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Abstract

Artisanal silk industry, being low-capital intensive with low gestation periods and assured returns
suits a vast marginal class including landless farmers, low-skilled artisans and rural women with low
opportunity cost of getting employed elsewhere. However, despite having high land productivities and
generation-borne technical skill, artisanal silk industry is far from its desired position. The reality is
that the rural artisanal silk sector is dwindling in West Bengal. The paper tries to focus on few
pertinent issues of West Bengal sericulture against the backdrop of its national scenario. Primary
survey on Malda district of West Bengal exposes that cost of raw materials including implements;
loans taken by the artisans irrespective of its source of collection and mandays creation for this
avocation are significantly enhancing annual income flow generated by the sericultural family. In
order to improvise this situation an effective institutional effort is required so that poor sericulture
farmers can receive sufficient credit benefit to sustain this rural industry. All the extension work
whether it is at State Government Co-operative level or Central Silk Board level, needs to be
synchronized, intensive, time-bound and target oriented to regain the past glory of Bengal artisanal
silk industry.
JEL Classification: R20, R30, O15,
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১. প্রাককর্ন : গ্রামীন র্যনীশ্চি-রি ারাবছর অয় -প্রবা ৃজঙ্গন ররলম শ্চলঙ্গের মি স্বে মূধ্নী শ্রম-শ্চনশ্চবড় কৃশ্চ-শ্চভশ্চিক
গ্রামীন শ্চলঙ্গের গুরুত্ব নস্বীকাযয। াম্প্রশ্চিক প্রাপ্তির্য নুযায়ী, ২০১২-১৩ াঙ্গ ভারঙ্গির রমাি ৫১ াজার গ্রাঙ্গম এআ শ্চলঙ্গের
ঙ্গে ংযুক্ত কমযীর ংখ্যা ৭৬ ঙ্গের রবলী (http://inserco.org/en/india)। শ্চবশ্বায়ঙ্গের ঙ্গে ঙ্গে ঈদ্ভূি দাশ্চরদ্র এবং
অশ্চর্যক াময রমাচঙ্গনর জনয ররলম-শ্চলঙ্গের মি অয়  শ্চনঙ্গয়াগ ৃজনকারী গ্রামীন শ্চলঙ্গের অবলযকিা নুভব কঙ্গরঙ্গছন
রযাজনা কশ্চমলন  নযানয রাজয শ্চভশ্চিক প্রশ্চিঠাগাগুশ্চ  (misra, 2010)। গ্রাঙ্গমর প্রাশ্চিক  দে শ্রশ্চমকঙ্গদর কমযেম 
