক, মূল প্রবন্ধ পাঠ কলরন ড. মাহবুবুর রহমান তবভাগীয় কম েকিো, তব এফ 

আর আই, চট্টগ্রাম। ‘টেকসই উন্নয়ন অভীে লেয অজেলন রাবার চালষর ভূতমকা’ শীষ েক ৪থ ে টসতমনালর প্রধান অতিতথ  তেললন জনাব 

জুলয়না আতজজ, মুখ্য সমন্ব্য়ক, এস তড তজ, প্রধানমন্ত্রীর কায োলয়, মূল প্রবন্ধ পাঠ কলরন সসয়দা সারওয়ার জাহান, টচয়ারম্যান, 

বাংলালদশ রাবার টবাড ে। এোড়া কুইজ, তচোঙ্কন ও রচনা প্রতিলযাগীিার আলয়াজন করা হয়। টমলায় ৫০টি েললর লেয থাকললও 

রাবার চাষ ও রাবার তশলল্পর পে টথলক ২৫ টি েল  অংশগ্রহণ কলর। খুলনা তশপইয়াড ে, খাগড়ােতড় রাবার বাগান মাতলক সমবায় 

সতমতির পে টথলক ও েল তনলয় টযাগদান কলর প্রবল উৎসাহ, উেীপনা আর আনলন্দর টজায়ালর প্রচি বৃতেপাি ও বজ্রবৃতেলক  

উলপো কলর অতিতথলদর উপলতিলি রাবার খালির উন্নয়ন তচন্তালক স্থান কলর টদয়। িাঁরা প্রলিযলকই রাবার চাষ এবং রাবার তশল্পলক 

পুলরাপুতর জানলি সেম হন। রাবালরর উন্নয়লন তনলজলদরলক  কায েকরভালব সম্পৃি করার ও অঙ্গীকার ব্যি কলরন। নবসৃে অতফস, 

অপয োপ্ত বরাে, অদে এবং অপয োপ্ত জনবল, সহলযাগীিার অভাব সলব োপতর টমলার আলয়াজলনর জন্য অথ েসংকে সলেও স্বউলদ্যালগর 

ঐকাতন্তক প্রলচোয় টমলার আলয়াজন সবাইলক আগ্রহী কলর টিালল। টমলা শুরুর দুইতদন আলগর সাংবাতদক সলম্মলন ব্যাপক সাড়া 

জাগায়। টমলার শুরু টথলক টশষ তদন পয েন্ত তপ্রন্ট ও ইললকিতনক তমতডয়ার সাংবাতদকবৃন্দ প্রচুর েম টদন। প্রচালর প্রচালর আলয়াজলনর 

খবর সবার মুলখ মুলখ আললাচনা হলি থালক।  

প্রচার, রস্টকয়হাল্ডারয়ের সায়ে মেশবশিমে, রসশমিার, শমটিং এর সমস্ত শকছুই বাংলায়েয়ির রাবার চাষয়ক এয়েয়ির মানুয়ষর কায়ছ 

তুয়ল ধরা, রেিীে উয়দ্যািা তেশর করা এবং রাবার  ারা চাষ করয়ছি োয়ের হারায়িা ময়িাবল শফশরয়ে আিার জন্য কশর। এর সায়ে 

রাবার চাষয়ক উন্নে করার রক্ষয়ত্র অন্তরাে গুয়লা শচশিে কয়র রসগুয়লা সমাধায়ির জন্য রচষ্টা কশর। রাবার চায়ষর জন্য  ারা জশম লীজ 

শিয়েয়ছি োয়ের এবং শব এফ আই শি শসর পক্ষ রেয়ক রজার োবী শছল রাবায়রর উপয়র আয়রাশপে ১৫% ভিাে কমায়িা, শবয়েি হয়ে 

আমোশিকৃে রাবায়রর উপয়র আয়রাশপে ট্যাশরফ বাড়ায়িা। আমায়ের পক্ষ রেয়ক মূলেঃ ভিাে কশময়ে ট্যাশরয়ফর কাছাকাশছ করা হয়ল 

রাবার চাষীয়ের জন্য একো ভারসাম্য অবস্থা তেশর করা সম্ভব হয়ব ধারণা কয়র ভিাে কমায়িার জন্য বারবার পত্র জারী করা হে। 

রচোরম্যাি এিশবআর বরাবয়র আমায়ের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ রেয়কও শচঠি রেো হে। শকন্তু শবষেটি শিয়ে আয়বেয়ির রপ্রশক্ষয়ে ২০১৬ 

সায়ল জুলাই মায়স ভিাে কশময়ে পয়র আবার ো পুিব বহাল করা হে।  

রাবার বাগাি মাশলকয়ের পক্ষ রেয়ক রাবারয়ক কৃশষপে র াষণার জন্য োবী করা হে। এর কারণ হয়লা কৃশষ পয়ের রক্ষয়ত্র রকাি 

ভিাে প্রোি করয়ে হে িা। এ শবষয়ে ইয়োপূয়ব ব োরা এয়সাশসয়েিয়ির পক্ষ রেয়ক অয়িক রচষ্টা েেবীর কয়রয়ছি। োঁয়ের প্রয়চষ্টা 

একো প বায়ে শগয়ে রেয়ম  াে। োঁয়ের োবী হয়লা শবয়ের অন্যান্য রাবার উৎপােিকারী রেিগুয়লায়ে রাবার কৃশষ পে। আমায়ের 

রেয়ি রাবার বাগায়ির বিজ প্রকৃশে এবং পশরয়বয়ির উপয়র প্রভাব শিয়ে গুরুত্বায়রায়পর ফয়ল রাবার চাষয়ক পশরয়বি, বি ও জলবায়ু 

পশরবেবি মন্ত্রণালয়ের আওোধীি করা হয়েয়ছ। ভারয়ে রাবার বাশণজি মন্ত্রণালয়ের আওোধীি এবং মালয়েশিোয়ে কৃশষ মন্ত্রণালয়ের 

আওোধীি।এর প্রকৃশে সম্পয়কব  াচাই করয়ল রেখা  াে, রাবার চাষ কৃশষ, শিল্প, বাশণজি, পশরয়বি সবশকছুর সায়ে সম্পশকবে। োই, 

আমার ময়ে শবেয়কব িা শগয়ে রসাজাসাোভায়ব ভিায়ের কারয়ণ সৃষ্ট তবশেক বাশণয়জির সায়ে অসমো এবং োর ফয়ল একো শবিাল 

জিয়গাষ্ঠীর জীবি াত্রার মাি শিম্নগামী হওোর শবষেয়ক উপস্থাপি করা হয়ল ফলপ্রসূ হয়ে পায়র প্রেীেমাি হে।  

শবগে ২০২১-২২ অে ববছয়র ভিাে কমায়িার জন্য বাংলায়েি রাবার রবায়ি বর পক্ষ রেয়ক পত্র শলয়খ বারবার োশগে রেো হয়েয়ছ। 

