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ঘন্দন দা
M. Phil Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, W.B., India
Abstract
Santipur handloom industry is one of the ancient handloom centre of India. The trace of
handloom weaving found in the year of 1409 and onwards. So, the traditional and unique
characteristics of Santipuri hand woven saries were famous in India and also in abroad.
But now a day’s deindustrialization of Santipuri handloom industry is facing problem by the
intrusion of power loom industry in Santipure. So, my study is focused on that the
governmental plans and policies how far responsible for the deindustrialization of that
industry and also the study focuses on how Santipur town which is created by handloom
occupation, now it is transforming to the market based economy. My importance to trace
the changes in Santipur handloom industry.
Key Words: Traditional Occupation, Reservation of handloom: Geographical Indication,
Handloom Mark and Indian Handloom Brand, Changing Space.

বূলভওা : ফততভাল্পন স্তঘালরত তাাঁতলল্পে অফলোয়ন ফা Deindustrialization ওথালি বফ চনপ্রীয় ওাযণ
ক্রভাকত ওভল্পত থাওা ঘালদা  অনযানয আনুালিও ওাযল্পণ অফরুপ্ত ল্পয় ঘল্পরল্পঙ স্তঘালরত তাাঁত এফং বই স্থাল্পন
মল্পে উৎালদত ওাল্পেয ঘালদা ক্রভাকত বফল্পে ঘল্পরল্পঙ, মায পর স্বরূ অফলোয়ল্পনয ূত্রাত। প্রঔযাত
অথতনীলতলফদ তীথতঙ্কয যায় লফং তল্পওয বল দল্পও অফলোয়ন Deindustrialization ওথালি উল্পেঔ ওল্পযন
মলদ অধযাও D.B.Mitra1 লফং তল্পওয আলয দল্পও অফলোয়ন ংক্রাি প্রাথলভও ধাযণা লদল্পর অধযাও
তীথতঙ্কয যায় অফলোয়ল্পনয লফস্তালযত লফল্পেলণ ওল্পযন।
অধযাও তীথতঙ্কয যায় তাাঁয “Artisans and Industrialization2” গ্রল্পে „Deindustrialization‟
ওথালিল্পও বীলণ বাল্পফ অস্থায়ী  লনলদতষ্ট ওল্পযন। ওাযণ লতলন ফরল্পত বঘল্পয়ল্পঙন বম স্বে দক্ষতা (Low Skilled)
মুক্ত স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয অফনভন ল্পয়ল্পঙ লিওই লওন্তু উচ্চ দক্ষতা (High Skilled) মুক্ত স্তঘালরত তাাঁতলল্পে
বমঔাল্পন অননয দক্ষতা  ওারুওাল্পমতয ভাধযল্পভ লনলদতষ্টতা প্রমুক্ত য়, বই ধযল্পনয স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয অফস্থা
এঔন লফল্পল প্রালিও। লতলন উচ্চ দক্ষতা ৃলষ্টল্পত লিচাইনল্পও লফল্পল গুরুত্ব লদল্পয়ল্পঙন মালেওীওযণ ফা দ্ধলতকত

