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 জ. িা বাোষির যসি সুচবধাচদর উন্নয়ি ৩১-৩২ 
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উন্নয়নের পথ েকশাাঃ বাাংলানেশ চা শশল্প 

 

১. অবতরশেকা: চা বততমানে একটি অতযন্ত জেশিয় পােীয় । বততমানে শবনের অশিকাাংশ ললাক এটি পাে কনর থানক। 

১৮৫৪ সানল শসনলনের মালশেছড়ায় িথম বাশিশজযক চা চাষ শুরু হয়। ক্রমান্বনয় চা আবাে শ্রমঘে কৃশষ শিশিক শশল্প 

শহনসনব িশতষ্ঠা লাি কনর। কম তসাংস্থাে সৃশি, রপ্তাশে আয় বৃশি, আমোশে শবকল্প পণ্য উ ৎপােে এবাং গ্রামীি োশরদ্র্য 

হ্রাসকরনির মাধ্যনম জাতীয় অথ তেীশতনত চা খাত গুরুত্বপূি ত ভূশমকা পালে করনছ। বাাংলানেনশ চা শশনল্পর শবকানশ জাশতর 

শপতা বঙ্গবন্ধু লশখ মুশজবুর রহমানের অশবস্মরিীয় অবোে রনয়নছ। ১৯৫৭-৫৮ সমনয় শতশে বাাংলানেশ চা লবানড তর 

লচয়ারম্যাে শহনসনব অশিশষ্ঠত শছনলে। তাঁর সমনয় চাষাবাে, কারখাো উন্নয়ে এবাং শ্রম কল্যানির লেনে চা শশনল্প 

উনেখন াগ্য অগ্রগশত সাশিত হয়। তাঁর বশলষ্ঠ লেতৃত্ব এবাং কা তকর উলযানগর ফনল চা’এর উৎপােে এবাং অিযন্তরীি 

চাশহো ও মূল্য বৃশির মাধ্যনম এ লেনশর চা শশনল্পর ব্যাপক উন্নশত সাশিত হয়।  

 

১৯৭১ সানল স্বািীেতাযুি চলাকানল চা শশল্প ব্যাপকিানব েশতগ্রস্ত হয়। পাশকস্তাে লসোবাশহেী অশিকাাংশ চা কারখাো 

আাংশশক বা সম্পূি তিানব ধ্বাংস কনর। ফনল দূব তল ব্যবস্থাপো, জেবল স্বল্পতা, অপ তাপ্ত উৎপােে উপকরি, েশতগ্রস্ত 

কারখাো  ন্ত্রপাশত, দুব তল রেিানবেি ইতযাশে কারনি চানয়র উৎপােে ও গুিগতমাে ব্যাপকিানব হ্রাস পায়। এ অবস্থায় 

বঙ্গবন্ধুর সরকার কা তকর পেনেপ গ্রহনের ফনল এই শবধ্বস্ত শশল্পনক পুেরুজ্জীশবত ও পুেব তাশসত করা সম্ভব হয়। 

স্বািীেতানিার েতুে সরকার চা শশনল্পর সুদৃঢ় অথ তনেশতক শিশি গনড় লতালার জন্য চা বাগােগুনলার পুেব তাসে, েতুে চা 

এলাকা সম্প্রসারি, চা কারখাো আধুশেকীকরি, গনবষিা ও িশশেি লজারোরকরনির লনেয কনয়কটি সম্ভাব্য সমীো 

পশরচালো কনর। এ সমনয় চা শশনল্পর পুেব তাসে ও উন্নয়নে িনয়াজেীয় কাশরগরী সহায়তা িোনের জন্য বঙ্গবন্ধু 

কমেওনয়লথ সশচবালয়নক অনুনরাি জাোে। বাাংলানেনশর  স্বািীেতার পূনব ত এনেনশর উৎপাশেত চা লকবল মাে  

পাশকস্তানে শবক্রয় করা হনতা। এ সমনয় চা পাশকস্তানের বাজার উপন াগী কনর ততরী করা হনতা। স্বািীেতার পর 

বাাংলানেনশ উৎপাশেত চানয়র একক ও সুরশেত  পাশকস্তাশে বাজার হাতছাড়া হনয়  ায়। ফনল চানয়র শেলাম মূল্য 

উৎপােে খরনচর শেনচ লেনম  ায়। এসময় সরকার শবকল্প রপ্তাশে বাজার অনুসন্ধানে িনয়াজেীয় সহায়তা িোে কনরে। 

চা শশনল্পর অশস্তত্ব রোর জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সে প তন্ত চা উৎপােেকারীনের েগে িতুতশক িোে করার 

পাশাপাশশ িতুতশক মূনল্য সার সরবরাহ কনরে। চা কারখাোগুনলা পুেব তাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু ‘ইন্ডাসশিয়াল লডনিলপনমন্ট 

ব্যাাংক অব ইশন্ডয়া’ লথনক ৩০ লে িারতীয় মুদ্র্া মুনল্যর ঋি শেনয় চা শশনল্পর  ন্ত্রপাশত আমোশে কনরে। বঙ্গবন্ধু চা 

বাগাে মাশলকনেরনক ১০০ শবঘা প তন্ত জশমর মাশলকাো সাংরেনির অনুমশত িোে কনরে।  

 

এক সময় চা আমানের লগৌরবময় রপ্তাশে পণ্য শছল। সমনয়র শববততনে উৎপােনের শেম্নগশত, অিযন্তরীি চাশহোর ক্রমবৃশি 

এবাং চা উৎপােেকারী অন্যান্য লেনশর সনঙ্গ তীব্র িশতন াশগতার ফনল চানয়র রপ্তাশে হ্রাস পায়। বততমানেও বাাংলানেনশর 

চা শশল্প শবশিন্ন িশতবন্ধকতার সম্মুখীে। এর মনধ্য অন্যতম হনে অপ তাপ্ত অথ তায়ে, উৎপােে উপকরনির মূল্য বৃশি এবাং 

অনুন্নত অবকাঠানমা। এ সকল িশতবন্ধকতা দূরীকরনির লনেয এবাং চা শশনল্পর উন্নয়নে এ পথ িকিা িিয়ে করা  

হনয়নছ। 

 

০২. চা চানষর আশথ তক ও অথ তনেশতক ল ৌশিকতা: ১৮৫৪ সানল বাাংলানেনশ িথম চা চাষ শুরু হয়। লস চহষসষব 

বাাংলানেনশ চা চানষর বয়স  প্রায় ১৫০ বৎসর। তৎসমষয় পাে ও পােজাত দ্র্নব্যর পর চা গুরুত্বপূি ত রপ্তাশে পণ্য শহনসনব 

শবনবশচত হত। অিযন্তরীি চাশহো বৃশিসহ োো কারনি চা রপ্তাশের পশরমাি ও রপ্তাশে আয় হ্রাস লপনয়নছ। বততমানে চা 

চানষ ব্যবহৃত জশমর পশরমাি ৫৮,৭১৯ লহক্টর। ২০১৪ সনে লহক্টর িশত চা উৎপােে ১,২৩০  লকশজ [লমাে চা উৎপােে 

৬৩.৮৮ শমশলয়ে লকশজ ÷  লমাে চাষািীে  এলাকা ৫৮৭১৯ লহক্টর – ০ হনত  ৫ বছনরর অপশরিত এলাকা ৬৭৮৬ লহক্টর 

= ১২৩০ লকশজ ]। বততমানে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, েীলফামারীসহ উিরাঞ্চলীয় লজলাসমূনহ ক্ষুদ্র্ায়াতে চানয়র আবাে শুরু 

হনয়নছ। “Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীষ তক িকনল্পর আওতায় লেনশ ক্ষুদ্র্ায়াতে চা 

আবাে আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাি কনরনছ। এ প তন্ত চা শশনল্প িায় ১,৩৩,০০০জে শ্রশমনকর কম তসাংস্থানের সুন াগ সৃশি 

হনয়নছ। িাথশমক প তানলাচোয় লেখা লগনছ ঢালু জশমনত চা চাষ ব্যতীত অন্য লকাে চাষাবাে লািজেক হয় ো। চা 

আবােন াগ্য জশমনত অন্য লকাে চাষাবাে অথ তনেশতকিানব লািজেক হয় ো শবিায় চা চানষ আমানের  অশিক 

গুরুত্বানরাপ করনত হনব।  
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শবযমাে ১৬৬টি চা বাগানের ভূশমর িকৃশত প তানলাচোয় লেখা  ায় এগুশলর আওতািীে ১,১৬,১৭২ লহক্টর জশমর মনধ্য 

লমাে চাষন াগ্য জশমর পশরমাি ৬৫,২১৭ লহক্টর। এসকল জশমর শববরি শেম্নরুপাঃ  
 

 

জশমর িকৃশত পশরমাি (লহক্টর) % 

চাষন াগ্য জশম ৬৫,২১৭ ৫৬.১৪% ( ১১৬১৭২ লহক্টর জশমর মনধ্য) 

টিলা ৩৯,১৩০ ৬০% ( ৬৫২১৭ লহক্টর জশমর মনধ্য) 
সমতল ২৬,০৮৭ ৪০% ( ৬৫২১৭  লহক্টর জশমর মনধ্য) 
চানষর আওতায় জশম ৫৮,৭১৯ ৯০.০৪% ( ৬৫২১৭ লহক্টর জশমর মনধ্য) 
টিলা ৩৫,২৩১ ৬০.০০% ( ৫৮৭১৯ লহক্টর জশমর মনধ্য) 
সমতল ২৩,৪৮৮ ৪০.০০% ( ৫৮৭১৯ লহক্টর জশমর মনধ্য) 
চা সম্প্রসারিন াগ্য জশম ৬৪৯৮ ৯.৯৬% ( ৬৫২১৭ লহক্টর জশমর মনধ্য) 

 

 

 

উপনরর লেশবল লথনক লেখা  ায় লমাে চা চাষন াগ্য জশমর ৬০% টিলা এবাং ৪০% সমতল। এসব জশমনত তজব পে তানথর 

পশরমাি িায় ১.৪৭%। এত কম উর্তর জশমনত চা ছাড়া   আর লকাে ফসল চাষাবাে করা অথ তনেশতক শেক লথনক 

লািজেক েয় । এ কারনিই গত িায় ১৫০ বছর িনর  এসব জশমনত  শুধু চা চাষ করা হনে। িশবষ্যনত অথ তনেশতক 

শবনবচোয় চা সম্প্রসারিন াগ্য ৬৪৯৮ লহক্টর জশম চা আবানের আওতায় আেনত হনব।  
 

চা চাষ বশহভূ তত জশমর শববরি শেম্নরুপাঃ 
 

জশমর িকৃশত পশরমাি (লহক্টর) % 

কৃশষ কানজ ব্যবহৃত জশম(লহক্টর) রাবার, বাঁশ, লরাশপত 

গাছ, িাকৃশতক জঙ্গল,ছি 

২৭,৮১৭ লহক্টর ৫৪.৫৯% (৫০,৯৫৫ লহক্টর জশমর মনধ্য) 

িাে লেত ১২,২৯২ লহক্টর  ২৪.১২% ( ৫০৯৫৫ লহক্টর জশমর মনধ্য) 
পশতত জশম, জলাশয়, মসশজে,মশির, গীজতা, কবর, 

শ্মশাে, কারখাো, বাাংনলা, স্বুল, হাসপাতাল, রাস্তা 

১০,৮৪৬ লহক্টর ২১.২৯% ( ৫০৯৫৫  লহক্টর জশমর মনধ্য) 

যমাট জচমর পচরমাি ৫০,৯৫৫ লহক্টর  
 

শবযমাে ১৬৬টি চা বাগানের শরে তাে-২  লথনক িাপ্ত তথ্য অনু ায়ী লমাে ভূশমর পশরমাি ১,১৬,১৭২ লহক্টর । তন্মনধ্য চা 

চাষন াগ্য জশমর পশরমাি ৬৫,২১৭ লহক্টর। বাকী ৫০,৯৫৫ লহক্টর জশম চা বশহভূ তত এলাকা। চা চাষ বশহ তভূত ৫০,৯৫৫ 

লহক্টর জশমর মধ্য হনত ২৭,৮১৭ লহক্টর জশমনত রাবার, বাঁশ, লরাশপত গাছ, িাকৃশতক জঙ্গল, ছি ইতযাশে আনছ,  া চা 

চাষ বশহভূ তত জশমর ৫৪.৫৯% এবাং ইজারা িাপ্ত জশমর ২৩.৯৪%। এখানে উনেখ্য এ জশম চা বাগনেরই অশবনেয অাংশ, 

 া চা চানষর পশরনবশনক শেয়ন্ত্রি কনর। লকাে কারনি বাঁশ, লরাশপত গাছ এবাং িাকৃশতক জঙ্গল কনম লগনল চা চাষ 

শবপ তস্ত হনত পানর। তা ছাড়াও ১২,২৯২ লহক্টর জশমনত িাে চাষ করা হয়। এ জশমনত চা শ্রশমকরা িাে চাষ করনছ। চা 

বাগানের লরশজিাড ত শ্রশমকনেরনক লরশে লেয়া হয়। ল  সব লরশজিাড ত শ্রশমক লরশে শেনত আগ্রহী েয় তানেরনক চা 

বাগানের পঞ্চানয়নতর সুপাশরনশর ওপর শিশি কনর বাগাে কতৃতপে িাে চানষর জন্য এ জশম বন্টে কনর থানক। ১০,৮৪৬ 

লহক্টর জশমনত মসশজে,মশির, গীজতা, কবর, শ্মশাে, কারখাো, বাাংনলা, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা, পশতত জচম ও জলাশয় 

অবশস্থত। এোও বাগানের অশবনেয অাংশ অথ তাৎ ১৬৬টি চা বাগানের আওতািীে ১,১৬,১৭২ লহক্টর জশমর মনধ্য 

পুনরাোই চা উৎপােে সাংশিি শবশিন্ন কানজ ব্যবহৃত হনে। 
 

বততমানে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, েীলফামারীসহ উিরাঞ্চলীয় লজলাসমূনহ  এবাং চট্টগ্রাম পাব ততয িট্টগ্রাম লজলায় ক্ষুদ্র্ায়াতে 

চানয়র আবাে শুরু হনয়নছ। “Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts"  এবাং “Small Holding Tea 

Cultivation in Northern Bangladesh" শীষ তক িকনল্পর আওতায় ক্ষুদ্র্ায়াতে চা আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাি কনরনছ এবাং 

চা চাষ জেশিয়তা অজতে করনছ। েে তাে ত বাাংলানেশ এবাং লালমশেরহাে লজলার জন্য আষরা ২টি িকল্প অনুনমােে হনয়নছ। 

 

০৩. চা শশনল্পর অশজতত সাফল্য:  িশতকূল িাকৃশতক পশরনবশ ও শবশবি িশতবন্ধকতা থাকা সনত্বও চা লরাপি, উৎপােে 

বৃশি, কারখাো উন্নয়ে, উৎপােে িশক্রয়া সুসাংহতকরি, শ্রমকল্যাি, চা বাগাে প তানয় অবকাঠানমা উন্নয়ে ইতযাশে লেনে 

লবশ শকছু সাফল্য অশজতত হনয়নছ। এ অজতনে সরকানরর কা তকর েীশত এবাং লবসরকাশর উনযািানের দৃঢ় অশঙ্গকার ও 

শেরলস িনচিা শেয়ামনকর ভূশমকা পালে কনরনছ। শেনম্ন সাংনেনপ কশতপয় অজতে সম্পনকত হালোগাে তথ্য উপস্থাপে 

করা হনলাাঃ 
 

ক. চা উৎপােে ১৯৭০ সানলর ৩১.৩৮ শমশলয়ে লকশজ লথনক ২০১৪ সানল ৬৩.৮৮ শমশলয়ে লকশজনত উন্নীতকরি; 

খ. চা চানষর জশম পশরমাি ১৯৭০ সানলর ৪২,৬৩৭ লহক্টর লথনক ২০১৪ সানল ৫৮,৭১৯ লহক্টনর উন্নীতকরি; 

গ. চা বাগানের সাংখ্যা ১৯৭০ সানলর ১৫০ টি লথনক ২০১৪ সানল ১৬৬ টিনত উন্নীতকরি; 
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ঘ. চানয়র উৎপােেশীলতা ১৯৭০ সানলর ৬৩৯ লকশজ/নহক্টর লথনক ২০১৪ সানল ১২৩০ লকশজ/নহক্টনর উন্নীতকরি;  

ঙ. ২৪৫৬.২৫ লহক্টর জশম শস্য বহুমুখীকরি এবাং শবকল্প কানজ ব্যবহার; 

চ.  ১৯৬৬.৪৪ লহক্টর জশমনত পশরকশল্পত বোয়ে; 

ছ.  ১০০ জেনক শবনেনশ উচ্চতর শশো ও িশশেি িোে;  

জ. ১৮ টি উচ্চ ফলেশীল ললাে উদ্ভাবে; 

ঝ. ৪ টি বাইনলাে এবাং ১টি পশলনলাে জাত ততশর;  

ঞ. সমগ্র বাাংলানেনশ সম্ভাব্যতা সমীো পশরচালো কনর রাঙ্গামটি, বািরবাে, খাগড়াছশড়, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, 

েীলফামাশর, শেোজপুর, লালমশিরহাে, জামালপুর, ময়মেশসাংহ, লশরপুর, লেেনকািা, শসনলে, লমৌলিীবাজার, 

হশবগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবাং কক্সবাজার লজলায় লমাে ১,০১,৭২৪ লহক্টর ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষন াগ্য জশম শচশিতকরি; 

ে. বািরবাে, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও ও লালমশিরহাে লজলায় ১৬০০ লহক্টর জশমনত ক্ষুদ্র্ায়তে চা আবাে; 

ঠ. অিযন্তরীি লিাগ ৬৪ শম: লকশজনত উন্নীত হনয়নছ  া লেশীয় উৎপােে দ্বারা লমোনো হনে; 

ড. ৩৯ টি চা বাগানে ৩৯ টি বাঁি/জলািার শেম তাি; 

ঢ. ০৬৬ টি চা বাগানে ৬৬ টি লসচ  ন্ত্র িোে; এবাং 

ি. চা-এ বাগনে ব্যবহৃত কীেোশনকর অবশশিাাংশ (Residue) শেরূপনির জন্য ১ টি পরীোগার িশতষ্ঠা করা হনয়নছ।  
 

০৪.  চা শশনল্পর বততমাে অবস্থা: বততমানে ১৬৬ টি চা বাগাে এবাং ৭৪৬ ক্ষুদ্র্ চাষীসহ লমাে ভূশমর পশরমাে 

১,১৬,১৮৬.৮৮ লহক্টর। চা চাষন াগ্য জশমর পশরমাি ৬৬,০৫২.৩৫ লহক্টর। তন্মনধ্য ২০১৪ সাল প তন্ত ৫৯,৫৫৪.৩৫ লহক্টর 

জশম চা চানষর আওতায় আো হনয়নছ। অন্যান্য িানব ব্যবüত জশমর পশরমাে ৫০,১৩৪.৫৩ লহক্টর। 
 

পাঁই শচে- ১ (চা বাগানের জশম ব্যবহার) 

 

 

 

 

ক. উৎপােে ও অিযন্তরীি লিানগর িিাব: ২০১৪ সানল লেনশ ৬৩.৮৮ শম. লকশজ চা উৎপাশেত হনয়নছ,  ার মনধ্য মাথা 

শপছু ৪০০ গ্রাম শহসানব ৬৭.১৭ শম. লকশজ চা অিযন্তরীি লিানগ ব্যবহৃত হনয়নছ এবাং ২.৬৬ শম. লকশজ চা রপ্তাশে হনয়নছ। 

অন্যশেনক, বশি তত বছনর ৬.৯৬ শম. লকশজ চা আমোশে হনয়নছ। বততমানে ৩.২৩% হানর বাৎসশরক অিযন্তরীি লিাগ বৃশি 

পানে পোন্তনর উৎপােে বৃশি পানে ২% হানর। ফনল উদ্বৃি কনম আসায় ২.৯৮% হানর রপ্তাশে হ্রাস পানে । এ িবিতা 

অব্যাহত থাকনল শীঘ্রই চা রপ্তাশে বন্ধ হনয়  ানব, এমেশক অিযন্তরীি চাশহো লমোনোর জনন্য ২০১৬ সানলর পর 

বাাংলানেশ চা আমোশেকারক লেনশ পশরিত হনব। পশরসাংখ্যাে অনু ায়ী বাাংলানেশ হনত ১৯৮০-১৯৮৯ সমনয় গনড় 

৬৮%, ১৯৯০-১৯৯৯ সমনয় ৫০%, ২০০০-২০০৯ সমনয় ১৯% এবাং ২০১০-২০১৩ সমনয় মাে ২% চা রপ্তাশে করা 

হনয়নছ। জেসাংখ্যা বৃশির বততমাে হার অনু ায়ী ২০২১ সাল োগাে লেনশর লমাে জেসাংখ্যা োঁড়ানব ১৮০ শমশলয়ে। 

অন্যশেনক ২০২১ সানল চানয়র লমাে অিযন্তরীি চাশহোর পশরমাি হনব মাথা শপছু ৪২৫ গ্রাম শহনসনব ৭৬ শম. লকশজ  শকন্তু 

উি সমনয় লেনশ লমাে চা উৎপাশেত হনব ৭০ শম. লকশজ। একই শহসানব ২০৪১ সাল োগাে লমাে জেসাংখ্যা োড়ানব ২০০ 

শমশলয়ে ফনল অিযন্তরীি লিানগর জন্য চা, এর িনয়াজে হনব ১১০ শম. লকশজ (মাথা শপছু ৬০০ গ্রাম শহনসনব), লেনশ 
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লমাে উৎপােে হনব ৮৫ শম: লকশজ। উপনর বশি তত তথ্য অথ তাৎ চানয়র লমাে উৎপােে, লিাগ এবাং এর সম্ভাব্য িিাব 

শেনম্নর লরখা শচনে লেখানো হনলাাঃ  

 

লরখা শচে: ১ 

 
 

 খ. চা আমোশের লেশতবাচক িিাব:  চা আমোশের ফনল বাাংলানেশযক চা উৎপােেকারীনের বাজানর টিনক থাকার 

জন্য তীব্র িশতনয়াশগতার সম্মুখীে হনত হনব। এনত কনর চা উৎপােনের িশত তাঁনের আগ্রহ কনম ল নত পানর। চা শশনল্পর 

সানথ বততমানে িায় ১,৩৩,০০০ জে শ্রশমক জশড়ত। তানের লপাষ্য সাংখ্যা িায় ৬,৬৫,০০০। চা উৎপােেকারীরা চা চানষ 

আগ্রহ হাশরনয় লফলনল এই ১,৩৩,০০০ জে শ্রশমনকর জন্য েতুে কম তসাংস্থাে সৃশি করা সরকানরর জন্য একটি বড় িরনের 

চযানলঞ্জ হনয় োঁড়ানব। িায় ৬,৬৫,০০০ মানুনষর িরিনপাষি অশেশ্চয়তার মুনখ পড়নব। এনত সামাশজক অশস্থরতাসহ 

শবশিন্ন সমস্যার উদ্ভব হনত পানর। 
 

চা গাছ লরাপি সরকানরর বৃোয়ে কম তসূশচর অনুরূপ একটি কাজ। িশত বছর িায় ৫০০ হনত ৬০০ লহক্টর জশমনত চা 

