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ফার্ল ডক প্রর্তদফদন 
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সূর্চত্র 

 

১। রূকল্প (Vision) 

 

২। অর্বরক্ষ্য (Mission) 

 

৩। র্যর্চর্ত:  

 

৪। বকৌরগত উদেশ্য: 

 

৫। প্রার্নক অন্যান্য কাম ডক্রভ:  

 

৬। অর্বদমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা: 

 

৭। তথ্য অর্ধকায: 

 

৮। জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর: 

 

৯। র্টিদজন চার্ ডায: 

 

১০। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন:  

  



১। রূকল্প (Vision): বদদয অবযন্তযীণ চার্দা র্ভটিদয় যপ্তার্নয জন্য অর্ধক চা উৎাদন। 

  

২। অর্বরক্ষ্য (Mission): চা ফাগাদনয চা চালদমাগ্য জর্ভ র্চর্িতকযণ পূফ ডক এয দফ ডাচ্চ ব্যফায কযা, ক্ষুদ্র চা 

চাদল উৎা প্রদান, চাদয়য উৎাদন বৃর্দ্ধ  ভাদনান্নয়ন, চাদয়য অবযন্তযীণ চার্দা পূযণ  চা যপ্তার্নয াযাদনা 

ঐর্তয পুনরুদ্ধায।   

 

৩। র্যর্চর্ত: ফাাংরাদদ চা বফার্ ড একটি াংর্ফর্ধফদ্ধ প্রর্তষ্ঠান। ার্কস্তান টি অযাক্ট-১৯৫০ এয অধীদন ১৯৫১ 

াদরয ২২ বপব্রুয়ার্য তৎকারীন ার্কস্তান টি বফার্ ড গঠন কযা য়। জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ মুর্জবুয যভান ০৪ 

জুন ১৯৫৭ ার বথদক ২৩ অদক্টাফয ১৯৫৮ ার ম ডন্ত তৎকারীন টি বফাদর্ ডয বচয়াযম্যান র্াদফ দার্য়ত্ব ারন 

কদযন। ১৯৫৯ াদরয ০৮ আগস্ট ার্কস্তান টি অযাক্ট-১৯৫০ ফার্তর কদয টি বফার্র্ র্যচারনায রদক্ষ্য চা 

অধ্যাদদ ১৯৫৯ জাযী কযা য়। ১৯৭৭ াদর চা অধ্যাদদ-১৯৫৯ ফার্তর কদয চা অধ্যাদদ -১৯৭৭ জাযী কযা য় 

এফাং এ অধ্যাদদদয অধীদন ফাাংরাদদ চা বফার্ ড প্রর্তর্ষ্ঠত য়। ০১ আগস্ট ২০১৬ তার্যদখ এক বগদজদর্য ভাধ্যদভ 

চা অধ্যাদদ-১৯৭৭ যর্ত কদয যকায চা আইন-২০১৬ জাযী কদযন। 

 

ফাাংরাদদ যকায তথা ফার্ণজয ভন্ত্রণারদয়য দক্ষ্ এ বদদয চা র্দল্পয উন্নয়ন  র্নয়ন্ত্রদণয দার্য়ত্ব ফাাংরাদদ চা 

বফার্ ড ারন কদয থাদক। চা বফাদর্ ডয প্রধান কাম ডাফরী র্নম্নরূ: 

 ক. চাদয়য উৎাদন বৃর্দ্ধয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 খ. চাদয়য আভদার্ন র্যফীক্ষ্ন, যপ্তার্ন  র্ফক্রয় র্নয়ন্ত্রণ এফাং র্যচারনা কযা। 

 গ. র্ফর্বন্ন প্রকায চাদয়য গুণগতভান র্নধ ডাযণ কযা এফাং চা আস্বাদদনয জন্য প্রর্ক্ষ্দণয ব্যফস্থা কযা। 

 ঘ. চাদয়য গুণগত ভান উন্নয়দনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

 ঙ. চা আফাদ  চা র্দল্প াংর্িষ্ট র্ফলদয় র্ফদল গদফলণা কাম ডক্রভ গ্রণ এফাং ায়তা  কযা। 

 

৪। বকৌরগত উদেশ্য (Strategic Objectives): 

 ক. চা চাল এরাকা ম্প্রাযণ  চা উৎাদদন ায়তা প্রদান;  

 খ. চা ফাগান র্যফীক্ষ্ণ  মূল্যায়ন; এফাং  

 গ. চা র্দল্পয ক্ষ্ভতা বৃর্দ্ধ   উন্নয়ন  

 