পশরয়বি,বি ও জলবায়ু মন্ত্রিালে রেয়ক ও এি.শব.আর রচোরম্যাি বরাবর শলখা হয়েয়ছ। শকন্তু রাবার বাগাি মাশলকয়ের পক্ষ রেয়ক 

কা বকর র াগায় াগ করা হেশি। ো হয়ল োশবর পয়ক্ষ শসিান্ত গ্রহণ প্রশিো রবগবাি হয়ে পারয়ো। আমরা কৃশষপে র াষণার জন্য 

রবাি ব শমটিং এ শসিায়ন্তর রপ্রশক্ষয়ে মন্ত্রণালয়ে শলয়খশছ। এটি মন্ত্রণালয়ের শবয়বচিার জন্য রস্টক রহাল্ডারয়ের পক্ষ রেয়ক ও র াগায় াগ 
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করা প্রয়োজি। শুধু রাবার রবায়ি বর রলখার শভশিয়ে কাজ হওোর মে শভশি অদ্যাবশধ রাবার খাে অজবি করয়ে পায়রশি। কারণ 

শভয়েেিাম, মালয়েশিো, োইোন্ড, ইয়দায়িশিো এমিশক ভারয়ের ময়ো কয়র বাংলায়েয়ির রাবার খায়ের রস সক্ষমো হেশি। 

ফয়ল, মূোেি এখি প বন্ত হেশি। র  উয়েয়ে বাংলায়েয়ি রাবার চায়ষর সূচিা করা হয়েশছল রস উয়েয়ের বাস্তবােি িা হওোর 

রপছয়ি অয়িকগুয়লা কারণ শিশহে রয়েয়ছ। শুধু র  উচ্চহায়র ভিাে আোে করার কারণই োেী ো িে। রাবার বাগাি মাশলকয়ের রাবার 

চায়ষর প্রশে পুয়রাপুশর ময়িায় াগী িা হওো একটি অন্যেম কারণ। অন্যান্য বি বাগায়ির চাইয়ে রাবার বাগাি অশধকের লাভজিক 

হওোে এর রপছয়ি  ত্নিীল হওো অপশরহা ব। এ বাগায়ি বছয়র দুইবার সার প্রয়োগ করয়ে হে। প্রশেো গায়ছ ৯০০ গ্রাম কয়র 

রাসােশিক সার এবং তজবসার প্রয়োয়গ রাবার বাগায়ির জন্য ফলোেক বয়ল প্রমাশণে। এছাড়া, আগাছা পশরস্কার করয়ে হে ম্যানুোল 

পিশেয়ে শকংবা কিাশময়কল শেয়ে। আশম র াগোি করার পয়র বহু রাবার বাগায়ি পশরেি বয়ি সার প্রয়োয়গর এবং িেকরা ৯৫ ভাগ 

রক্ষয়ত্র আগাছা পশরস্কায়রর ব্যাপায়র শিেম অনুসরয়ণর রকাি িশজর রেশখশি। প্ল্িায়েিয়ির ত্রুটি রয়েয়ছ সরকাশর রবসরকাশর প্রাে প্রশেটি 

বাগায়ি। প্রশেটি গায়ছ এবং সাশরয়ে শিশে বষ্ট দূরত্ব রময়ি প্ল্িায়েিি করার কো োকয়ল ও প্রাে সবগুয়লা বাগায়ি ইয়েমে চারা ররাপণ 

করা হয়েয়ছ।  ার ফয়ল গাছগুয়লা বড় হয়ে িা রপয়র জঞ্জায়লর সৃশষ্ট হয়েয়ছ।  

এ সমস্ত গাছ জ্বালািী ব্যশেয়রয়ক অন্যয়কাি কায়জ ব্যবহার করা সম্ভব িে। অপশরকশল্পেভায়ব ররাশপে চারাসমূহ অপসারণ করা হয়ল 

অন্যান্য গাছগুয়লায়ে  য়েষ্ট পশরমায়ণ ব্যবধাি তেশর হয়ব,ফয়ল মাটির উব বরো বাড়য়ব,আয়লা,বাোয়সর সুশবধা পায়ব। সরকারী-

রবসরকারী রকাি বাগায়ি এই চারাগুয়লা অপসারণ করা হেশি। 

এছাড়া প্রাি বেস্ক গাছ রেশপং ত্রুটির কারয়ণ অয়িক বাগায়ি উৎপােিিীলো হাশরয়ে রফলয়ছ। অেক্ষ রেপার, মশিেশরং এর অভাব, 

মাশলক বা মাশলয়কর পয়ক্ষর েোরকীর অভায়ব শিয়োশজে কম বচারীয়ের মাধ্যয়ম অসেকবোর সায়ে রেশপং করার কারয়ণ গায়ছ 

টিউমার হয়ে  াে। ফয়ল ঐ গাছগুয়লা রেয়ক কষ সংগ্রহ করা সম্ভব হে িা। এ সমস্ত শবষেগুয়লা সয়রজশময়ি রেয়খ আমার খুব 

আফয়সাস হয়েয়ছ,  ারা এই রাবার চায়ষর জশড়ে োরা এর মূোেিো সঠিকভায়ব করয়ছি িা। জশম লীজ শিয়ে অশধকাংি মাশলকরা 

অবস্থাি করয়ছি শবয়েয়ি বা দূরবেী রকাি রজলাে। জশমর সীমািা শিধ বারণসহ বাগায়ির গাছ রক্ষা করার রক্ষয়ত্র োঁয়ের রকায়িা োশগে 

োয়ক িা বলয়লই চয়ল। হায়েয়গািা মাত্র কয়েকজি আয়ছি  ারা শিয়বশেে হয়ে েম শেয়ে  ায়েি।  ারা শিয়বশেেপ্রাণ রাবার চাষী 

আয়ছি োয়ের সমস্যা সমাধাি করা এবং  ারা রাবার চাষ রেয়ক দূয়র সয়র রগয়ছি োঁয়েরয়ক শিশবড়ভায়ব রাবার করার জন্য 

অনুপ্রাশণে করার জন্য সব বপ্রেম র টি করার প্রয়োজি ো  হয়লা েক্ষো গয়ড় রোলা। এ ব্যাপায়র বাংলায়েি রাবার রবাি ব আইি ২০১৩ 

এর রাবার রবায়ি বর কা বাবলী সংিান্ত ধারা ৮(ঙ) রে উয়েখ করা হয়েয়ছ, “রাবার বাগাি সৃজয়ি উহার মাশলক বা রক্ষত্রমে, বরাে 

গ্রহীোগণয়ক উদ্ধুিকরণ” ও (জ) রে বলা হয়েয়ছ, “রাবার বাগায়ির মাশলক,েশমক ও কম বচারীয়ের প্রশিক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ”। 

র্নিও রাবার প্রবারড মর সক্ষমর্া নিরলা িা এবং পরামর্ ম করার মরর্া প্রজেষ্ঠ প্রকাি কম মকর্মাও নিরলা িা, সাহস করর েনর্ক্ষণ শুরু করার 

জন্য পনরকল্পিা করর প্রেনল। পনরকল্পিার করার সারে সারেই েনর্ক্ষক নহরসরব র্াঁরির নিন্তা কররনি র্াঁরির সারে প্রেনলরোরি 

