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বাযতফর্লেয স্তচালরত তাাঁতলল্প ংক্রান্ত লফতর্ওে ালন্তুয
চন্দন দা
M.Phil Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, W.B., India
Abstract
Handloom industry is an ancient cottage industry in India as well as in the World and also
there are different handloom centers in India providing unique characteristics by the
weaving process and techniques. The design of Santipuri hand woven saris in West Bengal
had special characteristics by its process of weaving. So, my study is focuses on the ongoing
debate on handloom industry specially in India and West Bengal and also I want to see
those debates are how much suitable to the industry or I want to rethink Santipuri
handloom industry on the basis of such arguments.
Key Words: Deindustrialization, Structure, State and the handloom industry.

বূলভওা: তাাঁতলল্প ভগ্র লফর্ে প্রাচীনর্েয স্বীওৃলত ফন ওর্যর্ে। প্রাচীন লফবক্ত বাযতফর্লেয লন্ধু বযতায় 1
তাাঁতফস্ত্র উৎাদর্নয লযচয় মভর্র, ক্রর্ভ প্রাচীন  ভধয মুক লতক্রভ ওর্য ফতেভান এআ অধুলনওতয বাযতফর্লে
প্রালযত র্য়র্ে এফং নযতভ লনবেযর্মাকয মা লর্র্ফ স্বীওৃলত র্েন ওর্যর্ে। র্স্ত উৎালদত লর্ল্পয ভর্ধয
তাাঁতলর্ল্পয প্রালিওতা ফৃলি মর্য়র্ে। পরতআ উক্ত লল্প ফৃলিয কলতপ্রওৃলত  ধাযা নুন্ধার্নয প্রালিওতা
উরলি ওর্যলে।লফর্লত আংর্যর্ ানাধীন বাযতফলে  স্বাধীর্নাত্তয ভয় ওার্রয স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয ফস্থা
উস্থার্নয মচষ্টা ওর্যলে। উলযউক্ত লফলর্য়য অর্রাচনায় ওর্য়ওর্ন প্রলথতমা ঐলতালও, মবৌকলরও 
থেনীলতলফর্দয বাযতফলে তথা ফাংরায স্তচালরত তাাঁতলল্প ংক্রান্ত অর্রাচনা  মোর্রাচনা ওযায প্রর্য়ার্ন
যর্য়র্ে। ুতযাং এআ ুলফলদত স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয উত্থান ফা তর্নয ধাযা লফর্েলণ ওযর্র অভায কর্ফলণায
ুলফর্ধ র্ফ। মলদ স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয ফতেভান লযলস্থলত লফর্ল ুঔওয না র্র লফদ্যযৎচালরত তাাঁর্তয
ক্রভাকত ফৃলি ‘লল্পায়নর্ও’ প্রশ্নলচর্েয ভুর্ঔ দায ওযায়।
লল্পায়ন ফনাভ ফলল্পায়ন: লল্পায়ন র লফর্ল এওলি াভালর্ও  থেননলতও প্রলক্রয়া মমঔার্ন ভানফর্কাষ্ঠী
ওৃলললবলত্তও ভার্ মথর্ও লল্পলবলত্তও ভার্র্ রূান্তলযত য়  ফযাওবার্ফ ুনঃংকঠর্নয ভাধযর্ভ থেনীলতর্ও
উৎাদনভুঔী ওযা য়। লফর্লওর্য লল্প লফপ্লর্ফয যফতেী ভর্য় ভগ্র আউর্যা র্ুর্ে2 ওৃলললবলত্তও ভার্ দ্রুত
‘ফৃৎ উৎাদনলল্পভুঔী’ র্ত থার্ও3, থোৎ বাযীলর্ল্পয লদর্ও গ্রয য়।লওন্তু লঠও লফযীর্ত মদীয় ক্ষুদ্র
স্তলল্প লফর্ল ওর্য তাাঁত লর্ল্পয ফস্থায ফনলত র্ত থার্ও মা অভযা ধযাও লি. লফ. লভর্েয “Cotton
1

http://www.india-crafts.com/textile/indian_handlooms

লফর্ল ওর্য আংরযার্ে লল্প লফপ্লর্ফয প্রবাফ লের মফী।
3
উক্ত লল্পায়ন প্রলক্রয়াআ এওভাে উন্নলতয লদা লওনা ম লফলর্য় প্রশ্নলচে যর্য়র্ে।
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Weavers of Bengal4” ীলেও অর্রাচনায় অভার্দয ওার্ে স্পষ্ট।ধযাও লভে ভর্নওর্যন লল্প লফপ্লর্ফয

যফতেী ভর্য় স্তচালরত তাাঁত প্রলতর্মালকতা লফভুঔ র্য় র্ে ফার্ার্যয চালদায ার্থ না মর্য ঠায়,পর স্বরূ
লভর্রয ক্রভ ফৃলিয লযনলত লযরলক্ষত য়।লফর্ল ওর্য ফাংরায় স্তচালরত তাাঁত ফস্ত্র উৎাদর্নয নুওূর লযর্ফ
থাওর্র লিলি আস্ট আলেয়া মওাম্পালনয লফলনর্য়াক নীলত স্তচালরত তাাঁর্তয লফওা  লস্থলতীরতায় ায়ও
লেরনা।ওাযণ লর্র্ফ লতলন উর্েঔ ওর্যর্েন মম ১৭৬৫ ার্র আংর্যর্ আস্ট আলেয়া মওাম্পালন মদয়ানীরার্বয
ভাধযর্ভ ফাংরায লল্প াভগ্রীয ফালণর্য ুপ্রস্ত ওর্য মতারায দালফ থাওর্র যফতেীর্ত থভর্ও মায় লল্প লফল্পফ 
আংরযার্েয মুি ভুঔয লযলস্থলতর্ত, ফাংরায স্বনাভধনয ভলরন ওার্েয যপ্তালন রুি য় ১৭৯৩ ার্রয ফ্রান্স
কনলফপ্লর্ফয পর্র5। লতলন উর্েঔ ওযর্ত মবার্রনলন মম ষ্টাদ তর্ওয ূফেফতেী ভর্য় লফর্ল ওর্য ভুখর র্ফে
স্তচালরত তাাঁর্তয লফেফযাী ুনার্ভয ওথা। তাাঁয “Cotton Weavers of Bengal” ুস্তর্ও এওলি মোর্য়
উর্েঔ ওর্যর্েন মম “Machine made product always suffer from handmade product”। থোৎ
মর্ে ততলয দ্রফয ফ ভয়আ র্স্ত উৎালদত দ্রর্ফযয মথর্ও ললের্য় ফার্াযীওযর্নয লনলযর্ঔ।পর্র এওলি প্রর্শ্নয উত্তয
ঔুাঁর্র্ মদঔা প্রর্য়ার্ন মম বাযতফর্লে মমর্তু লল্প লফপ্লর্ফয প্রবাফ লের প্রচ্ছন্ন আউযর্য তুরনায়, তাআ তাাঁয উক্ত
ভতাভত এঔানওায স্তচালরত লর্ল্পয মক্ষর্ে ওতিা প্রর্মার্য।মলদ এওলি তর্থযয ভাধযর্ভ লতলন তাাঁয ভতাভত
লফর্েলণ ওর্যর্েন।
ফাংরায ুলত ফস্ত্র যপ্তালন  অভদালন
ফেয
১৮১৩-১৪
১৮১৬-১৭
১৮১৯-২০
১৮২২-২৩
১৮২৫-২৬
১৮২৮-২৯
১৮৩১-৩২

