
চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান 

 

চা ববাল্পড ের বচয়ারম্যান শিল্পেল্পব বঙ্গবন্ধু বিখ মুশিবুর রিমাল্পনর অবদান:  প্রধানমন্ত্রী শিল্পেল্পব বঙ্গবন্ধু বিখ মুশিবুর রিমাল্পনর অবদান: 

➢ বঙ্গবন্ধু বিখ মুশিবুর রিমান ৪ জুন ১৯৫৭ োল িল্পে ২৩ অল্পটাবর ১৯৫৮ োল 

পর্ েন্ত প্রথম বাঙাশল শিোল্পব চা ববাল্পড ের বচয়ারম্যান পল্পদ অশধশিে বথল্পে বাঙাশল 

িাশেল্পে েম্মাশনে েল্পরন।  

➢ তিতি চা ববার্ড ের তিজস্ব ভবি তির্ োর্ের জন্য ১১১-১১৩, র্তিতিল বাতেতজিক 

এলাকা, ঢাকায় ০.৩৭১২ একর জতর্ বরাদ্দ গ্রহে কর্রি। িাঁর তিকতির্ি েশিায় উক্ত 

বরাদ্দকৃি ভূতর্র্ি চা ববার্ড ের প্রধাি কার্ োলয় ভবি তির্ োে করা হয়। 

➢ তিতি ১৯৫৭ সার্ল বর্ৌলভীবাজার্রর শ্রীর্ঙ্গর্ল টি তরসাচ ে বেশর্ির গর্বষো 

কার্ েক্রর্ বজারিার কর্র উচ্চ ফলিশীল জার্ির (র্লাি) চা গাছ উদ্ভাবর্ির তির্ি েশিা 

প্রিাি কর্রি। 

➢ চার্য়র উচ্চফলি তিতিি করর্ি সব েপ্রথর্ বঙ্গবন্ধুর তির্ি ের্শ চট্টগ্রার্র্র কে েফুতল 

এবং শ্রীর্ঙ্গলস্থ ভাড়াউড়া চা বাগার্ি উচ্চফলিশীল জার্ির চারা বরাপর্ের উর্যাগ 

গ্রহে করা হয়।  

➢ তিতি “টি অ্িাক্ট-১৯৫০” সংর্শাধর্ির র্াধ্যর্র্ চা ববার্ড ের কর্ েকিো ও কর্ েচারীর্ির 

জন্য কতিতবউটশর প্রতভর্ডন্ট ফান্ড (তসতপএফ) চালু কর্রতছর্লি র্া এখিও চালু 

রর্য়র্ছ। 

 

 ➢ রাষ্ট্র/র্ভাটাতধকারতবহীি চা শ্রতর্কর্ির তিতি বিশ স্বাধীি হওয়ার পর িাগতরকত্ব 

বিি এবং বভাটাতধকার ক্ষর্িা প্রিাি কর্রি।  

➢ বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সার্ল চা বাগাি র্াতলকর্িরর্ক ১০০ তবঘা পর্ েন্ত জতর্র র্াতলকািা 

সংরক্ষর্ের অ্নুর্তি প্রিাি কর্রি। 

➢ স্বাধীিিার পর “বাংলার্িশ টি ইন্ডাতিজ ম্যার্িজর্র্ন্ট কতর্টি (BTIMC)” 

গঠি কর্র র্াতলকািাতবহীি/পতরিিাক্ত ৩৯টি চা বাগাি পুিব োসি করার পির্ক্ষপ 

গ্রহে কর্রি। এছাড়াও যুর্ে তবেস্ত ৮টি পতরিিক্ত বাগাি ১৯৭৫ সার্লর র্র্ধ্য 

বাগাি র্াতলকর্ির তিকট পূিরায় হস্তান্তর কর্রি। 

➢ তিতি স্বাধীিিা যুর্ের সর্য় ধ্বংসপ্রাপ্ত চা কারখািাগুর্লা পুিব োসর্ির জন্য ১৯৭২ 

সার্ল “ইন্ডাতিয়াল বডর্ভলপর্র্ন্ট ব্াংক অ্ব ইতন্ডয়া” বথর্ক ৩০ লাখ ভারিীয় 

মুদ্রা ঋে গ্রহে করিঃ চা তশর্ের র্ন্ত্রপাতি আর্িাতি কর্রি। 

➢ চা তশর্ের অ্তস্তত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্ েন্ত চা 

উৎপািিকারীর্ির িগি ভর্তেতক প্রিাি করার পাশাপাতশ ভর্তেতক মূর্ে সার 

সরবরাহ কর্রি। উক্ত সার সরবরাহ এখর্িা অ্ব্াহি আর্ছ। 

➢ শেশন চা শ্রশমেল্পদর শ্রমেল্যাণ শনশিে েল্পরন; বর্মন-শবনামূল্পল্য বােস্থান, সুল্পপয় 

পাশন, ববশব বেয়ার বেন্টার, প্রাথশমে শিক্ষা ইেযাশদ। এছাড়া বরিন সুশবধা চালু 

েল্পরন র্া এখল্পনা অব্যািে আল্পছ। 

➢ তিতি ১৯৭৩ সার্ল বাংলার্িশ টি তরসাচ ে বেশির্ক পূে োঙ্গ চা গর্বষো 

ইিতেটিউর্ট উন্নীি কর্রি। বিের্ার্ি িা বাংলার্িশ চা গর্বষো ইিতেটিউট 

(BTRI) িার্র্ পতরতচি। 

 
 