প্রর্াগারর্াগ কনর র্াঁরা সম্মর্ হরল মরিাবল আররা প্রবরে র্াে। র্ারা েনর্ক্ষণ প্রিরবি অে মাৎ রাবার বাগারির মানলকরির সারে 

প্রর্াগারর্াগ কনর। র্াঁরা সািরে রাজী হরে র্াি। িীর্ ম োে িনির্ বির র্াবর্ র্ার েনর্ক্ষণ নিরর্ পাররনি। মানলকরির েনর্ক্ষণ সব মারে 

েরোজি। র্াঁরির দৃনিভঙ্গীর পনরবর্মি করা জরুরী এ নিন্তা প্রেরক মানলকরির সারে রাবার গারড মি ওিাস ম এরসানসরের্রির মাধ্যরম 

প্রর্াগারর্াগ করার প্রিিা কনর। নকন্তু েেম অবস্থাে প্রিখলাম র্াঁরা খুবই অসংগঠির্ অবস্থাে আরিি। বারবার প্রোরি এবং পত্র 

প্রর্াগারর্াগ করর েনর্ক্ষণ িালুর উরযাগ েহণ কনর। বাংলারির্ বি গরবষণা ইিনিটিউরের ভাো বাসাে েনর্ক্ষণ প্রিওোর মর্ সুনবধা 

িা োকাে আমার একমাত্র অনেসার সানির রাহমাি সানি বলরলা, স্যার আমরা কীভারব প্রকাোে প্রেনিং কররবা? আনম বললাম, 

আমারির অনেরসর প্রর্ রুমো আমরা নমটিং কনর প্রসখারিই প্রেনিং কররবা, নব এে আর আই, নব এে আই নড নস প্রেরক এক্সপাে মরির 

নিরে প্রেনিং করারবা। কোনুর্ােী প্রেনিং শুরু করর নিলাম। এরপর আররা েনর্ক্ষণােী প্রর্াগাে করার জন্য ওরেবসাইরে এবং পনত্রকাে 

নবজ্ঞনি েিার করলাম। প্রর্মি সাো পাওো প্রগল িা। আবার ও সরাসনর মানলকরির সারে অনেসাররির মাধ্যরম এবং আনম সরাসনর 

প্রর্াগারর্াগ করর বােরবারির ইউনিেি পর্ মারের বাগারির সনিকরে নগরে প্রেপার প্রেনিং শুরু কনর। ইরর্ামরধ্য নব এে আই নড নসর 

প্রিোরম্যারির সারে নমটিং করর র্াঁরির েনর্ক্ষণ প্রকরে আমারির ইজারাধীি বাগাি এবং অন্যান্য ব্যনিমানলকািাধীি বাগারির 

মানলক, ম্যারিজার ও প্রেপার, শ্রনমকরির হ্রাসকৃর্ নে নিরে প্রেনিং প্রিওোর জন্য অনুরমািি ও প্রিওো হে। এ নবষেটি বাগাি 

মানলকরির পত্ররর্ারগ জািারিা হরলও র্ারা প্রকউই উি নব এে আই নড নস এর আঞ্চনলক েনর্ক্ষণ প্রকরে েনর্ক্ষণ প্রিওোর আেহ 

েকার্ কররিনি। এ প্রর্ি ধরর প্রেঁরধ প্রজার করর েনর্নক্ষর্ করর প্রর্ালার োিান্তকর েরিিা। রাবার প্রবারড মর অে মােরি এবং ভার্া খাবার 

সরবরাহ করা সরেও এ ধররির অিীহা েির্ মি করা হরেরি। আনম ক্রমাগর্ প্রিিা িানলরে ম্যারিজার, প্রেপার ও মানলকরির েনর্ক্ষণ 

প্রকাস ম সম্পি কনর। এ র্াবর্ বােরবাি,খাগোিনে এবং সিরর প্রমাে ২২৬ জি প্রেপার, ম্যারিজার ও মানলকরির েনর্ক্ষণ েিাি করা 

হে। বর্মমারি ও েনর্ক্ষণ িলমাি ররেরি। এখি নেডব্যাক প্রিওোর সমে হরেরি। র্ারা েনর্ক্ষণ োি র্ারির বাগারির উৎপািি প্রবনর্ 

হরে নক িা, পনরির্ মা, সার েরোগ এবং মনিেনরং প্রজারিার করা হরে কী িা বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম প্রসটি পর্ মরবক্ষরণর উরযাগ 

নিরে।  রাবার িাষীরির আররকটি িানহিা নিল নবরির্ প্রেরক উচ্চেলির্ীল জারর্র প্রলাি আমিানি করা। আনম প্রর্াগিাি করার আরগ 

প্রেরকই ভারর্ ও শ্রীলঙ্কার সারে প্রলাি আমিানির জন্য প্রর্াগারর্াগ করা হরেনিল। বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম শুরু প্রেরক নব এে আই নড 
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নসর সারে সংযুিভারব পনরিানলর্ হরে আসনিল রাবার প্রবারড মর আওর্াধীি অন্যান্য রাবার িাষীরির প্রর্মি প্রলারির িাবী নিল নবএে 

আইনডনসর পক্ষ প্রেরক ও এ ব্যাপারর িাবী নিল। নবএেআইনডনস প্রেরক আলািা হরে র্াওোর পরর র্াঁরির পক্ষ প্রেরক ও প্রলাি 

আমিানির জন্য রাবার প্রবাড মরক অনুররাধপত্র প্রেরণ করা হরেনিল।  

প্রর্টি বলনিলাম, প্রিিা আরগ প্রেরক শুরু হরেনিল। ভারর্ ও শ্রীলঙ্কা হরর্ োেনমকভারব প্রলাি সরবরাহ করার সম্মনর্ ও প্রিওো 

হরেনিল। নকন্তু কনভড-১৯ জনির্ সৃি পনরনস্থনর্রর্ এ কার্ মক্রম বন্ধ হরে র্াে। আনম প্রর্াগিাি করার পর পুিরাে প্রর্াগারর্াগ কনর। 

শ্রীলঙ্কা প্রলাি সরবরাহ কররর্ অপারগ বরল জািাে। ভাররর্র প্রকাি জবাব িা পাওোে আমরা বানণজে মন্ত্রণালরের মাধ্যরম 

প্রর্াগারর্াগ অব্যাহর্ রানখ। এক পর্ মারে মািিীে মন্ত্রী, বানণজে মন্ত্রণালে বাংলারির্ -ভারর্ জরেন্ট ওোনকমং গ্রুপ অি প্রেড এর ১৪ র্ম 

সভাে প্রর্াগ প্রিরবি মরম ম রাবার প্রবারড মর নিকে হরর্ র্থ্য িাওো হে। রাবার প্রবাড ম হরর্ একজি কম মকর্মার মাধ্যরম র্থ্য প্রেরণ করা 