ুলতয দ্রফয যপ্তলন (Rs)
৫২৯১৪৫৮
১৬৫৯৪৩৮০
৯০৩০৭৯৬
৮০০৯৭৩২
৫৮৩৪৬৩৮
২২২৩১৬৩
৮৪৯৮৮৭

ুলতয দ্রফয অভদালন (Rs)
৯০৭০
৩১৭৬০২
১৫৮২৩৫৩
৬৫৮২৩৫১
৪১২৪১৫৯
৭৯৯৬৩৮৩
৪৫৬৪০৪৭

উৎ : S.C. Trevelyan: Report upon Inland Customs and Town Duties of Bengal Presidency,
cited from Cotton Weavers of Bengal, D.B. Mitra

এওথা লযষ্কায মম লতলন উলযউক্ত তথয লবলত্তও অর্রাচনায ভাধযর্ভ মদঔার্ত মচর্য়র্েন লওবার্ফ ১৮১৬-১৭
ার মথর্ও ফাংরায স্তচালরত তাাঁত ফর্স্ত্রয যপ্তালন হ্রা  অভদালন ক্রভ ফৃলিপ্রাপ্ত র্য়র্ে।এয পর স্বরু ফাংরায
স্তচালরত তাাঁত লর্ল্পয তন ফধালযত র্য়র্ে।ফার্ার্যয চালদা ওর্ভ মায়ায পর্র ফলল্পায়ন ূলচত র্য়র্ে।
াাাল লতলন নকযীওযন মথর্ও গ্রালভনীওযর্ন রূান্তর্যয ওথা ফর্রর্েন স্তচালরত তাাঁত লর্ল্পয ক্রভাফনলত
প্রর্ি।

Mitra, D.B. (1978),’The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833’, FIRMA KLM PRIVATE
LIMITED, CALCUTTA.
4

ফাংরায লর্েয অভদালন ফালণর্য আংরযাে ফন্ধ ওর্য ঊনলফং তর্ওয প্রথভার্ধে আতালর মথর্ও লে ুতা অভদালনয
ভাধযর্ভ।
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ফলল্পায়ন প্রর্ি ালভদা হুর্ন তাাঁয “Company Weavers of Bengal6” ীলেও ুস্তর্ও স্তচালরত
তাাঁতলর্ল্পয ফনলতয ওথা ফরর্ত লকর্য় ফি উৎাদন প্রলক্রয়ার্ও (Stagnant Production) দালয় ওর্যর্েন7।
লনর্ফলওতায পরশ্রুলতর্ত, লিলির্দয লফলনর্য়াক প্রলক্রয়া ভূরত ফস্ত্র ফয়নলল্প  কৃলবলত্তও উৎাদন লর্ল্পয
মক্ষর্ে ীভাফি লের এফং তাাঁযা স্বল্প ভর্ুযীর্ত তাাঁলতর্দয ফস্ত্র ফয়র্ন ফাধয ওযা োো ওর্ঠায লনয়ের্ণ তাাঁলতর্দয
ফি ওর্যলের। লতলন ধযাও লভর্েয ার্থ এওিু ৃথও ভতাভত প্রওা ওর্য ফর্রন মম শুধুভাে ফার্ায লবলত্তও
চালদাআ উক্ত লর্ল্পয তর্নয ওাযণ লনদের্নয লযফর্তে উৎাদন িলতয ুনঃলফনযালত ধাযায ার্থ নতুন
ধযর্নয চালদায ভাথেও র্ত ার্যলন।
ধযাও তীথেঙ্কয যায় তাাঁয “Artisans and Industrialization8” নাভও ুস্তর্ও উবর্য়য9 ধাযণায মফ
লওেু লভর রক্ষয ওযা মকর্ে। উবর্য়আ স্তচালরত তাাঁর্তয ধাযণা লদর্র ধযাও যায় ফরর্ত মচর্য়র্েন প্রধানত
স্বল্প দক্ষতা (Low Skill) মুক্ত তাাঁতলর্ল্পয ফনভন র্য়র্ে লঠওআ লওন্তু উচ্চ দক্ষতা (High Skill)10 মুক্ত তাাঁত
ফস্ত্র ফয়ন মমঔার্ন ননয দক্ষতায ার্থ ওারুওার্মেয ভাধযর্ভ লনলদেষ্টতা প্রমুক্ত য়,উক্ত তাাঁত লর্ল্পয ফস্থা
ফতেভার্ন প্রালিও, পর্র “Deindustrialization” ফা ‚ফলল্পায়ন‛11 ওথালি বীলণবার্ফ স্থায়ী  লনলদেষ্ট।
ধযাও যায় গ্রাভীণ  যীয় স্তচালরত তাাঁর্তয উৎাদর্ন দক্ষতায লবলত্তর্ত মেণী লফনযা ওর্য মদঔার্নায মচষ্টা
ওর্যন মম লফর্ল ওর্য গ্রাভীণ এরাওায় স্বল্প দক্ষতা ম্পন্ন উৎাদন প্রলক্রয়া লক্রয় থাওায পর্র (লনচু মেণী  লনচু
র্ালতয ভর্ধয রক্ষণীয়) লভর্র ততলয ফর্স্ত্রয ার্থ প্রলতর্মালকতায় লির্ও থাওর্ত ভথে র্য়র্ে 12 এফং এওথা লতলন
ফর্রর্েন মম অধুলনও স্তচালরত তাাঁতলল্প লফর্ল ওর্য ‘লফচুযলত’ (Displacement), ‘লত স্বল্প ওভেংস্থান’
(Under Employment), ‘স্বর্ালণ’ (Self Exploitation) ওামেওযী র্য়র্ে।
Douglas E. Haynes তাাঁয “Small Town Capitalism in Western India13” নাভও ফআর্ত
ধযাও যার্য়য ভার্রাচনাভূরও ‚ফলল্পায়র্নয‛(Deindustrialization) ধাযনার্ও ভথেন ওর্য ফর্রন মম