Mitra, D.B. (1978),’The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833’, FIRMA KLM PRIVATE
LIMITED, CALCUTTA.
2
Roy, Tirthankar. (1993), ‘Artisans and Industrialization: Indian Weaving in Twentieth Century’,
Oxford University Press.
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উন্নলতয লযফল্পতত। মলদ যফততী ভল্পয় Douglas E. Haynes3 তাাঁয ভাল্পরাঘনাভূরও অফলোয়ন প্রল্পি
“Small Town Capitalism in Western India” গ্রল্পে ‘Deindustrialization’ খিনালিল্পও বফ চলির ফল্পর
আঔযালয়ত ওল্পয স্থান ফা বেল্পও স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয অফলোয়ল্পন লফল্পল গুরুত্ব আল্পযা ওল্পযন এফং লনলদতষ্ট
স্থাল্পনয লবলেল্পত লনলদতষ্ট দক্ষতালবলেও স্তঘালরত তাাঁতলে লিল্পও থাওায ওথা ফল্পরন। তাাঁয ভল্পত লনল্পফলও
বাযতফল্পলত বিক্সিাইর লেল্পওন্দ্র েল্পনয াল্পথ স্তঘালরত তাাঁতফস্ত্র বওন্দ্রগুলর ভযায় ল্পয লযফততনীর ফাচায 
ভাচ অথতননলতও ওািাল্পভায় ভালনল্পয় লনল্পত না াযায়। মলদ স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয ফাচাযলবলেও ঘালদা ওল্পভ
মায়া এওভাত্র তল্পনয ওাযণ লনদতল্পনয লযফল্পতত দক্ষতা, স্থান ফা বে প্রবৃলত লফলয়গুলর স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয
অফলোয়নল্পও অল্পনওাংল্প চলির ওল্পযল্পঙ মা উবল্পয়য ধাযণায় েষ্টতা বল্পয়ল্পঙ। পল্পর ালিুল্পযয স্তঘালরত
তাাঁতলল্পেয বক্ষল্পত্র উবল্পয়য ধাযণায প্রালিওতা উরল য প্রল্পয়াচন অনুবফ ওল্পযলঙ।
ঐলতযারী ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁতলে : লিভফল্পিয অনযানয স্তঘালরত তাাঁতলেল্পওন্দ্রগুলরয ভল্পধয ালিুয
প্রাঘীনল্পত্বয স্বীওৃলত ফন ওযল্পঙ। ১৪০৯ লিষ্টাল্পে নদীয়া যাচ বকৌয কল্পণ দনু ভদতানল্পদল্পফয4 আভল্পর তাাঁল্পতয ালে
বফানা শুরু য় ালিুল্পয এফং ক্রভাকত ালিুযী ালে লফল্পল ুনাভ অচতন ওল্পযল্পঙ ভগ্র বাযতফল্পলত তথা লফল্পে মা
ওারীওৃষ্ণ বট্টাঘাল্পমতয ালিুয লযঘয় নাভও গ্রে বথল্পও অল্পনওাংল্প চানা মায়। স্বাধীনতায য বথল্পও লফলবন্ন ভল্পয়
লফলবন্ন যওাযী ল্পমালকতাভূরও প্রওল্পে ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁতলে ংমুক্ত ল্পয়ল্পঙ। লওন্তু যওাযী ায়তা
প্রওেগুলর স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয অগ্রকলতল্পত ায়ও ল্পয়ল্পঙ লওনা তা বদঔা প্রল্পয়াচন। প্রওেগুলরল্পও প্রধানত
ওল্পয়ওলি বাল্পক লফবক্ত ওল্পয আল্পরাঘনা প্রালিও, বমভন- উৎাদনভূরও প্রওে, ওরযাণভূরও প্রওে,স্তঘালরত
তাাঁতলল্পেয বফলষ্টয বফাঁল্পঘ থাওায চনয প্রওে  ফাচালযওযল্পণয ায়তাভূরও প্রওে ইতযালদ উল্পেঔল্পমাকয।প্রথভ
দুলি প্রওে ম্পল্পওত আলভ এই প্রফল্পে লফস্তালযত আল্পরাঘনা ওল্পযলঙ।
ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয আদভশুভালযকত লযংঔযান বদঔল্পর প্রওৃত অফস্থায ধাযণা ায়া মাল্পফ।
ফল্পর যাঔা দযওায বম ালিুয য (Santipur Municipality)  Community Development ব্লল্পও
(পুলরয়া NM ফাল্পদ) লফস্তালযত মতল্পফক্ষল্পণয ভাধযল্পভ স্তঘালরত তাাঁত ঔুাঁল্পচ বফয ওযা বফ ওলিন ল্পফ। আদভশুভালয
লবলেও এওলি লযল্পািত বদঔল্পর লফলয়লি লযষ্কায ল্পফ  বফাছা মাল্পফ ২০০১ াল্পরয আল্পক ালিুল্পযয কৃ লবলেও
স্তলল্পেয5 অফস্থা বফ বাল্পরাই লঙর অথতাৎ ওভতংস্থাল্পনয লনলযল্পঔ অল্পনও এলকল্পয়লঙর মা ল.ল.এ (Primary
Census Abstract), নদীয়া বচরায তথয বথল্পওই েষ্ট।
ালিুল্পযয কৃলবলেও স্তলল্পেয লনমুক্ত শ্রলভও
ার
কৃ লবলেও শ্রলভও
(পুলরয়া ফাল্পদ)
আনুালতও ায
(ল্পভাি শ্রলভও অনুাল্পয)
পুলরয়ায কৃ লবলেও স্তলে শ্রলভও

১৯৭৩
৮৬৫৩

১৯৯১
২৩৪১৫

২০০১
৪৫৬৫১

২০১১
৩৬৭৯৩

২৩.৬০ %
-----

২৬.৪৭ %
৪৯৩৯

৩৪.২৭ %
১২৪২৬

২১.৩৭ %
১৫৭৭০

3

Haynes, Douglas. E. (2012), ‘Small Town Capitalism of Western India: Artisans, Merchants And
The Making of The Informal Economy, 1870-1960’, Cambridge University Press.

4

ঘক্রফততী, শুবাল (২০১৪), ‘ফাংরায তাাঁতলে “ নদীয়া বচরায এওলি ভীক্ষা’, বতু প্রওানী।

5

আদভশুভালয অনুমায়ী কৃলবলেও স্তলে ভূরত উৎাদন(Manufacturing), প্রলক্রয়াওযণ (Processing)  লযল্পলফা
প্রদান (Servicing) বওই লনলদতষ্ট ওল্পযল্পঙ।
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আনুালতও ায
(ল্পভাি শ্রলভও অনুাল্পয)