হে এবং প্রসটি বনণ মর্ সভার আরলািেসূিীরর্ অন্তর্ভ মি করা হে। Bangladesh lead issue Import of high 

yeilding variety rubber cloan from india নর্ররািারম ০২-০৩ মাি ম ২০২২ র্ানররখ ভাররর্ উি সভা 

অনুনষ্ঠর্ হে। অর্ঃপর রাবার প্রবাড মরক জািারিা হে প্রর্, ভারর্ হরর্ প্রলাি সরবরারহর ব্যাপারর  আনুষ্ঠানিকভারবভারব পত্র প্রর্াগারর্াগ 

করা হরব। নকছুনিি অরপক্ষা করার পরর র্খি এই পত্র প্রর্াগারর্াগ আর হনেল িা র্খি বার বার বানণজে মন্ত্রণালরে উপসনিব প্রেরক 

অনর্নরি সনিব পর্ মারে প্রর্াগারর্াগ কনর। বানণজে মন্ত্রণালে ভারর্নস্থর্ বাংলারির্ হাইকনমর্রির কমানর্ মোল কাউনিলররর মাধ্যরম 

ভাররর্র বানণজে মন্ত্রণালরে প্রর্াগারর্াগ করর প্রকাি নেডব্যাক পােনি। একপর্ মারে আনম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালরের নডনজসহ অন্যান্য 

কম মকর্মারির সারে প্রর্াগারর্াগ করর প্রকাি েল িা প্রপরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালরের সনিব(ইি) জিাব মার্নে নবি র্ামস এর সারে 

প্রর্াগারর্াগ কনর। নর্নি এ ব্যাপারর ভারর্রক অবনহর্ কররর্ সম্মর্ হি। 

এই েরিিার প্ররজাল্ট খুব সহসা পাওো র্াে। রাবার নরসাি ম ইিনিটিউে অব ইনিোর নসনিের সারেনন্টনেক অনেসার ডক্টর এম নব 

প্রমাহাম্মি সানেক স্বাক্ষনরর্ পরত্র জািারলি ইনিোর class-1, RRII-430 ও RRII-417 জারর্র প্রলাি র্ারা নিরর্ 

পাররবি। ওই পরত্র আরও বলা হে র্ারা সাধারণর্ঃ ৫নমোর বাডনিক সরবরাহ করর োরকি,র্রব আমারির পক্ষ হরর্ প্রর্রহতু 

অরিক প্রবর্ী পনরমারণ (৩০০০)িাওো হরেরি প্রসরহতু র্ারা ৫০ নমোর বাডনিক প্রিরবি র্া নিরে েনর্ো নিক প্রেরক ১০-১৫ো বাড  

পাওো র্ারব এবং ৫০ নমোররর েনর্ো প্রলাি প্রেরক  প্রেরক সব নমরল ৫০০ বাড পাওো র্ারব। এরপরর বাডোেে করর বাডউড 

িাস মারী করা র্ারব র্া নিরে ভনবষ্যরর্ আররা প্রবর্ী পনরমারি বাডউড করা র্ারব। র্রব র্ার আরগ বাংলারিরর্র পক্ষ হরর্ এমব্যানসর 

মাধ্যরম ভাররর্র বানণজে মন্ত্রণালে হরর্ অনুমনর্ নিরে রাবার নরসাি ম ইিটিটিউেরক পারনমে প্রিওোর জন্য ব্যবস্থা েহণ কররর্ 

এর্টুকু অেগনর্ হওোে স্বনির নিঃশ্বাস প্রেললাম। এবার বাংলারির্ বি গরবষণা ইিনিটিউে হরর্ মর্ামর্ নিলাম ভাররর্র রাবার 

নরসাি ম ইিটিটিউে হরর্ প্রেনরর্ পরত্র বনণ মর্ RRII-430 ও RRII-417 জারর্র প্রলাি বাংলারিরর্র জন্য উপরর্াগী কীিা। 

প্রর্াগারর্াগ করর ২ নিরির মরধ্য নররপাে ম আনিরে নিলাম। র্াঁরা ইনর্বািক নররপাে ম নিরলি। প্রস নররপাে মসহ বানণজে মন্ত্রণালরের মাধ্যরম 

রাবার নরসাি ম ইিনিটিউে অব ইনিোরক পারনমে েিারির ব্যবস্থা েহরণর জন্য পনররবর্,বি ও জলবায়ু পনরবর্মি মন্ত্রণালরে 

পাঠালাম। অযাবনধ প্রসটি েনক্রোধীি ররেরি। প্রলাি আিার জন্য োিান্তকর প্রিিার অবসাি এখরিা হেনি। 

অনধকাংর্ রাবার িাষী এবং নব এে আইনডনসর কো হরে উচ্চ েলির্ীল প্রলাি িা আিরল রাবার িারষর উিেি হরব িা। আমার 

পর্ মরবক্ষণ হরলা, বর্মমাি পনরনস্থনর্রর্ই রাবার িারষর অরিক উিেি সম্ভব। বাংলারিরর্ রাবার িারষর শুরুরর্ ১৯৫৪ সারল বিনবভাগ 

মালরেনর্ো হরর্ রাবার বীজ সংেহ করর পরীক্ষামূলকভারব রাবার িাষ শুরু কররনিল। ওই পরীক্ষামূলক রাবার িারষর ভারলা েল 

পাওোে ১৯৬১ সারল বিনবভাগ এবং ১৯৬২ সাল প্রেরক বাংলারির্ বিনর্ল্প উিেি কররপাররর্ি রাবার িাষ সম্প্রসারণ করর। উি 

েজানর্র িারা প্রেরক পরবর্ীরর্ রাবার বাগারির আররা সম্প্রসারণ হে ।এিাো প্রকউ প্রকউ ব্যনিগর্ভারব অন্যান্য েজানর্র িারা 

সংেহ করর বাগাি কররি। এই সমি  িারা সঠিক পদ্ধনর্ অবলম্বি করর প্ররাপি করা, র্োর্েভারব সার েরোগ করা, নিেনমর্ আগািা 

পনরস্কার করা, গারির প্ররাগবালাই িমি করার জন্য ব্যবস্থা প্রিো হরল এবং সরব মাপনর সঠিক পদ্ধনর্রর্ প্রেনপং করা হরল উৎপািি 

বাোরিা সম্ভব। প্রর্সমি প্রলাি বর্মমারি আমিািী করার জন্য িাবী জািারিা হরে, এই প্রলাি আিা হরল েেরম প্রিরর্র রুেিরক 

প্রডরভলপ করর ৫-৬ মাস বেস হরল বাড োেটিং কররর্ হরব ,বাড ব্যাংক কররর্ হরব, এরপর িাস মারী কররর্ হরব। োেটিং করা 

িারা ১ বিররর মরধ্য মারঠ লাগারিার উপরর্াগী হরর্ পারর বল নবরর্ষজ্ঞগরণর অ্নভমর্ ররেরি। 

 এই িারা উৎপািরিাপরর্াগী হরর্ ৬-৭ বির সমে প্রলরগ র্ারব। এ প্রেনক্ষরর্ আমার বিব্য প্রর্টি আনম র্াঁরিররক (রাবার িাষী) এই 