উক্ত প্রলক্রয়ার্ও ঔুফ র্র্ ফযাক্ষা ওযা ভুলওর ওাযণ প্রলক্রয়ালি র্লির।লনর্ফলও বাযতফর্লে মিক্সিাআর
লল্পর্ওন্দ্র ত্তর্নয ার্থ স্তচালরত তাাঁতফস্ত্র মওন্দ্রগুলর ভযায় র্ে লযফতেনীর ফার্ায  ভার্ থেননলতও
ওাঠার্ভায় ভালনর্য় লনর্ত না াযায়, উদাযন প্রর্ি লতলন লিভ বাযর্ত প্রথভ ধাযায লল্পায়র্নয ওথা উর্েঔ
ওর্যর্েন,র্মঔার্ন প্রালতষ্ঠালনও ভালরর্ওযা ফৃৎ অওার্যয ফস্ত্র লল্প ওাযঔানা কর্ে তুর্র লল্পায়র্নয ফৃলি েযালিত
ওর্যর্ে। পর্র লযফতেনীর লযলস্থলতর্ত ফার্ার্যয চালদায ার্থ াভঞ্জয লফধান ওযা মকর্ে। মলদ এ ভতাভত
র্নওাংর্ হুর্ন প্রদত্ত ধাযণায ভাথেও।পর্র যীলতলি  যীলতলি লল্প ওাঠার্ভায লনলদেষ্টতা নুধাফন
প্রর্য়ার্ন র্য় র্ে,এভনলও উবয় ওাঠার্ভায় াযস্পলযও লনবেযীরতায উরলিওযণ প্রালিও। পর্র

6

Hossain, Hameeda.(1988),’The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the
Organization of Textile Production in Bengal, 1750-1813’,Oxford University Press, Delhi.

7

ষ্টাদ তও  ঊনলফং তর্ওয প্রথভার্ধে রক্ষণীয়।

8

Roy, Tirthankar.(1993),’Artisans and Industrialization: Indian Weaving in Twentieth Century’,
Oxford University Press, Delhi.

লি. লফ. লভে  এআচ. হুর্ন প্রদত্ত তথয নুার্য।
‘মরর্বর প লির’ লফলয়লিয ম্পর্ওে স্পষ্টতা যর্য়র্ে তাাঁয ভন্তর্ফয।
11
লফর্ল ওর্য স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয তন।
12
মলদ গ্রাভীণ  যীয় ধাযণা লস্থলতীর নয়।
9

10

Haynes, Douglas. E.(2012),’Small Town Capitalism in Western India: Artisans, Merchants and
The Making of The Informal Economy,1870-1960’, Cambridge University Press, New York.
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ফলল্পায়ন  লল্প ওাঠার্ভায ার্থ লফর্ল ম্পওে ফতেভান এফং ক্ষুদ্র স্তচালরত লল্প লফর্ল ওর্য তাাঁতলর্ল্পয
ওাঠার্ভা  প্রওৃলতয ধাযা নুন্ধান প্রর্য়ার্ন।
তাাঁতলর্ল্পয ওাঠার্ভাকত লচে: ধযাও লভত ফার্ার্র তাাঁয বাযতফর্লেয যীলতলি লল্পওাঠার্ভা ীলেও প্রফর্ন্ধ
উর্েঔ ওর্যর্েন মম ধ্রুদী ধাযনায় থেননলতও উন্নলতয ফীর্ রুক্কালয়ত অর্ে ুাঁলর্ফাদী তযাধুলনও লল্প ওাঠার্ভায
প্রার্য, তফু যাষ্ট্র ফা ফার্ায লনয়লেত াভালর্ও এওালধতয মুক্ত ‘ুাঁলর্ফাদী’ েভলনগুয লল্প ওাঠার্ভা লফরুপ্ত
য়লন।বাযতফর্লেয ভার্ ওাঠার্ভায ভর্তা থেনীলত তৈত, ফযআ তা লনর্ফলও ভয় ওার্রয
নুাযী।লনর্ফলও তৈত বূলভওায় অধুলনও ফা ‘যীলতলি’  ‘যীলতলি’ ফা কতানুকলতও ওভেওার্েয তপাৎ লের
স্পষ্ট(ফার্ার্র  ফাু 14,২০১১)। ‘যীলতলি’ ওাঠার্ভায় ওৃলও,ওালযকয,ক্ষুদ্র ওালযকয,ক্ষুদ্র লফর্ক্রতা  কৃ লবলত্তও
লল্প প্রালতষ্ঠালনওতা রক্ষণীয়, লফযীর্ত ‘যীলতলি’ ফা প্রধান লল্প ওাঠার্ভায় লধও ুাঁলর্, মদী ফা লফর্দী
প্রালতষ্ঠালনও প্রতুরতা ফা যাষ্ট্রীয় উর্দযাক ওাঠার্ভায ম্পূযও।লফর্লর্ক্ষর্ে মলদ যীলতলি প্রলতষ্ঠানগুলর যীলতলি
লল্পপ্রলতষ্ঠান মও চুলক্ত ফা উচুলক্তয ভাধযর্ভ ণয উৎাদর্নয ওার্র্ ফযফায ওর্য,র্ঔার্নআফা উবয় মক্ষর্েয
াযস্পলযও লফনযা মওভন র্ফ তা ফার্ার্রয ভন্তর্ফয স্পষ্ট নয়।
ওভেংস্থার্নয লনলযর্ঔ যীলতলি লল্প বাযতফর্লে প্রাধানয লফস্তায ওর্যর্ে।লফর্ল ওর্য ওৃলল,লল্প  লযর্লফা
মক্ষর্ে লধও ংঔযও ওভেংস্থান15 (Basole & Basu, 2011 মথর্ও কৃীত) রক্ষণীয় মা ‚ংকলঠত‛ ফা
‚যীলতলি‛16 লল্প লর্র্ফ লচলেত। উক্ত যীলতলি প্রলতষ্ঠার্ন এও ার্থ ১০ র্র্নয ওভ েলভও রক্ষণীয়17
এফং লধওাং মক্ষর্ে যওাযীবার্ফ লচলেত,ওয প্রদায়ী  নীলতকত, অআনী লনয়ভতালেওতাভুক্ত (Basole,11)।
মনগুপ্ত ওলভর্নয ভর্ত (NCEUS 2007, Cited from Basole, 11) ‚ংকলঠত মক্ষে লফর্ল ওর্য
ফযলক্তকত ভালরওানাধীন প্রলতষ্ঠান থফা কৃ লবলত্তও উৎাদনর্ক্ষে মমঔার্ন লফক্রয়, উৎাদন  লযর্লফা প্রদান
ফযলক্তকত ফা ফযালস্টকত(<১০ ওভেী)ভলষ্ট ৈাযা লনয়লেত‛। পর্র অআনী ভমোদা,ফার্ার্য ংগ্রর্ণয প্রলক্রয়া 
প্রালতষ্ঠালনও অওৃলত যীলতলি লল্প ফা প্রলতষ্ঠানর্ও লচলেত ওযায প্রর্য়ার্নীয় তে।
ক্রভ
স্ব ফা লনর্ প্রলতষ্ঠান লনবেয
প্রালন্তও ুাঁলর্ফাদী
ক্ষুদ্র ুাঁলর্ফাদী