-----
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৫.৫৮ %

৯.৩২ %

৯.১৬ %

উৎ: Primary Census Abstract, Nadia
২০১১ াল্পরয প্রাপ্ত তথয প্রভাণ ওল্পয ালিুল্পযয কৃলবলেও স্তলল্পে ফা এওথা ফরা মায় স্তঘালরত
তাাঁতলল্পেয অফস্থায অফনলত ল্পয়ল্পঙ6 অথতাৎ স্তঘালরত তাাঁতলল্পে লনমুক্ত শ্রলভল্পওয ংঔযা  অনুাত অল্পনও
ওল্পভল্পঙ। লপল্ড স্টালি  াক্ষাৎওাল্পযয ভাধযল্পভ উক্ত ওাযণ অনুোল্পন ল্পঘষ্ট ল্পয়লঙ। এওলি াক্ষাৎওায7 বথল্পও
চানল্পত বল্পযলঙ ২০০৯ ার বথল্পও ালিুল্পয ায়ায রুভ ফােল্পত শুরু ওল্পয এফং মা আল্পক শুধুভাত্র রুলি, কাভঙা,
ধুলত  অনযানয দ্রফয উৎাদল্পন লনমুক্ত লঙর যালয ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে উৎাদল্পনয াল্পথ মুক্ত র।
মলদ ালিুযী স্তঘালরত তাাঁলতল্পদয দালফ ালিুল্পয ায়ায রুল্পভয প্রায বওানভল্পতই আওল ও নয়, ওাযণ
লল্পল্পফ অতযালধও াল্পয ফাংরাল্পদী ায়ায রুল্পভ বতলয ওভদালভ তাাঁল্পতয ালে ালিুয াল্পি আাল্পওই দায়ী
ওল্পযল্পঙন। পর স্বরূ ালিুল্পয ধুাঁওল্পত ফা ভাচনী ম্প্রদায় রাল্পবয আায় এওযওভ ফাধয ওল্পয তাাঁলতল্পদয
ায়ায রুল্পভ লনমুক্ত ওল্পযল্পঙ। পল্পর এওলি প্রশ্ন ল্পি বওন ই ভল্পয়ই ফাংরাল্পদী ায়ায রুল্পভ বতলয তাাঁল্পতয
ালে ালিুল্পয আল্পত শুরু ওল্পয? মলদ তাাঁয প্রওৃত ওাযণ চানল্পত অভথত ল্পয়লঙ। পরস্বরূ স্তঘালরত
তাাঁতলল্পেয অফস্থায অফনলত য়, মা ালিুযী স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয বক্ষল্পত্র রক্ষণীয়। লওন্তু ফ বক্ষল্পত্রই
স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেয অফস্থা এওযওভ নয়। লফল্পলওল্পয উচ্চ দক্ষতা ম্পন্ন স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেয ঘালদায
অফনলত য়লন। লওন্তু প্রশ্ন ল্পি বওন ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয অফনলতয ওাযণ শুধুই লও ায়ায রুল্পভয
অলত প্রবাফ, তা চানল্পত যওাযী উল্পদযাক ওািাল্পভায লফল্পেলণ আফলযও ল্পয় ল্পয।
ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁতলেয ংযক্ষণ0 ববৌকলরও ূঘও: ালিুল্পযয ঐলতযফাী স্তঘালরত তাাঁতলে ফাাঁলঘল্পয়
যাঔায পর লল্পল্পফ লফে ফালণচয ংস্থায দ্বাযা ২২/০৯/২০০৮ তালযল্পঔ Geographical Indication প্রালপ্ত খল্পিল্পঙ
এফং লফল্পেয ওাল্পঙ লনলদতষ্ট লযলঘলত প্রালপ্ত  লফল্পল ব্রান্ড লল্পল্পফ আত্মপ্রওা ওল্পযল্পঙ এফং শুধুভাত্র স্তঘালরত
তাাঁল্পতয ালে ালিুযী তাাঁল্পতয ালে লল্পল্পফ GI স্বীওৃলত বল্পয়ল্পঙ। Geographical Indication ভূরত বওান
লনলদতষ্ট স্থাল্পনয ঐলতযভূরও ভূর বফলষ্টয  লনলদতষ্ট ওভত ম্পাদনাল্পও স্বীওৃলত বদয়। মলদ তা আল্পর ঐলতালও
ঐলতযফাী ংস্কৃলত যক্ষায চল্পনয নালও নূতনত্বল্পও স্বীওৃলত বদল্পফ তা েষ্ট নয়। অধযাও Amit Basole তাাঁয
“Authenticity, Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry8” প্রফল্পে
Geographical Indication লফতল্পওতয ভাধযল্পভ উস্থান ওল্পযল্পঙন। এওলি ভতানুাল্পয ঐলতযফাী ংযক্ষণীর
ফা নূতনত্ব লফল্পযাধী লঘিাধাযা 9  অনয লদল্পও ংযক্ষণ  ম্মাল্পনয ভাধযল্পভ ঐলতযফাী লঘিাধাযাল্পও লযফততল্পনয
ুল্পমাক10 বদয়ায ওথা ফল্পরন।মলদ অধযাও Basole স্বীওৃত ল্পয়ল্পঙন বম GI লনলদতষ্ট ভল্পয় বওান উৎাদন
ালিুল্পয কৃ লবলেও স্তলে লল্পল্পফ এওভাত্র প্রধান  অনযতভ র স্তঘালরত তাাঁতলে। পল্পর উক্ত লল্পেয লনমুক্ত
শ্রলভল্পওয ংঔযা  অনুাত বফল্পে ফা ওল্পভ মায়ায অথত স্তঘালরত তাাঁতলে শ্রলভল্পওয হ্রা-ফৃলদ্ধয অনুখিল্পও লযণত য়।
7
ালিুল্পযয স্থানীয় তাাঁলত স্বন বদফনাল্পথয বথল্পও।
6