র্াবর্ বুনিরে আসনি প্রসটি হরলা বর্মমারি হারর্ র্া আরি র্া নিরে প্রর্ি র্াঁরা সরব মাত্তম আন্তনরকর্া নিরে কাজ কররি, প্রিরর্র জন্য 

নিন্তা করর শুধু নিরজরির রাবার িারষর উিেরির জন্য নিন্তা কররলই হরব। র্ারর্ই, রাবার উৎপািি বােরব,র্াঁরির উিেি হরব। রাবার 

িারষর উিেি হরলই র্া প্রিরর্র আনে মক েবৃনদ্ধরর্ অবিাি রাখরর্ পাররব, িানরদ্র্ে নিরসরি এবং পনররবরর্র ভারসাম্য রক্ষার প্রক্ষরত্র 

অবিাি রাখরর্ সক্ষম হরব।  

৬ষ্ঠ পব ম 

 রাবার িারষর সম্ভাবিার আররকটি েনণধািরর্াগ্য উপলক্ষে হরলা রাবারনভনত্তক নর্ল্প। আমারির প্রিরর্ রাবারনভনত্তক নর্ল্প েনর্ষ্ঠারির 

সংখ্যা কর্ র্া সঠিকভারব জািার জন্য প্রর্াগিাি করার পর পর নর্ল্প মন্ত্রণালরে পত্র প্রেরণ কনর। মন্ত্রণালরের উইং িীে অনর্নরি 
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সনিরবর সারে কো বনল। এরপর যুগ্মসনিরবর সারেও কো বনল। র্াঁরির র্রে হরর্ শুধুমাত্র নবনসরকর র্ানলকাভূি নর্ল্প েনর্ষ্ঠারির 

র্ানলকা ব্যনর্রররক অন্যরকাি র্ানলকা সংরনক্ষর্ প্রিই জািা প্রগল। নকছুনিি পর নবনসক হরর্ র্ানলকা নিরে ১৩ টি রাবারনভনত্তক নর্ল্প 

েনর্ষ্ঠারির র্ানলকা আমারির কারি পাঠারিা হরলা। রাবার নর্ল্প সনমনর্র সারে প্রর্াগারর্াগ করার জন্য অরিক প্রিিা কনর। এক 

পর্ মারে গাজী োোর ম্যানুেোকিারাস্ এর নজ এম জিাব আবদুল খারলক (নর্নি এেনবনসনসআইর এর সারবক প্রসরক্রোরী) সারহরবর 

সারে প্রর্াগারর্াগ করর রাবার নর্ল্প সনমনর্র সভাপনর্র িাম, ঠিকািা, প্রোি িম্বর র্াঁর কাি প্রেরক নিরে কো বনল সভাপনর্র সারে। 

নজ.এম, গানজ োোর এর নিকে হরর্ ঠিকািা নিরে রাবার নর্ল্প সনমনর্র সারে প্রর্াগারর্াগ কনর। নকন্তু, র্ারা প্রকউ সাো প্রিিনি। 

র্ারির কাি প্রেরক র্থ্য প্রিরে পত্র প্রেরণ করা হে। প্রকাি জবাব পাওো র্াে নি। মূলর্: র্ারির কারি প্রির্ীে রাবাররর ব্যবহার, 

নবরির্ প্রেরক রাবার আমিানির র্থ্য, রাবার ব্যবহাররর পনরমাণ, ইন্ড্রানিরর্ কম মরর্ জিবল, নবরিরর্ রিানি এ সমি র্থ্য প্রিরে বার 

বার পত্র প্রেরণ করা হরলও প্রকাি েনর্ উত্তর পাওো র্াে নি। প্রবাড ম সভাে রাবার নর্ল্প সনমনর্র সভাপনর্রক আমন্ত্রণ জািারিা হরল 

প্রকাি সভাে নর্নি প্রর্াগিাি কররি নি। এমিনক পরত্রর প্রকাি জবাবও প্রিি নি। বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম কর্তমক আরোনজর্ ১ম 

োকৃনর্ক রাবার ও রাবার নভনত্তক নর্ল্পপণ্য প্রমলাে রাবার নভনত্তক নর্ল্প েনর্ষ্ঠািসমূরহ আমন্ত্রণ জািারিা হে। ওরেবসাইে প্রেরক এবং 

জিাব আবদুল খারলক, নজ.এম, গাজী োোরস প্রেরক প্রোি িম্বর নিরে িট্টোম এবং ঢাকার অরিকগুরলা েনর্ষ্ঠারির সারে প্রর্াগারর্াগ 

করার পর মাত্র করেকটি নর্ল্প েনর্ষ্ঠাি প্রেরক সাো পাওো প্রগল। ব্যাপারো নিল খুবই দুনিন্তার। এরকবারর োি োি উরেগ নিরে 

কাজ করনিলাম আমরা। প্রমলার মাত্র নর্িনিি আরগও নর্ল্প েনর্ষ্ঠারির র্ানলকা সংেহ করর ঢাকা িট্টোরমর সব মানলকরির সারে 

প্রর্াগারর্াগ  করর র্ারির উপনস্থনর্ নিনির্ করার প্রিিা কররনিলাম। রাবার প্রবারড মর কম মকর্মারির নিরে প্রর্ষ সমে পর্ মন্ত প্রিিা িানলরে 

নগরেনি প্রবর্ী সংখ্যক নর্ল্প মানলকরির উপনস্থনর্ এবং িল বরাদ্দ েহণ নিনির্ করার জন্য। িট্টোরমর সবগুরলা মারকমরের 

রাবারনভনত্তক নর্ল্প পরণ্যাৎপািিকারী মানলক সনমনর্র সভাপনর্ প্রসরক্রোনরর সারে আনম নিরজও কো বরলনি, অনুররাধ কররনি, 

েেমবাররর মরর্া আমারির আরোনজর্ প্রমলা সেল করার লরক্ষে প্রর্াগিাি করার জন্য। নকন্তু র্ারা সাো প্রিিনি। প্রর্ষ পর্ মন্ত 

বাংলারির্ রাবার গারড মি ওিাস ম এরসানসরের্রির োিি সভাপনর্ জিাব প্রমাহাম্মি কামাল উনদ্দি, জিাব আব্দুল রর্ীি র্ভলু িারমর 

একজি নর্নি বর্মমারি বাংলারির্ রাবার নর্ল্প সনমনর্ িট্টোরমর সভাপনর্ র্ারক প্রমলাে িল প্রিওোর ব্যাপারর নিনির্ কররি। নর্নি 

প্রমলাে ২ো িরল র্াঁর প্রোডাক্টগুরলা সানজরে োে েনর্নিিই সারানিি নিরলি অেবা র্াঁর প্রিাে প্রিরলরক নিরে েিার এবং নবপণি 

করাি। এিাো গাজী োোরস এর পক্ষ প্রেরক ২ ো িল, োণ আরএেএল এর পক্ষ প্রেরক ২ ো িল প্রিো হে। বাংলারির্ রাবার 