ঈপাজযনলী কারবার প্রভূি ম্ভাবনা রঙ্গয়ঙ্গছ এআ শ্চলঙ্গে। এআ শ্চলঙ্গে রদখ্া রগঙ্গছ রয ঈৎপন্ন ররলম মূঙ্গযর প্রায় ৫৭ লিাংল
রেরি অঙ্গ ররলম-চাী  গুশ্চি ঈৎপাদনকারীর াঙ্গি (Gangopadhyay,2008), যা গ্রামীন শ্চবকাল  ঈন্নয়ঙ্গন িাৎপযযপূেয
ভূশ্চমকা শ্চনঙ্গয়ঙ্গছ। শ্রঙ্গমর িাৎপযয নুযায়ী মগ্র শ্চলেশ্চিঙ্গক শ্চিনশ্চি রেঙ্গে ভাগ করা যায়- (১) িুুঁিচা  পশুপান রেে; (২)
ররলম গুশ্চি ঈৎপাদন  িন্তু ঈৎপাদন রেে; (৩) ররলম- বস্ত্র বয়ন রেে; গ্রামীন ররলম- চাী শ্চিম শ্চনশ্চক্ত কঙ্গর পুঙ্গপাকা
ঈৎপন্ন কঙ্গর  িুুঁি চা কঙ্গর, িুুঁি পািা খ্াআঙ্গয় িাঙ্গক পান কঙ্গর। িুুঁি পািার গুেমান যি ঈন্নি য়, ররলম িন্তুর গুেগি
ঈৎকযিা িি বৃশ্চি পায়। অর পশুপাঙ্গনর প্রকৃি ঈঙ্গেলযআ  ঈন্নিমাঙ্গনর ররলমূঙ্গিা ঈৎপাদন Mattigatti et al. (2000)
প্রমূখ্ঙ্গদর শ্চবঙ্গেে নুযায়ী ররলম  ররলম জাি পঙ্গেয মূঙ্গযর ৪৮.৪% রেরি অঙ্গ িুুঁিচাী  পশু-পান কারীঙ্গদর াঙ্গি,
১৭.৭% রেরি অঙ্গ ূঙ্গিাকািানীঙ্গদর াঙ্গি অর ১২.৩% রেরি যায় ররলম-িাুঁিীঙ্গদর কাঙ্গছ।
কাুঁচা –ররলম ঈৎপাদঙ্গন ভারি কেযািক  ন্ধ্রপ্রঙ্গদঙ্গলর পঙ্গরআ পশ্চিমবঙ্গের স্থান। ২০১২-১৩ র্যবঙ্গয পশ্চিমবঙ্গে রমাি
িুুঁি জশ্চমর পশ্চরমাে শ্চছ ১৩,৭৭৫ রক্টর যা ঈৎপাদন কঙ্গরশ্চছ ২০০২ রমশ্চিকিন কাুঁচা –ররলম (CSB, 2013) ।
ঈৎপাদনলীিার শ্চবচাঙ্গর  রদঙ্গলর মঙ্গধ্য পশ্চিমবঙ্গের স্থান গ্রগেয; এআ শ্চনবঙ্গের মূখ্য ঈঙ্গেলয  ঈপাজযন ৃজঙ্গনর শ্চবশ্চভন্ন
গুরুত্বপূেয শ্চনধ্যারক শ্চনধ্যারে করা। ১৯৮০-২০০৪ এ পশ্চিমবঙ্গের কাুঁচা –ররলম ঈৎপাদঙ্গন বৃশ্চির ার শ্চছ ৪.১৬% ঐ মঙ্গয়
িুুঁিচাঙ্গর জশ্চমর অয়িন বৃশ্চির ার শ্চছ ১.৮৩% (Lakshmanan, 2007)। স্পষ্টিআ রবাঝা যায় রয পশ্চিমবঙ্গে জশ্চমর
ঈৎপাদনলীিার ঈঙ্গেখ্ঙ্গযাগয মাোবৃশ্চি-আ পশ্চিমবঙ্গের কাুঁচা-ররলঙ্গমর ঈৎপাদনবৃশ্চির ায়ক ঙ্গয়ঙ্গছ। নযশ্চদঙ্গক ীমাবিিার
শ্চদকশ্চি  স্থশ্চনক শ্চবস্তাঙ্গর ােয াভ করঙ্গি পাঙ্গরশ্চন এআ গ্রামীন শ্চলে। কখ্ন ংেি অয়-ৃজঙ্গনর কারঙ্গে, কখ্ঙ্গনা
রখ্াা-বাজাঙ্গর বাধ্ চীনা-ুঙ্গিা ুঙ্গভ অমদাশ্চনর প্রভাঙ্গব, অবার কখ্ঙ্গনা গঙ্গবোব্ধ প্রযুশ্চক্ত -জ্ঞান  কাশ্চরগরঙ্গদর
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পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীন ররলম–শ্চলঙ্গে অয় ৃজন : একশ্চি পযযাঙ্গাচনা
চন্দন রায় এবং
ংঙ্গযাগলীিার ভাঙ্গব প্রার াভ করঙ্গি পারগ ঙ্গয়ঙ্গছ এআ শ্চিশ্চ -শ্চলে। গ্রাম-শ্চপছু ররলম চাী-কাশ্চরগর পশ্চরবাঙ্গরর
ংখ্যা কেযািক (১৪.২৯%)  ন্ধ্রপ্রঙ্গদল (১৩.৩২%) ঙ্গপো শ্চধ্ক পশ্চিমবঙ্গে (৪৮.৯%) (CSB, 2013)।