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.
9
Hughes, 2006, p.17, cited from Basole, Amit, 2015, p.131,’ Authenticity, Innovation, and the
Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari‟,The Journal of
World Intellectual Property.
10
Addor and Grazioli, 2002, p.866, cited from Basole, Amit, 2015, p.131,’Authenticity,
Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi
Sari‟,The Journal of World Intellectual Property.
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দ্ধলতয লযফততনীরতাল্পও অল্পনওিা লস্থলতীর ওল্পয। অনয লদল্পও পুলরয়ায় নতুন নতুন লিচাইন  নক্সায
লযফততল্পনয ভাধযল্পভ উৎাদন প্রলক্রয়াল্পও কলতীর ওল্পযল্পঙ,মলদ ঐলতালও ঐলতযফাীতা এল্পক্ষল্পত্র রক্ষণীয়
নয়।পল্পর ালিুযী স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয শুধুভাত্র ঐলতালও ঐলতযীরতায় GI ভথতনীয় লযফততন ফা
কলতীরতায লযফল্পতত ফাচালযওযন প্রাধানয াল্পফ তা েষ্ট নয় এফং GI স্বীওৃলত অচতন ওযল্পর তাাঁয প্রল্পয়াক মথাথত
বাল্পফ য়লন।ওাযণ GI শুধুভাত্র স্তঘালরত ালিুযী তাাঁল্পতয ালেয চল্পনয রাব ওযল্পর ফততভাল্পন ায়ায রুল্পভ
উৎালদত ালে ফাচাল্পয লফক্রয় ল্পয় ঘল্পরল্পঙ মা বওান বাল্পফই GI ভথতনীয় নয়। উক্ত ওাযণ অনুোল্পনয চনয
Enforcement Cell থাওল্পর তা এল্পওফাল্পযই উদাীন পর স্বরূ GI বফলষ্টয মুক্ত স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে
ক্রভাকত অফরুপ্ত ল্পয়ল্পঙ। বফলষ্টয অনুমায়ী ালিুযী GI প্রাপ্ত স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে Jacquard Design মুক্ত,
আাঁ, বুলি প্রবৃলত ঐলতযফাী নক্সা  বঙাি াল্পে রতাাতা চাতীয় নক্সা থাল্পও, Extra Warp ফা অলতলযক্ত িানা
লদল্পয় বফানা,াযা বদল্প বঙাি বঙাি িুল্পয ফা াল্পত আাঁওা ফুলি থাওল্পফ ফা না থাওল্পত াল্পয, ৭২-৮০ এয ানায় ৮০
ওাউল্পেয ুল্পতায় বফানা ল্পফ, বদল্পখতয ৫.৫ লভিায  প্রল্পস্থ ১২০ বলভ ল্পফ মা ফাচাল্পয লফক্রয় য়া ালিুযী
তাাঁল্পতয ালেল্পত ায়া মাল্পফ লওনা তায উেয ঔুাঁল্পচ ায়া চ নয়।ায়ায রুল্পভ বতলয তাাঁল্পতয ালে ালিুযী
তাাঁল্পতয ালে লল্পল্পফ ফাচাল্পয লফক্রয় ল্পয় ঘল্পরল্পঙ,মলদ তা ালিুল্পযয Geographical Indication প্রাপ্ত
তাাঁল্পতয ালেয বথল্পও ওল্পয়ওল্পাল্পমাচন দূল্পয।ওাযণ লল্পল্পফ উল্পেঔ ওযা মায় বম এওলি ায়ায রুল্পভ উৎালদত
তথাওলথত ালিুযী তাাঁল্পতয ালে বফানা য় ৫৬-৬০ এয ানায় মা অতযাি লনওৃষ্ট ফুনল্পন এফং গুনকতবাল্পফ লনম্ন
ভাল্পনয,মলদ ঔালর বঘাল্পঔ এল্পওফাল্পযই বফাছা ম্ভফয নয়। এভনলও বওন্দ্রীয় যওায স্তঘালরত তাাঁত ভফায়
লভলতগুলরল্পও(মাযা যালয স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে উৎাদল্পন লনমুক্ত) ায়ায রুভ বথল্পও যক্ষা ওযায উল্পেল্পয
বদীয় ফাচাল্পয স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে লফক্রল্পয়য চনয ২০০৬ ার বথল্পও Handloom Mark Registration
ফাধযতাভূরও ওযল্পর ভযায ম্মুঔীন ল্পত ল্পয়ল্পঙ তাাঁলতল্পদয।ওাযণ লফুর অংল্পওয িাওা লদল্পয় Handloom
Mark বওনা ল্পর উৎালদত ালেল্পত Handloom ভাওত রালকল্পয় লফক্রল্পয়য ল্পয বক্রতা স্তঘালরত তাাঁল্পতয