প্রবারড মর েিার ব্যাপক ভারব হওোে খুলিা নর্পইোড ম এর পক্ষ প্রেরক িল নিরে প্রমলার ৩ে নিরি প্রর্াগিাি কররি। ৭ নিি ব্যাপী এই 

প্রমলার মাধ্যরম উরযািাগণ এবং মানলক/ব্যবসােীবৃে র্াঁরির পরণ্যর বহুল েিাররর সুরর্াগ লাভ কররি। এর্িসরেও প্রমলা সম্পি 

হওোে আোইমাস পররও র্াঁরির নিকে হরর্ প্রকাি র্থ্য আমরা পাইনি। আমারির প্রবাড ম নমটিং এ ও গাজী োোরস এর েনর্নিনধ 

ব্যর্ীর্, নর্ল্প সনমনর্র পক্ষ প্রেরক সভাপনর্ প্রর্া আরসিইনি এবং সনমনর্র পক্ষ প্রেরক প্রকাি েনর্নিনধ ও পাঠারিা হেনি।এর কারণ 

নহরসরব রাবার নর্ল্প সনমনর্র সারে রাবার িাষীরির ভোে এবং ট্যানরে এর অসামঞ্জস্যর্ার নবষেোরক নিনির্ কররর্ িাি।র্ারির 

মরর্ ,অভেন্তরীি রাবাররর ভেে-ট্যাক্স নমরল ২৪% ,অন্যনিরক নবরির্ প্রেরক আমিািী করা রাবাররর উপরর মাত্র ৫%ট্যানরে।েরল 

,প্রির্ীে রাবাররর ব্যবহাররর পনরবরর্ম নবরির্ প্রেরক রাবার আমিানি করর নর্ল্পপণ্য তর্নর করা অনধকর্র লাভজিক বরল র্ারা প্রির্ীে 

রাবাররর সারে প্রকাি সম্পকম রাখরর্ িাি িা। অন্যনিরক নর্ল্প মানলকরির পক্ষ প্রেরক গাজী োোরস এর বিব্য হরে, আমারির 

প্রিরর্র রাবাররর গুিগর্ মাি উির্ কররর্ হরব। এিাো নর্ল্পপরণ্য এ রাবার ব্যবহাররর জন্য র্োর্ে হরব িা। এমি একো েন্দ্বমে 

অবস্থাে বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম উভে পরক্ষর মরধ্য প্রসতুবন্ধি নহরসরব কাজ কররি। প্রির্ীে রাবাররর পনরবরর্ম নবরির্ী রাবার 

ব্যবহাররর আর একটি কারণ প্রির্ীে রাবারজার্ পণ্য রিানির জন্য প্রর্ পনরমাণ ভোে ট্যাক্স নিরর্ হে(৫%-১৫%) নবরিরর্ প্রেরক 

রাবারজার্ সামেী আমিানির প্রক্ষরত্র ট্যাক্স নিরর্ হে অরিক কম(১%-৫%)। প্রর্ কাররণ ভোে কমারিার জন্য র্াঁরির িাবী সব মারে। 

শুধু গাজী োোস ম প্রর্াগারর্াগ রাখরলও নর্ল্প সনমনর্র পক্ষ প্রেরক প্রকাি সাো িা পাওোে উভরের সারে একো প্রমলবন্ধি তর্নরর লরক্ষে 

রাবার প্রবারড মর েরিিা িলরর্ োরক। এর জন্য েরোজি র্থ্য প্রর্াগাে করার বাংলারির্ রাবার প্রবারড মর পর্ মাি সক্ষমর্া িা োকা 

সরেও র্থ্য  সংেহ করার জন্য নবনভিভারব প্রিিা করর প্রর্রর্ োনক। মূল লক্ষে একটি সমৃদ্ধ ডাোরবইজ তর্নর করা এবং এর মাধ্যরম 

প্রিেওোনকমং করর রাবার খারর্র উিেি করা। এই কাজো আমার কম মজীবরি আনম সবসমে করার প্রিিা কররনি।রর্মি প্রজলা 

পনরষরি োকাকালীি জনম এবং স্থাপিাসহ অন্যান্য সবনকছুর র্থ্য সংরক্ষণ কররনি। অনর্নরি নবভাগীে কনমর্িার োকাকালীি 

পনরর্েি সমপনত্ত-বানের ডাোরবইজ কররনি, এভারব র্খি প্রর্খারি কাজ কররনি প্রসখারি র্থ্য প্রর্াগাে এবং সংরক্ষণ করার প্রিিা 

কররনি। 

ইংররজ িার্ মনিক স্যার ফ্রানিস প্রবকরির একটি কো আরি, Information is Power (নর্নি ইংল্যারির এট্টণী প্রজিাররল 

এবং লড ম িোরিলর নিরলি) নর্নি র্াঁর Meditationes Sacrae(1597)এ এটি উরিখ কররি।জানর্সংরর্র ৭ম 

প্রসরক্রোরী প্রজিাররল কনে আিাি বরলনিরলি Information is liberating। আনম ক্ষুদ্র্ একজি মানুষ, সরকারী 

কম মিারী নহরসরব িীর্ মনিরির িাকনরর অনভজ্ঞর্া প্রেরক এইটুকু বলরবা জািার প্রকাি প্রর্ষ প্রিই, ভারলার প্রকাি প্রর্ষ প্রিই, জািার 

মাধ্যরম সমস্যা প্রেরক মুি হওো সম্ভব। জািা ব্যনর্রররক নসদ্ধান্ত েহি করা অসম্ভব। রাবার প্রবারড মর কারি র্থ্য িা োকরল রাবার 
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খারর্র কল্যারির জন্য প্রর্ সমি আইিী িানেত্ব েিাি করা হরেরি প্রসগুরলা নিরে কাজ করা সম্ভব িে,প্রর্ কাররণ প্রির্ীে োকৃনর্ক 

রাবাররর এবং নর্রল্পর র্থ্য সংেহ করার জন্য রাবার প্রবাড ম মরীো হরে িািাভারব প্রিিা িানলরে র্ারে।রাবারিাষী এবং রাবারনভনত্তক 

নর্রল্পর সারে কার্ মকর প্রর্াগারর্াগ স্থাপি করার জন্য প্রর্ িােবদ্ধর্া আররাপ করার কো প্রসটি আররাপ করা হেনি বরল রাবার িাষী 

এবং রাবার নর্ল্পসংনিিরা ডারক সাো নিরেি িা।অে মাৎ রাবার প্রবাড মরক িানেত্ব প্রিো হরলও প্রস িানেত্ব পালি করা একর্রো ব্যাপার 

হরে িাঁনেরেরি। রাবার বাগাি মানলক বা নর্ল্প মানলকরা র্নি আ্মারির ডারক সাো িা প্রিি বা প্রর্াগারর্াগ িা কররি রাবার প্রবারড মর 

নকছু করার োরক িা। নবষেটি অনুধাবি করর বাগাি মানলক সনমনর্ এবং অন্যান্য প্রিকরহাল্ডাররির সারে আরলািিা করর রাবার 