যীলতলি স্তলল্প ওাঠার্ভা
অনুালতও ায
৮৫%
১০%
৫%

লনমুলক্তয ংঔযা
১ র্ন
১-৫ র্র্নয ওভ
৫-২০ র্র্নয ওভ

উৎ : NSSO Report,2008 cited from Basole, 2011
উক্ত যীলতলি লর্ল্পয ওাঠার্ভাকত লফর্েলর্ণ ফার্ার্র যওাযী লযর্ািের্ও (২০০৮) উধৃত ওর্য ফর্রন
৮৫% উৎাদন ওাঠার্ভা স্ব ফা লনর্ প্রলতষ্ঠান লনবেয 18(Petty Proprietorship)  ফালও ১০% Marginal
Capitalist ফা প্রালন্তও ুাঁলর্ফাদী19  ৫% Small Capitalist ফা ক্ষুদ্র ুাঁলর্ফাদী20 মথাক্রর্ভ ১র্ন, <৬র্ন  ৬
Basole, Amit; Basu, Deepankar.(2011),’Relations of Production and Modes of Surplus Extraction
in India: Part II- ‘Informal’ Industry’, Economic and Political Weekly.
15
৯৩% NCEUS, 2009 নুার্য।
14

বাযত যওায উলেলঔত ব্দ এফং প্রথাকত  াধাযণ তনলতও লিার্ন্তয মক্ষর্ে লচলেত।
র্নও ভয় লযফার্যয দযযা েলভর্ওয বাফূযণ ওর্য।
18
১ র্ন ওভেী লনমুক্ত।
19
ওভওর্য ১ র্ন - <৫ র্ন মফতনর্বাকী ওভেী।
16
17
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- <২০র্ন ওভেী লনবেয। উলযউক্ত লনয়েওগুলরর্ও যীলতলি ওাঠার্ভায় লনলিতবার্ফ ধর্য মনয়া র্র লনলদেষ্ট
প্রর্ি নযানয লওেু লফলয় ফতেভান,র্মভন মমআ মফতনর্বাকী েলভও, মআ অফায ালযফালযও তাাঁলত লর্র্ফ স্ব ফা
লনর্ উৎাদর্ন লনমুক্ত অফায ওঔর্না ভার্ন ম্প্রদার্য়য মালর্ণ মেণী ওাঠার্ভার্ও লফলচোলয়ত ওর্যর্ে।তাাঁয ভর্ত
“The importance of middleman declines with firm size”, থোৎ প্রালতষ্ঠালনও ওাঠার্ভা হ্রাপ্রালপ্তয
ার্থ ার্থ ভার্ন ম্প্রদার্য়য গুরুে ফৃলি ায় এফং লতলন এ ফর্রর্েন মম গ্রাভীণ তাাঁতলল্প প্রলতষ্ঠানগুলরর্ত
থোৎ মক্ষর্েয অয়তন হ্রার্য ার্থ ার্থআ ভার্র্নয মালণ মফর্ের্ে।
পরতআ লতলন মুলক্ত লদর্য়র্েন মম প্রালন্তও  ক্ষুদ্র ুাঁলর্ফাদী মেণী লফর্লত যাঞ্চর্র রক্ষণীয় গ্রার্ভয তুরনায়।
উলযউক্ত অর্রাচনায় ধযাও যায় বাযতফর্লেয তাাঁতলর্ল্পয অঞ্চলরও লফলবন্নতার্ও লফর্ল গুরুর্েয 21 াাাল
গ্রাভীণ  যীয় লফবার্র্নয ধাযায ওথা ফর্রন মা ূর্ফেআ অর্রালচত র্য়র্ে।প্রালন্তও  ক্ষুদ্র ুাঁলর্ফাদী ম্প্রদায়আ
এওভাে উচ্চ দক্ষতা ম্পন্ন তাাঁত ফস্ত্র উৎাদর্ন মুক্ত।পরতআ ভযায় র্ের্ে লনর্ ফা স্বলনয়ের্ণ থাওা উৎাদও
মকাষ্ঠী।পর্র প্রশ্ন র্ঠ মওন স্বলনয়ের্ণ থাওা তাাঁলত মকাষ্ঠী উচ্চ দক্ষতা ম্পন্ন তাাঁ ত ফস্ত্র উৎাদর্ন ভথে র্চ্ছ? শুধু
তাআ নয় যীলতলি লল্পওাঠার্ভায় থাওা প্রালন্তও  ক্ষুদ্র ুাঁলর্ফাদী উৎাদও মকাষ্ঠীআ লও ফৃত্তয ুাঁলর্ফাদী মিক্সিাআর
লল্পপ্রলতষ্ঠার্ন লযফতের্নয ক্ষভতা যার্ঔ? অয তাাঁয প্রচ্ছন্ন ভদর্তআ লও ফযলক্তকত স্তচালরত তাাঁত লর্ল্পয তন
ূলচত য়? পর্র ভার্ক্সেয ধাযনায় প্রালিওতা উরি র্য়র্ে।ওাযণ লতলন মমভন মোি ওৃলও মথর্ও ুাঁলর্ফাদী
ওৃলর্ও লযনত য়ায ওথা ফর্রর্েন, লঠও মযওভআ ক্ষুদ্র ফা মোি লল্প মথর্ও ফৃত্তয ুাঁলর্ফাদী লর্ল্প
লযফতের্নয ধাযণা ায়া মায় ভার্ক্সেয ওযালিার্র (Volume 1, Chapter 14-15, cited from Basole,
2011)।
এঔন প্রশ্ন র এআ যীলতলি ওাঠার্ভায় তাাঁলত মও?, উত্তয প্রর্ি ধযাও লভে তাাঁলতর্দয প্রাথলভও ফা ঔাাঁলি
মেণী (Pure Category) ফরর্ত চানলন। ওাযণ লর্র্ফ ফরর্ত মচর্য়র্েন মম তাাঁত মফানা ভূরত কযভ  লত
অদ্র লযর্ফর্য র্ক্ষ ভাথেও এফং তা ভূরত ১৩আ মভ মথর্ও ১৪আ অকস্ট এয ভর্ধয ীভাফি22। পর্র ফৎর্যয
ফালও ভর্য় লফলবন্ন মায লনমুলক্তয ম্ভাফনা রক্ষণীয়23। মলদ ধযাও ফার্ার্র যীলতলি লর্ল্পয তাাঁলত
ম্প্রদার্য়য থেননলতও লফর্েলর্ণ লতনলি মেণীর্ত লফবক্ত ওর্যর্েন। মফতনর্বাকী েলভও24, র্ফতনর্বাকী েলভও25,
ভান লফলনভয়26। পর্র উক্ত উৈৃত্ত ৃলষ্টওাযী মফতনর্বাকী েভ তাাঁলত ম্প্রদায় তযআ ঔাাঁলি ম্প্রদায় লওনা এফং নাযী
 লশু মেণীয বূলভওাআ ফা লঠও লও, ঔাাঁলি ম্প্রদার্য়য ার্থ উৈৃত্ত উৎাদর্নয তে লও ম লফলয়গুরী ফার্ার্রয
ফক্তর্ফয স্পষ্ট নয়। যদ চালয তাাঁয „Fraternal Capital27’ নাভও গ্রর্ে লতরুুর্যয28 তাাঁতলর্ল্পয প্রার্যয