সম্প্রসারি করা হয়  া বাাংলানেনশর পশরনবনশর িারসাম্য রোয় শবনশষ ভূশমকা রাখনছ। উৎপােেকারীরা চা গাছ 

সম্প্রসারি বন্ধ কনর শেনল এনেনশ লমাে গানছর সাংখ্যা বৃশির সম্ভাবো ব্যাহত হনব। এনত কনর পশরনবনশর িারসাম্য েি 

হনব। জীবনবশচনের শবপ তয় ঘেনব। 
 

চা আমোশেনত শবপুল পশরমাি তবনেশশক মুদ্র্ার িনয়াজে হনব  া লেনশর অথ তেীশতর ওপর চাপ সৃশি করনব।  ফনল 

অন্যান্য শেতয িনয়াজেীয় দ্র্ব্যাশে আমোশের উপর শবরুপ িিাব পড়নব। অন্যশেনক চা সম্প্রসারনির সানথ ব্যাাংনকর 

শেরাপে অথ ত লশি শবযমাে সম্পকতও ব্যাহত হনব।   
 

গ. চা চাষ এলাকার বততমাে অবস্থা: এক সময় চা বাগাে এলাকায় জেবসশত িায় শছল ো বলনলই চনল। জেসাংখ্যা 

বৃশির সানথ সানথ চা বাগানের সীমাোনতও জেবসশত শেে শেে বৃশি পানে। জেসাংখ্যার কারনি ভূশমর চাশহো এবাং মূল্য 

ব্যাপক বৃশি পাওয়ায় চা বাগানের সীমাো সাংলি জশমর ব্যবহার শেে শেে বৃশি পানে। ফলশ্রুশতনত বাগাে কতৃতপেনক 

শবশিন্ন মামলা এবাং অোকাশিত ঘেোয় জশড়নয় পড়নত হনে। এনত অথ ত এবাং সমনয়র অপচয় ঘেনছ।  া চা আবাে 

সম্প্রসারি এবাং উৎপােনে লেশতবাচক িিাব লফলনছ। 
 

 ঘ. ইজারা পিশত: বততমানে চা বাগাে সমূহনক এ, শব ও শস এ শতেটি লশ্রশিনত িাপ্যতা অনুসানর  থাক্রনম ৪০, ৩০ শকম্বা 

২০ বছর লময়ানে ইজারা লেয়া হনয় থানক। ভূশম মন্ত্রিালনয়র অনুনমােেক্রনম লজলা িশাসক চা বাগাে কতৃতপনের সানথ 

ইজারা চুশি সম্পােে কনর থানকে। ইজারা চুশি সম্পােে ো হনল বাগােসমূহ ব্যাাংনকর ঋি এবাং অন্যান্য সরকাশর 

সুন াগ সুশবিা লথনক বশঞ্চত হয়।  ইজারা সম্পােনের সহজতর িশক্রয়া চা উৎপােনে ইশতবাচক িিাব রাখনব। 
 

ঙ. শ্রশমক মজুরী : বততমানে চা শ্রশমকনের ২৩ লকশজ চা পাতা উনিালনের জন্য তেশেক মজুরী ৬৯/- োকা। অশতশরি 

িশত লকশজ চা পাতা উনিালনের জন্য ৩/- োকা হানর  মজুরী লেয়া হয়। একজে শ্রশমক চা চয়ে লমৌসুনম তেশেক ১৩০ 

লথনক ১৭০ লকশজ প তন্ত চা পাতা উনিালে কনর থানক। অথ তাৎ একজে শ্রশমক চা পাতা উনিালনের জন্য কম তেমতা লিনে 

তেশেক ৩২১/- োকা লথনক ৪৪১/- োকা প তন্ত উপাজতে কনর থানক। বততমানে শ্রশমকরা ২৩ লকশজ চা পাতা উনিালনের 

জন্য তেশেক মজুরী বৃশির োবী করনছ । শ্রশমক মজুরী বৃশির শবষয়টি বাাংলানেশীয় চা সাংসে এবাং চা শ্রশমক ইউশেয়নে 

এর শদ্বপাশেক চুশির মাধ্যনম সম্পন্ন কনর থানক। বততমানে উিয় পনের মনধ্য শবষয়টি শেনয় আনলাচো চলনছ। 
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চ. চা প্রচিয়াজাতকরণ লমশশোশরজ ও লেয়ার পাে তস আমোশে: চা পাতা িশক্রয়াকরনির জন্য বাগােসমূহনক চা 

িশক্রয়াজাতকরি লমশশোশরজ ও লেয়ার পাে তস আমোশে করনত হয়। চা িশক্রয়াজাতকরি লমশশোশরজ ও লেয়ার 

পাে তস এর উপর বততমানে শুল্ক হার ১%। শকন্তু অনেক সময় চা িশক্রয়াজাতকরি লমশশোশরজনক অন্য লমশশোশরজ 

শহনসনব শবনবচো কনর অশিক শুল্ক আনরাপ করা হনয় থানক। চা িশক্রয়াজাতকরি লমশশোশরজ আমোশের লেনে বাশিজয 

মন্ত্রিালনয়র সাংশিি  সুপাশরশ গ্রহনির শবিাে িবততে করা হনল এই িরনের সমস্যা এড়াে সম্ভব হনব।  
   

ছ. শবদুযৎ ও গ্যাস সরবরাহ: চা িশক্রয়াকরি শশল্প কারখাোয় ড্রায়ার, শসটিশস, শসএফএম সহ শবশিন্ন িরনির  ন্ত্রপাশত 

ব্যবহার হনয় থানক। এসকল  ন্ত্রপাশতনত শেরশবশেন্নিানব ও সঠিক লিানেনজর শবদুযৎ িবাহ িনয়াজে হয়। লকেো 

শবদুযৎ িবানহ লিানেনজর তারতনম্যর কারনি  ন্ত্রপাশতর ব্যাপক েশত হয়। তাছাড়া এর িরনির তারতনম্যর ফনল চা 

উৎপােনের পশরমাি এবাং মানের উপর লেশতবাচক িিাব পনড়। ড্রায়ার চালানত গ্যানসর িনয়াজে হয়। ফারনমেটিাং চা 

পাতা সঠিক সমনয় ড্রায়ানর ো শেনল লসই চা খাওয়ার সম্পূি ত অনুনপাযুি হনয়  ায়। চানয়র গুিগত মাে অক্ষুন্ন রাখার 

জন্য ড্রায়ানর শেরশবশেন্ন গ্যাস সরবরাহ থাকা িনয়াজে। 
 

জ. চট্টগ্রানমর চা বাগােসমূনহ গ্যাস সাংন াগ  থাকা: চট্টগ্রানম অবশস্থত লমাে ২৩টি চা বাগাে এর মনধ্য মাে ২টি চা 

বাগানে গ্যাস সাংন াগ রনয়নছ। বাকী চা বাগােগুশলনত গ্যাস এর পশরবনতত কয়লা বা ফানে তস ওনয়ল ব্যবহার করা হয়। চা 

উৎপােনে গ্যানসর পশরবনতত কয়লা ব্যবহার করা হনল িশত লকশজ চা উৎপােে খরচ  লচনয় ৪/- লথনক ৫/- োকা এবাং 

ফানে তস ওনয়ল ব্যবহার করা হনল ৮/- লথনক ১০/- োকা  খরচ বৃশি পানব। গ্যানসর পশরবনতত অন্য লকাে জ্বালােী ব্যবহার 

করা হনল উৎপােে খরচ অনেক লবনড়  ায়।  
 

ঝ. তবশেক উষ্ণতা বৃশির িিাব: তবশেক উষ্ণতা বৃশি উশদ্ভে জগৎ তথা চা গাছ সমূনহর উপর শবরূপ িিাব লফলনছ। 

তবশেক উষ্ণতা বৃশির কারনি বৃশি পানতর তারতম্য ঘনে; ফনল অশত বৃশি বা খরার সৃশি হয়  া চা গানছর মৃতুযর হার 

বাশড়নয় লেয়, এর ফনল চা বাগানে ভূশম েয়ও বৃশি পায়। ভূশম েনয়র কারনি উব তরতা শশি হ্রাস পায়। এছাড়াও চা বাগাে 

এলাকায় কীেপতঙ্গ বৃশির ফনল শবশিন্ন লরাগজীবাণুর আক্রামি বৃশি পায়। এসব েমনের জন্য অশতশরি কীেোশক 

ব্যবহার করা িনয়াজে হয়। এনত একশেনক ল মে অনথ তর অপচয় হয় অন্যশেনক লতমশে পশরনবশও েশতগ্রস্থ হয়। সাশব তক 

শবনবচোয় চা আবাে বৃশির মাধ্যনম সবুজায়ে সম্প্রসারনির দ্বারা তবশেক উষ্ণতা বৃশি িশক্রয়া  হ্রাস করা সম্ভব হনব।    
 

ঞ. মাটির উব তরতা হ্রাস : শবযমাে চা বাগানের অশিকাাংশই  ১৫০ বছনররও লবশশ পুরানো। েীঘ ত সময় এই বাগাে সমূনহ 

রাসায়শেক সার ব্যবহার, কীেোশক িনয়াগ এবাং অন্যান্য শবশিন্ন কারনি মাটির গুিগত মাে তথা উব তরতা হ্রাস পানে। চা 

বাগােসমূনহর উৎপােিশীলতা িনর রাখনত মাটির উব তরতা সাংরেি করা জরূরী হনয় পনড়নছ। এটি করার জন্য রাসায়শেক 

সানরর ব্যবহার নূন্যতম প তানয় োশমনয় এনে তজব সার ব্যবহার বৃশি করনত হনব। পাশাপাশশ মাটির উব তরতা সাংরেনির 

জন্য গনবষিা কা তক্রমও লজারোর করনত হনব। 
 

০৫. চা বাগানের মাশলকাোর িরি: চা বাগােসমূহ শুরু লথনক মূলতাঃ ব্যশি মাশলকাোয় উনযািানের দ্বারা িশতশষ্ঠত। 

িাথশমকিানব সরকাশর জশমনত েীঘ তনময়ােী ইজারা পিশতর মাধ্যনম চা বাগানের মাশলকরা চা চাষ শুরু কনরে। ১৯৪৭ 

সানল চা বাগানের জচমর পশরমাি শছল ২৮,৭৩৪ লহক্টর। ১৯৭১ সানল তা বৃশি লপনয় ৪২,৬,৮৫ লহক্টর হনয়নছ। স্বািীেতা 

পরবতীকানল বাস্তবতা শবনবচো কনর চা বাগােনক জশমর মাশলকাোর বৃশি সীমা ও জাতীয়করনির আওতার বাইনর রাখা 

হয়। লেনশ স্থাশপত লমাে ১৬৬টি চা বাগানের মাশলকাোর লেনে শিন্নতা লেখা  ায়। মাশলকাোর িরনির উপর শেি তর কনর 

িাথশমকিানব শবনেশী ও লেশীয় মাশলকাোিীে এই দুই িানগ শবিি করা হয়। ল  সকল শবনেশী লকাম্পােীসমূহ 

বাাংলানেনশ চা বাগাে পশরচালো করনছ তারা হনে: ডােকাে ব্রাোস ত, শেগন্ত টি লকাম্পােী ও শেউ শসনলে টি এনেে। 

অন্যশেনক লেশীয় চা মাশলকাোিীে চা বাগােসমূহনক ৫টি িানগ শবিি করা হয়। এগুশল হনোঃ 

ক. বাাংলানেশ চা লবাড ত; 

খ. ন্যাশোল টি লকাম্পােী; 

গ. িারচলং লকাম্পােী; 

ঘ. িাইনিে শলাঃ লকাম্পােী; এবাং 

ঙ. ব্যশিমাশলকাোিীে িশতষ্ঠাে।  
 

বাাংলানেশ চা লবানড তর মাশলকাোশিে ৪টি িশতষ্ঠাে রনয়নছ। এগুশল হনোঃ 
 

ক. শবটিআরআই শেয়ন্ত্রিািীে বাগাে; 

খ. লেওড়াছড়া; 

গ. শসউ সমেবাগ; এবাং 

ঘ. পাথাশরয়া। 
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০৬. ব্যশিগত ব্যশতক্রমী উনযাগ: লেশীয় চানয়র শবেব্যাপী পশরশচশতর লনেয কাজী এন্ড কাজী TEA TULIA োমক অশত 

উন্নতমানের একটি অগ তাশেক চা বাজারজাতকরি করনছ। ইনতামনধ্য এ চা লেশীয় পশরশির বাইনর বশহশব তনে পশরশচশত ও 

অতযন্ত সুোম অজতে কনরনছ। উনেখ্য ল , মাশকতে যুিরানে এ চা জেশিয় পােীয় শহনসনব পশরশচশত লাি কনরনছ। 

বাাংলানেশনক শবনে তুনল িরার এ এক অেন্য উোহরি।  
 

৭. বাাংলানেশ চা লবানড তর েঠি ও কা িাবলী : বাাংলানেশ চা লবাড ত সরকার কতৃতক শেনয়াগকৃত একজে লচয়ারম্যাে ও 

শতেজে সাব তেশেক সেস্য শেনয় গঠিত। লেশীয় অথ তেীশতনত চানয়র গুরুত্ব, শশল্প ও কম তসাংস্থাে সৃশিনত অবোেসহ লেনশর 

সাশব তক আথ ত-সামাশজক অবস্থা উন্নয়নের লনেয িা যবাড ি িশতষ্ঠার পর লথনক  এ  প্রচতষ্ঠাি শেরলসিানব কাজ কনর  ানে। 

 ার পশরনিশেনত চা আবােী জশমর পশরমাি, উৎপােে এবাং অথ তনেশতক শেক হনত এর গুরুত্ব বততমাে প তানয় উন্নীত 

হনয়নছ । এখানে উনেখ্য ল , চা লবাড ত  শেলানম শবক্রয়কৃত চানয়র মূনল্যর ১%  িাপ্ত হয়,  া শেনয় িশতষ্ঠােটি তার 

 াবতীয় ব্যয় শেব তাহ কনর। 

 িা যবাষড ির কা িাবলী: 

ক.  চা শশনল্পর সাশব তক উন্নয়ে; 

খ.  চানয়র উৎপােে ও এর গুেগত মাে বৃশি; 

গ.  চানয়র আমোশে-রপ্তাশে, শবক্রয়, শেয়ন্ত্রি ও পশরচালো; 

ঘ.  িশশেনির ব্যবস্থা গ্রহি; 

ঙ.  তবজ্ঞাশেক, িযুশিগত এবাং অথ তনেশতক গনবষিা কা তক্রম গ্রহি ও িেশ তিী খামার স্থাপে;  

চ.  েতুে চা বাগাে িশতষ্ঠা করা; এবাং 

ছ. চা শশনল্পর উন্নয়নের স্বানথ ত  থা থ ব্যবস্থাশে গ্রহি এবাং সরকার কতৃতক সমনয় সমনয় শেনে তশশত অন্যান্য োশয়ত্ব 

পালে। 
 

০৮. চা শেলাম পদ্ধচত :  চা চাষ, শবপিে ও রপ্তাশে পিশত অন্যান্য পনণ্যর লচনয় শিন্নতর। চা বাগাে কতৃতপে চা ততরী 

কনর। বাগাে হনত সরাসশর লকাে চা শবক্রয় হয় ো। বাগাে কতৃতপে উৎপাশেত সমূেয় চা শবপিনের জন্য বততমানে 

চট্টগ্রানম অবশস্থত চা শেলাম লকনে লিরি কনর। উনেখ্য ল , চা বাগাে লথনক চা স্থাোন্তনরর সময় মূল্য সাংন াজে কর 

সাংশিি পিশতসমূহনক িচশলত শেয়ম লথনক ব্যশতক্রম করা হনয়নছ। মূল্য সাংন াজে কর ব্যতীত চা পশরবহনের জন্য 

শেি তাশরত পিশতনত শেলাম লকনে লেয়া হনয় থানক। লবসরকাশর িশতষ্ঠাে কতৃক স্থাশপত শেলাম লকনে চা মজুনের জন্য 

শেি তাশরত স্থানে এই সকল চা গুোমজাত করা হয়। িশত সপ্তানহ আসা চা শেলাম লকেসমূহ পরবতী শেলানম শবশক্রর জন্য 

উপস্থাপে কনর থানক। এনেনে শেলাম লকেসমূহ িশতটি লনের চা এর জন্য শিন্ন শিন্ন মাকত ও েমুো উপস্থাপে কনর। 

শেলানম শবশক্রর পর এই পণ্য স্থােীয় বাজানর শবশক্র হনব ো রপ্তাশে হনব তা শেি তারি করা হয়। পণ্যটি স্থােীয় বাজানর 

শবশক্র হনল লসনেনে মূল্য সাংন াজে কর আনরাপ পূব তক তা শবশক্র করা হয়। অন্যশেনক রপ্তাশে করা হনল তা রপ্তাশের জন্য 

শেি তাশরত পিশতনত রপ্তাশে করা হয়।  
 

বততমাে সময় প তন্ত চা শেলানমর জন্য চট্টগ্রানম পশরবহি করা হনয় থানক। তনব সাশব তক অবস্থা শবনবচো কনর শ্রীমঙ্গনল 

একটি চা শেলাম লকে স্থাপনের শবষনয় কা তক্রম হানত লেয়া হনয়নছ। শ্রীমঙ্গনলর এ চা শেলাম লকে স্থাপে করা হনল 

উৎপােেকারীগিনক চট্ট্রগানম চা পশরবহনির জন্য অশতশরি ব্যয় বহে করনত হনব ো এবাং শবশক্রত চা ঢাকাসহ লেনশর 

অন্যান্য স্থানে পশরবহনির জন্য ব্যয় কনম আসনব।  
 

০৯. চানয়র ব্রাশন্ডাং: আন্তজতাশতক বাজানর পণ্য শবপিনের লেনে ব্র্যান্ড অতযন্ত গুরুত্বপূি ত ভূশমকা পালে কনর থানক। 

শবেব্যাপী ব্রালন্ডড (Branded) চা অতযন্ত জেশিয় । এ শবষয়টি শবনবচোয় শেনয় শবেব্যাপী পশরশচত একটি ব্রান্ড ততরী করা 

সম্ভব হনল তা শবেবাজানর বাাংলানেশী চানয়র পশরশচশত বাড়ানত গুরুত্বপূি ত ভূশমকা পালে করনব। এ শবষয়টি শবনবচোয় 

শেনয় বাাংলানেনশ উৎপাশেত চা এর স্বাে, শলকার িভৃশত শবষয়সমূহনক গুরুত্ব শেনয় একটি ব্রান্ড ততরী করা লগনল তা 

বাাংলানেশী চা এর শবপিনের লেনে গুরুত্বপূি ত ভুশমকা রাখনব। উনেখ করা িনয়াজে ল , বততমানে অিযন্তরীি লিানগর জন্য 

শকছু শকছু ব্রান্ড ততরী করা হনয়নছ। লেশীয় একটি লকাম্পােী তানের উৎপাশেত অগ তাশেক চা এর জন্য একটি ব্রান্ড ততরী 

কনরনছ। তারা তানের উৎপাশেত পণ্য আন্তজতাশতক বাজানর শবশক্র কনর  নথি সুোম অজতে কনরনছ। বাাংলানেশ চা লবাড ত 

এর “শ্রীমঙ্গল টি, শসনলে টি, বািরবাে টি, পঞ্চগড় টি ” ইতযাশে োনম ব্রান্ড ততরীর পশরকল্পো রনয়নছ। ফনল উন্নতমানের 

বাাংলানেশীয়  চা শবেব্যাপী জেশিয়তা লাি করনব।   
 

১০. িিাব:  উপনর বশি তত অবস্থায় অদূর িশবষ্যনত ল  অবস্থা সৃশি হনত পানর তা শেনম্ন উনেখ করা হনলা- 

ক. আমোশে িশতস্থাপক পণ্য উৎপােনে চা শশনল্পর সেমতা হ্রানসর ফনল অিযন্তরীি চাশহো পূরনির জন্য বাাংলানেশ 

একটি েীে চা আমোশেকারক লেনশ পশরিত হনব;  
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খ. চা উৎপােেকারীগি লেনশর চা উৎপােে বৃশিনত শেরুৎসাশহত হনবে। এনত লবকারত্ব সৃশি হনব এবাং চা শশল্প 

েশতগ্রস্ত হনব;  

গ.  চা আমোশের জন্য শবপুল পশরমাি তবনেশশক মুদ্র্া ব্যয় হনব। ফনল লেনশর আমোশে রপ্তাশের িারসাম্য 

িশতকূনল  ানব;  

ঘ.  লেশীয় চা উৎপােেকারীগিনক বাজানর টিনক থাকার জন্য তীব্র িশতন াশগতার সম্মুখীে হনত হনব;  

ঙ.  শেম্নমানের কম োশম চা আমোশের ফনল লেশীয় চানয়র োম হ্রাস পানব। ফনল স্থােীয় শেলানম চা অশবশক্রত 

লথনক  ানব। চা উৎপােেকারীনের আয় এবাং লাি হ্রাস পানব। উৎপােেকারীগি শেয়শমত শ্রশমক মজুরী 

পশরনশানি ব্যথ ত হনবে। চা শশনল্প শ্রশমক অসনন্তাষ সৃশি হনব;  

চ.  লািজেক আয় ো থাকায় উৎপােেকারীগনির শবশেনয়াগ সামথ্যত সাংকুশচত হনব, চানয়র উৎপােে হ্রাস পানব 

এবাং লাি ো থাকায় উৎপােেকারীগি েীঘ ত লময়ানে চা ব্যবসায় টিনক থাকনত ব্যথ ত হনবে;  

চ.  অশত শেম্ন মানের কম োশম চা আমোশের ফনল লেনশর জেস্বাস্থয হুমশকর সম্মুখীে হনব;  

ছ.   চা শশনল্প মােব সম্পে উন্নয়ে ব্যাহত হনব;  

জ. চা আমোশের ফনল িিােত লবসরকাশর খানত পশরচাশলত বাাংলানেনশর চা শশনল্পর উনোিাগি শবশেনয়ানগ 

শেরুৎসাশহত হনবে; এবাং 

ঝ. বাাংলানেনশ চা একটি ঐশতহযবাশহ রপ্তাশে পণ্য। চা আমোশের ফনল লেশীয় উৎপােে হ্রাস পানব। এনত সরকানরর 

রপ্তাশে বহুমুখীকরি েীশত ব্যাহত হনব।    
 

বশি তত অবস্থায় চা উৎপােে বৃশির জন্য িনয়াজেীয় পেনেপ গ্রহি করা অপশরহা ত হনয় োঁশড়নয়নছ। এমতাবস্থায় চানয়র 

ক্রমবি তমাে অিযন্তরীি চাশহো শমটিনয় রপ্তাশে বৃশি শেশশ্চত করার লনেয বাাংলানেশ চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য লকৌশলগত 

কম তপশরকল্পো ‘শিশে- ২০২১’ বাস্তবায়ে করা অতযন্ত জরুশর।   
 

১১. চা শশল্প উন্নয়নের িনয়াজেীয়তা: 
 

ক.  চাশহো লমোনো: এো অেস্বীকা ত ল , চানয়র অিযন্তরীি চাশহো িশতশেেই বাড়নছ। জেসাংখ্যা বৃশির বততমাে 