বাগািসমূহ নিবন্ধরির আওর্াে আিার জন্য িীনর্মালা তর্নর কনর আমরা, িীনর্মালা মন্ত্রিালরে পাঠারিা হে। প্রসটি র্ািাই বািাইএর 

পরর অনুরমািরির জন্য এখি আমরা অরপক্ষা করনি। খুব সহসা হেরর্া নসদ্ধান্ত হরর্ পারর। (িলরব) 

7ম পব ে 

রাবার বাগালনর তনবন্ধন তনলয় গি পলব ে বললতেলাম, তনবন্ধন এবং লাইলসতসং যতদ বাংলালদশ রাবার টবালড ের কালে থালক 

বাংলালদলশর সমস্ত রাবার বাগালনর তনজস্ব আইতড (পতরতচি নাম্বার) থাকলব, অন্যতদলক ডাোলবইলজ িথ্যসমূহ আপললাড করা 

থাকলব। তবলশ্বর টযলকান প্রান্ত টথলক ডাোলবইলজর অন্তভূ েি আইতডলি তিক করলল সংতিে বাগালনর সম্পূন ে িথ্য জানা যালব। িালি 

আমালদর টদশীয় প্রাকৃতিক রাবালরর তবপণলনর এবং রপ্তাতনর জন্য সুলযালগর দরজা খুলল যালব। তনবন্ধন তনলয় রাবার চাষীরা খুব 

আগ্রহী, িলব তবতভন্ন জলনর অলনক ধরলনর টনতিবাচক আললাচনার টবড়াজাল টপতরলয় সফল হওয়া সম্ভব কখন হলব এখনই িা বলা 

যালি না। ডাোলবইলজর টয কথাটি বলতেলাম  টসটি বাস্তবায়ন করার জন্য কীভালব করা যালব শুরু টথলকই তচন্তা ভাবনা তেল। একজন 

মাে অতফসার হওয়ায় কাজো শুরু করলি পারতেলাম না কারন PPR-08 অনুযায়ী টকালেশলনর মােলম ব্যতি/প্রতিষ্ঠান তনব োচন 

কলর কায োলদশ তদলি হলব। টসজন্য রাবার টবালড ে অন্তিঃ তিনজন কম েকিো থাকা প্রলয়াজন। আরও দুইজন কম েকিো টযাগদান করার 

পলর উলদ্যাগ তনলাম।  

তজও ডাোলবইজ করার জন্য টখাঁজ খবর টনয়া শুরু কতর। একপয োলয় চট্টগ্রাম তবশ্বতবদ্যালয়র ভূলগাল তবভালগর একজন অোপক এ 

ব্যাপালর সম্মি হন। তিতন িাঁর তডপাে েলমলন্টর স্টুলডন্টলদর একো গ্রুপ তনলয় কাজ করলি পারলবন। টকালেশন আহ্বালনর জন্য কতমটি 

গঠন কলর কায েিম শুরু করাই। এ কাজটি তবলশষ প্রকৃতির হওয়ায় টকালেশন দাতখল করার জন্য নুযনিম টকালেশন দািার মলে 

চট্টগ্রাম তবশ্বতবদ্যালয় ভূলগাল তবভালগর টিমলকই অগ্রাতধকার টদওয়া হয়। কাজ করলি একটু সময় লাগলল ও িাঁরা বান্দরবানস্থ লামা 

উপলজলার ফাঁতসয়াখালী টমৌজার 3600 একর জতমলি রাবার বাগানসমূলহর তরলমাে টসতসং ও তজয়াই এস প্রযুতি ব্যবহার কলর তজও 

ডাো টবইলজর একো পয োয় সম্পন্ন কলরন। িারপর বালজলের স্বল্পিা থাকায় তবগি 2021-22 অথ েবের 2য় বার টকালেশন আহ্বান 

করা সম্ভব হয়তন। 2022-23 অথ েবেলরর শুরুলি 1ম টকায়াে োলর নতুন অথ েবেলরর বালজে অপ্রতুল হওয়ায় তিিীয় টকায়াে োলর 

টকালেশন আহবালনর উলদ্যাগ তনলি তগলয় নানা জটিলিার কারলণ (টযমনঃ এক এর অতধক টরসপতসব টকালেশনদািা না থাকা, 

তনভেরলযাগ্য টকান ব্যতি/প্রতিষ্ঠান না পাওয়া ইিযাতদ) অদ্যাবতধ নতুন টকালেশন  আহ্বান করা হয়তন। 

 

ইলিামলে আলরকটি তবষলয় অগ্রগতি হলয়লে, যা আমালদর রাবার চাষীলদর জন্য সলব োপতর বাংলালদলশর অথ েনীতিলি ইতিবাচক প্রভাব 

রাখলি সেম হলব। একটু তপেলনর কথা বতল, বাংলালদশ রাবার টবালড ে প্রথম টযাগদান করার পর যখন টদখলাম প্রচালরর জন্য 

সলব োিম এবং সরকারীভালব টযটি বােিামূলক করা হলয়লে টসটি অথ োৎ ওলয়ব টপাে োল, বাংলালদশ রাবার টবালড ে টনই। এটি জানার 

সালথ সালথ আমার পূব েবিী কম েস্থল আইতসটি তডতভশলনর A2i  এর প্রকল্প পতরচাললকর সালথ টযাগালযাগ কতর তডজাইনসহ ওলয়ব 

সাইে ইনেল কলর টদওয়ার জন্য। তিতন টস টমািালবক িাঁর সংতিে কম েকিোলক বলল তদললন। একটু সময় তনলয় িারা কাজ কলর 

তদললন। ওলয়বসাইে হলয় টগল। আলগই বললতে আমরা তকছু িথ্য সংগ্রহ কলরতেলাম। টয সমস্ত িথ্য আমার টলখা রাবার চালষর 

ইতিবৃি এবং আমার সিতর করা বুকলললে তেললা। টসগুললা আপললাড কলর তদলাম। 

এরপলর আলরা আশা জাগাতনয়া ঘেনাটি ঘলে। টসটি হললা, মাললয়তশয়াস্থ বাংলালদশ হাই কতমশলনর টডপুটি হাই কতমশনার জনাব 

টখারলশদ এ খাস্তগীর ১৪ অলটাবর ২০২১ সালল সব েপ্রথম টফান কলর আমার কালে বাংলালদলশ রাবার চালষর অবস্থা সম্পলকে জানলি 

চান। আতম িাঁলক তবস্তাতরি জানাই। িখন তিতন আমালক বলললন,মাললয়তশয়ান রাবার টবাড ে বাংলালদশ রাবার টবালড ের সালথ  

বাংলালদলশ টযৌথভালব তবতনলয়াগ কলর বাংলালদশ হলি রাবার ও রাবারজাি সামগ্রী এবং দে টেপার তনলি চান। িাঁর কথা শুলন 

মনো খুশীলি ভলর টগল। মাললয়তশয়া যতদ বাংলালদলশর সালথ টযৌথভালব ব্যবসা কলর িাহলল আমালদর রাবার খাি উন্নি প্রযুতি ও 