৫। প্রার্নক অন্যান্য কাম ডক্রভ: 

 চা বফার্ ড প্রধান কাম ডারদয়য কভ ডকতডা  কভ ডচাযীদদয অাংগ্রদণ গত ২৬-২৭ জুরাই ২০১৮ তার্যখ ০২ 

র্দনব্যাী ই-র্জর্ র্ফলদয়য উয স্থানীয় যকায প্রদকৌর অর্ধদপ্তদযয ২ জন প্রর্ক্ষ্দকয 

তত্ত্বাফধাদন প্রর্ক্ষ্ণ ম্পন্ন দয়দছ। 

  স্বাধীনতায ভান স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ মুর্জবুয যভান এয ৪৩ তভ াাদত ফার্ল ডকী  

জাতীয় বাক র্দফ-২০১৮ উরদক্ষ্ ১৫ আগস্ট ২০১৮ তার্যদখ ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয প্রধান কাম ডারদয় 

এক আদরাচনা বা  বদায়া অনুর্ষ্ঠত দয়দছ। আদরাচনা বা  বদায়া ভার্পদর উর্স্থত র্ছদরন 

ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয ম্মার্নত বচয়াযম্যান বভজয বজনাদযর বভা: জাাঙ্গীয আর মুস্তার্দুয যভান, 

র্এর্; দস্য (অথ ড  ফার্ণজয) জনাফ বভাাম্মদ ইযপান যীপ, র্চফ জনাফ বভাাম্মদ নুরূল্লা নূযী, 

উর্চফ, উ-র্যচারকবৃন্দ এফাং কর কভ ডকতডা-কভ ডচাযীবৃন্দ। তাছাড়া বফাদর্ ডয অঙ্গ প্রর্তষ্ঠান 

র্ফটিআযআই, র্র্র্ইউ, টি র্যদার্ ড  প্রকল্প কাম ডারয় এফাং ফাগানমূদ অনুরূ কভ ডসূচীয ভাধ্যদভ 

মথাদমাগ্য ভম ডাদায় র্দফটি ারন কযা দয়দছ। 



 গত ১৬/০৯/২০১৮ র্ি: তার্যখ ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয বচয়াযম্যান ভদাদদয়য বার্তদত্বে বফার্ ড বাকদক্ষ্ 

অনুর্ষ্ঠত বায় গ্রাকদদয জন্য অনরাইদন চা রাইদন্স সুর্ফধা এফাং টি র্যদাদর্ ডয ফাাংদরা বুর্কাং র্বস্টভ 

চালু কযা দয়দছ। 

 চা ব্যফা কযায জন্য ব্যফায়ীদদযদক ফাাংরাদদ চা বফার্ ড দত রাইদন্স গ্রণ কযদত য়। দীঘ ডর্দন ধদয 

এ কর রাইদন্স ম্যানুয়ার দ্ধর্তদত ইসুয কযা দতা। এদত গ্রাকদদয আদযা ববাগার্ন্ত দতা। যকাদযয

“র্র্র্জর্ার ফাাংরাদদ”রু বযখায ফাস্তফায়নকদল্প এফাং গ্রাকদদয দ্রুততভ ভদয় বফা প্রদাদনয 

র্নর্ভদে ফাাংরাদদ চা বফার্ ড তায বফায র্যর্ধ ম্পূণ ড অনরাইদন প্রদান কযায জন্য গত ১৬/০৯/২০১৮ 

তার্যদখ অনরাইন টি রাইদর্ন্সাং র্দস্টভ চালু কযা দয়দছ। অনরাইন টি রাইদর্ন্সাং র্দস্টভ চালুয পদর 

ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয বফায ভান দ্রুত বৃর্দ্ধ বদয়দছ। গ্রাক এখন ঘদয ফদই 

www.tealicense.com.bd দয়ফাইর্টি বত প্রদফ কদয চা ব্যফাদয়য খুচযা- াইকাযী, 

র্ফর্ায, বেন্ডায, বরাকায, এক্স-গাদর্ ডন বর, চা আভদার্ন  যপ্তার্নয রাইদদন্সয জন্য আদফদন কযদত 

াযদছ এফাং রাইদন্স ইদভইদর াদে। তাদদযদক চা বফাদর্ ড আদত দে না। এদত গ্রাকদদয অথ ড, ভয় 