ালেল্পত রাকাল্পনা Handloom Mark ঔুল্পর ায়ায রুল্পভয ালেল্পত রালকল্পয় Handloom ওাে লল্পল্পফ লফলক্র
ওল্পয ঘল্পরল্পঙ। শুধু তাই নয় ফততভাল্পন অথতাৎ ০৭/০৮/২০১৫ বথল্পও বওন্দ্রীয় যওায ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পতয
ালেল্পও Indian Handloom Brand লল্পল্পফ স্বীওৃলত লদল্পর খিনাক্রভ Handloom Mark এয অনুাযী
ল্পয়ল্পঙ অথতাৎ Indian Handloom Brand এয লঘল্পেয লিও ফযাফায ল্পে না। পর ল্পে ভাযাত্মও,স্তঘালরত
ালিুযী তাাঁল্পতয ালে লল্পল্পফ লফক্রয় ল্পয় ঘল্পরল্পঙ ায়ায রুল্পভ বতলয ালে এফং উক্ত ভাল্পওতয পল্পর আাত
লফোল্পমাকযতা বতলয ল্পর াধাযণ বক্রতায ল্পক্ষ লিও তয উরল এল্পওফাল্পযই অম্ভফ।পর স্বরূ ফাাঁধা প্রাপ্ত
ল্পয়ল্পঙ ালিুযী স্তঘালরত তাাঁতলে আয অনযলদল্পও যওাযী স্বীওৃলতয অননলতও ুলফধা লনল্পয় ায়ায রুভ ক্রভ
প্রালযত ল্পয়ল্পঙ।স্বে দক্ষতায় ায়ায রুভ গ্রা ওযল্পর উচ্চ দক্ষতালনবতয স্তঘালরত তাাঁতলে মল্পথষ্ট ের।
ফততভাল্পন ফাচাল্পযয ঘালদায াল্পথ িলত বযল্পঔ ক্রভাকত লিচাইন লযফততন পুলরয়ায স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয
অলযামত অি ল্পয় লকল্পয়ল্পঙ এফং স্থানীয় লিচাইনায এফং তাাঁলতযাই লনতয নতুন লিচাইন ৃলষ্টল্পত লফল্পল বাল্পফ িু।
যওাযী (লস্কর বিল্পবরল্পভে বেলনং) ায়তায় তাাঁল্পদয দক্ষতা ফৃলদ্ধয লফল্পল প্রলক্ষণ লদল্পয় আয মুল্পকাল্পমাকী
নক্সা বতলযয বঘষ্টা ঘল্পরল্পঙ।লওন্তু যওাযী লস্কর বিল্পবরল্পভে বেলনং বপ্রাগ্রাল্পভয অং লল্পল্পফ ালিুযী
লিচাইনাযল্পদয অংগ্রণ  আগ্র ওভ। মলদ এয ওাযণ লল্পল্পফ ালিুযী লিচাইনায তাাঁলত11 াক্ষাৎওাল্পয
ফল্পরল্পঙন, ‚যওাযী লিচাইনাযল্পদয লস্কর বিল্পবরল্পভে বেলনং বপ্রাগ্রাল্পভ ালিুযী লিচাইন ম্পল্পওত লফল্পল
আল্পরাঘনা য়না, অনযানয ফাচাল্পযয ঘালদা মুক্ত তাাঁত ফস্ত্র লিচাইনই বফী বদঔাল্পনা য়‛। পল্পর ালিুল্পযয
স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেল্পত লযফততল্পনয প্রালিওতা লস্থলতীর  কতানুকলতও ঐলতযীরতায লযফততন অভূরও ল্পয়
11
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ল্পয। পল্পর ঐলতযারী স্তঘালরত ালিুযী তাাঁতলল্পেয াল্পথ মুক্ত শ্রভচীফী ভানুল্পলয ংঔযা  অনুাত ওভল্পত
থাল্পও ওভতংস্থাল্পনয অবাল্পফ। অনয লদল্পও উচ্চ দক্ষতায াল্পথ লনমুক্ত তাাঁতলে ফাচাল্পযয ঘালদায াল্পথ নক্সায
লযফততল্পনয ভাধযল্পভ লনল্পচল্পদয মুল্পকাল্পমাকী ওল্পয বতারায বঘষ্টা ওল্পয। যওাযী প্রলতষ্ঠান বমভন তন্তুচ, লফে ফাংরা
প্রবৃলত ফা বফযওালয লফলবন্ন এন.লচ. ওতৃও নক্সা ৃলষ্টল্পত এওই ধাযা রক্ষণীয়। পল্পর ালিুযী স্তঘালরত
তাাঁতলে লিও বওাথায় অফস্থান ওযল্পফ তা ঔুাঁল্পচ বফযওযা বফ ওষ্টাধয।
ালিুয ব্লল্পওয অিকতত পুলরয়া িাউনলল্পয খিনাক্রভ অল্পনওিা ৃথও। ওাযণ এঔাল্পন ূফতফি বথল্পও আকত
উদ্বাস্তু িািাইর তাাঁলত ম্প্রদায় ঔুফ ল্পচই ূক্ষ্ম ুল্পতা (১০০-১৫০ ওাউল্পেয)  Double Jacquard মল্পেয দ্বাযা
াে  ুল্পযা বদল্প ুক্ষালত ূক্ষ্ম ওাল্পচয ভাধযল্পভ উচ্চ দক্ষতায ৃলষ্ট ওল্পযল্পঙ মা ায়ায রুল্পভ বফানা লফল্পল
চাধয নয়।লওন্তু অযলদল্পও ালিুল্পয Single Jacquard মল্পেয ভাধযল্পভ শুধুভাত্র াে  আঘল্পরয ওাচ, তা
তুরনাভূরও বভািা অথতাৎ ৮০ ওাউল্পেয ুল্পতায দ্বাযা ম্পন্ন য় এফং াযা বদল্প াল্পত আাঁওা ফুলি ফা িুল্পয চাতীয়