প্রতশেলণর সহায়িা পালব, টবকার জনলগাষ্ঠী এবং রাবার চাষীরা উপকৃি হলব, রাবার রপ্তাতন হলব এবং সবলদতশক মুদ্রা অজেন কলর 

টদলশর অথ েননতিক প্রবৃতদ্ধলি অবদান রাখলি সেম হলব। বাংলালদশ হাই কতমশন মাললয়তশয়ার তনকে িাঁলদর চাতহিমলি রাবার 

সংিান্ত িখন পর্য্েন্ত প্রাপ্ত যাবিীয় িথ্য পাঠালনা হললা। বাংলালদশ হাইকতমশন হলি দুই টদলশর সালথ চুতি সম্পাদলনর ললেয 

কনলসে টপপার চাওয়া হললা। ইলিামলে একজন কম েকিোর বদতলর আলদশ হলয় যাওয়ায় এবং খুব জুতনয়র হওয়ায় অন্যজলনর  

সেমিা না থাকায় একজন মাে কম েকিো তবদশী সলম্বৌতধ চাকমালক তনলয় কনলসে টপপার সিতর কলর পাঠিলয় তদলাম। মাললয়তশয়ার 

পে টথলক পরবিী করণীয় সম্পলকে আললাকপাি কলর কনলসে টপপার হালনাগাদ কলর পাঠাললন। এরপর জুম এযাপস এর মােলম 
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তমতনতি অব এতগ্রকালচার এি প্লালন্টশন এর প্রতিতনতধ, রাবার টবাড ে এর প্রতিতনতধ, মাললয়তশয়াস্থ সংতিে সকল টেক টহাল্ডার তনলয় 

সভা আলয়াজন করা হয়। বাংলালদশ রাবার টবালড ের প্রতিতনতধ, পতরলবশ,বন ও জলবায়ু পতরবিেন মন্ত্রণালয় টথলক প্রতিতনতধ, তব এফ 

আর আই, তব এফ আই তড তসর প্রতিতনতধলদর তনলয় বাংলালদশ রাবার টবালড ের পে টথলক অংশগ্রহণ করা হয়। এই সভায় ভতবষ্যৎ 

করণীয় তনলয় তবস্তাতরি আললাচনা  হয়। িলব সব োলগ্র MOU সম্পাদলনর উপলর গুরুত্বালরাপ করা হয়। MOU সম্পাদন 

ব্যতিলরলক িারা অন্য টকান তকছুই করলি সম্মি হনতন। আমরা বললাম এখন বষ োকাল অন্তিঃ টিানো যতদ িারা তিপাতেক পে 

টযাগালযালগর মােলম টদন িাহলল টয রাবার খালি িারা তবতনলয়াগ করলি চান টস খালির উন্নয়ন হলব। িারা িালি ও প্রলণাতদি 

হললন না। িারপর আমরা MOU এর ড্রােে কনপ িাইলাম, র্ারা করম্বানডো এবং নভরের্িারমর সারে প্রর্ ধররির MOU করররিি 

প্রস ধররির স্যাম্পল পাঠারিার জন্য বললাম। র্ারা প্রমাোমুটি সংরক্ষরপ একো ড্রােে নিরলি। বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম হরর্ প্রসটি 

পনরপূণ ম আকারর তর্নর করর বাংলারির্ রাবার প্রবারড মর সারে মালরেনর্োি রাবার প্রবারড মর MOU স্বাক্ষররর জন্য মন্ত্রণালরের 

সম্মনর্র লরক্ষে ২০ জুি ২০২২ র্ানররখ পাঠারিা হরলা। এরপর িীর্ ম সার্মাস অনর্ক্রান্ত হরেরি। ইরর্ামরধ্য েবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালে, 

আইি মন্ত্রণালে ও অে ম নবভারগর সম্মনর্/অিাপনত্ত প্রিো হরেরি। বর্মমারি (০৫ নডরসম্বর ২০২২ র্ানররখ) মনন্ত্রপনরষি নবভারগর 

সম্মনর্র জন্য পাঠারিা হরেরি। প্রসো সম্পি হরল বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম মালরেনর্োি রাবার প্রবারড মর সারে MOU স্বাক্ষররর 

মাধ্যরম উভে প্রিরর্র মরধ্য একটি কার্ মকর প্রর্াগারর্ারগর নভনত্ত স্থাপি কররর্ সক্ষম হরব। এব্যাপারর পূরব মর আরলািিার সূরত্র বলা 

র্াে,এই চুনির পর েেরম মালরেনর্ো প্রেরক একো িল বাংলারিরর্ আসরব, এরিরর্ র্াঁরির নবনিরোরগর প্রক্ষত্রসমূহ নিনির্ কররবি 

এবং সম্ভাব্য করণীে সম্পরকম ধারণা প্রিরবি। এরপর বাংলারির্ প্রেরক েনর্নিনধ িল মালরেনর্োরর্ র্ারব, প্রসখারি উির্ রাবার 

িারষর নবষরে ধারণা প্রিরবি, প্রিরর্ এরস প্রস অনুর্ােী রাবার িাষ করার জন্য েরোজিীে সহরর্ানগর্া কররবি। মানলক, ম্যারিজার, 

উরযািা র্ারির প্রেনিং প্রিো েরোজি র্ারা প্রসখারি নগরে প্রেনিং প্রিরবি, এরিরর্র প্রেপার-শ্রনমকরির প্রসরিরর্র প্রেইিার এরস প্রেনিং 

প্রিরবি, এরপর এরির্ প্রেরক েনর্নক্ষর্ শ্রনমক র্ারা নিরে র্ারবি। আমরা একো কো জানি প্রর্, রাবার উৎপািি একটি শ্রমর্ি নর্ল্প 

আর মালরেনর্োরর্ শ্রনমক পাওো দুষ্কর এবং শ্রনমকমূল্য অর্েনধক, প্রর্কাররণ মালরেনর্ো এরির্ প্রেরক শ্রনমক নিরর্ িাে। এিাো 

র্ারা আমারিররক উির্ েযুনি নিরে সহাের্া প্রিরব। মালরেনর্ো কর্তমক েোক্টনর/ইিানি স্থাপরির জন্য মউনখকভারব আেহ েকার্ 

করাে বাংলারির্ রাবার প্রবাড ম প্রেরক ইরর্ামরধ্য সম্ভাব্য স্থাি প্রিরে নবনসকরক পত্র নিরে প্রর্াগারর্াগ করর জািা প্রগরি প্রর্ খাগোিনে 

এবং শ্রীমঙ্গরল নবনসরকর প্লে আরি। এখি শুধু অরপক্ষার পালা MOU স্বাক্ষররর জন্য। র্াহরলই, রাবার খারর্র উিেরির মাধ্যরম 

োকৃনর্ক রাবার িাষ ও রাবারনভনত্তক নর্ল্প প্রিরর্র আে ম সামানজক ও পনররবরর্র উিেরি অবিাি রাখরর্ সক্ষম হরব।  

 

 

 