 শ্রভ াশ্রয় দে। 

 গত ০৬/১০/২০১৮ তার্যখ চট্টগ্রাভ র্জভদনর্য়াভ ভাদঠ অনুর্ষ্ঠতব্য ৪থ ড জাতীয় উন্নয়ন বভরা-২০১৮- বত 

ফাাংরাদদ চা বফার্ ড র্ক্রয়বাদফ অাংগ্রণ কদযন। 

 গত ২৬-২৭ অদক্টাফয চা বফার্ ড প্রধান কাম ডারদয়“যকার্য অর্পদ নর্থ  র্চঠিত্র উস্থান বকৌর”
র্ফলয়ক ২ র্দন ব্যাী প্রর্ক্ষ্ণ কভ ডারায় ফাাংরাদদ চা বফার্ ড প্রধান কাম ডারদয়য ২১ জন কভ ডকতডা 

অাংগ্রণ কদযন। 

 ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয ৮৬ তভ বফার্ ড বা গত ০৫/১২/২০১৮ র্ি: তার্যখ চা বফাদর্ ডয বচয়াযম্যান 

ভদাদদয়য বার্তদত্ব চা বফার্ ড বাকদক্ষ্ অনুর্ষ্ঠত দয়দছ। 

 গত ৩১ জানুয়াযী ২০১৯ তার্যখ পায়ায ার্ব ড অর্প দত আগত ২ জন প্রর্ক্ষ্দকয তত্ত্বাফধাদন 

ফাাংরাদদ চা বফার্ ড প্রধান কাম ডারদয় অর্ির্নফ ডান কভ ডসূচীয আদয়াজন কযা য়। চা বফাদর্ ডয কর স্তদযয 

কভ ডকতডা  কভ ডচাযীগণ ০১ র্দদনয অর্ির্নফ ডান প্রর্ক্ষ্ণ কভ ডসূচীদত অাংগ্রণ কদযন। 

 ফাাংরাদদ চা বফার্ ড এফাং ফাাংরাদদ চা বফার্ ড র্নয়ন্ত্রণাধীন ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনর্স্টটিউর্  

প্রকল্পউন্নয়ন ইউর্নর্ এয ফ ডদভার্ ২০ জন কভ ডকতডাদক Financial Management’ 

র্ফলদয়ফাাংরাদদ চা বফার্ ড,  প্রধান কম ডারদয় ০৬-০৮ এর্প্রর’২০১৯র্ি. তার্যখ ম ডন্ত ৩ (র্তন) র্দনব্যাী 

প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা দয়দছ। 

 ০৮ এর্প্রর’২০১৯ র্ি: ইাং তার্যদখ ফাাংরাদদ চা বফার্ ড র্নয়ন্ত্রণাধীন ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনর্স্টটিউর্, 

শ্রীভঙ্গর, বভৌরবীফাজায এয েযাক টি পযাক্টযীদত ২০১৯ াদরয উৎাদন প্রর্ক্রয়া আনুষ্ঠার্নকবাদফ শুরু 

দয়দছ। 

 ফান্দযফান াফ ডতয বজরায় ক্ষুদ্র ম ডাদয় চা চাল ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য এক্সদর্নন অফ স্মর বার্ডাং টি 

কার্িদবন ইন চট্টগ্রাভ র্র ট্রাক্ট প্রকল্প, ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয আদয়াজদন এফাং বজরা প্রান, 

ফান্দযফান াফ ডতয বজরায পৃষ্টদালকতায় ১০-০৪-২০১৯ র্ি: তার্যদখ ফণ ডাঢ্য ম ডাদ রী  চা চাদল উদ্বুদ্ধকযণ 

কভ ডারা অনুর্ষ্ঠত য়। এদত প্রধান অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

যুগ্ম র্চফ এফাং ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয দস্য (গদফলণা  উন্নয়ন) জনাফ বভাোঃ বগারাভ ভারা; র্ফদল 

অর্তর্থ র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন ফান্দযফান াফ ডতয বজরায অর্তর্যক্ত পুর্র সুায, ফান্দযফান টি ডকারচায 

বন্টাদযয উ-র্যচারক, বজরা র্যলদদয াদফক বচয়াযম্যান  ফান্দযফান চা চালী কল্যাণ ভফায় 

র্ভর্তয বার্ত। উক্ত ম ডা রী কভ ডারায় বার্ত র্দদফ উর্স্থত র্ছদরন ফান্দযফান াফ ডতয বজরায 



অর্তর্যক্ত বজরা প্রাক (ার্ফ ডক)। কভ ডারা বদল নতুন-পুযাতন চা চালীদদয অাংগ্রদণ প্রর্ক্ষ্ণ 