>৫র্ন - <২০র্ন মফতনর্বাকী ওভেী।
ভগ্র বাযতফলের্ও এওলি লনলদেষ্ট তাাঁত উৎাদও মক্ষর্েয লযফর্তে অঞ্চলরও লফলবন্নতা  তাাঁর্দয িলতকত তফলচেযর্ও
গুরুে লদর্য়র্েন,র্মভন ূফোংর্ ক্ষুদ্র তন্তুর্ীফী  ভার্ন ম্প্রদার্য়য গুরুর্ত্তয াাাল লিভাংর্ ফৃৎ ফস্ত্র ওাঠার্ভা
প্রলতষ্ঠার্নয ওথা উর্েঔ ওর্যর্েন।
22
ভলরন ফস্ত্র উৎাদন প্রর্ি উর্েঔ ওর্যর্েন।
23
ওুরী,ওৃলও  ওৃলল েলভও প্রবৃলত।
24
যালয উৎালদত য় থোৎ তাাঁলত মম লযভান মফতন রাবওর্য তা মথর্ও লধও ভূর্রযয দ্রফয উৎাদন ওর্য।
25
ভলরা  লশুর্দয মফতর্নয লযফর্তে যালয মালণ ওযা য়।
26
ক্ষুদ্র লফবাকীয় প্রলতষ্ঠার্ন যালয উৎাদও ওতৃও উৈৃত্ত প্রস্তুত য় মা ক্ষুদ্র প্রালতষ্ঠালনও মক্ষে মথর্ও ফৃৎ প্রলতষ্ঠার্ন ফা ফে
ফা ঔুচর্যা ফযাফায়ী অত্মাৎ ওর্য।
20
21

27

Chari, Sharad. (2004),’Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization
in Provincial India’, Permanent Black, Delhi.