হারনক (১.৬% িশত বছর) শবনবচোয় শেনল ২০২১ সাল োগাে লেনশর লমাে জেসাংখ্যা োড়ানব িায় ১৮০ শমশলয়ে। 

অিযন্তরীি চাশহো শমোনোর জন্য এসময় চা’এর িনয়াজে হনব ৭৬ শম: লকশজ এবাং বততমাে িারা অব্যহত থাকনল 

উি সমনয় চা উৎপােে হনব ৭০ শম: লকশজ। আমানের চা শশনল্পর উৎপােে বৃশির সুন াগ, সামথ ত ও সম্ভাবো রনয়নছ। 

বততমানে লহক্টর িশত জাতীয় গড় উৎপােে ১,৩২০ লকশজ এবাং চা চানষ জশমর গড় ব্যবহার মাে ৫০%।  সাম্প্রশত 

কানলর একটি সমীো হনত লেখা  ায় লেনশর উির অঞ্চনল এবাং শতেটি পাব ততয লজলায় ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবানের 

মাধ্যনম চা চাষািীে জশমর পশরমাি বৃশির  নথি সুন াগ রনয়নছ। চা চানষ ভূশমর ব্যবহার ৫৫% ও লহক্টর িশত গড় 

উৎপােে ১,৫০০ লকশজনত উন্নীতকরি (বততমানে লকাে লকাে িশতশষ্ঠত চা বাগানে ১,৫০০ লকশজ/নহ:, সনব তাচ্চ ৩,৫০০ 

লকশজ/নহ: উৎপােে হনে), অশতপুরাতে ও অথ তনেশতকিানব অলািজেক চা আবাে এলাকায় পুেরাবাে, েে 

ব্যবস্থাপোয় শেশবড় চাষাবাে এবাং েতুে জশমনত আবাে সম্প্রসারনির মাধ্যনম ২০২৫ সাল োগাে চানয়র উৎপােে 

১০০ শম: লকশজনত উন্নীত করা সম্ভব। লেনশর অিযন্তরীি চাশহো শমটিনয় রপ্তাশে বাজার সাংরেনির লনেয অশতশরি 

আরও ৩৪ শম: লকশজ চা উৎপােনের জনন্য এ মুহূনতত চা শশনল্প ১৯৮০-১৯৯২ সমনয় বাস্তবাশয়ত শবটিআরশপ’ এর 

ন্যায় একটি বড় আকানরর শবশেনয়াগ িনয়াজে। চা খানত শবযমাে সম্ভাবো ও সুন ানগর শববরি শেনম্ন িোে করা 

হনলাাঃ  
 

১. সম্প্রসারনির সুন াগ: স্বল্পতম সমনয়র মনধ্য লহক্টর িশত উৎপােে ১৫০০ লকশজর উপনর উন্নীত করার পশরকল্পো 

লেয়া হনে। শবযমাে চা চাষন াগ্য ৪৬৯৮ লহক্টর অোবাশে জশম অশবলনম্ব চা চানষর আওতায় আো সম্ভব। এসব 

জশমনত চা চাষ সম্প্রসারি করা হনল অশতশরি ১২ শম: লকশজ চা উৎপাশেত হনব। এলেয বাস্তবায়নের জন্য ২.৫% 

হানর বাধ্যতামূলক চা চাষ সম্প্রসারনি শবযমাে েীশত কনঠারিানব বাস্তবায়ে করা আবশ্যক।  

 

লেশবল- ১ ( চা সম্প্রসারনির ভূশমর পশরমাি) 

 

 

 

 

 

 

 

চা চাষন াগ্য জশম ৬৪,৩৪৮.৫৫ লহক্টর 

চা চানয়র আওতায় জশম     ৫৯,৫৫৪.৩৫ লহক্টর 

চা চাষন াগ্য জশম ৪,৭৯৪.২ লহক্টর 
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পাই শচে- ২ 

 

 

২. পুেরাবাে এর মাধ্যনম উৎপােেশীলতা বৃশিকরি: বততমানে িায় ৯,৪০০ লহক্টর জশমনত অশতবয়স্ক ও 

অথনেশতকিানব অলািজেক চা গাছ রনয়নছ  ার লহক্টর িশত বাৎসশরক গড় উৎপােে মাে ৪৮২ লকশজ। এসকল চা 

গাছ উৎপােে কনর মাটি পুেব তাসেক্রনম উন্নত জানতর লরাপে সামগ্রী ব্যবহারপূব তক পুেরাবাে করা হনল অশতশরি ১৯ 

শম: লকশজ চা উৎপােে করা সম্ভব হনব। 

 

৩. শেশবড় চাষাবানের মাধ্যনম উৎপােেশীলতা বৃশিকরি: শবগত বছর সমূনহর চানয়র উৎপােে শবনবচোয় শেনয় 

সািারি গাশেশতক গড় শহসানব লহক্টর িশত  উৎপােে শেরুপে করা হনয়নছ। এনেনে ল  বছরগুশলনত অস্বািাশবক 

লবশশ চা উৎপাশেত হনয়নছ লসগুশলনক শবনবচোয় লেয়া হয়শে। এ পিশতনত বততমাে জাতীয় গড় চা উৎপােে লহক্টর 

িশত ১৩২০ লকশজ শেরুপে করা হনয়নছ। শেশবড় চাষাবানের মাধ্যনম লহক্টর িশত গড় উৎপােে ১৫০০ লকশজনত 

উন্নীত করা সম্ভব হনল িশতশষ্ঠত চা বাগােগুশলর শবযমাে ৬৩৪১৭ লহক্টর চা চাষান াগ্য জশম লথনক অশতশরি ৯৫ 

শম: লকশজ চা উৎপােে করা সম্ভব হনব।  

 

৪.  ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবানের মাধ্যনম গ্রামীি োশরদ্র্য হ্রাসকরি: ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবাে বততমানে শবনের শবশিন্ন লেনশ 

জেশিয় ও লেকসই চা আবাে পিশত শহসানব িসাশরত হনে। কম শ্রশমক সমস্যা, সীশমত উৎপােে খরচ, 

উৎপােেশীলতা ও লবশশ লাি হওয়ায় বাাংলানেনশ এই পিশতনত চানয়র আবাে সম্প্রসাশরত হনে। বাাংলানেনশর 

উিরবঙ্গ, চট্টগ্রাম ও ময়মেশসাংহ এলাকায় এ পিশতনত চা এর আবাে জেশিয় হনে। এ শবষনয় শবস্তাশরত আনলাচো 

অনুনেে ১৫ এর (গ) লত আনলাচো করা হনয়নছ। 
 

খ. কম তসাংস্থাে: ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবানের মাধ্যনম চা চাষন াগ্য সকল জশম চা চানষর আওতায় আো হনল অশতশরি 

৩,০৫,০০০ জনের ( ার ৫০% োরী) কম তসাংস্থানের সুন াগ সৃশি হনব।  
 

গ. োরী অশিকার িশতষ্ঠা: বততমানে চা বাগােগুশলনত ১,৩৩,০০০ জে শ্রশমক কম তরত আনছ। এর মনধ্য ৫০% োরী। 

চা বাগাে োরীনের অথ তনেশতক উন্নয়নে সহন াশগতা করনছ।  া তানের অশিকার িশতষ্ঠায় ইশতবাচক ভূশমকা রাখনব।  
 

ঘ. তবনেশশক মুদ্র্া আয়: ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবানের মাধ্যনম ১,০১,৭২৪ লহক্টর জশম লথনক অশতশরি িায় ২০০ শম: 

লকশজ চা উৎপাশেত হনব  ার বাজার মূল্য োঁড়ানব িায় ৪০০০ লকাটি োকা। ক্ষুদ্র্ায়তে চা আবানের মাধ্যনম লেশ 

িায় ৪ হাজার লকাটি োকার সমপরশমাে তবনেশশক মূদ্র্া আয় করনত সমথ ত হনব।  
 

ঙ. লেশীয় অথ তেীশতনত অবোে: লেনশ উৎপােনের শরপরীনত চা আমোশে করনত লগনল শবপুল পশরমাি তবনেশশক 

মুদ্র্ার িনয়াজে হনব।  া লেনশর অথ তেীশতর উপর চাপ ততশর করনব। এনেনশ চা উৎপােে বাড়ানো লগনল তা লেনশর 

অথ তেীশতনত ইশতবাচক িিাব লফলনব। শবপুল পশরমাি মানুনষর কম তসাংস্থানের মাধ্যনম মানুনষর ক্রয়েমতা বৃশি 

পানব।  া লেনশর অথ তেীশতনক গশতশীল করনত সহায়তা করনব। 
 

১২.িশবষৎ সমীোর িনয়াজেীয়তা: চা শশনল্পর উন্নয়ে একটি দৃঢ় শিশির ওপর স্থাপে এবাং লেনশর অথ তেীশতনত 

উনেখন াগ্য অবোে  ও রপ্তাশে বাশিনজয ভূশমকা রাখার লনেয পথেকশায় শবশিন্ন কম তপশরকল্পো অন্তভু তি করা হনয়নছ। 

কম তপশরকল্পোসমূহ  থা থ বাস্তবায়ে ও এর পশরবীেনির মাধ্যনম একটি কাশিত িানপ এ শশল্পনক উন্নীত করা সম্ভব  
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হনব। তনব এ শশনল্পর সেমতা ও সম্ভাবোনক পশরপূি ত কানজ লাগাবার জন্য আরও শকছু কা তক্রম গ্রহি করা িনয়াজে। 

এর মনধ্য অন্যতম হনে চা শশল্প সাংশিি লবশ শকছু খানত সমীো পশরচালো। এ সমস্ত খানত সমীো পশরচালোর মাধ্যনম 

এ কম তপশরকল্পোসমূহ হনত আরও লবশশ ফলাফল পাওয়া সম্ভব হনব।  া এ শশল্পনক লেনশর আথ ত সামাশজক উন্নয়নে 

 থা থ অবোে রাখার সুন াগ ততরী কনর শেনব। ল  সকল লেনে সমীো পশরচালো করা িনয়াজে তার মনধ্য অন্যতম 

হনে: 
 

ক. ভূশম ব্যবহার ও চা চানষর উপন াগী ভূশম শেব তাচে:  ল  সকল জশম চা আবানের আওতায় রনয়নছ তা চা চানষর 

জন্য অথ তনেশতকিানব কতটুকু লািজেক লস শবষয়টি শবযমাে আবাে লথনক িশতশষ্ঠত। তনব লেনশর ক্রমবি তমাে 

ভূশমর চাশহো, শশল্পায়ে ও েগরায়ে, শষ্য আবাানের িরনির পশরবততে িভৃশত শবষয়সমূহনক শবনবচোয় শেনয় চা 

আবাে িশবষনত কতটুকু লািজেক হনব তা খশতনয় লেখা িনয়াজে। লকেো শবশিন্ন কারনি চা চানষ ব্যবহৃত জশম 

িশবষনত চা বাগাে মাশলকগনির শেকে োোশবিিানব ব্যবহার লািজেক শহনসনব িশতপন্ন হনল অথ তনেশতক ও 

আশথ তক কারনি তারা এর আবাে বন্ধ কনর অন্য লকাে িানব ভূশম ব্যবহানরর উনযাগ শেনত পানরে। এনত কনর শশল্পটি 

তার কাশিত ফলাফল িোে করনত োও পানর। এ সকল শবষয়সহ চা চানষর লেনে উন্নতর আবাে পিশত িবততে 

উচ্চ ফলেশীল জাত উদ্ভাবে ও ব্যবহার িভৃশত শবষয়সমূহনক শবনবচোয় শেনয় চা চানষ ভূশম ব্যবহানরর অথ তনেশতক 

শবষয়টি জশরপ করা িনয়াজে। লেনশর শবশিন্ন স্থানে শবনশষ কনর উিরবঙ্গ, শসনলে, ময়মেশসাংহ এবং ৩টি পাব ততয 

লজলায় এমে শকছু জশম রনয়নছ ল খানে অথ তনেশতক শেক লথনক লািজেকিানব চা আবাে করা সম্ভব মনম ত শবশিন্ন 

জশরনপ পাওয়া লগনছ। এ সকল জশমনত চা শিন্ন অন্য লকাে ফসল কতটুকু লািজেক এবাং এ সকল জশমনত লকাে 

িরনির আবাে সৃজে করা হনল তা আরও লবশশ লািজেক হনব তা শেি তারি করা িনয়াজে। তাছাড়া ল  সকল জশম 

চা আবানের জন্য উপন াগী শহনসনব শবনবশচত হনব লসখানে শবযমাে সরকানরর শেয়ন্ত্রিািীে জশমনত চা আবানের 

জন্য বাগাে কতৃতপনের শেকে লীজ িোনের সম্ভাবো পরীো করা হনল তা উৎপােে বৃশিনত আরও লবশশ কা তকর 

ভূশমকা রাখনত সমথ ত হনব। এ সকল শবষয়সমূহনক শবনবচোয় শেনয় একটি পূি তাঙ্গ সমীো কা তক্রমও হানত লেয়া 

িনয়াজে।  
 

খ. আমোশে ও উৎপােে এর মনধ্য অথ তনেশতকিানব লািজেক খাত শেি তারি: লেনশর আথ ত সামাশজক অবস্থা 

ক্রমান্বনয় উন্নত হনে। মাথাশপছু আয় বৃশির পাশাপাশশ োশরদ্র্তা হ্রাস পানে। ফনল লেনশর অিযন্তরীি চানয়র চাশহো 

দ্রুত বৃশি পানে। তনব লস হানর উৎপােে বৃশি ো পাওয়ায় বততমানে চা আমোশে করনত হনে। উৎপােে ও লিানগর 

বততমাে বৃশির িারা অব্যাহত থাকনল ২০১৬ সাল োগাে রপ্তাশের জন্য লকাে চা অবশশি থাকনব ো। লেনশর 

অিযন্তরীি চা এর চাশহো বৃশি লপনলও উৎপােে লস অনু ায়ী ো বাড়ায় অিযন্তরীি বাজানর এর োম বৃশি পানে। 

িশতন াগীতায় টিনক থাকনত শকছু শকছু শবপিেকারী সাংস্থা কম মূনল্যর চা আমোশে কনর (ব্রাশন্ডাং) এর মাধ্যনম 

বাজানর কম মূনল্য চা সরবরাহ করনছ। এনত কনর উৎপােেকারীগি েশতগ্রস্ত হনেে। চা উৎপােেকারীর সাংখ্যা 

ক্রমান্বনয় বৃশির ফনল এ অবস্থার সৃশি হনে। ফনল আমোশের লেনে উচ্চ হানর শুল্ক আনরানপর পাশাপাশশ মােসম্মত 

চা আমোশের জন্য বাধ্যবািকতা আনরাপ করনত ইনতামনধ্য আমোশেকৃত চানয়র মােেন্ড ততরী করা হনয়নছ। চা 

উৎপােেকারীর সাংখ্যা ক্রমান্বনয় বৃশি লপনত থাকনল এবাং শবে বাজানর উন্নতমানের চা কম মূনল্য পাওয়া লগনল 

লসনেনে আমোশে ো উৎপােে  লকাে খাত হনত লেনশর চা এর চাশহো পূরি করা লািজেক হনব লস শবষনয় একটি 

সমীো পশরচালো করা িনয়াজে। এখানে উনেখ করা িনয়াজে ল  শবে বাশিজয সাংস্থা িস্তাশবত বাশিজয েীশতমালা 

অনুসরি করনত িশবষা  নত  স্থােীয় শশল্পনক শিন্নিানব িশতস্থাপে করা সম্ভব হনব ো। আনরা উনেখ করা িনয়াজে 

ল  লেনশ বততমানে খুবই উন্নত িরনির অশিক মূনল্যর চা উৎপাশেত হনে। চাশহোর কারনি উচ্চ মূনল্যর এ সকল চা 

শবনেনশ রপ্তাশেও হনে। শবযমাে চা বাগাে ও সম্প্রসাশরত এলাকা সমূনহ উন্নত জানতর িাল মানের চা আবাে করা 

 ায় শক ো এবাং করা হনল অথ তনেশতকিানব এ চাষাবাে কতটুকু লািজেক হনব লস শবষয়গুশলও প তানলাচো করা 

িনয়াজে।  

 

গ. চা চানষ লসনচর িনয়াজেীয়তা ও পিশত শেি তারি: বাাংলানেনশর উিরবঙ্গ, শসনলে, চট্টগ্রাম ও  পাবততয চট্টগ্রানম 

লজলাসমূনহ চানয়র আবাে হনয় থানক। পাশের স্তর লেনম  াওয়াসহ অন্যান্য শবশিন্ন কারনি সমনয় সমনয় শবশিন্ন 

স্থানে  খরা সৃশি হয়। ফনল চানয়র উৎপােে হ্রাস লপনয় থানক। লকাে লকাে বৎসর ব্যাপক খরার িিানব গানছর 

ব্যাপক েশতও হনয় থানক। মাটির গুিাগুে, পাশের স্তর, চা গানছর িরি িভৃশত শবষয়সমূহ শবনবচোয় শেনয় বস্তুশেষ্ঠ 

গনবষিা ও জশরনপর মাধ্যনম এলাকা শিশিক লসনচর পিশত ও পশরমাি শেরুপনের মাধ্যনম  থা থ লসচ সুশবিা 

িোে সম্ভব হনল চা উৎপােে বাড়াে সম্ভব হনব। এ লনেয একটি ব্যাপক জশরপ পশরচালোর মাধ্যনম চা এলাকা 

সমূনহর লসনচর পিশত ও পশরমাি শেরুপনের জন্য কা তক্রম গ্রহি করনত হনব।  
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বশি তত সমীোগুশল এ সকল লেনে িশতবন্ধকতা  শবনবচো কনর চা লবানড তর আওতায় সম্পন্ন করা হনল তা সবনচনয় 

লবশশ কা তকর হনব। চা লবানড তর শকছু শকছু লেনে সেমতা (expertise) থাকায় তানের তত্ত্বাবিানে শবনশষজ্ঞ 

শেনয়ানগর মাধ্যনম সমীোসমূহ পশরচালো করা ল নত পানর।  
 

১৩. চা খাত উন্নয়নের জন্য লকৌশলগত দূরদৃশি (Vision): সরকানরর লকৌশলগত দূরদৃশি হনে ২০২১ সানলর মনধ্য 

বাাংলানেশনক একটি মধ্য আনয়র লেনশ পশরিত করা। সরকানরর এ দূরদৃশির আনলানক ক্রমবি তমাে অিযন্তরীি চাশহো 

পূরি এবাং রপ্তাশে বাজার সাংরেি ও বৃশির লনেয ২০২৫ সাল োগাে ১০০ শম: লকশজ চা উৎপােনের পশরকল্পোটি িিয়ে 

করা হনয়নছ। এ পশরনিশেনত উন্নয়ে কা তক্রনমর জন্য শেনম্নাি লেেসমূহ শেি তারি করা হনয়নছ এবাং লস অনু ায়ী পৃথক 

িকনল্পর িস্তাব করা হনয়নছ: 
 

ক. আমোশে শবকল্প পণ্য উৎপােে: বাাংলানেনশ চা একটি আমোশে শবকল্প পণ্য। সুতরাাং অশত দ্রুত বি তমাে 

অিযন্তরীি চাশহো শমোনোর লনেয চা এর উৎপােে বৃশির জন্য এ খাতনক শবশেন াগ সুশবিা িোনের মাধ্যনম 

সব তাশিক গুরুত্ব লেয়া আবশ্যক। 

খ. রপ্তাশে বৃশিকরি: অতীনত আমানের চা একটি রপ্তাশেমুখী শশল্প শছল। সম্প্রশত অিযন্তরীি চাশহো বৃশির ফনল উদ্বৃি 

ো থাকায় চানয়র রপ্তাশে ব্যাপকিানব হ্রাস লপনয়নছ। এ লিশেনত রপ্তাশে বাজার সাংরেি ও সম্প্রসারনির জন্য 

চা’এর উৎপােে বৃশি করা একান্ত অপশরহা ত। 

গ. কম তসাংস্থানের সুন াগ সৃশি: লকৌশলগত পশরকল্পোয় িস্তাশবত কম তসূচী বাস্তবাশয়ত হনল চা আবাে, কারখাো ও চা 

শশনল্প অশতশরি কম তসাংস্থানের সুন াগ সৃশি হনব।  

ঘ. োশরদ্র্য শবনমাচে: িস্তাশবত িকনল্প ল  কম তসাংস্থানের সুন াগ সৃশি হনব তা লেনশ গ্রামীি োশরদ্র্য শবনমাচনে 

গুরুত্বপূি ত অবোে রাখনব। 

ঙ. োরীর েমতায়ে ও সমঅশিকার িশতষ্ঠা: অশিক কম তসাংস্থাে সৃশির মাধ্যনম োরীর েমতায়ে সম্ভব হনব। শ্রম 

আোলত িশতষ্ঠার মাধ্যনম তানের আইেগত অশিকারও সাংরশেত হনব। 

চ. স্বাস্থয লসবা: এই িকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যনম চা শ্রশমকনের জন্য সাংক্রামক ব্যশি িশতনরাি, শশশু ও মাতৃ মৃতুয  

হ্রাস, িাথশমক স্বাস্থযনসবা িোে, গৃহায়ে, সুনপয় পাশে সরবরাহ, পয়:শেস্কাশে সুশবিাশে সৃশি ইতযাশের ব্যবস্থা গ্রহি 

করা হনব। 

ছ. চা কারখাো আধুশেকীকরি: ক্ষুদ্র্ায়তে চা উপখানতর জন্য েতুে ‘বেলীফ’ চা কারখাো স্থাপে করা হনব। 

উন্নতমানের চা ততশরর জন্য িশতশষ্ঠত চা বাগােগুনলানত শবযমাে চা কারখাোগুনলা সুষমকরি ও আধুশেকীকরি 

করা হনব। 

জ. অবকাঠানমা উন্নয়ে: এ িকনল্প সাংন াগ সড়ক, লসতু ও কালিাে ত শেম তাি ইতযাশে কা তক্রনমর মাধ্যনম চা শশনল্প 

অবকাঠানমাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হনয়নছ। এনত চা বাগােগুনলানত উৎপােে উপকরি লপৌৌঁছানো এবাং উৎপাশেত 

দ্র্ব্য স্থাোন্তর সহজ হনব এবাং চা বাগােগুনলানত বসবাসকারী ও পােবতী গ্রামবাসীনের মনধ্য ল াগান াগ স্থাশপত 

হনব। 

ঝ. পশরনবলশর উন্নয়ে: চা একটি পশরনবশ বান্ধব শশল্প। িস্তাশবত িকল্পগুনলার বাস্তবায়ে লেনশর িাকৃশতক পশরনবশ 

উন্নয়ে করনব।  
 

১৪. বাাংলানেশ চা শশল্প উন্নয়নের জন্য লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পো শিশে ২০২১ এর পশরকল্পো : লকৌশলগত উন্নয়ে 

পশরকল্পোর মূল িশতপায শবষয় হনে বাাংলানেনশর চা উৎপােেনক ১০০ শমশলয়ে লকশজনত উন্নীত করনত  থা থ 

ব্যবস্থা গ্রহি করা। এই লনেয লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পোয় শবশিন্ন িকনল্পর সমন্বয় সািে করা হনয়নছ। এগুযলা হনে- 