এআ রাঙ্গজয মাদা, মুশ্চলযদাবাদ  বীরভূম রজাঙ্গি ঈঙ্গেখ্ঙ্গযাগয ররলম ঈৎপাদন য়। িবু Bagchi et al. (2008)
প্রমুখ্ঙ্গদর মঙ্গি রবশ্চলরভাগ মঙ্গয় চাশ্চ -কাশ্চরগরঙ্গদর কাঙ্গছআ শ্চগঙ্গয় রপ ুঁঙ্গছায় না গঙ্গবশ্বোব্ধ অধ্ুশ্চনক প্রযুশ্চক্ত। ংঙ্গযাগস্থাপঙ্গন
প্রশ্চিবেক ঙ্গয় দাুঁড়ায় রকার্া চাীর শ্চলো, রকার্া, রকার্া প্রাশ্চিঠাগাশ্চনক বঙ্গা  রযাগাঙ্গযাগীনিা। েঙ্গ
বংলপরম্পরায় ব্ধজ্ঞাঙ্গনর শ্চভশ্চিঙ্গি-গশ্চিি ঐশ্চিযময় এআ গ্রামীে শ্চলে িযাগ কঙ্গর নয জীশ্চবকার োঙ্গন রবশ্চরঙ্গয় অঙ্গছন বহু
কাশ্চরগর। প্রভূি ম্ভাবনা শ্চনঙ্গয় এআ শ্চলে অজ এক শ্চবপযযঙ্গয়র ম্মুখ্ীন।

২. রপ্রোপি : এআ শ্চনবঙ্গের রপ্রোপঙ্গি রঙ্গয়ঙ্গছ রবল শ্চকছু জািীয় এবং শ্চভন্ন রাজযস্তঙ্গরর প্রাশ্চেক গঙ্গবো এবং পযযাঙ্গাচনা।
Kumaresan and Prakash (2001) িাশ্চমনািু রাঙ্গজযর ররলম ঈৎপাদন জশ্চনি অয়-শ্চিজঙ্গনর িুনামূক শ্চবঙ্গেে কঙ্গর
রদখ্ান, ধ্ান, অখ্, ুদ, িাছাড়াক, িুুঁি চা করঙ্গি প্রঙ্গয়াজন য় ঙ্গপোকৃি কম পশ্চরমাে নুরবর জশ্চম, যা অদঙ্গি ররলম
চাঙ্গক অঙ্গরা অয়দায়ী কঙ্গর িুঙ্গঙ্গছ।
মারাষ্ট্র রাঙ্গজযর ভীরব ঞ্চঙ্গ Hazare and Jadav (2008) একশ্চি নুরূপ মীো কঙ্গর রদখ্ান ররলম ঈৎপঙ্গন্ন ৃষ্ট
অয়-প্রবাঙ্গর মাো ধ্ান, রায়াবীন, ূযযমুখ্ী প্রভৃশ্চি জনশ্চপ্রয় লঙ্গযর রর্ঙ্গক ঙ্গনক রবলী। জায়গাশ্চি রআ ঙ্গর্য িুুঁি চাঙ্গর
শ্চভশ্চিভূশ্চম না ঙ্গ রদখ্া যায় ররলম চাঙ্গ ঈৎপাদনলীিা রবল ঈঙ্গেখ্ঙ্গযাগয। অঙ্গ খ্রাপ্রবন ঞ্চঙ্গ জশ্চমর ভযির রর্ঙ্গক
জ রলাে করবার েমিা রাঙ্গখ্ বঙ্গ িুুঁি চা এি ঈৎপাদনলী।
ঙ্গনক গঙ্গবো পঙ্গেআ এর নশ্চজর অঙ্গছ রয ররলম-শ্চলে এমন একশ্চি ঈেম্ব শ্চলে যার ঈৎপন্ন অঙ্গয়র একিা বড় ংল
রেরি অঙ্গ ঈেম্ব ররখ্ার এঙ্গকবাঙ্গরর শ্চনম্নস্তঙ্গর শ্চস্থি িুুঁিচাী  পুপানকারীঙ্গদর কাঙ্গছ। Sinha (1989) রদখ্ান রয একশ্চি
ররলম লাড়ীর মূঙ্গযর ৩০ লিাংঙ্গলর প্রিযাগমন ঘঙ্গি প্রার্শ্চমক ররলমচাী পশ্চরবাঙ্গরআ। পুপানকারী এআ ররলম কাশ্চরগরঙ্গদর
গড় অয় ঈপাজযন শ্চনভযর কঙ্গর জশ্চমর পশ্চরমাে, পু-পাঙ্গনর পশ্চরমাে, বযবহৃি প্রযুশ্চক্ত  কািাঙ্গমাগি ুশ্চবঙ্গধ্র পর (Ananta
Rahman et al., 2007)। মীোয় ঈঙ্গি অঙ্গ রয প্রযুশ্চক্তঙ্গক কাঙ্গজ াগাঙ্গনা রগঙ্গ গ্রামীে ররলম চাী-কাশ্চরগর পশ্চরবারগুশ্চর
বাশ্চযক অয় ১৫০০০-২০০০০ িাকা নায়াঙ্গ ঈপাশ্চজযি ঙ্গি পাঙ্গর। এঙ্গেঙ্গে রবশ্চলশ্চরভাগমঙ্গয় পশ্চরবারশ্রম বযবাঙ্গরর প্রবেিা