Volume-III, Issue-II

March 2017

50

বাযতফর্লেয স্তচালরত তাাঁতলল্প ংক্রান্ত লফতর্ওে ালন্তুয

চন্দন দা

ওাযণ লর্র্ফ ুাঁলর্ ফা স্তা েলভও ফা ঋণ প্রালপ্ত ফা র্রবয ুতা প্রালপ্তয লযফর্তে „Self-Made Men’ এয
ওথা লফর্ল বার্ফ প্রলণধানর্মাকয, ওাযণ তাাঁলত ম্প্রদার্য়য ম্ভফ ওৃলত্তভ লযের্ভয ভাধযর্ভ স্বর্ালণর্ও
ওামেওযী ওর্যর্ে। থোৎ এআ „Self-Made Men‟ লও ঔাাঁলি তাাঁলত ম্প্রদায়? ম প্রশ্ন র্ঠ মা ফযআ
লফর্ফচনাধীন।ধযাও যায় মেণী ম্পওে  তাাঁর্দয ওামেওালযতায ওথা উর্েঔ ওযর্র উক্ত তাাঁলত ম্প্রদায় লয
ওযািাকলয লওনা ম লফলর্য় নীযফ মথর্ওর্েন। পর্র স্তচালরত তাাঁতলল্প যক্ষার্থে লনলদেষ্ট নীলত লনধোযণ প্রর্য়ার্ন র্য়
র্ে। শুধু তাআ নয় যীলতলি  যীলতলি লল্প লফবার্র্ন যার্ষ্ট্রয বূলভওাআ প্রধান।পর্র যাষ্ট্রীয় নীলত  তাাঁয
ধাযাফালওতা ফযম্ভাফী র্য় র্ে উক্ত লল্পওাঠার্ভা যক্ষার্থে।
যাষ্ট্র  স্তচালরত তাাঁত লল্প: যার্ষ্ট্রয বূলভওা ৈন্দ্ব ভূরও তাাঁতলর্ল্পয ওাঠার্ভাকত মোর্রাচনায় মা লনর্ফলও 
স্বাধীনতায যফতেী ভর্য় নুাযী লের। এআ অর্রাচনায় উত্তয লনর্ফলও ভয় ওার্রয লফস্তালযত অর্রাচনা
ওযা র্র স্বাধীনতা ূফে ভয় ওার্রয তাাঁতলর্ল্প যার্ষ্ট্রয বূলভওা প্রি উর্েঔ ওযা র্য়র্ে। ধযাও লি. লফ.
লভে তাাঁয “Cotton Weavers of Bengal” ীলেও ুস্তর্ও ফর্রন মম লিলি ানওার্র মদয়ানীরার্বয
ভাধযর্ভ (১৭৬৫)29 ফাংরায তাাঁতফর্স্ত্রয উন্নয়ন  ফালণর্র্যয উন্নলতয ওথা স্বীওৃত র্র যফতেী ভর্য় গুরুেীন
র্য় র্ে।যফতেী „Charter Act 181330’ মদীয় লর্ল্পয ফস্থান প্রর্ি নীযফ লের লিলি াওর্কাষ্ঠী।
থোৎ াও লর্র্ফ যার্ষ্ট্রয বূলভওা লফর্ল দথেও লেরনা।
মলদ ধযাও যায় স্বাধীনতায যফতেী ভর্য় স্তচালরত তাাঁর্তয লফওা  ফৃলি প্রর্ি যার্ষ্ট্রয বূলভওায়
লফর্ল গুরুে লদর্য়র্েন।তাাঁলতর্দয যস্পর্যয র্মালকতায ভাধযর্ভ যাষ্ট্র াভালর্ও উৎাদওর্কাষ্ঠী ততলযর্ত উৎা
লদর্য়র্ে  যাষ্ট্র প্রচ্ছন্নবার্ফ উলযউক্ত ওাঠার্ভায় লনর্র্র্ও ংমুক্ত মযর্ঔর্ে, তাাঁলতর্দয ংমুলক্তওযর্ণ এফং ফযাঙ্ক 
তথয ায়তা মওন্দ্রগুলর প্রালতষ্ঠালনও রু মর্য়র্ে।পর্র ভার্ন ম্প্রদার্য়য এওালধতয ওর্ভর্ে  ফার্ার্যয
প্রালিওতা ফৃলিপ্রাপ্ত র্য়র্ে।লওন্তু ধযাও যার্য়য উক্ত ার্ভযয দালফ লও ফেে প্রলতলষ্ঠত র্ত মর্যর্ে এ প্রশ্নআ
উর্ঠর্ে প্রলতফায।
স্তচালরত তাাঁর্তয স্থায়ীওযর্ণ লি লফ লভে  এআচ মার্ন উৎালদত দ্রর্ফযয ৃথওীওযর্ণয লফলর্য় লওেু না
ফরর্র ধযাও যায় যার্ষ্ট্রয বূলভওা প্রর্ি স্তচালরত তাাঁত  লফদ্যযৎচালরত তাাঁত ফয়র্ন দ্রফয ৃথওীওযর্ণয ওথা
ফর্রন মলদ তা র্লির ধাযণায লযূযও এফং াভয মযাঔায র্র্নয তাাঁতলল্পীর্দয প্রলত যার্ষ্ট্রয ভান নীলতয
ভার্রাচনা ওর্যন।ধযাও যায় ভর্নওর্যন মম ায়ায রুভ ুলফর্ধ ার্ফ নালও লনয়েণ ওযা র্ফ তা যাষ্ট্রীয়
নীলতর্ত লযষ্কায নয়। পর্র ঔুফ র্র্ ওর্োর্যি র্কর্তয লত ক্ষভতাীরর্কাষ্ঠীয মওন্দ্রীবফন খর্ির্ে ফস্ত্রফয়ন
লর্ল্প,এভনলও ক্ষুদ্র ায়ায রুভ(<৪) আউলনি এয মক্ষর্ে তা স্পষ্ট নয়। এোো স্তচালরত তাাঁতলল্প ংযক্ষর্ণ
লফলবন্ন যাষ্ট্রীয় ফা যাষ্ট্রায়ত্ত প্রলতষ্ঠার্নয বূলভওাআফা লও এফং তাাঁলত ম্প্রদার্য়য ার্থ উক্ত প্রলতষ্ঠানগুলরয ম্পর্ওেয
ধাযাফালওতা লফর্েলণ প্রর্য়ার্ন। শুধু তাআ নয় ফতেভান উদাযননলতও ওয নীলতর্ত স্তচালরত তাাঁত এভলনর্তআ
লের্নয াযীর্ত ফলস্থত।র্মঔার্ন ওর্রয র্নয ভান নীলতআ প্রমুক্ত লওন্তু লফর্র্লয র্নয লফর্ল নীলত প্রনয়ন
28

যদ চালয বাতৃ ংক্রান্ত ুাঁলর্ফার্দয ধাযণায় লতরুুর্যয র্ক্ষাওৃত নতুন ৃষ্ট তাাঁত লল্প ওাঠার্ভায ওথা উর্েঔ ওর্যর্েন
মমঔার্ন „Knitwear‟ লল্প প্রলতষ্ঠার্ন ওৃলল েলভও মথর্ও তাাঁতলল্প ভালরর্ও রূান্তর্যয ওথা ফর্রর্েন (transition
from peasant workers to fraternal capitalist) ।

