
�তজপাতা চােষ লাভবান �শফালীেবগমঃ  

 

মসলা জাতীয় ফসল  �তজপাতা চাষ কের লাভবান হেয়েছন িবধবা �শফািল  �বগম। িতিন 

নীলফামারী  �জলার �ডামার উপেজলার হিরনচড়া ইউিনয়েনর   হিরনচড়া   �ােমর অিধবাসী �ত 

ইনসান আলী এর �ী এবং শাপ � �ডামার শাখার হা�া �হনা  মিহলা সিমিতর একজন সদ�।ব� 

চড়াই- উৎড়াই পার জীবেনর  এই অব�ােন এেসেছন িতিন । হাই�েল পড়া অব�ায় ১৯৯৫ 

িবেয় হয় �� �ষক  ইনসান আলীর সােথ।এরপর �েখ- �ঃেখ ভালই িদন�েলা কাটিছেলা তার 

।ইিতমে� �ই �ছেল ও এক �মেয়র মা হন িতিন।হঠাৎ তার মাথায় বাজ পেড়।২০০৮ সােল 

�ামী আকি�কভােব মারা যায়।েছাট �ছাট �ছেল-�মেয়েক িনেয় অৈথ সাগের পেড়ন 

িতিন।িকভােব জীবেনর বািক িদন�েলা পািড় িদেবন তা �ভেব �লিকনারা পাি�েলন 

না।অবেশেষ িক�িদন পর মন ি�র হেল িস�াে� উপিনত হন �য, �ামীর �রেখ যাওয়া ৫ িবঘা 

ধানী জিম ও ৫০ শতাংশ �� জিমেত ফসল ফিলেয় তােক সংসার চালােত হেব।এর আেগ িতিন 

�ত�ভােব �িষর সােথ জিড়ত িছেলন না,�ামী সব িক� সামাল িদত।এখন িনেজই 

�িতেবশীেদর সহেযািগতায় �িষ কাজ �� করেলন।�থেম ৫ িবঘা জিমেত ধান, তামাক ,��া 

আবাদ কেরন ।�� ৫০ শতাংশ জিমেত হ�দ চাষ কেরন।িক� চাষাবােদর আ�িনক প�িত 

জানা না থাকায় ফলন ভাল না হওয়ায়  লােভর �খ �দেখনিন। ফেল িক�টা হতাশায় পিতত হন 

িতিন।এরপর এলাকার ভাল �ষেকর পরামশ � িনেয় আবারও ধান,তামাক ,��া চাষ কেরন িতিন। 

সময়মত সার,�সচ,আগাছা িনধন ও বালাইনাশক �দওয়ােত এবার িক� লােভর �খ �দখেলন। 

খরচ বাদ িদেয় ধােন ১২০০০টাকা,তামােক ২০০০০টাকা ,��ােত ২২০০০ টাকা আয়  কেরন। 

উ� জিমেত যথািরিত হ�দ চাষ কেরন। িক� হ�েদর ভাল ফলন না হওয়ায় ও দাম  কম থাকায় 



মা� ৬০০০টাকা পান।ইিতমে� �ছেলেমেয়রা �েল �লখাপড়া করেছ।েছেলেমেয়েদর �লখাপড়ার 

খরচ �যাগােত িহমিসম �খেত থােকন।এভােবই ফসল চােষ �কান বৎসর লােভর �খ ,�কান  

বৎসর �িতর স�ুখীন হন। এভােব কেয়ক বৎসর পার কেরন িতিন।ইিতমে� বড় �ছেল ঢাকায় 

গােম ��স এ চা�ির করেছ,�ছাট �ছেল মটর সাইেকল এর �টকিনিশয়ান িহসােব কাজ করেছ 

।এরপর িতিন ১৭/৯/২০১৫  তািরেখ হা�ােহনা মিহলা সিমিতেত ভিত� হন ।�থম দফা ১০০০০ 

টাকা ঋন  �শাধ কের বত�মােন ১০০০০ টাকা ঋন �শাধ করেছন।  এসময় সিমিতর  সা�ািহক 

িম�ং এ উপি�ত হেয় শাপ�এর সহঃ কািরগির কম �কত�ার সােথ পিরিচত হন।িতিন �শফািল 

�বগেমর সামেন পিতত �� জিমেত �তজপাতা চােষর কািরগিরও আিথ �ক �িবধা �েল ধেরন। 

পরপত�েত �ছেলেদর  সােথ আেলাচনা কের �িষ ইউিনটেক জানােল ইউিনেটর সহায়তায় 

২০১৭  সােলর  �ম মােস ৫০শতাংশ জিমেত উ�ফলনশীল �তজপাতা চাষ �দ �শনী �� 

কেরন।�িষ ইউিনেটর পরামেশ � িনয়িমত সার �সচ ও অ্�া� পিরচয �া  কেরন।ফেল �ত গাছ 

পাতায় ভের যায়।এরই ধারাবািহকতায়   ২০১৮ সােল �ই বারসহ এপয ��  �মাট ৩ বার 

�তজপাতা িব�য় কেরেছন।�িতবার পাতা িব�য় কের ১৫০০০টাকা িহসােব ৩ বাের  �মাট  

৪৫০০০ টাকা �পেয়েছন। চারা �য় সার �সচ �িমক ইত�ািদ খরচ বাবৎ এপয �� ১০০০০টাকা   

খরচ হেয়েছ।  ফেল তার নীট লাভ দািড়েয়েছ ৩৫০০০টাকা।  �তজপাতা চােষ �িক কম থাকায়  

এবং বাজাের চািহদা থাকায় এলাকার অেনেক �শফািল  �বগেমর মেতা �তজপাতা চােষ এিগেয় 

আসেছ। এখন �শফািল �বগেমর সংসাের আর অভাব �নই। �ছেলেদর আয় ও ফসেলর আয় 

িদেয় ভালভােব সংসােরর ভরণ- �পাষন চেল যায়। �শফািল �বগম একমা� �মেয়েক �লখাপড়া 

িশিখেয় িশি�ত মা�ষ িহসােব বড় করেবন – এই আশায় িদন পার করেছন। 