েয করা যায় এবং পশ্চরবার শ্চধ্কৃি স্বে জশ্চমঙ্গিআ িুুঁি চা কঙ্গরন ররলম চাীরা। Eswarappa (2000) বলয এমন
নশ্চজর রদখ্ান রযখ্াঙ্গন ররলম-কাশ্চরগরঙ্গদর িুুঁিপািা শ্চকনঙ্গি রদখ্া যায় বাআঙ্গর রর্ঙ্গক।
Kumaresan et al. (2008) দাবী কঙ্গরন রয ভারঙ্গি ররলম চা ির্া শ্চলে শ্চধ্ক মাদৃি ঙ্গয়ঙ্গছ ০.৫-২ একর জশ্চমর
স্বিাশ্চধ্কারী রছাি-কাশ্চরগরঙ্গদর কাঙ্গছ। িাঙ্গদর যত্ন, শ্চনঠাগা, ঐকাশ্চিক প্রঙ্গচঠাগা  পশ্চরবার শ্রঙ্গমর বযবার ররলম ঈৎপাদন রক
শ্চিশ্চরক্ত অয়প্রদায়ী কঙ্গর িুঙ্গঙ্গছ (Hanumanappa and Erappa, et al., 1985)। নযশ্চদঙ্গক বৃৎ োঙ্গমযর ভাড়া করা
শ্রঙ্গমর দ্বারা কৃিকঙ্গময যত্ন-শ্চনঠাগার প্রিুিা ররলমচাঙ্গক মুনাোদায়ী শ্চলে শ্চঙ্গঙ্গব পশ্চরগশ্চেি ঙ্গি রদয়শ্চন। িাছাড়া, বৃৎচাী
োমযগুশ্চর মূ প্রবেিা র্াঙ্গক খ্াদযলয ঈৎপাদঙ্গন অর প্রাশ্চিক জশ্চম গুশ্চঙ্গি চঙ্গ পশুপাঙ্গনর মি জীশ্চবকা শ্চনরবা।
Eswarappa (2000) রদখ্ান শ্চকভাঙ্গব ন্ধ্রপ্রঙ্গদঙ্গল ররলম ঈৎপাদন ির্াকশ্চর্ি ামাশ্চজক রশ্রশ্চেশ্চবভাজনঙ্গক রভঙ্গে শ্চদঙ্গয়
শ্চনম্নবগযীয় চাীঙ্গদর একঙ্গে ঈপস্থাশ্চপি কঙ্গরঙ্গছ ঈচ্চশ্চবি ররলম বযবায়ীঙ্গদর ঙ্গে।
এভাঙ্গব প্রাশ্চেক গঙ্গবোগুশ্চঙ্গক পযযাঙ্গাচনা করঙ্গ রদখ্া যায় পশ্চিমবঙ্গের ররলম শ্চলেীঙ্গদর অয়ৃজঙ্গনর মযা শ্চনঙ্গয়
রিমন রকান শ্চবলদ কাজ য়শ্চন। Ali et al. (2008) পশ্চিমবঙ্গের মাদা রজার িুুঁিচাী অর ররলম কাশ্চরগরঙ্গদর পর
গঙ্গবো কঙ্গরন। িাঙ্গদর বক্তবয নুযায়ী এআ রজার িুুঁি চাঙ্গর মান রক হ্রা কঙ্গরঙ্গছ দে-প্রযুশ্চক্ত, রভ ম-জঙ্গর প্রিুিা
 শ্চনয়শ্চমি বৃশ্চষ্ট। ঐ গঙ্গবোয় ঈঙ্গি অঙ্গ রয ঈপযুক্ত জঙ্গচ বযবস্থা, ার এবং ঈচ্চেনলী িুুঁ ি চাঙ্গর মাধ্যঙ্গমআ
ররলমচাঙ্গ ঈৎকযিা বৃশ্চি রপঙ্গি পাঙ্গর। De Sarkar et al. (2003) গি ২০০৮, ‘০৯  ১০’ াঙ্গ মাদা রজার ররলমুঙ্গিা কািানীঙ্গদর ঈপাশ্চজযি অয় শ্চবঙ্গেে কঙ্গর রদখ্ান রজার অশ্চর্যক ঈন্নয়ঙ্গন এআ শ্চলে কিিা গুরুত্বপূেয ভূশ্চমকা পান
কঙ্গরঙ্গছ।
৩. শ্চনবঙ্গের ঈঙ্গেলয  গঙ্গবো প্রোী : এআ গঙ্গবো শ্চনবঙ্গের মুখ্য ঈঙ্গেলয  পশ্চিমবঙ্গের ররলমচা  শ্চলঙ্গে অয়ৃজনজশ্চনি মযার শ্চচেশ্চিঙ্গক ুস্পষ্ট কঙ্গরঙ্গিাা। গ্রামীে ররলম কাশ্চরগরঙ্গদর রয গুরুত্বপূেয শ্চবয়গুশ্চ ায়িা করঙ্গছ, রগুশ্চঙ্গক
শ্চচশ্চিি করঙ্গি Economic মঙ্গি গিন করা। িঃপর প্রাপ্তেঙ্গর শ্চভশ্চিঙ্গি নীশ্চির পুনর-শ্চবনযাঙ্গর প্রস্তাব রদয়া।