29

Grant of the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company by the Great Mughal
Shah Alam (1765).
30
The East India Company Act 1813, also known as the Charter Act of 1813, was an Act of the
Parliament of the United Kingdom which renewed the charter issued to the British East India
Company, and continued the Company's rule in India.
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যার্ষ্ট্রয র্ক্ষ ওতিা মুলক্তমুক্ত, ম প্রশ্নআ ধযাও যায় ওর্যর্েন। পর্র এআ তথাওলথত ‘কতানুকলতও’ স্তচালরত
তাাঁতলর্ল্পয ংযক্ষণ লওবার্ফ ম্ভফ র্ফ ফা লওবার্ফ উৎওৃষ্ট প্রলতর্মাকী ততলয ওযা মার্ফ তা ফযআ প্রর্শ্নয
ভুঔার্ক্ষী এফং মালেওীওযর্ণয লযফর্তে স্তা েলভওআ এওভাে থ লওনা উক্ত ওালযকলয স্তলর্ল্প নালও িলতকত
উন্নলত  উৎওৃষ্ট লবর্মার্র্নয পর লর্র্ফ ওালযকলয তনুণয প্রওালত র্ফ তায উত্তয র্ানা প্রালিও।পর্র
মবৌর্কালরও আলিত প্রদানআ লও ওালযকলয স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয লনর্স্বতা যক্ষা ওযর্ফ, তা ফযআ লফর্েলণ
প্রর্য়ার্ন।
ধযাও ফার্ার্র তাাঁয প্রফর্ন্ধ (Authenticity, Innovation,and the Geographical Indication in an
Artisanal Industry31) ঐলতযকত জ্ঞান যক্ষার্থে মবৌর্কালরও আলিত (Geographical Indication)প্রদার্নয
ভাধযর্ভ উক্ত জ্ঞানর্ও লফে ফার্ার্যয লনওর্ি অনায মচষ্টা ওর্যর্েন লঠওআ, থোৎ লর্. অআ ভূরত ঐলতযফাী
‘ংিৃলতয উৎাদন’  ‘ংিৃলতয উরলি’ যক্ষার্থে ূলচত র্য়র্ে WTO32 এয ায়তায়। পর্র ঐলতযফাী
ংিৃলত যক্ষা প্রধান উর্েয র্র ুদূযপ্রাযী ভাধান ম্ভফ লওনা ম লফলর্য় যর্য়র্ে র্নও প্রশ্নলচে। থোৎ যাষ্ট্র
লও ঐলতযফাী ংিৃলত যক্ষায ওথা ফরর্ফ নালও যীলতলি ুাঁলর্ (Formal Capital) প্রদার্নয ভাধযর্ভ তথাওলথত
ুাঁলর্ফাদীর্দয (ক্ষুদ্র  ফৃৎ ুাঁলর্ফাদী লল্পর্কাষ্ঠী) থ ভৃণ ওযর্ফ? নালও কতানুকলতও ফা ঐলতযকত ধাযণায ওথা
ফর্র লযফতের্নয ধাযনার্ও লস্থলতীর ওযর্ফ ম লফলয়কত ধাযণা প্রালিও।
পরতআ উলযউক্ত অর্রাচনায় ালন্তুর্যয স্তচালরত তাাঁতলল্প এরাওায মক্ষর্ে অর্রালচত ধাযণাগুলরয
মুলক্তমুক্ততা ম্পর্ওে অর্রাচনা ওযা প্রালিও।
মও স্টালি : ালন্তুয : উলযউক্ত ুস্তও  প্রফন্ধগুলর মোর্রাচনায পর স্বরূ প্রাপ্ত তথয  লদওগুলরর্ও অভায
লনর্স্ব মও স্টালির্ত মের্ফক্ষর্ণয ভাধযর্ভ অভায কর্ফলণার্ও এলকর্য় লনর্য় মমর্ত চাআ। ফাংরায তাাঁতলর্ল্পয
ভর্ধয ালন্তুর্য ফস্থান লনলদেষ্টওযর্ণয ভাধযর্ভ ালন্তুযী তাাঁতলল্পর্ও লচলেত ওযা প্রালিও র্র এআ
লযর্ফনায় তা নুলস্থথ মযর্ঔ ালন্তুর্যয লফস্তালযত লফফযন মদয়ায মচষ্টা ওর্যলে। প্রাথলভও বার্ফ প্রাপ্ত লওেু
মর্ওোলয তর্থযয লবলত্তর্ত নদীয়া মর্রায ন্তঃলস্থত ালন্তুয ঞ্চর্রয (ব্লও  ুযএরাওা র্ভত) কৃ লবলত্তও
স্তচালরত তাাঁত লর্ল্পয প্রাথলভও ধাযণা মদয়ায মচষ্টা ওর্যলে।
শুবাল চক্রফতেীয ‘ফাংরায তাাঁতলল্প33’ নাভও গ্রে ভর্ত ালন্তুর্যয তাাঁতলর্ল্পয আলতা মফ প্রাচীন। ১৪০৯
লিষ্টার্ব্দ নদীয়া যার্ মকৌয কর্ণ দনু ভদোনর্দর্ফয অভর্র মফানা শুরু য়। পরতআ মফ ুনাভ লের এআ
তাাঁতলর্ল্পয। নৈতাচার্মেয (১৪৬০-১৫৮৮ লিঃ) র্ীফনীভূরও ুাঁলথ ‘নৈতভির্র’ ালন্তুর্যয তফষ্ণফ তন্তুফায়র্দয
ম্পর্ওে মানা মায়‚ ালন্তুর্য মত লের তন্তুফায়
অচামে প্রাির্ন অল লযগুন কায়‛
মলদ নদীয়া যার্ রুদ্র যার্য়য অভর্র ালন্তুর্য তাাঁতলর্ল্পয লফস্তায শুরু য়  ভগ্র লফর্ে এঔানওায
লল্পওর্ভেয ুনাভ েলের্য় র্ে। ফতেভার্ন ালন্তুর্যয তাাঁতলর্ল্পয কলতপ্রওৃলত লফর্েলণ ওযর্র হ্রা ফৃলিয ধাযা
অভার্দয ওার্ে স্পষ্ট র্ফ।
Basole, Amit. (2015),’Authenticity, Innovation,and the Geographical Indication in an Artisanal
Industry: The Case of the Banarasi Sari‟,The Journal of World Intellectual Property.
Basole, Amit. (Oct. 2014),’The Informal Sector from a Knowledge Perspective’, Yojana Journal.
32
Intellectual Property Right Act, 1999.
31

33

চক্রফতেী, শুবাল (২০১৪), ‘ফাংরায তাাঁত লল্প – নদীয়া মর্রায এওলি ভীক্ষা’, মতু প্রওানী, মওারওাতা।
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নদীয়া মর্রায কৃ লবলত্তও লর্ল্পয লযংঔযান রক্ষয ওযর্র এওলি ফৃলিয ধাযা স্পষ্ট র্ফ।অদভশুভাযীকত
ংজ্ঞায় কৃলবলত্তও স্তলল্পর্ও প্রলক্রয়াওযণ (Processing), ততযী ফা উৎাদন (Manufacturing) 
লযর্লফাপ্রদান (Servicing) লনলদেষ্ট র্য়র্ে।পর্র স্বাধীনতায য মথর্ও কৃ লবলত্তও স্তলর্ল্পয ফস্থা মফ উন্নত
র্য়লের্রা। এআ মর্রায প্রধান স্ত কৃলল্প লর্র্ফ তাাঁত লর্ল্পয নাভ প্রলত ফাযআ উর্ঠর্ে। অয স্তলল্প লর্র্ফ
তাাঁত লর্ল্পয লফওা খর্ির্ে স্বাধীনতায যফতেী ভর্য় মা লনর্নাক্ত তথয মথর্ও রলক্ষনীয়। ১৯৭৩ ার্রয
ল.ল.এ34 নুমায়ী কৃলবলত্তও স্তলর্ল্পয নুাত লের ৫.৪০%, যফতেী দওগুলরর্ত তা মফর্ে দাোয় ১১.৫০%
(১৯৯১-৭.৭২%, ২০০১-১১.৫০%)। লওন্তু লফর্ল ওর্য ২০০১ ার্রয র্য উক্ত নুাত ওর্ভ য় ৯.১৮%
(২০১১)।
নদীয়া মর্রায কৃলবলত্তও েলভও
বাক
মভাি ওভেী
কৃ লবলত্তও েলভও
তাং