১০,০০০ লহক্টর পুরানো এবাং অথ তনেশতকিানব গুরুত্বহীে চা এলাকার গাছ উৎপােে কনর অশিক উৎপােেশীল চা গাছ 

লাগানোর মাধ্যনম েতুে চা এলাকা সৃজে করা হনব। এছাড়া চা বাগানে থাকা চা লরাপি ল াগ্য ৬,৪৪০ লহক্টর জশম চা 

চানষর আওতায় আো হনব। গনবষিা এবাং উন্নয়ে কা তক্রম বৃশির জন্য বাাংলানেশ চা গনবষিা ইেশেটিউে এবাং িকল্প 

উন্নয়ে ইউশেেনক শশিশালী করা হনব। চা বাগানের লসচ সুশবিা বৃশি সহ রাস্তা, কালিাে, জলািার শেম তাি করার মাধ্যনম 

অবকাঠানমাগত উন্নয়ে করা হনব। শ্রশমকনের শচশকৎসা লসবা এবাং অন্যান্য সুন াগ সুশবিা বৃশির িনয়াজেীয় ব্যবস্থা লেয়া 

হনব। তাছাড়া বাগাে ব্যবস্থাপো ও মােব সম্পে উন্নয়নের িনয়াজেীয় ব্যবস্থা লেয়া হনব। ক্ষুদ্র্ায়াতে চা আবানের মাধ্যনম 

গ্রামীে েশরদ্র্তা শবনমাচে করা হনব। 
 

১৫. ২০০৯ সানল িিীত বাাংলানেশ চা শশল্প উন্নয়নের জন্য লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পো শিশে ২০২১ : 
 

 বাাংলানেনশর চা শশল্প উন্নয়নের জন্য িিীত লকৌশলগত কম তপশরকল্পো ‘শিশে ২০২১’ এর লেয হনে“ অিযন্তরীি    

চাশহোপূরি কনর রপ্তাশে বাজার সম্প্রসারনির জন্য অশিক পশরমাি উন্নতমানের চা উৎপােে।’’ 
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ক. লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পো ‘শিশে- ২০২১’ এর লেয : 
 

১. িশতশষ্ঠত চা বাগােগুনলা ও ক্ষুদ্র্ায়তে চা আবানের মাধ্যনম ২০২৫ সাল োগাে ১০০ শম: লকশজ চা উৎপােনের 

লনেয অশতশরি ৩৪ শম: লকশজ চা উৎপােে; 

২.  েতুে ১০ হাজার লহক্টর জশম চা আবানের আওতায় আো এবাং পূনব তর ১০ হাজার লহক্টনর শবযমাে অশতবয়স্ক ও 

অথ তনেশতকিানব অলািজেক চা গাছ উনিালেপূব তক পুোঃনরাপে করা;  

৩.  লহক্টর িশত জাতীয় গড় উৎপােে ১২৩০ লকশজ লথনক ১৫২০ লকশজনত উন্নীত করা; 

৪.  চা চানষ জশমর গড় ব্যবহার ৫০% হনত ৫৫% এ উন্নীত করা ; 

৫. অশতশরি উৎপাশেত চা িশক্রয়াকরনির জন্য কারখাো সুশবিা উন্নয়নের লনেয ১৮৩৮ টি চা িশক্রয়াকরি 

 ন্ত্রপাশত সাংগ্রহ করা।  

৬. চা শ্রশমকনের জীবে াোর মাে উন্নয়নের লনেয ১৫ হাজার  ইউশেে শ্রশমক বাসস্থাে, ১৫ হাজার লশৌচাগার, ৪০টি 

গিীর েলকূপ, ৪৫০০ টি হস্তচাশলত েলকূপ এবাং ৩০০ টি পাতকুয়া ততশর করা;   

৭.  চা বাগানের োরী শ্রশমকনের েমতায়নের জন্য ১০০টি মাোরস্ লাব িশতষ্ঠা এবাং আইেগত অশিকার 

সাংরেনির জন্য ২টি শ্রম আোলত িশতষ্ঠা করা;  

৮. চা এলাকায় লসচ সুশবিা বৃশির লনেয পাশের উৎস সৃশির জন্য ৭৫টি বাঁি/জলািার শেম তাি করা এবাং িনয়াজেীয় 

পশরমাি লসচ  ন্ত্রপাশত সাংগ্রহ করা; 

৯.  চা বাগাে এলাকায় ৪৭ শকনলাশমোর রাস্তা, ৫০টি কালিাে ত ও ৪টি লসতু শেম তাি করা; 

১০. িায় ৪৮৪.২০ লে শ্রম শেবস পশরমাি অস্থায়ী কম তসাংস্থাে সৃশি করা; এবং 

১১.  অন্তত ৫০ বছর সমনয়র জন্য অশতশরি ৩০ হাজার স্থায়ী কম তসাংস্থানের সুন াগ সৃশি করা। 
 

খ. বাাংলানেশ চা শশল্প উন্নয়নের জন্য লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পো শিশে ২০২১ এর ল ৌশিকতা: লকৌশলগত উন্নয়ে 

পশরকল্পোর ল ৌশিকতা শেম্নরূপ: 
 

১. চানয়র অিযন্তরীি ব্যবহার িশত বছর ৩.২৩% হানর দ্রুত বৃশি পানে অথচ অিযন্তরীি উৎপােে বৃশির হার মাে 

২.০০%; 

২. রপ্তাশে আয় িশত বছর ২.৯৮% হানর হ্রাস পানে;  

৩. ২০১৬ সানলর পর বাাংলানেশ একটি েীে চা আমোশেকারক লেনশ পশরিত হনব এবাং চা আমোশের জন্য িচুর 

তবনেশশক মুদ্র্ার িনয়াজে হনব; 

ঘ)  তবশেক উষ্ণতা বৃশিজশেত অশতবৃশি, অোবৃশি, শবলশম্বত বৃশি ইতযাশের িিাব লমাকানবলা করনত হনব; 

ঙ) শবযমাে অশতবয়স্ক ও অথ তনেশতকিানব অলািজেক চা এলাকায় পুেরাবাে এবাং অোবাশে জশমনত চা আবাে 

সম্প্রসারি করনত হনব; 

চ) চা বাগানে কম তরত োরী শ্রশমকনের জীবে াোর মাে উন্নয়নের মাধ্যনম শলঙ্গ তবষম্য হ্রাস, োরীর েমতায়ে এবাং 

সমাোশিকার িশতষ্ঠা করনত হনব; 

ছ) শ্রম আোলত িশতষ্ঠার মাধ্যনম চা শ্রশমকনের আইেগত অশিকার সাংরেি করা িনয়াজে।  

জ) িশতশষ্ঠত চা বাগাে ও ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবানের মাধ্যনম ২০২৫ সাল োগাে বাৎসশরক ১০০ শম: লকশজ চা 

উৎপােনের লেযমাো অজতে করা। ফনল অশতশরি বাৎসশরক ৩৪ শম: লকশজ চা উৎপাশেত হনব  ার বাজার মূল্য 

িায় ৬০০.০০ লকাটি োকা;  

ঝ) ৩০ হাজার ললানকর কম তস্থানের সুন াগ সৃশি করা; 

ঞ)  আমোশে শেরুৎসাশহত করা এবাং উৎপােেশীলতা ও লাি বৃশিনত লেশীয় চা শশল্পনক সহায়তা করা।  
 

১৬. বাাংলানেশ চা শশল্প উন্নয়নের জন্য লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পো শিশে ২০২১ এর সেমতা, দূব তলতা, সুন াগ ও 

ঝৌঁশক (SWOT) শবনিষি: চা খানতর িিাে সমস্যা হনে শবশেনয়ানগর অিানবর কারনি সৃি উৎপােনের শেম্ন িবৃশি। চা খাত 

বততমানে শবশেনয়ানগর জন্য তীব্র তহশবল সাংকনের সম্মুখীে। ব্যাাংক ঋনির শবযমাে উচ্চ সুে হানরর কারনি শবশেনয়ানগর 

জন্য ঋনির মাধ্যনম তহশবল সাংগ্রহ করা উৎপােেকারীনের পনে কঠিে হনয় োঁশড়নয়নছ। িশতশষ্ঠত বাগােগুনলানত চা 

চাষন াগ্য আনরা ৪৬৯৮ লহক্টর অোবাশে জশম রনয়নছ। শবযমাে চা চাষািীে জশমর মনধ্য িায় ১৬% এলাকায় অশতবয়স্ক 

ও অথ তনেশতকিানব অলািজেক চা গাছ রনয়নছ  ার লহক্টর িশত বাশষ তক গড় উৎপােে মাে ৪৮২ লকশজ। এই অশতবয়স্ক 

চা এলাকার কারনিই লহক্টর িশত জাতীয় গড় উৎপােে বৃশি করা দুষ্কর হনয় পনড়নছ। তাছাড়া, বাগানের জশমর মাশলকাো 

শবনরাি, কারখাোগুনলানত গ্যাস সরবরানহর অিাব ও শেরশবশেন্ন শবদুযৎ সরবরানহর ঘােশত এবাং শবযমাে চা এলাকায় 

উচ্চহানর গানছর শূন্যতা এ শশনল্পর উন্নয়নের পনথ িশতবন্ধক হনয় োঁশড়নয়নছ। 
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সেমতা, দূব তলতা, সুন াগ ও ঝৌঁশক (SWOT) 

 
  

সেমতা দূব তলতা সুন াগ হুমশক 

ক.চা লবানড তর এ িরনের িকল্প 

বাস্তবায়নের শবযমাে অশিজ্ঞতা 

খ. শবটিআরআই এবাং শপশডইউ এর 

অশিজ্ঞ জেবল 

গ. চা লবাড ত এবাং  উৎপােেকারী-

লের মনধ্য লসৌহাযতপূি ত ও 

কা তকর সম্পকত 

ঘ. আশথ তক ব্যবস্থাপোয় কৃশষ 

ব্যাাংক ও রাকাব এর েেতা 

ঙ. উচ্চ সম্ভাবোময় (অিযন্তরীি ও 

আন্তজতাশতক) বাজার 

ক. তহশবনলর সীমাবিতা 

খ. শ্রশমক স্বল্পতা 

গ. িীর গশতনত পুেরাবাে 

ঘ. পুেরাবানে 

উৎপােেকারীনের 

অেীহা 

ঙ. মাশলকাো শবনরাি 

চ. ভূশমর ইজারা 

সম্পােে ো হওয়া 

 

ক. জশমর সনব তাচ্চ ব্যবহার 

খ. ক্ষুদ্র্ায়াতে চা চাষাবাে 

সম্প্রসারি 

গ. তবনেশশক মুদ্র্া অজতে 

ঘ. কম তসাংস্থাে সৃশি 

ঙ. ক্রমবি তমাে অিযন্তরীি 

চাশহো 

চ. গ্রামীে োশরদ্র্য  

হ্রাসকরি 

ছ. োরীর েমতায়ে ও 

সমাোশিকার িশতষ্ঠা 

জ. চানয়র বশি তত উৎপােে 

ও গুেগতমাে  

ক. তবশেক উষ্ণতা 

বৃশি জশেত 

পশরনবশ শবপ তয়  

খ. চা আমোশের 

িবিতা 

গ. ক্রমাগতিানব 

রপ্তাশে হ্রাস 

ঘ. উৎপােনের শেম্ন 

িবৃশি 

ঙ. উচ্চ উৎপােে ব্যয় 

চ. শকশলাংনেডসমূহ 

 

 ১৭. বাাংলানেশ চা শশনল্পর সমস্যা ও সমািাে: চা খানত শবশেনয়াগ বৃশির জন্য সত্ত্বর সরকাশর হস্তনেপ অপশরহা ত। চা 

বাগাে ও কারখাো উন্নয়নে েীঘ ত লময়ােী শবশেনয়ানগর জন্য শেম্ন সুে হার ও সহজ শনতত প তাপ্ত তহশবল িনয়াজে। চা খানত 

শবশেনয়াগ বৃশির জন্য ‘ব্যাাংক লরে’ এ পুে:অথ তায়ে েশলল ও সুে িতুতশক িোনের ব্যবস্থা গ্রহি করা অবশ্যক। চা লসক্টনর 

শবশেনয়ানগর ৫-৭ বছর পর উৎপােে পাওয়া  ায়। এ কারনি ঋি িোনের িথম বছর লথনক সুে আনরাপ করা উশচৎ েয়। 

এ লেনে কৃশষ ব্যাাংক গুরুত্বপূি ত ভূশমকা রাখনত পানর। চা শশল্পনক রো করার জন্য লেনশ চা আমোশে  থাসম্ভব 

শেরুৎসাশহত করা িনয়াজে। 
 

১৮. চা আবাে সম্প্রসারনি  ঝ ৌঁশকসমূহ: 
 

ক.. শস্য আবাে িরনির পশরবততি: উচ্চ উৎপােে খরচ এবাং অন্যান্য িশতকূল অবস্থার কারনি চা বাগাে মাশলকগি 

চা’এর পশরবনতত অন্যান্য লািজেক ফসল উৎপােনে আগ্রহী হনয় পড়নছে। চা খানত শবশেনয়াগকারীগি চা আবানের 

পশরবনতত সীশমত আকানর অন্যান্য ফসল উৎপােে শুরু করনছ। চা গাছ লরাপনের ৫-৭ বছর পর পূি ত উৎপােে শুরু হয় 

ফনল অন্য ফসল উৎপােে লািজেক হওয়ায় শবশেন াগকারীগে তানের ফসল আবানের িরি পশরবততে করনল চা 

আবানের ইশত ঘেনব।  

চা আবানের জন্য একটি েীশতমালার আওতায় সরকার খাস জশম বাগাে মাশলকনের শেকে ইজারা িোে কনর 

থানক। চা বাগানের অনূকুনল ইজারা িেি সকল জশম চা চানষর উপন াগী হয় ো। পশরসাংখাে লথনক লেখা  ায় 

বততমানে চা আবানের জন্য বরািকৃত জশমর ৫১% এ অথ তনেশতক শেক লথনক লািজেকিানব চা আবাে সম্ভব, বাকী 

৪৯% এলাকায় লািজেকিানব চা আবােন াগ্য েয়। সমীোয় লেখা  ায় িশতটি চা বাগানের িায় ৩০% জশমনত  

অবস্থাে, িাকৃশতক তবশশি িভৃশত পশরনবশগত কারনি অথ তনেশতক শেক লথনক লািজেকিানব চা আবাে করা  ায়। 

বাকী ৭০% জশমনত চা এর পশরবনতত অন্যান্য ফসল উৎপােে সম্ভব। তাছাড়া চা আবানের জন্য বাগাে কতৃতপেনক 

সহজ শনতত ও কম মূনল্য সরকার খাস জশম বরাদ্দ িোে কনরনছ। লসজন্য সরকানরর পে লথনক চানয়র জন্য ইজারা 

িেি জশমনত চা শিন্ন অন্য লকাে ফসল উৎপােে ো করার শবশি শেনষি আনরাপ করা ল নত পানর। 
 

খ.  আবহাওয়া পশরবততে: তবশেক উষ্ণতার জন্য বততমানে আবহাওয়ার পশরবততে লেয করা  ানে। বাাংলানেনশ এর 

িিাব অনেক লবশী শবরূপ হনব। ঋতু শিশিক তাপমাোর শিন্নতানতও পশরবততে লেখা  ানব। এর শকছু িিাব 

ইশতমনধ্য লেখা  ানে। উপন াগী আবহাওয়া, অনুকুল মৃশিকা এবাং ভূিকৃশতর কারনি বাাংলানেনশর শেশে তি শকছু 

এলাকায় চা আবাে হয়। তবশেক উষ্ণতার কারনি আবহাওয়ার ল  পশরবততি লেখা  ানে তানত বাাংলানেনশর চা’এর 

উৎপােে হ্রাস ও গুিগতমানের পশরবততে লেিীয়। তবশেক উষ্ণতা আরও বৃশি লপনল বাাংলানেনশ চা চাষ 

মারত্মকিানব েশতগ্রস্ত হনব। 
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গ. অশতশরি চা আমোশে: উৎপােে খরচ কম ও গুেগত মানের জন্য এক সময় অ াশন্ত্রক কৃশষ পিশতনত িস্ত্িত 

বাাংলানেনশর চা’ এর কের সমগ্র শবনে শছল। ফনল িশত বছর চা রপ্তাশের মাধ্যনম বাাংলানেশ িচুর তবনেশশক মূদ্র্া 

আয় করত। কানলর আবনতত লেনশর আথ ত-সামাশজক অবস্থার উন্নয়ে এবাং চা খানতর শেম্ন উৎপােেশীলতা, উৎপােে 

উপকরনির মূল্য বৃশি, শ্রশমক মজুশর বৃশি িভৃশত করনি বাাংলানেনশর চা’ এর উৎপােে মূল্য বাড়নত থানক। এর 

পাশাপাশশ অন্যান্য চা উৎপােেকারী লেশসমূহ চা চানষ  াশন্ত্রক ও উন্নততর কৃশষ পিশত িন ানগর মাধ্যনম উৎপােে 

বৃশির ফনল উৎপােে মূল্য কম রাখনত সমথ ত হনয়নছ। এছাড়া আবাে উপন াগী জশম থাকা স্বনত্ত্বও চা চাষ করত ো, 

লািজেক হওয়ায় লস সকল লেশ চা উৎপােে শুরু কনর। গুেগতমানে আমানের চানয়র সমকে ো হনলও কম 

মূনল্যর জন্য ঐ সকল লেনশর চা রপ্তাশে সম্প্রসাশরত হনত থানক। লেনশর আথ ত-সামাশজক অবস্থার উন্নশতর ফনল চা 

এর চাশহো িশত বছরই বাড়নত থানক। অন্যশেনক উচ্চ উৎপােে খরচ সহ অন্যান্য শবশিন্ন কারনি লেনশ চা এর 

উৎপােে বৃশি চাশহোর লথনক কম হওয়ায় এবাং কম আমোশে মূনল্যর জন্য ক্রনম ক্রনম বাাংলানেনশ চ আমোশে শুরু 

হয়। বততমাে বছনর লেনশ লমাে চা আমোশে হনয়নছ ১০ শমশলয়ে লকশজ। লেনশ চা’ এর শেম্ন উৎপােেশীলতার 

শবযমাে কারিসমূহ দূরীভূত করার মাধ্যনম দ্রুততম সমনয় উৎপােে বৃশি করা সম্ভব ো হনল অশচনরই বাংলানেশ 

আমোশেকৃত চা’ এর উপর শেি তরশীল হনয় পড়নব। এনত কনর উৎপােেকারীগে ললাকসানের ফনল একশেনক ল মে 

চা আবাে লছনড় লেনবে অন্যশেনক কম তসাংস্থানের অিানব চা চানষ শেনয়াশজত শ্রশমকগি বাংশ পরম্পরায় লপশা লছনড় 

শিন্ন লকাে লপশায় শেনয়াশজত হনত বাধ্য হনবে। এ িরনির অবস্থা একবার সৃশি হনল সমগ্র চা অবাি ধ্বাংস হনয় ল নত 

পানর লকেো শবশেনয়াগকারী ও শ্রশমকনের পরবতীনত এ খানত আকৃি োও করা ল নত পানর।  
 

ঘ. শ্রশমক স্বল্পতা: বাাংলানেনশর চা শ্রশমকনের িিাে তবশশিয হনে এনেরনক শব্রটিশ সমনয় িারনতর শবশিন্ন রাজয 

(িিােত শবহার) হনত আো হনয়শছল। এনেনশ তানের লকাে পাশরবার ো থাকায় এবাং একটি আবি স্থানে বাইনরর 

সানথ লকাে িকার ল াগান াগ স্থাপনের সুন াগ ো লেয়ায় এরা একিরনির ক্রীতোনসর ন্যায় জীবে াপে করনত বাধ্য 

হয়। ফনল স্থােীয় লকাে মানুনষর সানথ এমেশক চা বাগানের বাইনরর কনরা সানথ লকাে ল াগান াগ গনড় উনঠশে। 

শশোর লকাে সুন াগও তানের লেয়া হয়শে। একিরনির মােনবতর জীবে াপে এবাং শশোর অিানব চা বাগানে 

কাজ করা শিন্ন অন্য লকাে লপশায় শেনয়াশজত হবার সুন াগও তারা পায়শে। বাংশ পরেরায় চা শ্রশমকগে একই 

লপশায় শেনয়শজত থাকনত বাধ্য হনয়নছ। এ অবস্থা পাশকস্থােী শাসেকাল সময় প তন্ত অব্যাহত থানক। বাাংলানেশ 

স্বািীে হবার পর চা শ্রশমকনের শশোর জন্য শবশিন্ন কা তক্রম হানত লেয়া হয়। স্বাস্থয লসবার িসার এবাং ল াগান াগ 

ব্যবস্থার উন্নয়নের ফনল স্থােীয় পশরনবনশর বাইনরর পশরনবনশর সানথ এনের ল াগান াগ বৃশি পায়। ফনল চা শ্রশমকরা 

শকছু শকছু লেনে তানের সোতশে লপশা লথনক লবর হনয় শিন্ন লকাে লপশায় স্থাোন্তর হনে। ফনল চা খানত শ্রশমনকর 

স্বল্পতা ক্রনম ক্রনম িসাশরত হনে। অন্যশেনক শবশিন্ন িকার আন্ততজাশতক সেে ও লেনশর সাশব তক অথ তনেশতক অবস্থার 

উন্নশত হওয়ায় অন্যান্য খানত শ্রম মজুশর বৃশি পানে। একইিানব চা শ্রশমকনের মজুশরও বাড়ানত হনে। মজুশর বৃশির 

ফনল চা’ এর উৎপােে খরচ বাড়নছ  া এর িশতন াশগতা েমতানক সাংকুশচত করনছ।  
 

১৯. চা শশনল্পর উন্নয়ে কম তপশরকল্পো: 

ক. স্বল্প লময়ােী (৫ বছনরর জন্য) 

১. চা বাগাে সমূনহ চা আবাে সম্প্রসারি অব্যাহত লরনখ ৫ বছনরর মনধ্য িশবষ্যনত চা লরাপি ল াগ্য ৪৬৯৮ লহক্টর 

জশম চা চানষর আওতায় আো;  
২. চা বাগাে সমূনহ ৯৪০০ লহক্টর অলািজেক চা গাছ উৎপােে কনর উন্নত চা চারা লরাপনের মাধ্যনম েতুে আবােী 

এলাকা সৃজে করা;  
৩. ইেশফশলাং এর মাধ্যনম চা বাগানের  শূণ্যস্থাে পূরি করা; 
৪. শ্রশমকনের শচশকৎসা, স্বাস্থযনসবা এবাং শশো শেশশ্চত করা; 
৫. বাগানের লসচ ব্যবস্থার উন্নশত ঘোনো;  
৬. অবকাঠানমার উন্নয়ে ঘোনো;  
৭. শবটিআরআই এবাং শপশডইউনক শশিশালী করা; এবাং  
৮. ক্ষুদ্র্ায়াতে চা চাষাবানের মাধ্যনম েে তাে বাাংলানেনশ ৬০০ লহক্টর এবাং চট্টগ্রাম পাব ততয লজলায় ৩০০ লহক্টর জশম 

েতুে চা আবানের আওতায় আো। 
খ. মধ্য লময়ােী (১০ বছনরর জন্য) 