গঙ্গবোয় প্রার্শ্চমক ির্য চয়ঙ্গনর রকন্দ্র শ্চঙ্গঙ্গব মাদা রজাঙ্গকআ রবঙ্গছ রনয়া ঙ্গয়ঙ্গছ কারে রাঙ্গজযর ৭৪ লিাংল ররলমআ ঈৎপাশ্চদি য় এআ রজায়। রজার ব্লকগুশ্চর মঙ্গধ্য কাশ্চয়াচক – ১,২,৩ শ্চমশ্চঙ্গয় ৯০ লিাংল ররলম ঈৎপাদন কঙ্গর। শুধ্ুমাে
কাশ্চয়াচক-১ ব্লঙ্গকআ রঙ্গয়ঙ্গছ ৬১ লিাংল িুুঁিচাঙ্গর জশ্চম অর রজার ২০ লিাংল ররলম চাশ্চ-কাশ্চরগঙ্গরর শ্চধ্বা এআ ব্লঙ্গকআ
(Ali et al., 2008)। Stratified random sampling-র মাধ্যঙ্গম এআ গঙ্গবোয় রযকশ্চি গ্রামাঞ্চ চয়ন করা রগঙ্গছ রগুশ্চ
 মারুপুর, অশ্চপুর, ুজাপুর, বাখ্রপুর, গঙ্গয়লবাড়ী, চাাপাড়া, রমার্াবাড়ী, রদবীপুর  রযাধ্কাশ্চব। প্রশ্চিশ্চি গ্রামাঞ্চ রর্ঙ্গক
২০-২৫শ্চির মি ররলম চাী-কাশ্চরগরঙ্গক Random sampling-র মাধ্যঙ্গম চয়ন কঙ্গর িাঙ্গদর জীশ্চবকা ম্পশ্চকযি প্রশ্ন করা য়।
প্রাশ্চেকভাঙ্গব ঈঙ্গেখ্য রয এআ প্রশ্নমাা ৃশ্চষ্টঙ্গি াাযয কঙ্গরঙ্গছ িীঙ্গির গঙ্গবোব্ধ জ্ঞান। রমাি ২১২শ্চি পশ্চরবাঙ্গরর কাঙ্গছ
প্রাপ্ত িঙ্গর্যর শ্চভশ্চিঙ্গি গশ্চিি করা য় অয়-ৃজঙ্গনর মঙ্গি, যার দ্বারা শ্চচশ্চিি করা যায় ররলম চাী-কাশ্চরগর পশ্চরবাঙ্গরর অয়ৃজঙ্গনর গুরুত্বপূেয শ্চনধ্যারকগুশ্চঙ্গক।
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চন্দন রায় এবং
৪. পশ্চিমবঙ্গের ররলমচাঙ্গর মযা  ম্ভাবনা :
বাংার ররলম শ্চলে একশ্চি ুপ্রাচীন ঐশ্চিয। যশ্চদই পশ্চিমবঙ্গের
াড়া  হুগী বাঙ্গদ প্রায় ব রজাঙ্গিআ ে-শ্চবস্তর িুুঁি-চা ঙ্গয় র্াঙ্গক; িবু মাদা, মুশ্চলযদাব্দ  বীরভূম বাঙ্গদ ররলম
চাঙ্গর রিমন প্রার ঘঙ্গিশ্চন এআ রাঙ্গজয। Directorate of Sericulture (2011)-র ির্য নুযায়ী ঐ শ্চিনশ্চি রজাঙ্গি রাঙ্গজযর
৯৯% ররলম ঈৎপাশ্চদি য়।

ারশ্চে ১ : পশ্চিমবঙ্গের প্রধ্ান রজাগুশ্চঙ্গি কাুঁচা-ররলম ঈৎপাদঙ্গনর পশ্চরমাে (একক রমশ্চিকিন)
ররলম ঈৎপাদনকারী রজা
২০০১
মাদা
১০৩৫
মুশ্চলযদাবাদ
১৯০
বীরভূম
১৬৬
ূে : DoS 2001, 2011
শ্চচে ১ : পশ্চিমবঙ্গের রজা-শ্চভশ্চিক কাুঁচা-ররলম ঈৎপাদন (২০১০-১১)

২০১১
১৩৮৯.৬
১৫২.৫
২৪২.৯

Sales

Murshidabad 13%
Birbhum 13%
Malda 74%

ূে: DoS, Govt. of West Bengal (2011)
মাদা রজাঙ্গি প্রধ্ানিঃ ররলম গুশ্চি  ররলম ুঙ্গিা ঈৎপন্ন য়। মুশ্চলযদাবাদ কাুঁচা ররলম ঈৎপাদন ছাড়া বস্ত্রবয়ঙ্গন প্রশ্চশ্চি
অঙ্গছ। ররলম-গুশ্চির মঙ্গধ্য শ্চদ্ব-চিী (bivoltine)  বহুচিী (multivoltine) – দুশ্চি পুর চাআ পশ্চিমবঙ্গের ঙ্গয় র্াঙ্গক।
মাদা রজাঙ্গি রবশ্চল জনশ্চপ্রয়  বহুচিী পুর শ্চনস্তাশ্চরগুশ্চি। এশ্চি াধ্ারেি চারশ্চি বঙ্গন্দ (বছঙ্গর চারবার) প্রশ্চিপাশ্চি য়।
কখ্ন একশ্চি বা দুশ্চি বাড়শ্চি বঙ্গন্দ চাীঙ্গদর পুপুঙ্গি রদখ্া যায়। শ্চনস্তাশ্চর -গুশ্চির মযা , এঙ্গি ুঙ্গিার পশ্চরমাে খ্ুব কম