নক্সা দ্বাযা ূণত থাল্পও মা ায়ায রুল্পভ বফানা বফ চ। ওাযণ বভািা ুল্পতায ফযাফায ায়ায রুভ অলত ল্পচই
িানল্পত ক্ষভ। লওন্তু ূক্ষ্ম  রু ুল্পতা ায়ায রুল্পভ ফাযংফায লঙাঁল্পে মায়ায ম্ভাফনা বতলয য়,াাাল াে 
াযা বদল্প ূক্ষ্ম ুল্পতায দ্বাযা লফলবন্ন যংল্পফযল্পগয নক্সা এওিানা ওযা প্রায় অম্ভফ,লফল্পল ওল্পয Double Jacquard
Machine ায়ায রুল্পভ লনয়েণ বফ চলির। পল্পর পুলরয়ায উচ্চ দক্ষতা ম্পন্ন স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয অফস্থা
লস্থলতীর ল্পর ালিুযী স্বে দক্ষতা ম্পন্ন ওভদালভ স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেয অফলোয়ন ল্পয়ল্পঙ। মলদ উক্ত
স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয ফততভান ফাচায  ঘালদায উরল য ভাধযল্পভ অফলোয়ল্পনয ধাযণা েষ্ট ল্পফ।
লযফততনীর ঘালদা  ফাচায : এঔন প্রশ্ন র আল্পক স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেয বক্রতা লঙর বও? ঔুফ ল্পচই উেয
বদয়া মায় ভধযলফে  লনম্ন ভধযলফে ম্প্রদায়ই ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁল্পত উৎালদত ালেয ভূর বক্রতা। লওন্তু
ফততভাল্পন অফস্থায অল্পনও লযফততন খল্পিল্পঙ। ায়ায রুল্পভয াল্পথ অভ প্রলতল্পমালকতায় স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে
ললঙল্পয় ল্পেল্পঙ। বক্রতায ঘালদা লযফততন ল্পয়ল্পঙ। ায়ায রুল্পভ বতলয ালিুযী তাাঁল্পতয ালেয লফক্রয়  ঘালদা
বফল্পেল্পঙ। পল্পর স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে উৎালদত ল্পর ফাচাল্পয লফক্রয় ওযা ম্ভফ ল্পয় ল্পি না। ফে ল্পত থাল্পও
স্তঘালরত তাাঁত এফং বঔাল্পন ুলনুন বাল্পফ ায চভায় ায়ায রুল্পভ উৎালদত তাাঁল্পতয ালে।। ফল্পর যাঔা
দযওায ালিুযী তাাঁল্পতয ালে বদনলন্দন ফযফাল্পযয লফল্পল উল্পমাকী লফল্পল ওল্পয লনম্ন  ভধযলফল্পেয
ওাল্পঙ।ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেয দাভ ল্পে ৪০০-৫০০ িাওায ভল্পধয  এওলি ায়ায রুল্পভ উৎালদত
তাাঁল্পতয ালেয ফাচাযভূরয প্রায় ৩০০-৪০০ িাওায ওাঙাওালঙ12, পল্পর লনম্নলফল্পেয ওাল্পঙ স্বে অথত অঘয়ই প্রাধানয
ায় এফং লতর লতর ওল্পয কল্পে িা স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয ফাচায ধযল্পত শুরু ওল্পয ায়ায রুল্পভ বতলয তাাঁল্পতয
ালে উৎাদও বকাষ্ঠী।পল্পর ঘালদা ওল্পভ স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালেয।মলদ ঔালর বঘাল্পঔ লঘলেত ওযা এল্পওফাল্পযই
অম্ভফ বওানলি যান্ডরুভ আয বওানলি ায়ায রুল্পভ বতলয। এভনলও বওান বওান বক্ষল্পত্র লফল্পক্রতাযা ফুছল্পত অভথত
ল্পয়ল্পঙ।আলভ বওারওাতা  ােতফততী লওঙু লিঞ্জ এরাওায বফ লওঙু নাভওযা ালে লফণীল্পত13 াল্পবত 
াক্ষাৎওাল্পযয ভাধযল্পভ ফুছল্পত বল্পযলঙ বম বফলযবাক বক্রতাই যান্ডরুভ না ায়ায রুল্পভয ালে লওনল্পঙন তা
লনল্পচযাই চাল্পনন না, অথঘ তাাঁল্পদয বও বদাওালনযা যান্ডরুল্পভয ালে ফল্পরই লফক্রয় ওযল্পঙ ালিুযী তাাঁল্পতয ালে,
মলদ তাাঁযা লনল্পচযাই বফ লন্দান বম আল্পদ ালেগুরী যান্ডরুল্পভ বতলয লওনা।নাভ প্রওাল্প অলনেুও এও বদাওান
ভালরও14 াক্ষাতওাল্পয ফল্পরল্পঙন বম, ‚যান্ডরুল্পভয তাাঁল্পতয ালে বতা এঔন ায়া মায়না, তাই ায়ায রুল্পভ বতলয
12