১. অলািজেক চা এলাকায় পুেরাবাে কম তসূশচ অব্যাহত রাখা। 

২. ইেশফশলাং এর মাধ্যনম চা বাগানের চানয়র শূণ্যস্থাে পূরি অব্যাহত রাখা।  

৩. শ্রশমকনের শচশকৎসা, স্বাস্থযনসবা এবাং শশো শেশশ্চত করি অব্যাহত রাখা। 

৪. বাগানের লসচ ব্যবস্থার উন্নশত  অব্যাহত রাখা। 

৫. অবকাঠানমাগত উন্নয়ে অব্যাহত রাখা।  
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গ. েীঘ ত লময়ােী (১০ বছনরর অশিক লময়ােী) 

১. অলািজেক চা এলাকায় পূেরাবাে কম তসূশচ অব্যাহত রাখা। 

২. ইেশফশলাং এর মাধ্যনম চা বাগানের চানয়র শূণ্যস্থাে পূরি অব্যাহত রাখা।  

৩. শ্রশমকনের শচশকৎসা, স্বাস্থযনসবা এবাং শশো শেশশ্চত করি অব্যাহত রাখা। 

৪. বাগানের লসচ ব্যবস্থার উন্নশত  অব্যাহত রাখা। 

ঘ. মাোর পশরকল্পো 

১. ২০৪১ প তন্ত সমনয়র জন্য চা খানতর উন্নয়নের জন্য একটি পশরকল্পো ততরী করাা;  

২. ২০৪১ এ লেনশ লমাে জেসাংখ্যার জন্য চা’এর লমাে চাশহো শেরূপি; এবাং  

৩. উন্নত লেনশ পশরিত হওয়ায় জে িশত চানয়র  চাশহোর সম্ভব্য পশরমাে শেি তারি। 

 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

০১ অপচরিত ও 

পচরিত এলাকায় 

শূন্যস্থানে েতুে 

চারা লরাপি 

(১৬৫ লে চারা) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাচলকেণ 

৭০ লে েতুে চারা 

লরাপি। চা লসকশনের 

চা  শূন্যতা িথম ৫ 

বৎসনর ১০% কশমনয় 

আো। এনত  ১.৬  

লকশজ  চা উৎপােে 

বৃশি পানব। 

৭০+৭০= ১৪০ লে েতুে 

চারা লরাপি।  চা লসকশনের 

চা  শূন্যতা ৭.০০% কশমনয় 

আো। এনত ৩.২  লকশজ  চা 

উৎপােে বৃশি পানব। 

 

৭০+৭০+২৫= যমাট ১৬৫ 

লে েতুে চারা লরাপি। চা 

লসকশনের চা  শূন্যতা 

৫% কশমনয় আো। এনত 

৪.৮  লকশজ  চা উৎপােে 

বৃশি পানব। 

০২ িা পুিরাবাদ/ 

খন্ড পুিরাবাদ (২ 

একষর কম 

জচমষত 

পুিরাবাদ করা) 

(১০,০০০ লহ:) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাচলকেণ 

৩৮৫০ লহক্টর জশম 

পুেরাবাে/খন্ড 

পুেরাবানের আওতায় 

আো। এনত ৩.৮৫ 

শমশলয়ে লকশজ 

অশতশরি চা  

উৎপাশেত হনব। 

৮২৭৪ লহক্টর জশম 

পুেরাবাে/খন্ড পুেরাবানের 

আওতায় আো এনত ৮.২৭৪ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি চা  

উৎপাশেত হনব। 

১০০০০ লহক্টর জশম 

পুেরাবাে/খন্ড পুেরাবানের 

আওতায় আো এনত ১০ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি 

চা  উৎপাশেত হনব। 

০৩ িা এলাকা 

সম্প্রসারি (৫ 

হাজার লহ:) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাচলকেণ 

২ হাজার লহক্টর জশম 

সম্প্রসারনির আওতায় 

আো এনত ৪.৮ 

শমশলয়ে লকশজ 

অশতশরি চা  

উৎপাশেত হনব। 

৪ হাজার  লহক্টর জশম 

সম্প্রসারি; এনত ৯.৬ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি চা  

উৎপাশেত হনব। 

৫ হাজার লহক্টর জশম 

সম্প্রসারনির আওতায় 

আো এনত ১০ শমশলয়ে 

লকশজ অশতশরি চা  

উৎপাশেত হনব। 

০৪ চা বাগানের জন্য 

 ােবাহে ক্রয়/ 

সাংগ্রহ িাক্টর 

(১৮০টি) যেইলর 

(৩৬০ টি) 

যেইলারসহ 

পাওয়ার টিলার 

(৭০ টি) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাগাে 

মাশলকগি 

৬০টি  িাক্টর, ১২০ টি  

লিইলর এবাং ৩৫টি 

লিইলরসহ পাওয়ার 

টিলার ক্রয়/ সাংগ্রহ 

করা হনব।িা পাতা, 

সার, কীটিািকসহ 

সকল মালামাল এবং 

শ্রচমক পচরবহষি 

সুচবধা হষব।  

৬০+১২০ =১৮০টি োক্টর, 

১২০+২৪০= =৩৬০টি 

যেইলর এবং ৩৫+৩৫ 

=৭০টি পাওয়ার যেইলর  িয় 

/সংগ্রহ করা হষব।িা পাতা, 

সার, কীটিািকসহ সকল 

মালামাল এবং শ্রচমক 

পচরবহষি সুচবধা হষব।  

 

০৬ চা বাগানের লসচ 

সুশবিাশের 

উন্নয়নে োস তারীর 

লসচ  ন্ত্র 

(২২০টি),  ৫০ 

একর লসচ  ন্ত্র 

(১০০টি), ১০০  

 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাগাে 

মাশলকগি  

৮০টি  োস তারীর লসচ 

 ন্ত্র,  ৪০টি ৫০ একর 

লসচ  ন্ত্র,  ১০টি  ১০০ 

একর লসচ  ন্ত্র  এবাং 

১০টি  ৫০ একর ভূ-

গি তস্থ স্থায়ী লসচ  ন্ত্র    

ক্রয়/ সাংগ্রহ করা  

 

৮০+৮০ =১৬০ টি  োস তারীর 

লসচ  ন্ত্র,  ৪০+৪০= ৮০টি 

৫০ একর লসচ  ন্ত্র, 

১০+১০=২০টি ১০০ একর 

লসচ  ন্ত্র এবাং ১০+১০=২০টি 

৫০ একর ভূ-গি তস্থ স্থায়ী লসচ 

 ন্ত্র   ক্রয়/ সাংগ্রহ করা হনব।  

 

৮০+৮০+৬০+২২০টি  

োস তারীর লসচ  ন্ত্র,  

৪০+৪০+২০=১০০টি ৫০ 

একর লসচ  ন্ত্র, ১০+ ১০+ 

৫=২৫টি ১০০ একর লসচ 

 ন্ত্র  এবাং ১০+১০+১০ 

=৩০টি  ৫০ একর ভূ-গি তস্থ  
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একর লসচ  ন্ত্র 

(২৫টি), ৫০ 

একর ভূ-গি তস্থ 

স্থায়ী লসচ 

(৩০টি) ক্রয়/ 

সাংগ্রহ 

হনব। এনত চা চারার 

মৃতুযর হার ৫% 

কমানো সম্ভব হনব।  

এনত চা চারার মৃতুযর হার 

৩% কমানসা সম্ভব হনব। 

স্থায়ী লসচ  ন্ত্র   ক্রয়/ 

সাংগ্রহ করা হনব। এনত চা 

চারার মৃতুযর হার ‘০’লত 

কমানো সম্ভব হনব। 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

০৭ কীেোশনকর  

হস্তচাশলত 

লেয়ার 

(১০০০টি) 

পাওয়ার 

লেয়ার  

(১৫৫টি) 

ক্রয়/সাংগ্রহ 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাগাে 

মাশলকগি  

কীেোশনকর ৪০০টি   

হস্তচাশলত লেয়ার এবাং 

৫০ টি পাওয়ার লেয়ার 

ক্রয়/ সাংগ্রহ করা হনব।  

এনত লরাগবালাই, 

কীেপতঙ্গ  এবাং আগাছা 

েমে সহজ হনব।  

কীেোশনকর ৪০০টি   

হস্তচাশলত লেয়ার এবাং 

৫০+৭৫ টি পাওয়ার 

লেয়ার ক্রয়/ সাংগ্রহ করা 

হনব। এনত 

লরাগবালাই, কীেপতঙ্গ  

এবাং আগাছা েমে সহজ 

হনব। 

 

কীেোশনকর ৪০০+ 

৪০০+২০০=১০০০টি   

হস্তচাশলত লেয়ার এবাং 

৫০+৭৫+৩০ = ১৫৫টি 

পাওয়ার লেয়ার ক্রয়/ 

সাংগ্রহ করা হনব। এনত 

লরাগবালাই, কীেপতঙ্গ  

এবাং আগাছা েমে সহজ 

হনব। 

খ. স্বে উন্নত িা বাোিগুষলার উন্নয়ি কম িসূচি 

০১ অপচরিত ও 

পচরিত এলাকা 

শূন্যস্থানে েতুে 

চারা লরাপি (৯০ 

লে চারা) 

 

 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত  ও 

বাগাে 

মাশলকগি 

৩৫ লে েতুে চারা 

লরাপি। চা লসকশনের চা  

শূন্যতা 

িথম ৫ বৎসনর ১০% 

কশমনয় আো। এনত    

০.৯ লকশজ  চা উৎপােে 

বৃশি পানব। 

৩৫+৩৫=৭০ লে েতুে 

চারা লরাপি। চা লসকশনের 

চা  শূন্যতা 

পরবতী বছনর ৭% কশমনয় 

আো। এনত    ০.১৮ লকশজ  

চা উৎপােে বৃশি পানব। 

৩৫+৩৫+২০= ৯০ লে 

েতুে চারা লরাপি। চা 

লসকশনের চা  শূন্যতা 

পরবতী বছনর ৫% 

কশমনয় আো। এনত    

২.৭ লকশজ  চা উৎপােে 

বৃশি পানব। 

০২ িা পুিরাবাদ/ 

খন্ড পুিরাবাদ 

(৩২০ যহ:) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাশলকগি 

১৫০ লহক্টর জশম 

পুেরাবাে/খন্ড পুেরাবানের 

আওতায় আো এনত ০.১৫ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি 

চা জাতীয় উৎপােনে যুি 

হনব। 

১৫০+১৫০=৩০০ লহক্টর 

জশম পুেরাবাে/খন্ড 

পুেরাবানের আওতায় আো 

এনত ০.৩০ শমশলয়ে লকশজ 

অশতশরি চা জাতীয় 

উৎপােনে যুি হনব। 

১৫০+১৫০+২০=৩২০ 

লহক্টর জশম পুেরাবাে/ 

খন্ড পুেরাবানের আওতায় 

আো এনত ০.০২ শমশলয়ে 

লকশজ চা অথ তাৎ লমাে 

০.৩২ শমশলয়ে লকশজ 

অশতশরি চা জাতীয় 

উৎপােনে যুি হনব। 

০৩ িা এলাকা 

সম্প্রসারি (১ 

হাজার লহ:) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাশলকগি 

৪০০ লহক্টর জশম 

সম্প্রসারনির আওতায় 

আো হনব। এনত ০.৯৬ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি 

চা জাতীয় উৎপােনে যুি 

হনব। 

৪০০+৪০০=৮০০  লহক্টর 

জশম সম্প্রসারনির আওতায় 

আো হনব। এনত ১.৯২ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি চা 

জাতীয় উৎপােনে যুি হনব। 

৪০০+৪০০+২০০=১০০০ 

লহক্টর জশম সম্প্রসারনির 

আওতায় আো হনব। এনত 

২.৪ শমশলয়ে লকশজ 

অশতশরি চা জাতীয় 

উৎপােনে যুি হনব।  

০৪ চা বাগানের 

জন্য  ােবাহে 

ক্রয়/ সাংগ্রহ  

িাক্টর (১৫টি) 

যেইলর (৩০টি) 

যেইলারসহ 

পাওয়ার টিলার 

(৩০ টি) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাগাে 

মাশলকগি 

১০টি  িাক্টর, ২০ টি  

লিইলর এবাং ১৫টি 

লিইলরসহ পাওয়ার টিলার 

ক্রয়/ সাংগ্রহ করা হনব।িা 

পাতা, সার, কীটিািকসহ 

সকল মালামাল এবং 

শ্রচমক পচরবহষি সুচবধা 

হষব।  

১০+৫ =১৫টি োক্টর, 

২০+১০=৩০টি যেইলর 

এবং ১৫+১৫=৩০টি 

পাওয়ার যেইলর  িয় 

/সংগ্রহ করা হষব।িা পাতা, 

সার, কীটিািকসহ সকল 

মালামাল এবং শ্রচমক 

পচরবহষি সুচবধা হষব।  

 

০৬ চা বাগানের লসচ বাাংলানেশ ২০টি  োস তারীর লসচ  ন্ত্র ২০+১৫= ৩৫টি  োস তারীর  
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সুশবিাশের 

উন্নয়ে 

িাস িাচর যসি  ন্ত্র 

(২.৫ একর) 

(৩৫ টি) 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাশলকগি  

ক্রয়/ সাংগ্রহ করা হনব। 

এনত চা চারার মৃতুযর হার 

১০% কমানো সম্ভব হনব। 

লসচ  ন্ত্র ক্রয়/ সাংগ্রহ করা 

হনব। এনত চা চারার মৃতুযর 

হার ২% কমানো সম্ভব 

হনব। 

 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

খ. স্বষোিত িা বাোিগুষলার উন্নয়ি কম িসূচি 

০৭ কীেোশক  ন্ত্র 

হস্তচাশলত 

লেয়ার (২৫০ 

টি) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাোি 

মাশলকগি 

কীেোশনকর ১০০টি   

হস্তচাশলত লেয়ার ক্রয়/ 

সাংগ্রহ করা হনব।  এনত 

লরাগবালাই, কীেপতঙ্গ  

এবাং আগাছা েমে সহজ 

হনব।  

কীেোশনকর ১০০+১০০ 

=২০০টি   হস্তচাশলত 

লেয়ার ক্রয়/ সাংগ্রহ করা 

হনব। এনত লরাগবালাই, 

কীেপতঙ্গ  এবাং আগাছা 

েমে সহজ হনব। 

 

কীেোশনকর ১০০+১০০ 

+৫০=২৫০টি   

হস্তচাশলত লেয়ার  ক্রয়/ 

সাংগ্রহ করা হনব। এনত 

লরাগবালাই, কীেপতঙ্গ  

এবাং আগাছা েমে সহজ 

হনব। 

ে. ক্ষুদ্রায়তি িা িাোবাষদর উন্নয়ি 

০১ িা এলাকা 

সম্প্রসারি (৪ 

হাজার লহ:) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

ক্ষুদ্র্ায়াতে 

চা চাষীগি 

ক্ষুদ্রায়তি িা িাে  ল াগ্য  

১৫০০ লহক্টর জশম চা  

সম্প্রসারনির আওতায় 

আো হনব।  এনত  ৩.৬ 

শমশলয়ে  লকশজ অশতশরি 

চা জাতীয় উৎপােনে যুি 

হনব।    

১৫০০+২০০০=৩৫০০ 

যহক্টর জশম চা  

সম্প্রসারনির আওতায় 

আো হনব। এনত  ৮.৪ 

শমশলয়ে লকশজ অশতশরি 

চা জাতীয় উৎপােনে যুি 

হনব।       

১৫০০+২০০০+৫০০=৪

০০০ যহক্টরজশম চা  

সম্প্রসারনির আওতায় 

আো হনব।  এনত জাতীয় 

উৎপােনে িায় ৯.৬ 

শমশলয়ে লকশজ 

অশতশরি চা যুি হনব।   

০২ বট-লীফ 

কারখািা (৫টি) 

 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বে-লীফ 

কারখাো 

কতৃতপে 

৪.০০ শমশলয়ে লকশজ চা 

উৎপােনের জন্য ২টি বে-

লীফ কারখাো স্থাশপত 

হনব।  া চা 

িশক্রয়াজাতকরিনক 

সহায়তা করনব এবাং চা 

উৎপােে খরচ কমানব ।    

৮.০০ শমশলয়ে লকশজ চা 

উৎপােনের জন্য ২টি বে-

লীফ কারখাো স্থাশপত 

হনব।  া চা 

িশক্রয়াজাতকরিনক 

সহায়তা করনব এবাং চা 

উৎপােে খরচ কমানব ।    

৯.৬ শমশলয়ে লকশজ চা 

উৎপােনের জন্য ১টি 

বে-লীফ কারখাো 

স্থাশপত হনব।  া চা 

িশক্রয়াজাতকরিনক 

সহায়তা করনব এবাং চা 

উৎপােে খরচ কমানব ।    

ঘ. কারখািা সুেমকরণ ও আধুচিকীকরণ 

০১ চা পাতা 

িশেয়াকরি 

কারখাো 

অধুশেকীকনরির  

জন্য উইদাচরং 

োফ (৪২৫ টি), 

োফ ফযাি (৪২৫ 

টি), ১৫" যরাটার 

ওষভ্ি (৯০ টি), 

যরাচলং যটচবল 

(৫ টি),চসটিচস 

যমচিি (৬০ টি), 

চহউচমচডফায়ার 

(২৮০ টি),গুেী 

চিপ্টার (৩৩টি), 

ড্রায়ার (৬০ টি), 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাগাে 

কতৃতপে 

এই  ন্ত্র স্থাপনের ফনল 

কারখাোসমূহ কম তেম 

হনব। উন্নতমানের চা 

ততশরর মাধ্যষম বাোিসমূহ 

লাভ্জিক হষয় উঠষব। 
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কিটিচিউয়াস 

ফারষমচটং 

যমচিি (৬০ টি), 

র্স্ট্তার-কাম-

ফাইবার একার 

িাক্টর (৮০ টি),  

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

ে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

 সুইচয়ং যমচিি 

(১২০ টি)চডষজল 

যজিাষরটিং যসট 

(৬০টি) 

যকপাচসটার 

ব্যাংক (৬০ টি) 

িান্সফম তার (৬০ 

টি) চমচলং যলথ 

(২০ টি) 

    

ঙ. প্রকে উন্নয়ি ইউচিট িচিিালীকরণ 

০১ সম্প্রসারি 

কম তকততা 

(৩জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

িকল্প উন্নয়ে 

ইউশেে 

শেশবর পশরবীেনির কারনি 

বাগাে সমূনহ চা সম্প্রসারি 

কাজ ত্বরাশন্বত হনব। চা 

উৎপােে বৃশি করনত 

সহায়ক পশরনবশ ততশর 

হনব।   

শেশবর পশরবীেনির কারনি 

বাগাে সমূনহ চা সম্প্রসারি 

কাজ ত্বরাশন্বত হনব। চা 

উৎপােে বৃশি করনত 

সহায়ক পশরনবশ ততশর 

হনব।   

শেশবর পশরবীেনির 

কারনি বাগাে সমূনহ চা 

সম্প্রসারি কাজ 

ত্বরাশন্বত হনব। চা 

উৎপােে বৃশি করনত 

সহায়ক পশরনবশ ততশর 

হনব।   

০২ সহকারী 

িনকৌশলী 

 (১ জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

িকল্প উন্নয়ে 

ইউশেে 

রাস্তা, কালিাে ত , শব্রজ সহ 

িনয়াজেীয় স্থাপো সমূহ 

দ্রুত ততশর করা এবাং 

রেিানবেি করা সম্ভব 

হনব। চা চানষ অনুকূল 

পশরনবশ ততশর হনব।  

রাস্তা, কালিাে ত , শব্রজ সহ 

িনয়াজেীয় স্থাপো সমূহ 

দ্রুত ততশর করা এবাং 

রেিানবেি করা সম্ভব 

হনব। চা চানষ অনুকূল 

পশরনবশ ততশর হনব।  

রাস্তা, কালিাে ত , শব্রজ 

সহ িনয়াজেীয় স্থাপো 

সমূহ দ্রুত ততশর করা 

এবাং রেিানবেি করা 

সম্ভব হনব। চা চানষ 

অনুকূল পশরনবশ ততশর 

হনব।  

০৩ পশরকল্পো / 

ডকুনমেনেশে 

কততকততা 

(১ জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

িকল্প উন্নয়ে 

ইউশেে 

িা িাে সম্প্রসারযণ 

িনয়াজেীয় পশরকল্পো গ্রহি 

এবাং েশথ পে সাংরেি  

সহজ হনব।  

িা িাে সম্প্রসারযণ 

িনয়াজেীয় পশরকল্পো গ্রহি 

এবাং েশথ পে সাংরেি  

সহজ হনব।  

িা িাে সম্প্রসারযণ 

িনয়াজেীয় পশরকল্পো 

গ্রহি এবাং েশথ পে 

সাংরেি  সহজ হনব।  

০৪ কশম্পউোর 

অপানরের  

(২ জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

িকল্প উন্নয়ে 

ইউশেে 

োপ্তশরক কাষজর েচত বৃচদ্ধ 

পাষব।   

োপ্তশরক কাষজর েচত বৃচদ্ধ 

পাষব।   

োপ্তশরক কাষজর েচত 

বৃচদ্ধ পাষব।   

ি. বাংলাষদি িা েষবেণা ইিচিটিউট এর সক্ষমতা বৃচদ্ধ 

০১ চবটিআরআই 

এবং সাব-

যিিিগুষলার 

সেমতা বৃশি ও 

শশিশালীকরি 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

সাব-যিিিগুষলার সেমতা 

বৃশির জন্য ৫২.০০ লে 

োকা  ব্যয় হনব। 

যকৌিলেত েষবেণার 

ফলাফল িা িাষের সাষথ 

জচড়ত ব্যশিনের কাষছ  

সহষজই যপৌষছ যদয়া  াষব।  

সাব-যিিিগুষলার সেমতা 

বৃশির জন্য ৫২.০০ 

লে+৪৪.০০=৯৬.০০ লে 

োকা  ব্যয় হনব।যকৌিলেত 

েষবেণার ফলাফল িা 

িাষের সাষথ জচড়ত 

ব্যশিনের কাষছ  সহষজই 

সাব-যিিিগুষলার 

সেমতা বৃশির জন্য 

৫২.০০ লে+৪৪ 

লে+৩০.০০ 

লে=১২৬.০০ োকা  

ব্যয় হনব।যকৌিলেত 

েষবেণার ফলাফল িা 
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যপৌষছ যদয়া  াষব। িাষের সাষথ জচড়ত 

ব্যশিনের কাষছ  

সহষজই যপৌষছ যদয়া 

 াষব। 

 

 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ি. বাংলাষদি িা েষবেণা ইিচিটিউট এর সক্ষমতা বৃচদ্ধ 