য় অর গুেমাে অলানুরূপ য় না। নযশ্চদঙ্গক শ্চদ্ব -চিী পুর গুশ্চি রর্ঙ্গক প্রাপ্ত ররলম ুঙ্গিা, পশ্চরমাঙ্গে  গুেমাঙ্গে ঈন্নিির
য়ার েঙ্গ খ্ুব ঙ্গজআ বাজার দখ্ কঙ্গর রনয়। পশ্চিমবে ির্া ভারঙ্গির িািীয় জবায়ু শ্চদ্ব -চিী পুপাঙ্গনর নুকূ নয়।
অর রআ োয়দা িুঙ্গি শ্চিশ্চরক্ত ুভ মূঙ্গয ঈন্নিমাঙ্গনর শ্চদ্ব-চিী গুশ্চি অর ররলম ুঙ্গিা ভারিীয় বাজাঙ্গর dumping
করঙ্গি শুরু কঙ্গর চীন। ২০০৩ াঙ্গ মাদা রজায় রকশ্চজ শ্চপছু রেলম-গুশ্চির দাম পঙ্গড় যায় ১০০ িাকা রর্ঙ্গক ৮০ িাকা
(Lahiri, 2003)। এর প্রিযে প্রভাব পঙ্গড় এআ রজার ররলমচাীঙ্গদর পর। প্রচুর ররলমচাী-কাশ্চরগরঙ্গক ঐ মঙ্গয় িুুঁিচা
বদঙ্গ অমচাঙ্গ স্তানািশ্চরি ঙ্গি রদখ্া যায় (Deputy Director, Reeling Malda, 2005)।
২০০২-০৩ রর্ঙ্গক ২০১০-১১ া পযযি পশ্চিমবঙ্গের ররলমচা  শ্চলঙ্গের গশ্চি -প্রকৃশ্চি েয করঙ্গ রদখ্া যায়, িুুঁি-জশ্চম
এবং কাুঁচা ররলম ঈৎপাদঙ্গনর পশ্চরমাে যর্ািঙ্গম বাশ্চযক ১২.৫৯ এবং ৩.৩৩ াঙ্গর বৃশ্চি রপঙ্গ ররলম-চাীঙ্গদর ংখ্যা ১১ ে
রর্ঙ্গক কঙ্গম ৯২ াজার ২০০ ঙ্গয়ঙ্গছ এবং রআ ঙ্গে বাশ্চযক ১.৪৫ াঙ্গর কঙ্গমঙ্গছ ররলমচাঙ্গর ঙ্গে যুক্ত গ্রাঙ্গমর ংখ্যা
(DoS, Govt. of WB, 2003, 2011)। ঐ ময়কাঙ্গ হ্রা রপঙ্গয়ঙ্গছ পশ্চরকািাঙ্গমাগি ুশ্চবধ্া।
পশ্চিমবঙ্গে ‘চরকা’ ছাড়া ২শ্চি পিশ্চিঙ্গি ররলম-গুশ্চি কািা য় – (১) কািঘাআ পিশ্চি; (২) শ্চরশ্চং পিশ্চি; প্রর্ম পিশ্চিঙ্গি
একশ্চি ররলম ুঙ্গিা পর ুঙ্গিার পর শ্চদঙ্গয় অড়াঅশ্চড় শ্চনঙ্গয় যায়া য়; িাঙ্গি য় রমািা ‘ভাবনা’ (weft) ুঙ্গিা। রকব
শ্চনস্তাশ্চর বা শ্চনচু মাঙ্গনর গুশ্চি এআ পিশ্চিঙ্গি কািাআ করা যায়। চরকায় কািা ুঙ্গিা স্ত-চাশ্চি িাুঁঙ্গি ‘ভরনা’ শ্চঙ্গঙ্গব বযবহৃি
য়। শ্চনম্নমাঙ্গনর বা ত্রুশ্চিযুক্ত বহুচিী গুশ্চির ুঙ্গিা কািাআ (reel) করা যায় এআ চরকায়। শ্চধ্ক পশ্চরমাঙ্গে ুঙ্গিা তিরী করাআ
কািঘাআ অর চরকা পিশ্চির একমাে ঈপঙ্গযাশ্চগিা।
নযশ্চদঙ্গক রঘা-শ্চরশ্চং পিশ্চিঙ্গি ুঙ্গিার গুেমাঙ্গনর পর রবশ্চল নজর রদয়া য়। ‘িানা’ (wrap) ুঙ্গিা তিরী করার জনয
রঘা-রবশ্চন বযবহৃি য়। ঈচ্চমাঙ্গনর ‘ভরনা’ (weft) ুঙ্গিা তিরী করবার েমিা অঙ্গছ এআ রঘা-রবশ্চঙ্গন।
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িালার শ্চবয় এিাআ রযভারঙ্গি ঈৎপন্ন ররলঙ্গমর ৫০%-র রবশ্চল চরকা বা কিঘাআ-র মাধ্যঙ্গম কািাআ করা য় (ঙ্গরলম-শ্চলে