ালিুয ওুিীযাো স্তঘালরত তাাঁত ভফায় লভলত ভযাল্পনচায ভায় ুলফয বদ  ফল্পিয াাঁল্পিয ায়ায রুভ তাাঁলত
ফযফায়ী অভর বদফনাল্পথয বথল্পও প্রাপ্ত।
13
বওারওাতায লপ্রয় বকাার লফলয়ী  ফাযাল্পতয াা বিক্সিাইর।
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ঘন্দন দা

ালেল্পওই যান্ডরুভ ফল্পর ঘারাল্পত ল্পে‛। পল্পর এওথা ফরায অল্পক্ষা যাল্পঔনা বম অলধওাং াধাযণ বক্রতা ফা
লফল্পক্রতায ওাল্পঙ ালিুযী তাাঁল্পতয ালে যান্ডরুভ না ায়ায রুল্পভ বতলয তা লফল্পল ঘঘতায লফলয় নয়, স্বে দাল্পভ
লফক্রয় ফা ক্রয় ওযল্পত াযািাই বল ওথা।
ওাযণ ালিুযী তাাঁল্পতয ালেয বদ  লফল্পদল্পয ফাচাল্পয মল্পথষ্ট ুনাভ থাওল্পর ফততভাল্পন তা প্রায়
বল।ল্পওারওাতায এওলি নাভী এক্সল্পািত াউল্পয15 এও ওভতীয16 ভল্পত ‚২০০৮-০৯ াল্পরয আল্পক তাাঁল্পতয ালেয
ঘালদা থাওল্পর ফততভাল্পন লল্পেয ঘালদা  ায অল্পনও বফল্পেল্পঙ‛। াাাল তয, ভুকা, বযভ প্রবৃলত লফল্পল
বফলষ্টয মুক্ত ালেয লন ভাল্পওতি (Niche Market) লফে ফাচাযল্পও ত্বযালিত ওল্পযল্পঙ।তুরনায় অল্পনও ওল্পভল্পঙ
তাাঁল্পতয ালেয লফে ফাচায। পল্পর স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয ঘালদা ওল্পভ মায়ায প্রওৃত ওাযণ অনুোল্পন
ফাচালযওযল্পন যওাল্পযয বুলভওা অনুধাফল্পনয প্রল্পয়াচন।
ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পত উৎালদত ালে লফলক্রল্পত যওাযী ল্পমালকতা লফল্পল দথতও নয়, এভনলও
যওাযী নীলতল্পত বিক্সিাইর লফবাক17 গুরুত্ব বল্পর, অিকতত অং লল্পল্পফ স্তঘালরত তাাঁতলল্পে লফল্পলবাল্পফ
গুরুত্ব আল্পযালত য়লন। ১৯৯৫-৯৬ ার বথল্পও ালে লফলক্রয চনয স্তঘালরত তন্তুচীফী ভফায় লভলতগুলরল্পও
ঙাে18 (Rebate) বদয়া ত বওন্দ্রীয় যওাল্পযয তযপ বথল্পও প্রায় াযাফঙয ৫% াল্পয  ূল্পচায ভয় লফল্পল
ঙাল্পেয (Special Rebate) ফযফস্থা ওযা ত ২০% াল্পয। মলদ তা যাতাযালত ফে ল্পয় মায় এফং ২০০০-০১ ার
বথল্পও ঘারু ওযা য় ভাল্পওতলিং বিবরল্পভে ায়তা (Marketing Development Assistance)বমঔাল্পন ১০%
াল্পয (৫% বওন্দ্রীয় যওায  ৫% যাচয যওায) স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে লফলক্রয য ঙাে বদল্পফ, ২০০৭-০৮
মতি ঘারু লঙর এই ায়তা প্রওে। যফততী ওাল্পর Marketing Development Assistance লযফততন ওল্পয
নতুন নাল্পভ Marketing Incentive (MI, 2008) ঘারু র বফ লওঙু আল্পযালত ল্পততয ভাধযল্পভ মা ঙাে
ওািাল্পভাল্পও অল্পতুও চলিরতায় ূণত ওল্পযল্পঙ। MI এয তত গুলর মথাক্রল্পভ NHDC (National Handloom
Development Corporation) বথল্পও ফাধযতাভূরও বাল্পফ ুল্পতা ক্রয়, PWCS (Primary Weavers
Cooperative Society) গুলরয আফলযও Handloom Mark Registration, লভলতবুক্ত দযল্পদয যালয
DBT (Direct Benefit Transfer ) এয ভাধযল্পভ যালয ফযাল্পঙ্কয ঔাতায় িাওা চভা বদয়া  প্রলতলি লফল্পর
৫০০০ িাওায বফী বরনল্পদনয লনল্পলধ ওযা য় অথতাৎ যালয ায়তায লযফল্পতত Incentive ফা উেীও মুক্ত
ওল্পয এফং ুযুলয ল্পততয য ায়তা রাব লনবতয র মা বভল্পন ঘরা বফ ওলিন এফং Marketing Incentive
থাওল্পর তা প্রল্পয়াচল্পনয তুরনায় অল্পনও ওভ এভনলও ংগ্র ওযায দ্ধলত বফ ওষ্টওয এফং ায়তা
(Assistance) বথল্পও যালয উেীও (Incentive) প্রথায লযফততন বফ চলির।পর স্বরূ এওথা প্রওায বম
ক্রভ চলির ল্পয় িা যওাযী ফাচাযল্পওলন্দ্রও প্রওেগুলর লফল্পলওল্পয ালিুল্পযয স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয লফওাল্প
ায়ও ল্পয় ল্পিলন, ফযং স্তঘালরত তাাঁত ফে ল্পয়ল্পঙ প্রলতলদন মলদ তা ালিুল্পযয যীয় লফওাল্প লফল্পল প্রবাফ
বপল্পরলন।
স্তঘালরত তাাঁতলেল্পওন্দ্র বথল্পও ফাচায: ালিুযী স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয বকৌযফালিত অতীত বফ ঈলতণীয়।এওথা
ফরা িত বম প্রাথলভও বাল্পফ স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয য লনবতয ওল্পয ালিুয ল্পযয উত্থান ল্পয়লঙর লিস্টীয়
15