০২ চবটিআরআই 

উদ্ভাচবত ললাে, 

উন্নতবীজ এবাং 

অন্যান্য িযুশি 

শবতরি 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

যলাি, উন্নতবীজ এবাং 

অন্যান্য িযুশি উদ্ভাবনের 

জন্য ১৪.০০ লে োকা ব্যয় 

হনব এবাং শবতরনির  ফনল 

সহনজ ও অল্প খরনচ 

উন্নতমানের চা উৎপােে 

করা  ানব। ফনল িা 

উৎপাদি দ্রুত  বৃচদ্ধ পাষব।  

যলাি, উন্নতবীজ এবাং 

অন্যান্য িযুশি উদ্ভাবনের 

জন্য ১৪.০০ লে 

+৯.০০=২৩.০০ লে 

োকা ব্যয় হনব এবাং 

শবতরনির  ফনল সহনজ ও 

অল্প খরনচ উন্নতমানের চা 

উৎপােে করা  ানব। ফনল 

িা উৎপাদি দ্রুত  বৃচদ্ধ 

পাষব। 

যলাি, উন্নতবীজ এবাং 

অন্যান্য িযুশি 

উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ 

লে +৯.০০+৭.০০= 

৩০.০০ লে োকা ব্যয় 

হনব এবাং শবতরনির  

ফনল সহনজ ও অল্প 

খরনচ উন্নতমানের চা 

উৎপােে করা  ানব। 

ফনল িা উৎপাদি দ্রুত  

বৃচদ্ধ পাষব। 

০৩ মাটির গুণাগুণ 

সাংরেি ও 

বাড়ানোর জন্য 

এর তজব পোথ ত 

বৃশি 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

মাটির গুণাগুণ সাংরেি ও 

তজব পোথ ত বাড়ানো লনেয 

৭.৫৫ লে োকা ব্যয় হনব। 

ফনল মাটি উব তর হনব এবাং 

চা’লয়র উৎপােে বৃশি 

পানব।  

মাটির গুণাগুণ সাংরেি ও 

তজব পোথ ত বাড়ানো লনেয 

৭.৫৫ +৭.৫৫=১৫.১০ 

লেোকা ব্যয় হনব । ফনল 

মাটি উব তর হনব এবাং 

চা’লয়র উৎপােে বৃশি 

পানব।  

মাটির গুণাগুণ সাংরেি 

ও তজব পোথ ত বাড়ানো 

লনেয ৭.৫৫ 

লে+৭.৫৫+৩.১২ 

=১৮.২২ লে োকা ব্যয় 

হনব । ফনল মাটি উব তর 

হনব এবাং চা’লয়র 

উৎপােে বৃশি পানব।  

০৪ সাংকরায়নের 

মাধ্যনম চানয়র 

উন্নত ললাে ও 

বীজ উদ্ভাবে 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

সাংকরায়নের মাধ্যনম 

চানয়র উন্নত ললাে ও বীজ 

উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লে 

োকা ব্যয় হনব। ফনল 

চা’লয়র উৎপােে বৃশি 

পানব। এনত 

উৎপােেকারীরা উৎসাশহত 

হনব।  

সাংকরায়নের মাধ্যনম 

চানয়র উন্নত ললাে ও বীজ 

উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ 

লে+ ৪.১০=৮.৭ লে 

োকা ব্যয় হনব। ফনল 

চা’লয়র উৎপােে বৃশি 

পানব। এনত 

উৎপােেকারীরা উৎসাশহত 

হনব। 

সাংকরায়নের মাধ্যনম 

চানয়র উন্নত ললাে ও 

বীজ উদ্ভাবনের জন্য 

৪.৬০ লে +৪.১০ লে 

+২.০০ = ১০.৭০ লে 

োকা ব্যয় হনব। ফনল 

চা’লয়র উৎপােে বৃশি 

পানব। এনত 

উৎপােেকারীরা 

উৎসাশহত হনব। 

০৫ সমশন্বত 

লরাগবালাই  

ব্যবস্থাপো এবাং 

অনুজীব 

পিশতনত 

লরাগবালাই েমে 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

সমশন্বত লরাগবালাই  

ব্যবস্থাপো এবাং অনুজীব 

পিশতনত লরাগবালাই 

েমনের জন্য ৬৫.৪০ লে 

োকা ব্যয় হনব। এনত অল্প 

খরনচ ও সহনজ লরাগবালাই 

েমে করা  ানব।  িা 

উৎপাদি বাড়াষত 

ইচতবািক ভূচমকা পালি 

করষব।   

সমশন্বত লরাগবালাই  

ব্যবস্থাপো এবাং অনুজীব 

পিশতনত লরাগবালাই 

েমনের জন্য ৬৫.৪০ লে 

+৩০.৮০=৯৬.২ লে 

োকা ব্যয় হনব। এনত অল্প 

খরনচ ও সহনজ লরাগবালাই 

েমে করা  ানব।  িা 

উৎপাদি বাড়াষত 

ইচতবািক ভূচমকা পালি 

করষব।   

সমশন্বত লরাগবালাই  

ব্যবস্থাপো এবাং অনুজীব 

পিশতনত লরাগবালাই 

েমনের জন্য ৬৫.৪০+ 

৩০.৮০+৭.২৫=১০৩.৪

৫ লে োকা ব্যয় হনব। 

এনত অল্প খরনচ ও 

সহনজ লরাগবালাই েমে 

করা  ানব।  িা উৎপাদি 

বাড়াষত ইচতবািক 

ভূচমকা পালি করষব।   
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০৬ যজষিটিক ম্যাপ বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

িা োষছর যজষিটিক ম্যাপ 

বতচরর জন্য একটি ল্যাব  

প্রচতষ্ঠা করা হষব। 

  

 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ি. বাংলাষদি িা েষবেণা ইিচিটিউট এর সক্ষমতা বৃচদ্ধ 

০৭ টিসু কযালিার বাংলাষদি 

িা  লবাড ত, 

বাাংলানেশ 

চা গনবষিা 

ইেশেটিউে 

িা োষছর টিসু কযারিাষরর 

জি্   একটি আধুচিক 

ল্যাপ  প্রচতষ্ঠা করা হষব। 

  

ছ. িা বাোি সমূষহর অবকাঠাষমা উন্নয়ি কম িসূিী 

০১ রাস্তা (৪৭টি) 

কালিাে ত (৫০ 

টি) চব্রজ (৪০টি) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

২০টি রাস্তা, ২০ কালিাে ত 

এবাং ১৫ টি শব্রজ শেম তাি 

করা হনব।  িা বাোষির 

রাস্তা, শব্রজ ও কালিাে ত 

শেম তাি ও যমরামষতর  

মাধ্যনম  াতায়াত ব্যবস্থা 

পাশে শেস্কাশে সহজ হষব। 

অল্প সমষয় ও খরষি 

মালামাল পচরবহি করা 

 াষব।  

২০+২০=৪০ টি রাস্তা, 

২০+২০=৪০ টি কালিাে ত 

এবাং ১৫+১৫=৩০ টি শব্রজ 

শেম তাি করা হনব। িা 

বাোষির রাস্তা, শব্রজ ও 

কালিাে ত শেম তাি ও 

যমরামষতর  মাধ্যনম 

 াতায়াত ব্যবস্থা পাশে 

শেস্কাশে সহজ হষব। অল্প 

সমষয় ও খরষি মালামাল 

পচরবহি করা  াষব।  

২০+২০+৭=৪৭ টি 

রাস্তা, ২০+২০+ ১০= 

৫০টি কালিাে ত এবাং 

১৫+১৫+১০=৪০ টি 

শব্রজ শেম তাি করা হনব। 

িা বাোষির রাস্তা, শব্রজ 

ও কালিাে ত শেম তাি ও 

যমরামষতর  মাধ্যনম 

 াতায়াত ব্যবস্থা পাশে 

শেস্কাশে সহজ হষব। অল্প 

সমষয় ও খরষি 

মালামাল পচরবহি করা 

 াষব।  

জ. িা বাোিগুষলার যসি সুচবধা উন্নয়ষির কম িসূিী 

০১ বাঁধ/জলাধার 

(৭৫টি) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত ও 

বাগাে 

কতৃতপে 

৩২টি বাঁধ/জলাধার   

চিম িাণ করা হষব। এনত 

বাগানের  লসচ সুশবিা বৃশি 

পানব,  া উৎপােে বাড়ানত 

ব্যাপক ভূশমকা রাখনব। 

৩২+৩২=৬৪টি 

বাঁধ/জলাধার চিম িাণ করা 

হষব।  

  এনত বাগানের লসচ 

সুশবিা বৃশি পানব,  া 

উৎপােে বাড়ানত ব্যাপক 

ভূশমকা রাখনব। 

৩২+৩২+১১=৭৫টি 

বাঁধ/জলাধার    চিম িাণ 

করা হষব।এনত বাগানের 

লসচ সুশবিা বৃশি পানব, 

 া উৎপােে বাড়ানত 

ব্যাপক ভূশমকা রাখনব। 

ঝ. িা বাোষি শ্রম কল্যাষণর জন্য উন্নয়ি কম িসূিী 

০১ চা শ্রশমকনের 

স্বাস্থয সম্মত 

আবাশসক সুশবিা 

িোে।  

শ্রশমক বাসস্থাে 

(১৫,০০০টি) ও 

লশৌচাগার 

(১৫,০০০টি) 

বাাংলানেশ 

চা লবাড ত ও 

বাগাে 

কতৃতপে 

৬০০০টি শ্রশমক বাসস্থাি 

এবং ৬০০০ টি লশৌচাগার 

শেম তাে করা হনব। শ্রশমকরা 

স্বাস্থযসম্মত পশরনবনশ, 

বসবাস করাযত পারষব,  

লরাগবালাই লথনক রো 

পানব, কাষজ অচধক 

মষিাষ ােী হষব ফনল 

উৎপােেশীলতা বৃশি পানব 

৬০০০ + ৬০০০= 

১২০০০টি শ্রশমক বাসস্থাি 

এবং ৬০০০+৬০০০= 

১২০০০ টি যিৌিাোর 

শেম তাি করা হনব। 

পচরষবষির িারসাম্য রক্ষা 

করষব। শ্রশমকরা 

স্বাস্থযসম্মত পশরনবনশ, 

বসবাস করাযত পারষব,  

লরাগবালাই লথনক রো 

পানব, কাষজ অচধক 

৬০০০+৬০০০+৩০০০ 

= ১৫,০০০টি শ্রশমক 

বাসস্থাি এবং ৬০০০+ 

৬০০০+৩০০০ = 

১৫,০০০ টি যিৌিাোর 

শেম তাি করা হনব। 

পচরষবষির িারসাম্য 

রক্ষা করষব। শ্রশমকরা 

স্বাস্থযসম্মত পশরনবনশ, 

বসবাস করাযত পারষব  

লরাগবালাই লথনক রো 
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মষিাষ ােী হষব ফনল 

উৎপােেশীলতা বৃশি পানব 

পানব, কাষজ অচধক 

মষিাষ ােী হষব ফনল 

উৎপােেশীলতা বৃশি 

পানব 

 

 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঝ. িা বাোষি শ্রম কল্যাষণর জন্য উন্নয়ি কম িসূিী 

০২ পােীয় জনলর 

সুবািা ততরী 

গিীর েলকূপ 

(৪০টি) 

হস্তচাশলত 

েলকূপ 

(৪৫০০টি) 

পাতকুয়া 

(৩০০টি) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

১৫টি েভ্ীর িলকূপ, ২০০০ 

টি হস্তচাশলত েলকূপ এবং 

১২৫টি পাতকুয়া 

শেম তাি করা হনব। শ্রশমকরা 

সুষপয় পাশে পাানের  

সুন াগ পানব, পাশে বাশহত 

লরাগবালাই লথনক রো 

পানব। সুস্বাস্থয  শেনয় কাজ 

করনত পারনব 

১৫টি+১৫টি=৩০টি েভ্ীর 

িলকূপ, ২০০০ টি+ 

২০০০টি=৪০০০টি 

হস্তচাশলত েলকূপ এবং 

১২৫টি + ১২৫টি=২৫০টি 

পাতকুয়া শেম তাি করা হনব। 

শ্রশমকরা সুষপয় পাশে 

পাানের  সুন াগ পানব, 

পাশে বাশহত লরাগবালাই 

লথনক রো পানব। সুস্বাস্থয  

শেনয় কাজ করনত পারনব 

১৫টি+১৫টি+১০টি=৪০

টি েভ্ীর িলকূপ, ২০০০ 

টি+ ২০০০টি+ ৫০০টি= 

২৫০০টি হস্তচাশলত 

েলকূপ এবং ১২৫টি + 

১২৫টি + ৫০টি=৩০০টি 

পাতকুয়া শেম তাি করা 

হনব। শ্রশমকরা সুষপয় 

পাশে পাানের  সুন াগ 

পানব, পাশে বাশহত 

লরাগবালাই লথনক রো 

পানব। সুস্বাস্থয  শেনয় 

কাজ করনত পারনব 

০৩ স্বাস্থয লসবা- 

হাসপাতাল/কশম

উশেটি শলশেক/ 

শডসনপন্সারী/ 

লক্রশ হাউজ 

(১৫টি) 

মাোরস্ লাব 

(১০০টি) 

 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

৬টি যিি হাউস এবং ৪০টি 

মাোরস্  লাব চিম িাণ করা 

হষব। এনত স্বাস্থয লসবা 

সহজলিয হওয়ায় চা 

বাগানের শ্রশমকনের িিাে 

সমস্যা- দুব তল  স্বাস্থয ও 

অপুশি হ্রাস পানব।  

৬টি+৬টি=১২টি যিি 

হাউস এবং ৪০টি+ ৪০টি 

=৮০টি মাদারস্  লাব 

চিম িাণ করা হষব। এনত 

স্বাস্থয লসবা সহজলিয 

হওয়ায় চা বাগানের 

শ্রশমকনের িিাে সমস্যা- 

দুব তল  স্বাস্থয ও অপুশি হ্রাস 

পানব।  

৬টি+৬টি+৩টি=১৫টি 

যিি হাউস এবং 

৪০টি+৪০টি+২০টি 

=১০০টি মাদারস্  লাব 

প্রচতষ্ঠা করা হষব। এনত 

স্বাস্থয লসবা সহজলিয 

হওয়ায় চা বাগানের 

শ্রশমকনের িিাে 

সমস্যা- দুব তল  স্বাস্থয ও 

অপুশি হ্রাস পানব।  

০৪ শ্রম আোলত 

স্থাপে (২টি) 

শ্রম ও 

কম তসাংস্থাে 

মন্ত্রিালয় 

শ্রশমনকর ন্যায়সঙ্গত 

অশিকার িশতষ্ঠা পানব। 

  

ঞ. িা বাোি ব্যবস্থাপিা ও মািব সম্পদ উন্নয়ষির জন্য কম িসূিী 

০১ চা বাগাে 

ব্যবস্থাপকনের 

স্নাতনকাির 

শডনলামা (১৭০ 

জে) ও 

কম তশালা (৭২০ 

জে) 

বাাংলানেশ 

চা  লবাড ত 

৭৫ জেনক  স্নাতনকাির 

শডনলামা করানো হনব। 

এছাড়াও ২৪০ জে জে 

ব্যবস্থাপকনক  কম তশালায় 

অাংশ গ্রহি করানো হনব। 

এনত চা শশনল্পর উন্নয়নের 

জন্য েে মােব সম্পে 

সৃশি হনব।  

 

৭৫+৭৫=১৫০জেনক  

স্নাতনকাির শডনলামা 

করানো হনব। এছাড়াও  

২৪০ + ২৪০=৪৮০জে 

ব্যবস্থাপকনক  কম তশালায় 

অাংশ গ্রহি করানো হনব। 

এনত চা শশনল্পর উন্নয়নের 

জন্য েে মােব সম্পে সৃশি 

হনব।  

৭৫+৭৫=২০=১৭০জে

লক  স্নাতনকাির 

শডনলামা করানো হনব। 

এছাড়াও ২৪০ +২৪০+ 

২৪০=৭২০জে 

ব্যবস্থাপকনক   

কম তশালায় অাংশ গ্রহি 

করানো হনব। এনত চা 

শশনল্পর উন্নয়নের জন্য 

েে মােব সম্পে সৃশি 

হনব। 
০২ িাথশমক স্বাস্থয  

 

বাংলাষদি  

 

৪০  জেনক িাথশমক স্বাস্থয  

 

৪০+৪০=৮০  জেনক  

 

৪০+৪০+৪০=১২০   
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লসবক িশশেি 

(১২০ জে) 

িা  লবাড ত লসবক িশশেি লেয়া হনব।  

এনত  চা শশনল্প শেনয়াশজত 

শ্রশমকগনের স্বাস্থয লসবার 

মাে উন্নত হনব। 

িাথশমক স্বাস্থয লসবক 

িশশেি লেয়া হনব।  এনত  

চা শশনল্প শেনয়াশজত 

শ্রশমকগনের স্বাস্থয লসবার 

মাে উন্নত হনব। 

জেনক িাথশমক স্বাস্থয 

লসবক িশশেি লেয়া 

হনব।  এনত  চা শশনল্প 

শেনয়াশজত শ্রশমকগনের 

স্বাস্থয লসবার মাে উন্নত 

হনব। 
 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঞ. িা বাোি ব্যবস্থাপিা ও মািব সম্পদ উন্নয়ষির জন্য কম িসূিী 

০৩ শশেক িশশেি 

(৩০০ জে)   

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

িথম ৫ বৎসনর ৩০০ জে 

শশেকনক িশশেি লেয়া 

হনব।  এনত  চা শশনল্প 

শেনয়াশজত শ্রশমক লপাষ্য 

গনের শশোর সুন াগ 

িসাশরত ও উন্নত হনব। 

  

০৪ িাফনের চা 

উৎপােে লকাস ত 

(১৮০ জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

৬০ জেনক চা উৎপােে 

লকানস ত িশশেি লেয়া হনব। 

এনত অশিক চা উৎপােে 

এবাং উৎপাশেত চানয়র মাে 

ও গুোগুে সাংরেি সহজ 

হনব। 

৬০+৬০=১২০ জেনক চা 

উৎপােে লকানস ত িশশেি 

লেয়া হনব। এনত অশিক চা 

উৎপােে এবাং উৎপাশেত 

চানয়র মাে ও গুোগুে 

সাংরেি সহজ হনব। 

৬০+৬০+৬০=১২০ 

জেনক চা উৎপােে 

লকানস ত িশশেি লেয়া 

হনব। এনত অশিক চা 

উৎপােে এবাং উৎপাশেত 

চানয়র মাে ও গুোগুে 

সাংরেি সহজ হনব। 

০৫ বৃশিমূলক 

িশশেি (৭২০ 

জে) কশম্পউোর 

িশশেি (৭২০ 

জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

২৪০ জেনক বৃশিমূলক 

িশশেি লেয়া হনব। 

এছাড়াও  ২৪০ জেনক 

কশম্পউোর িশশেি লেয়া 

হনব।  এনত অশিক চা 

উৎপােে এবাং উৎপাশেত 

চানয়র মাে ও গুোগুে 

সাংরেি সহজ হনব। 

২৪০+২৪০=৪৮০ জেনক 

বৃশিমূলক িশশেি লেয়া 

হনব। এছাড়াও  ২৪০+ 

২৪০ = ৪৮০ জেনক 

কশম্পউোর িশশেি লেয়া 

হনব।  এনত অশিক চা 

উৎপােে এবাং উৎপাশেত 

চানয়র মাে ও গুোগুে 

সাংরেি সহজ হনব। 

২৪০+২৪০+২৪০=৭২০ 

জেনক বৃশিমূলক 

িশশেি লেয়া হনব। 

এছাড়াও  ২৪০+২৪০ + 

২৪০ =৭২০ জেনক 

কশম্পউোর িশশেি 

লেয়া হনব।  এনত অশিক 

চা উৎপােে এবাং 

উৎপাশেত চানয়র মাে ও 

গুোগুে সাংরেি সহজ 

হনব। 
০৬ চা লবাড ত শপশডইউ 

এবাং 

শবটিআরআই এর 

কম তকততানের 

উচ্চতর িশশেি 

(৩১ জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

১২ জে কম তকততানক 

উচ্চতর িশশেি লেয়া 

হনব। এনত চা শশনল্পর 

উন্নয়নের জন্য েে মােব 

সম্পে সৃশি হনব।  

 

১২ +১২ =২৪জে 

কম তকততানক উচ্চতর 

িশশেি লেয়া হনব। এনত 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য 

েে মােব সম্পে সৃশি 

হনব। 

১২+১২+৭=৩১ জে 

কম তকততানক উচ্চতর 

িশশেি লেয়া হনব। 

এনত চা শশনল্পর উন্নয়নের 

জন্য েে মােব সম্পে 

সৃশি হনব। 
০৭ লাশোং 

একানডশম/শবশপ

এটিশসনত     

(িকল্প 

পশরকল্পো) 

িশশেি (৩২ 

জে) 

বাংলাষদি 

িা  লবাড ত 

১২ জেনক লাশোং 

একানডশম/শবশপএটিশসনত     

(িকল্প পশরকল্পো) িশশেি 

লেয়া হনব। এনত চা শশনল্পর 

উন্নয়নের জন্য েে মােব 

সম্পে সৃশি হনব।  

 

১২ +১২= ২৪জেনক 

লাশোং 

একানডশম/শবশপএটিশসনত     

(িকল্প পশরকল্পো) িশশেি 

লেয়া হনব। এনত চা শশনল্পর 

উন্নয়নের জন্য েে মােব 

সম্পে সৃশি হনব।  

১২+১২+৮=৩২ জেনক 

লাশোং একানডশম/ 

শবশপএটিশসনত  (িকল্প 

পশরকল্পো) িশশেি 

লেয়া হনব। এনত চা 

শশনল্পর উন্নয়নের জন্য 

েে মােব সম্পে সৃশি 

হনব।  
০৮ শবআইএম/শবএ বাংলাষদি ৩৫ জেনক ৩৫+৩৫=৭০ জেনক ৩৫+৩৫+২১=৯১ 
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আরশড/শবএআর

আই-লত (অশফস 

ব্যবস্থাপো) 

স্থােীয় িশশেি 

(৯১ জে) 

িা  লবাড ত শবআইএম/শবএআরশড/শবএ

আরআই-লত অশফস 

ব্যবস্থাপোর িশশেি লেয়া 

হনব। চা শশনল্পর জন্য েে 

মােব সম্পে সৃশি হনব।  

 

শবআইএম/শবএআরশড/শবএ

আরআই- লত অশফস 

ব্যবস্থাপোর িশশেি লেয়া 

হনব। চা শশনল্পর জন্য েে 

মােব সম্পে সৃশি হনব।  

জেনক শবআইএম/ 

শবএআরশড/শবএআরআই 

লত অশফস ব্যবস্থাপোর 

িশশেি লেয়া হনব। চা 

শশনল্পর জন্য েে মােব 

সম্পে সৃশি হনব। 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ট. প্রভ্াব 

০১ চা আমোশের 

লেশতবাচক 

িিাব দূরীকরি  

বাশেজয 

মন্ত্রোলয় ও 

জাতীয় 

রাজস্ব লবাড ত 

ল ৌশিক পশরমাে শুল্ক কর 

আনরানপর ফনল মােসম্পন্ন 

চা আমোশে শেশশ্চত হনব। 

 া চা শশনল্পর অগ্র াোনক 

শেশশ্চত করনব। লেনশর 

অথ তেীশত এবাং জলবায়ুর 

উপর ইশতবাচক িিাব 

পড়নব।  

  

০২ চা বাগানের 

জশমর সীমাো 

সাংক্রান্ত 

জটিলতা শেরসে 

ভূশম 

মন্ত্রোলয় ও 

লজলা 

িশাসক  

চা চাষ ব্যবস্থাপোয় 

অনুকূল পশরনবশ ততশর 

হনব।   

  