কভ ডারা অনুর্ষ্ঠত য়। 

 ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয বচয়াযম্যান বভজয বজনাদযর বভাোঃ জাাঙ্গীয আর মুস্তার্দুয যভান র্এর্ 

ভদাদয় ১৫ এর্প্রর ২০১৯র্ি. ঞ্চগড়স্থ মভত্রী, কযদতায়া, ভযদগন  স্যারীরান চা কাযখানা, ক্ষুদ্র চা 

চার্লয ফাগান, নদান ড ফাাংরাদদ প্রকদল্পয ভাদাযবু, র্বর্ না ডাযী  বস্ট ম্যাদনজদভন্ট ল্যাফদযর্যী 

দযজর্ভদন র্যদ ডন কদযন। 

 ফার্ণজয ভন্ত্রণারয় এয ভাননীয় র্চফ জনাফ বভাোঃ ভর্পজুর ইরাভ ১৮ এর্প্রর, ২০১৯ র্ি: তার্যখ 

ফাাংরাদদ চা বফার্ ড, প্রধান কাম ডারয় র্যদ ডন কদযন।  

 ১৮বভ’২০১৯ র্ি. তার্যদখ ফার্ণজয ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় র্চফ ভদাদয় জনাফ বভাোঃ ভর্পজুর ইরাভ 

র্ফটিআযআই র্যদ ডদন আদন। এ ভয় র্তর্ন র্ফজ্ঞানীবৃদন্দয াদথ ভতর্ফর্নভয় কদযন এফাং র্ভর্ন টি 

পযাক্টযী  গ্রীন টি পযাক্টযী র্যদ ডন কদযন। 

 বৃেয ঞ্চগড়, ঠাকুযগাঁ, রারভর্নযার্, র্দনাজপুয এফাং নীরপাভাযী বজরায় ৫০০ (াঁচত) বক্টয 

জর্ভদত চা চাল ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য ৪৯৭.৬০ (চায বকাটি াতানব্বই রক্ষ্ লার্ াজায) রক্ষ্ র্াকা ব্যয় 

াদদক্ষ্‘ Extension of Small Holding Tea Cultivation in 

Northern Bangladesh’ ীল ডক প্রকল্পটি গত ১০.১১.২০১৫ র্ি: তার্যদখ ফার্ণজয ভন্ত্রণারয় 

কর্তডক অনুদভার্দত দয়দছ। প্রকদল্পয ৩য় ফছদযয কাজ চরভান যদয়দছ। ফ ডদভার্ ফযাদেয র্ফযীদত 

র্ফযীদত জুন, ২০১৯ ম ডন্ত আর্থ ডক অগ্রগর্ত ৭৪.৫৩%  এফাং ববৌত অগ্রগর্ত ৬৮.৫৬%। ২০১৮-২০১৯ 

অথ ড-ফৎদয জুন, ২০১৯র্ি: ভাদয আর্থ ডক অগ্রগর্ত ৯.৪০% এফাং ববৌত অগ্রগর্ত ২৪.৭২% (আযর্র্র্র্ 

অনুাদয)। 

 রারভর্নযার্ বজরায় ১০০ বক্টয জর্ভদত ক্ষুদ্রায়তন চা চাল ম্প্রাযদণয জন্য ৪৪৬.৮৯ রক্ষ্ র্াকা ব্যয় 

াদদক্ষ্“Eradication of Rural Poverty by Extension of Small 

Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat”-ীল ডক প্রকল্পটি গত ১০/১১/২০১৫ 

কর্তডক ফার্ণজয ভন্ত্রণারয় কর্তডক অনুদভার্দত দয়দছ। ইদতাভদধ্য প্রকদল্পয ০৪ ফছয অর্তক্রান্ত দয়দছ। 

ববৌত অগ্রগর্ত ৫৯.০৫% এফাং আর্থ ডক অগ্রগর্ত ৫১.০২%। ২০১৮-২০১৯ অথ ড-ফৎদয জুন, ২০১৯র্ি: 

ভাদয ববৌত অগ্রগর্ত ২৫.১৮ % এফাং আর্থ ডক অগ্রগর্ত ২৫.১২% (আযর্র্র্র্ অনুাদয)। 

 াফ ডতয চট্টগ্রাদভ চা চাল ম্প্রাযণ কামক্রভ চরভান যাখায জন্য ৯৯৯.৩৫ রক্ষ্ র্াকা ব্যয় াদদক্ষ্ 

“Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill 

Tracts”-ীল ডক একটি নতুন প্রকল্প গত ১৯/০৬/২০১৬ তার্যদখ ফার্ণজয ভন্ত্রণারয় কর্তডক প্রার্নক 

অনুদভাদন দয়দছ। জুন, ২০১৯ র্ি: ভাদয আর্থ ডক অগ্রগর্ত ৯০.১৮% এফাং ববৌত অগ্রগর্ত ৮৪.৫৯%। 

বভার্ ফযােকৃত (৯৯৯.৩৫ রক্ষ্) র্াকায তুরনায় জুন, ২০১৯ র্ি: মন্তড আর্থ ডক অগ্রগর্ত ৫২.৪৪%। ৫ 

ফছদযয তুরনায় বভ, ২০১৮ ম ডন্ত প্রকদল্পয ববৌত অগ্রগর্ত ২৭.৮৫%। 

 

৬। অর্বদমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা:  

 

 ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয দয়ফাইদর্ ‘অর্বদমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা’ বফা ফদক্স অর্বদমাগ দার্খদরয জন্য 

‘অর্বদমাগ দার্খর’ অদনয ভাধ্যদভ (http://www.grs.gov.bd) বমদকান গ্রাক তায সুর্নর্দ ডষ্ট অর্বদমাগ 

দার্খর কযদত াযদফন।    

 

http://www.grs.gov.bd/


 ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয দাপ্তর্যক ই বভইদরয ভাধ্যদভ অর্বদমাগ গ্রণ কযা য় এফাং অর্ত দ্রুততায াদথ 

বফ অর্বদমাগগুদরা র্নষ্পর্ে কযা য়।  

 

 ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয বপবুক বজ প্রস্তুত কযা দয়দছ। অর্পর্য়ার বপবুক বদজয ভাধ্যদভ অর্বদমাগ 

 যাভ ড গ্রণ কযা য়। অর্ত দ্রুততায াদথ বই ফ অর্বদমাগগুদরা র্নষ্পর্ে কযা য় এফাং ববাক্তা  

াধাযণ জনগদনয ভতাভত গ্রন কযা দয় থাদক।  
 

৭। তথ্য অর্ধকায  স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকা: ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয তথ্য ফাতায়ন (teaboard.gov.bd) 

র্নয়র্ভত ারনাগাদ কযা দে।  

 

৮। জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর: শুদ্ধাচায বকৌর ফাস্তফায়দনয র্নর্ভে ভয়াফদ্ধ কভ ডর্যকল্পনা অনুমায়ী ২০১৮-২০১৯ 

অথ ড ফছদযয মনর্তকতা কর্ভটি গঠন কযা য় এফাং উক্ত কর্ভটি কভ ডর্যকল্পনায মাফতীয় কাম ডক্রভ ম্পাদন 

কদযদছ।  

 

৯। র্টিদজন চার্ ডায: ফাাংরাদদ চা বফাদর্ ডয র্টিদজন চার্ ডায যদয়দছ। র্টিদজন চার্ ডায অনুমায়ী র্নধ ডার্যত ভদয় 

বফা (অর্বদমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্ে) প্রদান কযা দে। বফা গ্রীতাদদয যাভ ড অনুমায়ী ধাযাফার্কবাদফ বফায 

ভান উন্নয়দন ফাাংরাদদ চা বফার্ ড দচষ্ট যদয়দছ।  

 

১০। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন: ফাাংরাদদ চা বফার্ ড ২০১৮-২০১৯ অথ ড ফছদযয প্রর্ক্ষ্ণ কভ ডর্যকল্পনা অনুমায়ী বাগত 

দক্ষ্তা বৃর্দ্ধয রদক্ষ্ বদদয অবযন্তদয ১ভ বশ্রণীয কভ ডকতডাদদয ৪৮৩২ ঘন্টা এফাং ২য় বশ্রণীয কভ ডচাযীদদয ৩১৪ 

ঘন্টা, ৩য় বশ্রণীয কভ ডচাযীদদয ৩১০৮ ঘন্টা এফাং ৪থ ড বশ্রণীয কভ ডচাযীদদয ১২১৮ ঘন্টা প্রর্ক্ষ্ণ বদয়া দয়দছ। 

এছাড়া র্ফদদদ ১০ জন ১ভ বশ্রণীয কভ ডকতডা ৫০৮ ঘন্টা প্রর্ক্ষ্ণ গ্রণ কদযদছন। 