Royal Touch Fablon Private Limited।

16

বদফযঞ্জন ারদায।

17

Handlooms, Spinning Mills & Power Looms, Silk Weaving & Handloom Based Handicrafts
Division are within Textile Department.
18
Annual Report of Textile Department of West Bengal,
2009-10 and Textile Ploicy of India and
West Bengal, 2013-18.
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স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয লযফততনীর স্থান 0 ালিুয ংক্রাি এওলি আল্পরাঘনা

ঘন্দন দা

ঊনলফং তল্পওয ভধযবাল্পক19। ফততভাল্পন স্তঘালরত ালিুযী তাাঁতলল্পেয তন ল্পর ালিুয ল্পযয অথতনীলত
স্তঘালরত তাাঁতলে বথল্পও ল্পয লকল্পয় ফাচাযল্পওলন্দ্রও ল্পয় দাাঁলেল্পয়ল্পঙ।ালিুল্পয ১৯৬০ ার নাকাদ ল্পয ঘন্দ্র ফি
নাল্পভ এওচন চননও ফযলক্ত স্থানীয় গুলিওল্পয়ও তাাঁলত লনল্পয় ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে লফলক্রয বঘষ্টা
ওল্পযলঙল্পরন ফল্পিয াি20 নাভ লদল্পয় স্থানীয় বঙাি আওৃলতয ফাচায লনভতাল্পণয ভাধযল্পভ। যফততীওাল্পর ফল্পিয াি
লিল্পনয বঙাি ঘারা বথল্পও ফততভাল্পন লফারাওায লতনতরা ফালেল্পত লযণত ল্পয়ল্পঙ এফং ােতফততীল্পত আয নতুন দুলি
ালেয াি  ালিুয বস্টন ংরগ্ন াি কল্পে উল্পিল্পঙ ৯০ এয দল্পও। ঘাযলি াি লভল্পর ফততভাল্পন প্রায় ৭০০০21
ফযফায়ী তাাঁলত22 মুক্ত । প্রাথলভও মতাল্পয় বমঔাল্পন ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে লফলক্র ওযল্পতন শুধুভাত্র স্থানীয়
ালিুযী তাাঁলত ম্প্রদায়,ল্পঔাল্পন ফততভাল্পন ােতফততী লফলবন্ন অঞ্চর বথল্পও ফযফায়ী তাাঁলত বকাষ্ঠী তাাঁল্পদয উৎালদত
ালে লফলক্রয23 উল্পেল্পয আল্প। পল্পর এওপ্রওায লফারাওায ালে ভাল্পওতল্পি লযণত ল্পয়ল্পঙ ালিুয য। যাল্পচযয
লফলবন্ন প্রাল্পিয াইওালয  ঔুঘল্পযা বক্রতাযা এল্প ালে ক্রয় ওল্পয ঔুফ অে দাল্পভ যালয তাাঁলতল্পদয ওাঙ বথল্পও
বওাল্পনাযওভ লভলিরভযাল্পনয লযফল্পতত।পল্পর াল্পিয24 াাাল ােতফততী লফলবন্নযওভ বায ূত্রাত খল্পিল্পঙ
ালিুয যল্পও বওন্দ্রওল্পয। বযস্ট াউ ফা রচ কল্পে উল্পিল্পঙ যল্পও বওন্দ্র ওল্পয বক্রতা  লফল্পক্রতাল্পদয থাওায
উল্পেল্পয,এঙাো বাল্পির, বযস্টুল্পযে, লযফন ভাধযভ  লনযাো লযওািাল্পভা কল্পে উল্পিল্পঙ লয ািগুলরল্পও
লযল্পলফা বদয়ায রল্পক্ষ।পল্পর ালিুয ল্পযয লফওা নতুনবাল্পফ রু প্রাপ্ত ল্পয়ল্পঙ ফাচাযল্পও বওন্দ্র ওল্পয মলদ তা
ূল্পফত লঙর স্তঘালরত তাাঁতলেল্পওলন্দ্রও। স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয তন খিল্পর ালিুয ল্পযয তন য়লন, ফযং
ফাচাযল্পও বওন্দ্র ওল্পয ালিুয ল্পযয অথতনীলত নতুন রু প্রাপ্ত ল্পয়ল্পঙ। অথতাৎ লফফততন ল্পয়ল্পঙ স্তঘালরত তাাঁতলে
য বথল্পও ফাচাযল্পওলন্দ্রও ল্পয লফওলত ল্পয়ল্পঙ এফং লয স্থানল্পও (Urban Space) ম্পূণত নতুনবাল্পফ
লফওলত ওল্পযল্পঙ মা ূল্পফত লঙরনা। এওথা ফরা মায় বম ালিুযী স্তঘালরত তাাঁতলল্পেয তন ল্পর ালিুয
ল্পযয তন য়লন ফযং ালিুয যল্পও বওন্দ্র ওল্পয লফারাওায ালেয ফাচায কল্পে উল্পিল্পঙ এফং ঐ
ফাচাযগুলরল্পও বওন্দ্র ওল্পয ল্পযয অথতননলতও লদও লযফলততত ল্পয় উৎাদন লে য বথল্পও ফাচাযলবলেও
অথতনীলতল্পত লযণত ল্পয়ল্পঙ।

19

ওারীওৃষ্ণ বট্টাঘাল্পমতয ালিুয লযঘয়  ালিুয বৌযবায (www.santipurmunicipality.in) ল্পয়ফাইি বথল্পও
প্রাপ্ত।
20
ফল্পিয াল্পিয ফততভান লদ্বতীয় প্রচল্পেয ভালরও ভাল্পয়য বথল্পও প্রাপ্ত।
21
াি াল্পবত বথল্পও প্রাপ্ত।
22
ফল্পিয াি-৩০০০ ফযফায়ী তাাঁলত,ল্পখাল্পলয াি-২০০০ ফযফায়ী তাাঁলত, চকদ্ধাত্রী াল্পি-১০০০ ফযফায়ী তাাঁলত,ল্পস্টন
াল্পি- ১০০০ ফযফায়ী তাাঁলত মুক্ত।
23
ায়ায রুল্পভ বতলয ালিুযী তাাঁল্পতয ালে,ভুদ্রকল্পেয বযল্পভয ালে,ধল্পনঔালর ালে,পুলরয়ায িািাইর, ফারুঘলয,
চাভদানী ালে, ালফফুল্পযয ঢাওাই চাভদানী ালে, ওারনায বযল্পভয ালে,ালিুযী স্তঘালরত তাাঁল্পতয ালে(মলদ তা
প্রায় বনই ফরল্পরই ঘল্পর)।
24
লিভফল্পিয ভল্পধয অনযতভ ফৃৎ তাাঁল্পতয ালেয াি।
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