০৩ ইজারার েীঘ ত 

সূশেতা হ্রাসকরি 

ভূশম 

মন্ত্রোলয়   

চা বাগাে মাশলক কতৃতপে 

স্বল্প সমনয় ভুশমর ইজারা 

লাি করনবে  া তানের চা 

আবানের পশরকল্পো 

বাস্তবায়েনক সহজতর 

করনব এবাং সহনজ ব্যাাংক 

ঋি পাওয়া সম্ভব হনব।  

  

০৪ শ্রশমক মজুরী 

ল ৌশিক প তানয় 

শেি তারি 

চা সাংসে 

চা শ্রশমক 

ইউশেয়ে 

শ্রশমক অসনন্তাষ দুর হনব 

কানজর িশত শ্রশমকনের 

আগ্রহ বাড়নব 

  

০৫ চা লমশশোশরজ 

ও লেয়ার 

পাে তস আমোশে 

পিশত 

সহজীকরি  

জাতীয় 

রাজস্ব লবাড ত 

কারখাো সচল রাখনত 

সহায়তা করনব ফনল চা 

িশক্রয়াজাতকরি ব্যবস্থা 

সহজতর হনব। 

  

০৬ শেরশবশেন্ন 

শবদুযৎ সরবরাহ  

শবদুযৎ, 

জ্বালােী ও 

খশেজ 

সম্পে 

মন্ত্রিালয় 

সাব তশেিকিানব চা 

িশক্রয়াজাতকরি সম্ভব 

হনব ফনল চানয়র 

গুিাগতমাে বৃশি পানব।  

  

০৭ গ্যাস সাংন াগ 

িোে  

শবদুযৎ, 

জ্বালােী ও 

খশেজ 

সম্পে 

মন্ত্রিালয়  

চা  িশক্রয়াজাতকরি খরচ 

হ্রাস পানব ।  

  

০৮ তবশেক উঞ্চতা 

বৃশির িিাব 

সরকানরর  

সাংশিি 

গনবষিার মাধ্যনম লাকসই 

িকৃশতর চানয়র জাত 
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লমাকানবলা মন্ত্রিালয় 

সমূহ 

উদ্ভাবনের মাধ্যনম 

িাকৃশতক িারসাম্য রো 

করা সম্ভব হনব। 

 

 

 

চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য কম ত-পচরকেিা (Action Plan) 
 

ক্রম 

 

করিীয় শবষয় 

 

বাস্তবায়যি প্রতযাচিত ফল  

স্বে যময়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

মধ্য যময়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যময়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ট. প্রভ্াব 

০৯ বাগাে এলাকায় 

জেসাংখ্যা বৃশি 

শেয়ন্ত্রি 

স্বাস্থয ও 

পশরবার 

কল্যাি 

মন্ত্রোলয় 

শ্রশমনকর আশথ তক স্বেলতা 

শেশশ্চত হনব।  

  

১০ মাটির উব তরতা 

সাংরেি 

বাাংলানেশ 

চা  লবাড ত, 

কৃশষ 

মন্ত্রিালয় 

মাটির েয়নরািসহ চা 

উৎপােে বৃশি পানব।  

  

১১ চা বাগানে লসচ 

সুশবিা 

সম্প্রসারি 

বাাংলানেশ 

চা  লবাড ত, 

কৃশষ 

মন্ত্রিালয় 

চা বাগানে লসনচর সুশবিা 

শেশশ্চত করার মাধ্যনম 

উৎপােে বৃশি করা সম্ভব 

হনব। 

  

ঠ. ঝচক যমাকাষবলা 
০১ ০১ বাাংলানেশ 

চা  লবাড ত, 

ভূশম 

মন্ত্রিালয় 

চা ভূশম ব্যবহানরর লেনে 

শেয়ন্ত্রি আনরানপর ফনল 

ভূশম েয়নরািসহ পশরনবশ 

সাংরেি সম্ভব হনব। ফনল 

চা চাষ অব্যাহত থাকনব।  

  

০২ শ্রশমক কল্যাি  

শেশশ্চতকরি  

বাাংলানেশ 

চা  লবাড ত 

শ্রশমকনের জীবে াোর 

মাে উন্নত হনব। ফনল চা 

আবাে ও উৎপােে বৃশি 

পানব।  

  

 

 

২১.বাাংলানেশ চা শশনল্পর জন্য গৃহীত উন্নয়ে কম তপশরকল্পোসমূহ: বাাংলানেশ চা শশনল্পর শবযমাে িশতবন্ধকতাসমূহ 

শবনবচোয় শেনয় তা দূরীকরনি সরকার কতৃতক িিীত েীশতমালার আনলানক চা শশনল্পর উন্নয়নের জন্য ১০টি উন্নয়ে িকল্প 

অন্তভূ তি কনর ১২ বছর লময়ােী একটি লকৌশলগত কম তপশরকল্পো িিয়ে করা হনয়নছ।   

 

ক. উন্নয়েশীল চা বাগােগুনলার উন্নয়ে  ও েেতা বৃশিকরি: বাাংলানেনশ শবযমাে লমাে ১৬৬ টি চা বাগানের মনধ্য 

১৫১টিনক উন্নয়েশীল এবাং ১৫ টিনক রুি শহনসনব শচশিত করা হনয়নছ। এ চা বাগােগুনলার আওতায় লমাে জশমর 

পশরমাে ১,১৬,১৭২ লহক্টর  ার মনধ্য চা চাষািীে জশমর পশরমাি ৫৮,৭১৯ লহক্টর। চা চাষািীে জশমর মনধ্য আবার 

৯,৪০০ লহক্টনরর চা গাছ অশতবয়স্ক (৬০ বছনরর ঊনধ্বত ) ও অথ তনেশতকিানব অলািজেক  ার লহক্টর িশত বাৎসশরক 

উৎপােে মাে ৪৮২ লকশজ। শবযমাে এসকল চা গাছ উৎপােে কনর মাটি  থা থিানব পুেব তাসেপূব তক উন্নত জানতর 

লরাপি সামগ্রী দ্বারা পুেরাবাে করা িনয়াজে। তাছাড়া, এসকল চা বাগােগুনলার আওতায় েতুে িানব চা 

সম্প্রসারিন াগ্য ৪,৬৯৮ লহক্টর জশম রনয়নছ।  অশিকন্তু, বয়স্ক চা গাছ এলাকার শূণ্যস্থাে পূরি,  থা থিানব তজব 

পোথ ত, সার এবাং রাসায়শেক ব্যবহার ও উন্নত চাষাবাে পিশত ইতযাশে অনুসরিপূব তক শেশবড় চাষাবাে শেশশ্চত করা 

িনয়াজে। এ সকল শেক শবনবচোয় শেনয় উন্নয়েশীল চা বাগােগুনলার উন্নয়নের জন্য একটি ১২ বছর লময়ােী 
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(২০১৪-১৫ হনত ২০২৫-২৬) উন্নয়ে কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছ। এই কম তসূশচ ৩ টি প তানয় বাস্তবায়নের জন্য 

শেনম্নাি িানব ৫৫,৩৪৯.০৭ লে োকা িনয়াজে হনব।  

 

 

 

 

লেশবল-৩ 

চা বাগােগুনলার উন্নয়ে ও েেতা বৃশির জন্য কম তসূশচ 

             (পশরমাি লহ:/োং এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর খাত ১ম ৫ বছর 

২০১৪-২০১৫ হনত  

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

 ২০১৯-২০২০ হনত  

২০২৩-২০২৪ 

৩য় ২ বছর  

২০২৪-২০২৫ হনত 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় 

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

চা এলাকার 

শুন্যস্থাে পূরি 

এবাং েীশবড় 

চাষাবাে (লে 

চারা) 

৭০ ৭০০.০০ ৭০ ৭০০.০০ ২৫ ২৫০.০০ ১৬৫ ১৬৫০.০০ 

চা ব্লক 

পুেরাবাে/খন্ড 

পুিরাবাে 

৩৮৫০ ১৩১৬৭.০০ ৪৪২৪ ১৫১৩.০৮ ১৭২৬ ৫৯০২.৯২ ১০০০০ ৩৪২০০.০০ 

চা এলাকা 

সম্প্রসারি 

২০০০ ৬০০০.০০ ২০০০ ৬০০০.০০ ১০০০ ৩০০০.০০ ৫০০০ ১৫০০০.০০ 

 ােবাহে,  ন্ত্রপাশত এবাং সরঞ্জাম (সাংখ্যা) 

িাক্টর ৬০ ৪২০.০০ ১২০ ৮৪০.০০   ১৮০ ১২৬০.০০ 

লিইলর ১৪০ ১৪০.০০ ২২০ ২২০.০০   ৩৬০ ৩৬০.০০ 

জলািার (১৫০০ 

শলোর) 

৮০ ৪০.০০ ১২০ ৬০.০০   ২০০ ১০০.০০ 

লিইলারসহ 

পাওয়া টিলার, 

৩৫ ৪২.০০ ৩৫ ৪২.০০   ৭০ ৮৪ 

োস তারী  লসচ  ন্ত্র ৫৫ ১৩৭.০০ ১১৫ ২৮৬.৪৫ ৫০ ১১৬.৭২ ২২০ ৫৪০.১৭ 

৫০ একর লসচ 

 ন্ত্র 

৫০ ৪৫০.০০ ৫০ ৪৫০   ১০০ ৯০০.০০ 

১০০ একর লসচ 

 ন্ত্র 

২০ ২৫০.০০ ৫ ৬২.৫০   ২৫ ৩১২.৫০ 

৫০ লহাঃ ভূ-গি তস্থ 

স্থায়ী  লসচ 

৩০ ৯০০.০০     ৩০ ৯০০.০০ 

হস্তচাশলত 

লেয়ার 

৪০০ ১২.০০ ৪০০ ১২.০০ ২০০ ৬.০০ ১০০০ ৩০.০০ 

পাওয়ার লেয়ার ৫০ ৪.০০ ৭৫ ৬.০০ ৩০ ২.৪০ ১৫৫ ১২.৪০ 

লমাে  ২২৬২.০০  ২৩৮০৯.০৩  ৯২৭৮.০৪  ৫৫৩৪৯.০৭ 

 

খ. স্বল্প উন্নত চা বাগােগুনলার উন্নয়ে: পূনব তই উনেখ করা হনয়নছ লমাে ১৬৬ টি চা বাগানের মনধ্য রুি চা বাগাে হনে 

১৫টি।  ার লমাে আয়তে ৪,৬৬৩.৪৫ লহক্টর অথ তাৎ লমাে বরাদ্দকৃত জশমর ৪.০১% রুি চা বাগানের আওতাভুি । এ 

বাগােগুনলার লমাে বরাদ্দকৃত জশমর ৩২.৮৭% এলাকায় অথ তাৎ ১,৫৩২.৭১ লহক্টর জশমনত চা আবাে হনয় থানক। 

রুি চা বাগােগুনলার মনধ্য কনয়কটি বাগানের ভূশম ব্যবহার ১৭% এর কম। এ ১৫টি চা বাগানে বছনর মাে ০.৭৩ 

শম: লকশজ চা উৎপাশেত হয় (নহক্টর িশত গড় উৎপােে মাে ৪৭৮ লকশজ)। মূলতাঃ এ চা বাগােগুনলার কারনিই চা 

শশনল্পর লহক্টর িশত গড় বাৎসশরক উৎপােে বৃশি করা দুস্কর হনয় পনড়নছ। েে ব্যবস্থাপোর মাধ্যনম রুি চা 

বাগােগুনলার শবযমাে অবস্থার উন্নয়ে সািে সম্ভব। এ পশরনিশেনত বাগােগুনলার উন্নয়নের জন্য ৫,২৪৪.৪০ লে 
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োকা ব্যনয় ৩ প তানয় বাস্তবায়েন াগ্য ১২ বছর লময়ােী একটি উন্নয়ে কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছ। এ অথ ত শেনন্মাি 

িানব ব্যয় হনবাঃ 

 

 

 

 

লেশবল-৪ 

স্বনল্পান্নত চা বাগােগুনলার উন্নয়ে কম তসূশচ 

 (পশরমাি লহ:/োং এবাং ব্যয় লে োকায়) 

 

 

গ. ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবাে সম্প্রসারি: িিাে চা উৎপােেকারী লেশগুনলানত ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবাে ক্রমবি তমােহানর 

অশিকতর জেশিয় ও লেকসই চা চাষ পিশত শহসানব পশরগশেত হনে। কারি, এ চাষাবাে িশক্রয়ায় শ্রশমক সমস্যা 

কম, উৎপােে খরচ সীশমত, উৎপােেশীলতা ও লাি লবশশ। েশেি িারনত ৪৭,৫০০ ক্ষুদ্র্ায়তে চা উৎপােেকারীর 

আওতায় লমাে ২৩,০০০ লহক্টর (২৭%) চা চানষর জশম রনয়নছ। এনের লহক্টর িশত জাতীয় গড় উৎপােে ২,২৯০ 

লকশজ। তারা েশেি িারনত উৎপাশেত লমাে চা এর ৪২% উৎপােে কনর থানকে। শ্রীলাংকায় ১,৮৭,০০০ লহক্টর জশম 

চা চানষর আওতায় আনছ। তৎমনধ্য ক্ষুদ্র্ায়াতে চা উৎপােেকারীনের আওতায় ৮৪,১৫০ লহক্টর জশম আনছ  া লমাে 

জশমর ৪২% এবাং জাতীয় উৎপােনের ৬০% এ পিশতনত উৎপাশেত হয়। লকশেয়ানত ৩,১২,৭০০ ক্ষুদ্র্ায়তে চা 

উৎপােেকারীর আওতায় লমাে ৪৭,০০০ লহক্টর জশম রনয়নছ। তারা লকশেয়ার লমাে চা উৎপােনের ৫৬% উৎপােে 

কনর থানকে। এই লেশগুনলার তুলোয় আমানের লেনশ অশিকতর অবকাঠানমাগত সুশবিা রনয়নছ।  

বাাংলানেনশ বৃহোয়তনের চা বাগাে িশতষ্ঠা করার জন্য িনয়াজেীয় বৃহৎ আকৃশতর জশমর িাপ্যতা ক্রমান্বনয় হ্রাস 

পানে। ফনল েীশতশেি তারকনের জন্য লেনশর উপযুি অঞ্চনল ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবাে সম্প্রসারনির উনযাগ গ্রহি করা 

অপশরহা ত হনয় োঁশড়নয়নছ। এ লিশেনত বাাংলানেশ চা লবাড ত ২০০২ সানল শপএমটিশস (বাাংলানেশ) শল: এর মাধ্যনম 

একটি সমশন্বত উপন াগীতা সমীো পশরচালো কনর। চা চানষর সকল উপন াগীতার পশরমাপক পরীোর পর এ 

সমীোয়, পঞ্চগড় লজলার ১৬,০০০ লহক্টর, ৩ টি পাব ততয লজলার ৪৬,৮৭৫ লহক্টর এবাং বৃহির শসনলে ও চট্টগ্রাম এর 

সোতেী চা চাষ এলাকার ৩,৫০০ লহক্টর জশমনত লকাে রকম আইেগত ও িশাসশেক জটিলতা ছাড়া ক্ষুদ্র্ায়তে চা 

চাষাবাে সম্প্রসারি করা সম্ভব মনম ত মতামত ব্যি করা হয়। তাছাড়া, ২০০৪ সানল বৃহির ময়মেশসাংহ, চট্টগ্রাম ও 

কক্সবাজার লজলায় আনরকটি সম্ভাব্যতা সমীো করা হয়। এ সমীো িশতনবেে হনত লেখা  ায়, বৃহির ময়মেশসাংহ 

এলাকায় ৪,০৬৭ লহক্টর, ঠাঁকুরগানয় ৪,৪৫৫ লহক্টর এবাং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার লজলায় ৭,৮২২ লহক্টর জশম 

ক্ষুদ্র্ায়াতে চা চাষ সম্প্রসারনির উপন াগী। সমীো িশতনবেনে আরও উনেখ করা হয় ল , ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষ 

শবশেনয়ানগর িিাে 

খাত 

১ম ৫ বছর  

২০১৪-২০১৫ হনত 

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

 ২০১৯-২০২০ হনত  

২০২৩-২০২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫  হনত 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় 

চা এলাকার শুন্যস্থাে 

পূরি এবাং েীশবড় 

চাষাবাে (লে চারা) 

৩৫ ৩৫০.০০ ৩৫ ১৫০.০০ ২০ ২০০.০০ ৯০ ৯০০.০০ 

চা ব্লক পুেরাবাে/খন্ড 

পুিরাবাে 

১৫০ ৫১৩.০০ ১৫০ ৫১৩.০০ ২০ ৬৮.৪০ ৩২০ ১০৯৪.৪০ 

চা এলাকা সম্প্রসারি ৪০০ ১২০০.০০ ৪০০ ১২০০.০০ ২০০ ৬০০.০০ ১০০০ ৩০০০.০০ 

 ােবাহে এবাং  ন্ত্রপাশত সাংগ্রহ 

িাক্টর ১০ ৭০.০০ ৫ ৩৫.০০ - - ১৫ ১০৫.০০ 

লিইলর ১০ ১০.০০ ৫ ৫.০০ - - ১৫ ১৫.০০ 

লিইলারসহ পাওয়া 

টিলার 

২০ ২৪.০০ ১০ ১২.০০ - - ৩০ ৩৬.০০ 

োস তারী  লসচ  ন্ত্র (২.৫ 

একর) 

২০ ৫০.০০ ১৫ ৩৬.৫০ - - ৩৫ ৮৬.৫০ 

হস্তচাশলত লেয়ার ১০০ ৩.০০ ১০০ ৩.০০ ৫০ ১.৫০ ১৫০ ৭.৫০ 

লমাে  ২২২০.০০  ২১৫৪.৫০  ৮৬৯.৯০  ৫২৪৪.৪০ 
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সম্প্রসারনির মাধ্যনম এ সকল এলাকায় োশরদ্র্য সীমার শেনচ বসবাসরত উনেখন াগ্য সাংখ্যক মানুনষর 

আত্নকম তসাংস্থাে সৃশির  নথি সুন াগ রনয়নছ। ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষ সম্প্রসারনির সম্ভাবোর শবষয় শবনবচো কনর 

বাাংলানেশ চা লবাড ত ২টি িকল্প গ্রহি কনর-  ার একটি লেনশর উিরাঞ্চনল পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, েীলফামারী, 

লালমশেরহাঁে এবাং শেোজপুর লজলায় এবাং অপরটি পাব ততয চট্টগ্রানমর রাঙ্গামাটি, খাছড়াছশড় ও বািরবাে লজলায়। 

লেনশর উিরাঞ্চনল লেয়া ‘Development of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh’ শীষ তক 

িকল্পটির িাক্কশলত ব্যয় ৮৮৬.৩৩ লে োকা, বাস্তবায়ে সময় শছল জানুয়াশর ২০০২ হনত শডনসম্বর ২০১৪ প তন্ত। 

শডনসম্বর ২০১৪ প তন্ত সমনয় িকল্পটির অবকাঠানমাগত কা তক্রনমর ৫০% এবাং আশথ তক কা তক্রনমর ৪৯.৫২% সম্পন্ন 

হনয়নছ। 

লেশবল- ৫ 

বাাংলানেশ চা লবাড ত পশরচালশত সমশন্বত উপন াগীতা সমীো অনু ায়ী ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষন াগ্য জশম 

 

পাই শচে- ৩ 

 

 

পাব ততয চট্টগ্রাম এলাকার জন্য লেয়া ‘Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts’ শীষ তক 

িকল্পটির িাক্কশলত ব্যয় ১০২৯.৩৩ লে োকা, বাস্তবায়ে সময় আগে, ২০০৩ হনত জুলাই, ২০১৫ প তন্ত। শডনসম্বর 

২০১৪ প তন্ত সমনয় এ িকল্পটির অবকাঠানমাগত কা তক্রনমর ৪২% এবাং আশথ তক কা তক্রনমর ৪১.৫৪% সম্পন্ন হনয়নছ 

। ল নহতু লেনশর উিরাঞ্চনলর জন্য লেয়া িকল্পটির লময়াে ২০১৪ সানলর শডনসম্বর মানস লশষ হনয়নছ এবাং পাব ততয 

চট্টগ্রানমর জন্য লেয়া িকল্পটির লময়াে ২০১৫ সানলর জুলাই মানস লশষ হনব লসনহতু সাশব তকিানব লেনশর চা 

উৎপােেশীলতা ও উৎপােে বৃশির লনেয ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবাে সম্প্রসারনির শেশমি েতুে িকল্প গ্রহি করা 

আবশ্যক। ক্ষুদ্র্ায়তে চা উৎপােেকারীনের সেমতা বৃশির লনেয Common Fund for Commodities অথ তায়নে 

লেনশর পঞ্চগড় ও পাব ততয বািরবাে লজলায় একটি িকল্প হানত লেয়া হনয়নছ। িকনল্পর বাস্তবায়েকাল জুলাই ২০১৩ 

লথনক জুে ২০১৫ প তন্ত। এই িকনল্পর উনদ্দশ্য হনে বাাংলানেনশর উিরাঞ্চল ও পাব ততয চট্টগ্রানমর ক্ষুদ্র্ চা চাষীনের 

চা চানষ িশশেি িোে, ১০ লে চা চারা উনিালে পূব তক ক্ষুদ্র্ চাষীনের মনধ্য শবতরি এবাং ১০টি সবুজ চা পাতা 

সাংগ্রহ লকে ও ১০টি সমবায় লকে স্থাপে, ২টি শপকআপ, ৩টি লাইে িাক, ৩টি মের সাইনকল ক্রয়, িভৃশত কাজ।  

িকনল্পর লমাে িাক্কশলত ব্যয় ৫০০ লে োকা। োস তারীর স্থায়ী লসড এর িথম প তানয়র কাজ ইশতমনধ্য সমাপ্ত হনয়নছ 

এবাং শদ্বতীয় প তানয়র শেম তাি কাজ চলনছ। োস তারীনত চা গানছর ৭০,০০০ লেশ কাটি তাং লাগানো হনয়নছ । িকল্পটির 

অবকাঠানমাগত ও আশথ তক অগ্রগশত  থাক্রনম ২০% ও ১৮.২২%।  
 

পঞ্চগড় লজলা ১৬০০০ লহক্টর 

৩ টি পাব ততয লজলা ৪৬৮৭৫ লহক্টর 

বৃহির শসনলে ও চট্টগ্রাম ৩৫০০ লহক্টর 

বৃহির ময়মেশসাংহ ৪০৬৭ লহক্টর 

ঠাঁকুরগাও লজলা ৪৪৫৫ লহক্টর 

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার লজলা ৭৮২২ লহক্টর 
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বািরবাে লজলায় সুয়ালক এলাকায় একটি চা কারখাো স্থাপে করা হনল উি এলাকার চা চাষীরা চা আবানে আনরা 

উৎসাশহত হনব। তাছাড়াও লেনশর উিরাঞ্চনল মানুনষর জীবে াোর মাে উন্নয়নের লনেয লসখানে চা চাষ 

সম্প্রসারনির জন্য শবনশষ গুরুত্ব লেয়া িনয়াজে। লেনশর উিরাঞ্চনল চা চাষ তামাক চাষনক িশতস্থাপে করনত পানর। 