শ্চধ্কার, ২০০১)। ২০০২-০৩ রর্ঙ্গক ২০১০-১১ াঙ্গর মঙ্গধ্য চরকা  কঙ্গিজ-রবশ্চঙ্গনর ংখ্যা ঈঙ্গেখ্ঙ্গযাগযভাঙ্গব হ্রা
রপঙ্গয়ঙ্গছ (DoS, Govt. of WB, 2003, 2011)
নযশ্চদঙ্গক, ররলম-বস্ত্র বয়ঙ্গনর জনয স্ত  শ্চবদুযৎ চাশ্চি িাুঁি -রমশ্চলঙ্গনর (handloom and powerloom) ংখ্যা
বহুাংঙ্গল বৃশ্চি রপঙ্গয়ঙ্গছ। এিা ম্ভব ঙ্গয়ঙ্গছ ররলম বস্ত্র ির্া পঙ্গেযর চাশ্চদা বৃশ্চির েঙ্গ; অর এআ চাশ্চদা বৃশ্চিঙ্গক কাঙ্গজ াশ্চগঙ্গয়
গ্রামীে ররলম চাী-কাশ্চরগরঙ্গদর অয়-ৃজন বৃশ্চি ম্ভব। পরবিযী ংঙ্গল ররলম চাী পশ্চরবাঙ্গরর অয়-ৃজঙ্গনর গুরুত্বপূেয শ্চনধ্যারক
গুশ্চ শ্চনরূপে করা ঙ্গব।

৫. মাদা রজার ররলম চাী-কাশ্চরগরঙ্গদর ঈপর একশ্চি মীো :
মাদা রজার কাশ্চয়াচক ব্লকেঙ্গয়র (১,২,৩) রর্ঙ্গক
ররলম ঈৎপাদঙ্গন মৃি ৯শ্চি গ্রামাঞ্চ (অঙ্গগ ঈশ্চেশ্চখ্ি) চয়ন করা ঙ্গয়ঙ্গছ। প্রশ্চিশ্চি গ্রাম রর্ঙ্গক গঙ্গড় ২০-২৫শ্চি পশ্চরবার
random sampling-র মাধ্যঙ্গম রবঙ্গছ রমাি ২১২শ্চি ররলম ঈৎপাদঙ্গন যুক্ত পশ্চরবাঙ্গর মীো চাাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গছ। িীি
গঙ্গবোব্ধ জ্ঞান  বিযমান মীোর শ্চভজ্ঞিার শ্চভশ্চিঙ্গি ররলম-শ্চলঙ্গে অয় ৃজঙ্গনর ঈপর শ্চনম্নর মঙ্গিশ্চি নুমান কঙ্গরশ্চছ :
InY = a + b1lnx1 + b2lnx2 + b3lnx3

এখ্াঙ্গন,
Y = ররলম-পশ্চরবাঙ্গরর বাশ্চযক অয়;
X1 = কাুঁচামা  যন্ত্রপাশ্চি জশ্চনি বযয়;
X2 = ররলম ঈৎপাদঙ্গনর জনয মাজন বা বযাঙ্ক রর্ঙ্গক প্রাপ্ত ঋে;
X3 = ররলম ঈৎপাদঙ্গনর জনয প্রদি শ্রমশ্চদব;

প্রাপ্ত রাশ্চলির্য গুশ্চর দ্বারা অমরা independent variables গুশ্চঙ্গক (x1, x2, x3) dependent variables-র ঈপর
OLS পিশ্চি নুরে কঙ্গর regress কঙ্গরশ্চছ। Heteroscedasticy-র মযা দূর করবার ভজনয অমাঙ্গদর মঙ্গিশ্চি log
transformed মঙ্গি শ্চঙ্গঙ্গব শ্চনশ্চমযি ঙ্গয়ঙ্গছ। Regression করবার পর রয Estimated Coefficients পায়া রগঙ্গছ িা
ারশ্চে : ২ রি শ্চববৃি ।
ারশ্চে : ২ মঙ্গিঙ্গর Estimated Coefficients
Variables
a
x1
x2
x3

B
t
Sig
2.634
5.204
0.000*
0.712
15.184
0.000*
0.037
2.276
0.024**
0.160
1.711
0.089***
F208== 134.51*; R2 = 0.659; Adj R2 = 0.654
*sig at 0.01 level; ** sig at 0.05 level; *** sig at 0.10 level

VIF
1.405
1.309
1.120

মঙ্গিশ্চিঙ্গি „F‟ – Significant, র্যাৎ মঙ্গিশ্চির goodness of fit প্রমাশ্চেি । Adj R2=0.654 য়ায় বঙ্গি
পাশ্চর মঙ্গিঙ্গর repressors গুশ্চর দ্বারা Y-র 65% variation বযাখ্যা করা যাঙ্গে। Estimated coefficients গুশ্চর VIFর মান 5-র ঙ্গনক শ্চনঙ্গচ; িাআ বঙ্গি পাশ্চর মঙ্গিশ্চি multicollinearity-র মযারশ্চি। Estimated coefficients গুশ্চর