১৯৭৩
৫৫২৫৪৮
২৯৮৬৪
৫.৪০

১৯৯১
১১৩০১৯৭
৮৭২৯৪
৭.৭২

২০০১
১৪২৬৫৫৬
১৮৪৪১১
১১.৫০

২০১১
১৫৯৫৮৮০
১৬৯১৩৮
৯.১৮

উৎ : অদভশুভালয, বাযতফলে  ল.ল.এ, নদীয়া
অভায মও স্টালি লর্র্ফ ালন্তুয ব্লও  ালন্তুয ুয এরাওা লচলেত ওর্যলে।লনর্নাক্ত লযংঔযার্ন
ালন্তুর্যয কৃলবলত্তও স্তলর্ল্পয লযংঔযান মদঔার্না র্য়র্ে এফং উক্ত ধাযা মথর্ও স্পষ্ট মম ২০০১ ার্রয
অর্ক মেন্ত স্ত লর্ল্পয লফওা দ্রুত ার্য র্র যফতেীর্ত থো ৎ ২০১১ ার্রয লযংঔযার্ন তর্নয ধাযা
স্পষ্ট।লফে মর্াযা ুলফলদত নাভ থাওর্র লওবার্ফ ালন্তুলয তাাঁত লর্ল্পয তন লনফামে র তা ফযআ অভায
এওলি াধাযণ কর্ফলণায লফলয়,াাাল ২০০৫ ার্র ালন্তুয লর্ অআ ূচর্ও ন্তবুেলক্তয র্য এয ফস্থায
ক্রভাফনলতয ওাযণ নুন্ধার্ন র্চষ্ট ফ এফং ালন্তুর্যয গ্রাভীণ  যীয় লফবার্র্নয লনলদেষ্ট ওাযণ নুন্ধার্ন
র্চষ্ট ফ মা ূফেফতেী অর্রাচনায় স্পষ্ট।
ালন্তুর্যয কৃলবলত্তও েলভও
বাক
মভাি ওভেী
কৃ লবলত্তও েলভও
তাং

১৯৭৩
৩৬৬৫৮
৮৬৫৩
২৩.৬০

১৯৯১
৮৮৪৪৫
২৮৩৫৪
৩২.৭৬

২০০১
১৩৩২০৩
৫৮০৭৭
৩৮.১৯

২০১১
১৭২১৬৬
৫২৫৬৩
৩০.৫৩

উৎ : অদভশুভালয,বাযতফলে  ল.ল.এ,নদীয়া
ফর্চর্য় উর্েঔর্মাকয লফলয় র ালন্তুয ঞ্চর্রয গ্রাভীণ এরাওায তুরনায় যীয় ঞ্চর্র কৃলবলত্তও
স্তলর্ল্পয ক্রভান্নলত মদঔার্কর্র গ্রাভীণ এরাওায মক্ষর্ে তা ম্পূণে লফযীত।
ালন্তুর্যয গ্রাভীণ  যীয় কৃলবলত্তও স্তলর্ল্পয ফেয লবলত্তও তথয ভূ
ক্রভ
মভাি কৃ লবলত্তও েলভও
34

১৯৯১
২৮৩৫৪

২০০১
৫৮০৭৭

২০১১
৫২৫৬৩
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গ্রাভীণ কৃ লবলত্তও েলভও
যীয় কৃ লবলত্তও েলভও
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৯২০২
১৯১৫২

১৯৮৮১
৩৮১৯৬

১৩২২৩
৩৯৩৪০

উৎ : Census of India
উলযউক্ত তথয মথর্ও লযষ্কায মম ১৯৯১ ার্রয যফতেী ভর্য় থোৎ ২০০১ ার্র স্তচালরত তাাঁত ংঔযা
ফৃলি মর্র গ্রাভীণ  যীয় ওাঠার্ভায় লফুর াভঞ্জয রক্ষণীয়। ১৯৯১ ার্র গ্রাভীণ কৃ লবলত্তও েলভও ংঔযা
৯২০২ মথর্ও মফর্ে ২০০১ ার্র ১৯৮৮১ র্র যীয় স্তলর্ল্পয লফওা দ্রুত কলতর্ত রক্ষয ওযা মকর্ে। ওাযণ
১৯৯১ ার্র যীয় স্তলল্প েলভও ংঔযা ১৯১৫২ মথর্ও ২০০১ ার্র লদগুন ফৃলি মর্য় ৩৮১৯৬ য়। প্রালিও
ফক্তফয এলিআ মম ২০০১ ার্রয র্য থোৎ ২০১১ ার্রয অদভশুভালয নুমায়ী কৃ লবলত্তও স্তলল্প েলভর্ওয
ংঔযা যীয় ওাঠার্ভায় ফৃলিপ্রাপ্ত র্র35 গ্রাভীণ এরাওায় উক্ত ংঔযা র্নও হ্রাপ্রাপ্ত য়36। াভলগ্রওবার্ফ
২০১১ ার্রয অদভশুভালয নুমায়ী মভাি কৃ লবলত্তও স্তলল্প েলভর্ওয ংঔযা  নুাত হ্রাপ্রাপ্ত র্র যীয়
স্তলল্প েলভর্ওয ংঔযা র্নওিাআ মফর্ের্ে ২০০১ ার্রয অদভশুভালযকত অর্রাচনায মথর্ও।
ুতযাং এওথা ফরা িত মম ালন্তুর্যয ভার্নী মালর্ণ স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয ক্রভ ফলল্পায়ন র্য়র্ে
এফং মআ স্থার্ন ায়ায রুভ ফা লফদ্যযৎচালরত তাাঁর্তয নুপ্রর্ফ খর্ির্ে। পর্র চালদা নষ্ট র্য়র্ে স্তচালরত
ালন্তুযী তাাঁর্তয ালেয। নযলদর্ও ালন্তুর্যয যীয় ওাঠার্ভায় স্তচালরত তাাঁলতয ংঔযায স্থীযতা থাওর্র
থোৎ ংঔযায় তুরনাভূরও মফী র্র গ্রাভীণ ঞ্চর্র ওর্ভ মায়ায ওাযণ ঔাাঁলি তাাঁলত ম্প্রদায় না য়ায়। থোৎ
ালন্তুর্যয গ্রাভয ঞ্চরগুলরর্ত তাাঁলতর্দয প্রধান র্ীলফওা ওৃললওার্ য়ায় ােেফতেী মা লর্র্ফ তাাঁত ফয়নর্ও
গ্রন ওর্যর্ে। নয লদর্ও যীয় ওাঠার্ভায় নযানয মায় মায়ায প্রলতফন্ধওতায় প্রথভ ফস্থা মথর্ওআ ঔাাঁলি তাাঁলত
লর্র্ফআ লযলচত।পর স্বরূ ালন্তুযী স্তচালরত তাাঁতলর্ল্পয ক্রভাফনলত রক্ষণীয় লফর্ল ওর্য যীয় ঔাাঁলি
তাাঁতলল্প ওাঠার্ভায়। নযলদর্ও গ্রাভাঞ্চর্রয তাাঁতলর্ল্পয ফস্থা ুঔওয নয়, প্রধানত প্রধান মা লর্র্ফ
স্বীওৃলত মর্র ফলল্পায়র্নয প্রবার্ফ লফমেস্ত র্য়র্ে ালন্তুযী স্তচালরত তাাঁতলল্প।
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