দ্বারা শ্চনঙ্গম্নর শ্চিাঙ্গি ঈপনীি ঙ্গি পাশ্চর :
ররলম চা ির্া শ্চলঙ্গে কাুঁচামা বা যন্ত্রপাশ্চিজশ্চনি খ্রঙ্গচর এক লিাংল বৃশ্চি করঙ্গ িা প্রকারিঙ্গর ররলমপশ্চরবাঙ্গরর বাশ্চযক
অয় রক রমািামুশ্চি 0.71% বাশ্চড়ঙ্গয় রদঙ্গব। র্যাৎ কাুঁচামা বা যন্ত্রাংঙ্গল শ্চধ্ক খ্রচ করবার েমিা অঙ্গছ রয কাশ্চরগঙ্গরর িার
অয় ৃজন েমিা ঙ্গব রবশ্চল। অবার ররলম ঈৎপাদঙ্গনর জনয প্রাপ্ত ঋঙ্গের পশ্চরমাে 1% বৃশ্চি করঙ্গ, পশ্চরবাঙ্গরর বাশ্চযক
অঙ্গয়র পশ্চরমাে রমাঙ্গির পর 0.04% বৃশ্চি পাঙ্গব। অশ্চর্যক দুদযলার কারঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ররলম চাী-কাশ্চরগঙ্গররা মাজনীদাদঙ্গনর পর শ্চনভযরলী; মীো-র প্রাপ্ত ে িাআ শ্চকছুিা ঙ্গ িাঙ্গদর পঙ্গে শুধ্ু স্বশ্চস্তদায়ক নয় অলা-বযঞ্জক। যশ্চদ দাদন
রদয়ার শ্চবশ্চনমঙ্গয় মাজনী-রলাঙ্গের ঘিনাশ্চি যঙ্গর্ষ্ট পশ্চেধ্ানঙ্গযাগয। অয়ৃজঙ্গনর পর একশ্চি গুরুত্বপূেয শ্চনধ্যারক  শ্রমশ্চদব।
রয ররলম পশ্চরবার শ্চিশ্চরক্ত বঙ্গন্দ ঈৎপাদন করঙ্গব, িার অয় বলযআ বৃশ্চি পাঙ্গব। শ্রমশ্চদবঙ্গর 1% বৃশ্চি করঙ্গ 0.16%-র
কাছাকাশ্চছ বাশ্চযক অয় বৃশ্চি পাঙ্গব।
৬. ঈপংার : পশ্চিমবঙ্গের ররলমচাঙ্গর মূ মযাশ্চি  স্থাশ্চনক প্রারঙ্গের ভাব। অয়-ৃজন শ্চনয়শ্চমি  মযাবহু
য়ায় এআ শ্চলঙ্গে যুক্ত কাশ্চরগঙ্গরর ংখ্যা ঈঙ্গেখ্ঙ্গযাগয ভাঙ্গব হ্রা পাঙ্গে। দীঘযবছঙ্গরর ঐশ্চিযবাী এআ শ্চলে যার াি ধ্ঙ্গর
বাংার কুশ্চির-শ্চলে পুনরজ্জীশ্চবি ঙ্গিপাঙ্গর, প্রাশ্চিঠাগাশ্চনক বঙ্গায়  রকারী ঈদাীনিায় রআ শ্চলে অজ শ্চবপযযঙ্গয়র
ম্মুখ্ীন। প্রাশ্চিঠাগাশ্চনকভাঙ্গব ররলমচাী পশ্চরবারগুশ্চঙ্গক কাুঁচামা  যন্ত্রপাশ্চি বাবদ যশ্চদ অশ্চর্যক অয় ুশ্চনশ্চিি করা যায়,
নযশ্চদঙ্গক মাজনী রলােঙ্গক ররাধ্ করা যায়। পশ্চিমবে ররলম শ্চলেী মবায়  রকন্দ্রীয় ররলম পযঙ্গদর রক একছািার িায়
এঙ্গ ুংিভাঙ্গব রাঙ্গজয রজাস্তঙ্গর (extension activities) প্রকৃি ঙ্গর্য রপ ঙ্গুঁ ছ শ্চদঙ্গি ঙ্গব ররলম চাী-কাশ্চরগরঙ্গদর
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পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীন ররলম–শ্চলঙ্গে অয় ৃজন : একশ্চি পযযাঙ্গাচনা
চন্দন রায় এবং
নাগাঙ্গর মঙ্গধ্য। গঙ্গবোগাঙ্গর ব্ধজ্ঞান যখ্ন ররলম কাশ্চরগরঙ্গদর অয়িাধ্ীন ঙ্গব িঙ্গব অলা করা যায় িার ুে বশ্চযি ঙ্গব
ররলম চাীঙ্গদর অয়ৃজন েমিাঙ্গি।
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