এই সকল শেক শবনবচো কনর লেনশর উিরাঞ্চল ও পাব ততয চট্টগ্রাম এলাকায় ৪০০০ লহক্টর জশমনত ক্ষুদ্র্ায়তে চা 

চাষাবাে এবাং ৫ টি ‘বেলীফ’ চা কারখাো স্থাপনের জন্য ১৩,৬০০.০০ লে োকা ব্যয় সম্বশলত ৩ প তানয় বাস্তবায়ে 

ল াগ্য ১২ বছর লময়ােী একটি উন্নয়ে কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছ। 

লেশবল-৬ 

ক্ষুদ্র্ায়তে চা চাষাবানের জন্য উন্নয়ে কম তসূশচ 
 

  (পশরমাি লহ:/োং এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর িিাে খাত ১ম ৫ বছর 

২০১৪-১৫ হনত 

২০১৮-১৯ 

২য় ৫ বছর  

২০১৯-২০ হনত 

২০২৩-২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫ হনত 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

চা এলাকা সম্প্রসারি  ১৫০০ ৪৫০০.০০ ২০০০ ৬০০০.০০ ৫০০ ১৫০০.০০ ৪০০০ ১২০০০.০০ 

বে-লীফ কারখাো ২ ৬৪০.০০ ২ ১ ১ ৩২০.০০ ৫ ১৬০০.০০ 

 লমাে   ৫১৪০.০০    ১৮২০.০০  ১৩৬০০.০০ 

 

ঘ. চা কারখাো সুষমকরি ও আধুশেকীকরি: উন্নতমানের চা ততশরর লনে কারখাোগুনলানত আধুশেক  ন্ত্রপাশত 

আমোশে করা িনয়াজে। শবযমাে ১৬৬ টি বাগানের মনধ্য ৯৬ টিনত সুসশজ্জত কারখাো রনয়নছ, ১৮টি কারখাোর 

 ন্ত্রপাশত অতযন্ত শেম্নমানের। অবশশি ৫২টি চা বাগানে লকাে কারখাো লেই। এ বাগােগুশল তানের উৎপাশেত কাঁচা 

পাতা অন্য চা কারখাোয় শবশক্র কনর অথবা সোতেী পিশতনত শেনজরাই চা িশক্রয়াজাত কনর থানক। এই 

বাগােগুনলার মনধ্য শকছু শকছু বাগাে শেনজনের কারখাো স্থাপনের জন্য প তাপ্ত কাঁচা পাতা উৎপােে করনত পানর ো। 

‘শবটিআরশপ’ বাস্তবায়েকালীে সমনয় লরাশপত চা গাছ ইনতামনধ্য পূি ত বয়স িাপ্ত হওয়ায় চা উৎপােে ক্রমান্বনয় বৃশি 

পানচছ। ২১ শতনকর জন্য িস্তাশবত উন্নয়ে কম তসূশচ বাস্তবায়নের ফনল চানয়র উৎপােে উনেখন াগ্য পশরমানি বৃশি 

পানব। অশতশরি উৎপাশেত চা িশক্রয়াজাত করার সুশবিা সৃশির জন্য কারখাোসমূহনক আধুশেক  ন্ত্রপাশত দ্বারা 

সুসমকরি ও আধুশেকীকরি করা িনয়াজে। মােসম্পন্ন চা ততশরর জন্য অপ তাপ্ত  ন্ত্রপাশত সম্বশলত কারখাোগুশলনক 

 থা থিানব সুসশজ্জত করনত হনব। ল  সকল বাগানে কারখাো োই লসখানে েতুে কারখাো স্থাপে করনত হনব। এ 

পশরনিশেনত চা কারখাোগুনলানক সুষমকরি ও আধুশেকীকরনির জন্য লমাে ৭,৭৮৬.৫৫ লে োকা ব্যয় সম্বশলত 

১২ বছর লময়ােী একটি উন্নয়ে কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছ  া শেনম্মািিানব ৩টি প তানয় বাস্তবায়েন াগ্যাঃ   

লেশবল-৭ 

চা কারখাো সুষমকরি ও আধুশেকীকরনি তর জন্য উন্নয়ে কম তসূশচ 

                    (পশরমাি োং এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর িিাে খাত ১ম ৫ বছর 

 ২০১৪-১৫ হনত 

২০১৮-১৯ 

২য় ৫ বছর 

 ২০১৯-২০ হনত 

২০২৩-২৪ 

৩য় ২ বছর 

 ২০২৪-২৫ হনত 

২০২৫-২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

উইোশরাং িাফ ১২৫ ২১৮.৭৫ ২০০ ৩৫০.০০ ১০০ ১৭৫.০০ ৪২৫ ৭৪৩.৭৫ 

িাফ ফযাে  ১২৫ ১২৫.০০ ২০০ ২০০.০০ ১০০ ১০০.০০ ৪২৫ ৪২৫.০০ 

১৫’’ লরাোর ওনিে ১৫ ৪৫.০০ ৫০ ১৫০.০০ ২৫ ৭৫.০০ ৯০ ২৭০.০০ 

লরাশলাং লেশবল ৫ ১০.০০ - - - - ৫ ১০.০০ 

শসটিশস লমশশে ২০ ৫২০.০০ ৪০ ১০৪০.০০ - - ৬০ ১৫৬০.০০ 

শহউশমশডফায়ার  ৮০ ১২.৮০ ১৫০ ২৪.০০ ৫০ ৪.০০ ২৮০ ৪৪.৮০ 

গুগী শশপ্টার  ৪ ৮.০০ ২০ ২০.০০ ৫ ৫.০০ ৩৩ ৩৩.০০ 

ড্রায়ার  ২০ ৬৬০.০০ ৪০ ১৩২০.০০ - - ৬০ ১৯৮০.০০ 

কেটিশেউয়াস ফারনমশন্টাং 

লমশশে  

 

২০ ৫০০.০০ ৪০ ১০০০.০০ - - ৬০ ১৫০০.০০ 
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সে তার-কাম-ফাইবার 

একারিাক্টর 

৩০ ৬৭.৫০ ৫০ ১১২.৫০ - - ৮০ ১৮০.০০ 

সুইশয়াং লমশশে ২৫ ২.৫০ ৫০ ৫.০০ ২৫ ২.৫০ ১২০ ১০.০০ 

শডনজল লজোনরটিাং লসে  ২০ ২০০.০০ ৪০ ৪০০.০০ - - ৬০ ৬০০.০০ 

লকপাশসোর ব্যাাংক  ২০ ১০.০০ ৪০ ২০.০০ - - ৬০ ৩০.০০ 

িান্সফম তার  ২০ ১০০.০০ ৪০ ২০০.০০ - - ৬০ ৩০০.০০ 

শমশলাং ললথ ২০ ১০০.০০ - - - - ২০ ১০০.০০ 

লমাে  ২৫৭৯.৫৫  ৪৮৪১.৫০  ৩৬৫.৫০ ১৮৩৮ ৭৭৮৬.৫৫ 

 

ঙ. িকল্প উন্নয়ে ইউশেে শশিশালীকরি: িস্তাশবত লকৌশলগত উন্নয়ে পশরকল্পো বাস্তবায়নের জন্য বাাংলানেশ চা 

লবানড তর অঙ্গ িশতষ্ঠাে িকল্প উন্নয়ে ইউশেে এর তত্ত্বাবিাে, পশরবীেি ও মূল্যায়ে কা তক্রম শশিশালী করার 

িনয়াজে হনব। ‘শিশে-২০২১’  বাস্তবায়নের লনেয িকল্প উন্নয়ে ইউশেনের শেজস্ব শমশে থাকা আবশ্যক। এ 

পশরনিশেনত উি িশতষ্ঠানে জেবল কাঠানমানত শবযমাে ৫১ টি পনের অশতশরি শহসানব শেনম্নাি ৭টি পনে জেবল 

বৃশির িস্তাব করা হনয়নছাঃ  

১. সম্প্রসারি কম তকততা   ৩ জে 

২. পশরকল্পো/ডকুনমনন্টশে কম তকততা  ১ জে 

৩. সহকারী িনকৌশলী   ১ জে 

৪. কশম্পউোর অপানরের   ২ জে 

 

এ কা তক্রম গ্রহনির জন্য ১৯৮.৩২ লে োকা ব্যয় সম্বশলত ৩টি প তানয় বাস্তবায়েন াগ্য শেনম্নবশি তত উন্নয়ে কম তসূশচ 

িিয়ে করা হনয়নছাঃ 

লেশবল-৮ 

িকল্প উন্নয়ে ইউশেে শশিশালীকরনির জন্য অশতশরি জেবল 

(পশরমাি সাংখ্যায় এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর িিাে 

খাত 

১ম ৫ বছর  

২০১৪-১৫ হনত 

২০১৮-১৯ 

২য় ৫ বছর  

২০১৯-২০ হনত 

২০২৩-২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫ হনত 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

পে 

সাংখ্যা 

ব্যয় (লে 

োকা) 

পে 

সাংখ্যা 

ব্যয় (লে 

োকা) 

পে 

সাংখ্যা 

ব্যয় (লে 

োকা) 

পে 

সাংখ্যা 

ব্যয় (লে 

োকা) 

সম্প্রসারি কম তকততা ৩ ৩৬.০০ ৩ ৪৩.২০ ৩ ১৭.২৮ ৩ ৯৬.৪৮ 

সহকারী িনকৌশলী ১ ১২.০০ ১ ১৪.৪০ ১ ৫.৭৬ ১ ৩২.১৬ 

পশরকল্পো/ডকুনমে

লেশে কম তকততা  

১ ১২.০০ ১ ১৪.৪০ ১ ৫.৭৬ ১ ৩২.১৬ 

কশম্পউোর 

অপানরের 

২ ১৪.০০ ২ ১৬.৮০ ২ ৬.৭২ ২ ৩৭.৫২ 

লমাে ৭ ৭৪.০০ ৭ ৮৮.৮০ ৭ ৩৫.৫২ ৭ ১৯৮.৩২ 

 

চ. বাাংলানেশ চা গনবষিা ইেশেটিউে এর সেমতা বৃশিকরি: ‘শিশে- ২০২১’ বাস্তবায়নের জন্য বাাংলানেশ চা 

গনবষিা ইেশিটিউে (শবটিআরআই) এর শেজস্ব শমশে থাকা অপশরহা ত। গনবষিা কা ত পশরচালোর জন্য 

শবটিআরআই এর অতযাধুশেক  ন্ত্রপাশতসমৃি উন্নতমানের গনবষিাগার িনয়াজে। শবটিআরআই এর গনবষিালব্ধ 

ফলাফল চা শশনল্প িনয়ানগর শবষনয় অশিক গুরুত্ব শেনত হনব। চা শশনল্প শবযমাে শেম্ন উৎপােেশীলতা, উচ্চ উৎপােে 

ব্যয়, চা চানষ অশত শেম্নহানর ভূশমর ব্যবহার ইতযাশে শবনবচোয় শেনয় শবটিআরআই এর জন্য একটি কা তকর 

লকৌশলগত গনবষিা পশরকল্পো িিয়ে করা হনয়নছ। এ পশরকল্পোয় বাাংলানেনশর চা’ এর উৎপােে বৃশি ও মাে 

উন্নয়নের জন্য শবনশষ তবশশিযসম্পন্ন উচ্চ ফলেশীল ও মাে সম্পন্ন চানয়র ললাে উদ্ভাবে, মাটিনত তজব পোনথ তর 

পশরমাি বৃশি, শবনশষ গুরুত্ব সহকানর অনুজীব পিশতর িনয়াগসহ শবশিন্ন পিশতনত লরাগবালাই, কীেপতঙ্গ ও 

আগাছা েমনের জন্য সমশন্বত লরাগবালাই ব্যবস্থাপো িনয়াগ, চা শশনল্পর আথ ত-সামাশজক অবস্থার গনবষিা ইতযাশে 

শবষয়গুশলনত সব তাশিক গুরুত্ব লরাপ করা হনয়নছ। িস্তাশবত িকনল্প ৬টি কম তসূশচ বাস্তবায়নের জন্য লমাে ২৯৮.৩৭ লে 

োকা ব্যনয়র িস্তাব করা হনয়নছাঃ 
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লেশবল-৯ 

কম তসূশচর শবস্তাশরত শববরি 

 (লে োকায়) 

 

ছ. অবকাঠানমাগত উন্নয়ে: চা শশনল্প শবযমাে সড়ক ল াগান াগ ব্যবস্থা উন্নয়ে করা িনয়াজে। িনয়াজেীয় লসতু ও 

কালিাে তসহ চা বাগাে এলাকায় সাংন াগ সড়ক শেম তাি করা আবশ্যক  ানত বাগােগুনলানত উৎপাশেত চা বাজারজাত 

ও পশরবহিসহ অন্যান্য উপকরি,  ন্ত্রপাশত, প্যানকটিাং সামগ্রী, লপনিাশলয়াম ও লুশব্রনকটিাং পণ্য, খুচরা  ন্ত্রাাংশ, লরশে 

ইতযাশে সহনজ পশরবহি করা  ায় এবাং চা বাগাে এলাকায় বসবাসকারী ললাকজনের  াতায়াত ও ল াগান াগ সহজ 

হয়। এ পশরনিশেনত চা বাগােগুনলার  াতায়াত ও ল াগান াগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লনেয িনয়াজেীয় সাংন াগ সড়ক, 

লসতু ও কালিাে ত শেম তানির জন্য লমাে ২,০১৭.০০ লে োকা ব্যয় সম্বশলত ১২ বছর লময়ােী শেনম্ন উনেশখত উন্নয়ে 

কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছাঃ 

লেশবল-১০ 

চা বাগােগুনলার অবকাঠানমা উন্নয়ে কম তসূচী 

    (পশরমাি শকাঃশমাঃ/সাংখ্যা এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর খাত 

 

১ম ৫ বছর 

 ২০১৪-২০১৫ হনত  

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

 ২০১৯-২০২০ হনত ২০২৩-

২০২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫ লথনক ২০২৫-

২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় 

 (লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

রাস্তা  ২০ ৬২০.০০ ২০ ৬২০.০০ ৭ ২১৭.০০ ৪৭ ১৪৫৭.০০ 

কালিাে ত ২০ ৮০.০০ ২০ ৮০.০০ ১০ ৪০.০০ ৫০ ২০০.০০ 

শব্রজ ১৫ ১৩৫.০০ ১৫ ১৩৫.০০ ১০ ৯০.০০ ৪০ ৩৬০.০০ 

লমাে  ৮৩৫.০০  ৮৩৫.০০  ৩৪৭.০০  ২০১৭.০০ 

 

জ. চা বাগানের লসচ সুশবিাশের উন্নয়ে: বাাংলানেনশ চা শশল্প শুষ্ক লমৌসুনম তীব্র খরার সম্মুখীে হয়, আবার বষ তাকানল 

সমতল চা এলাকাগুনলানত জলাবিতা লেখা লেয়। িারিা করা হয় ল  চা বাগােগুনলানত িনয়াজেীয় লসচ সুশবিা 

শেশশ্চত করা লগনল চা এর উৎপােে িায় ১০% বৃশি পানব এবাং অল্পবয়সী গানছর মৃতুয হার কমনব। শেষ্কাশে 

ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যনম চা উৎপােে িায় ৫% বৃশি করা সম্ভব মনম ত অনুনময়। শুষ্ক লমৌসনম লসনচর সুশবিানথ ত 

শবশেনয়ানগর খাত 

 

১ম ৫ বছর 

২০১৪-১৫ হনত 

২০১৮-১৯ 

২য় ৫ বছর 

২০১৯-২০ হনত 

২০২৩-২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫ লথনক 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় 

(লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় 

(লে 

োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় (লে 

োকা) 

১. শবটিআরআই এবাং সাব-

লিশেগুনলার সেমতা বৃশি  

ও শশিশালীকরি। 

 ৫২.০০  ৪৪.০০  ৩০.০০  ১২৬.০০ 

২. শবটিআরআই উদ্ভাশবত 

ললাে, উন্নতবীজ এবাং 

অন্যান্য িযুশি শবতরি 

 ১৪.০০  ৯.০০  ৭.০০  ৩০.০০ 

৩. মাটির গুিাগুি সাংরেি 

ও বড়ানোর জন্য এর তজব 

পোথ ত বৃশি 

 ৭.৫৫  ৭.৫৫  ৩.১২  ১৮.২২ 

৪. সাংকরায়নের মাধ্যনম 

চানয়র উন্নত ললাে ও বীজ 

উদ্ভাবে 

 ৪.৬০  ৪.১০  ২.০০  ১০.৭০ 

৫. সমশন্বত লরাগবালাই  

ব্যবস্থাপো এবাং অনুজীব 

পিশতনত লরাগবালাই েমে 

 ৬৫.৪০  ৩০.৮০  ৭.২৫  ১০৩.৪৫ 

৬. চা অথ তেীশত  ৪.০০  ৪.০০  ২  ১০.০০ 

লমাে  ১৪৭.৫৫ - ৯৯.৪৫  ৫১.৩৭  ২৯৮.৩৭ 
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বৃশির পাশে িনর রাখার জন্য িনতযক চা বাগানে জলািার শেম তাি করা আবশ্যক। এ পশরনিশেনত শুষ্ক লমৌসুনম চা 

বাগােগুনলানত লসচ সুশবিা শেশশ্চত করার লনেয পাশের উৎস সৃশির জন্য লমাে ১,৪৯৯.৯৫ লে োকা ব্যয় সম্বশলত 

শেনমািিানব ১২ বছর লময়ােী ১ টি উন্নয়ে কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছাঃ   
 

লেশবল-১১ 

চা বাগােগুনলার লসচ সুশবিা উন্নয়নের জন্য কম তসূশচ 

                (পশরমাি শকাঃশমাঃ/সাংখ্যা এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর 

খাত 

 

১ম ৫ বছর 

২০১৪-২০১৫ হনত  

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

২০১৯-২০২০ হনত 

২০২৩-২০২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫ হনত 

 ২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় 

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় 

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয় 

(লে োকা) 

সাংখ্যা ব্যয়  

(লে োকা) 

বাঁি/জলািার ৩২ ৬৩৭.০০ ৩২ ৬৩৭.০০ ১১ ২২৫.৯৫ ৭৫ ১৪৯৯.৯৫ 

লমাে  ৬৩৭.০০  ৬৩৭.০০  ২২৫.৯৫  ১৪৯৯.৯৫ 

 

এছাড়াও বাাংলানেশ চা লবাড ত কতৃতক ২০১৩ সানল ‘Climate Change Trust Fund (PPCCTF)’ এর আওতায় 

‘Adaptation to Impacts of Climate Changes for Sustainable Tea Production’ শীষ তক ২,২৭৮.০০ লে 

োকা ব্যয় সম্বশলত একটি উন্নয়ে িকল্প োশখল করা হনয়নছ। এই িকনল্পর মাধ্যনম ৫৪টি লসচ  ন্ত্র সাংগ্রহ করা হনব 

এবাং ৫১টি চা বাগানে ২৫টি বাঁি/জলািার শেম তাি করা হনব।  
 

ঝ. চা বাগানে শ্রশমক কল্যাি: চা বাগােগুনলার লমাে জেসাংখ্যা ৩,৯০,২৩৮ (২০১৩)  ার মনধ্য ২,০২,৯২৩ জে 

পুরুষ এবাং ১,৮৭,৩১৫ জে মশহলা। লমাে শেবশন্ধত শ্রশমক সাংখ্যা ১,০৬,২০৪ জে এর মনধ্য ৫১,৫৬৯ জে পুরুষ, 

৫৪,৬৩৫ জে মশহলা। এছাড়াও ২৮,৩১৩ জে অস্থায়ী শ্রশমক চা বাগানে শেনয়াশজত আনছে। চা বাগানে কম তরত 

মশহলা শ্রশমকগি িিােতাঃ বাগানের কাজ, োস তারী িশতষ্ঠা, কাঁচা পাতা চয়ে এবাং আগাছা েমে কানজ শেনয়াশজত 

থানকে। কারখাো, ক্রযাশহাউজ, লমশডনকল লসন্টার ও হাসপাতানলর শবশিন্ন কানজও মশহলা শ্রশমকগি শেনয়াশজত 

থানকে। পুরুষ শ্রশমকগি মাঠ, কারখাো এবাং হাসপাতানল কাজ কনর থানকে। চা বাগানের শ্রশমকনের িিাে সমস্যা 

হনে দূব তল স্বাস্থয ও অপুশি। শবযমাে বাগােগুশলর মাে ২৩% চা বাগানে হাসপাতাল সুশবিা রনয়নছ। চা শশল্প 

সবসময় স্বাস্থয সম্পশকতত সমস্যাগুনলার িশত সব তাশিক গুরুত্ব িোে কনর থানক। উপযুি শ্রশমক, বাসস্থাে শেম তাি, 

শবশুি পাশে সরবরাহ, অিযন্তরীি রাস্তা ও েে তমা শেম তাি, শশশুগৃহ স্থাপে, শডসনপেসাশরনত শচশকৎসা  ন্ত্রপাশত, 

আসবাবপে ও ঔষি সরবরাহ, শচশকৎসা কম তকততাসহ ব্যবস্থাপকনের জন্য লসশমোর ও কম তশালা অনয়াজে, িাথশমক 

স্বাস্থয ও পুশি ইতযাশে শবষনয় মশহলা শ্রশমকনের মনধ্য সনচতেতা সৃশির লনেয কম তশালা আনয়াজে শবষনয় গুরুত্ব 

আনরাপ করা হনয় থানক। এই পশরনিশেনত চা  শশনল্পর িশবষ্যৎ িনয়াজনের শেশরনখ চা বাগােগুনলানত শ্রশমক 

কল্যাি সুশবিাশে বৃশির জন্য লমাে ১০,২৪১.৮৩ লে োকা ব্যয় সম্বশলত শেনম্নািিানব ১২ বছর লময়ােী একটি  

উন্নয়ে কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছাঃ 

লেশবল-১২ 

চা বাগানে শ্রশমক কল্যানের জন্য উন্নয়ে কম তসূশচ     

(পশরমাি শকাঃশমাঃ/সাংখ্যা এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর খাত 

 

১ম ৫ বছর 

২০১৪-১৫ হনত 

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

২০১৯-২০ হনত 

২০২৩-২০২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২৫  হনত 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় 

শ্রশমক বাসস্থাে ৬০০০ ৩০০০.০০ ৬০০০ ৩০০০.০০ ৩০০০ ১৫০০.০০ ১৫০০০ ৭৫০০.০০ 

লশৌচাগার  ৬০০০ ৪২০.০০ ৬০০০ ৪২০.০০ ৩০০০ ২১০.০০ ১৫০০০ ১০৫০.০০ 

গিীর েলকূপ  ১৫ ১৫০.০০ ১৫ ১৫০.০০ ১০ ১০০.০০ ৪০ ৪০০.০০ 

হস্তচাশলত েলকূপ ২০০০ ১২৬.০০ ২০০০ ১২৬.০০ ৫০০ ৩১.৫০ ৪৫০০ ২৮৩.৫০ 

পাতকুয়া ১২৫ ২৫.০০ ১২৫ ২৫.০০ ৫০ ৮.৩৩ ৩০০ ৫৮.৩৩ 

স্বাস্থয লসবা - ১৫০.০০ - ১৫০.০০ - ৭৫.০০ - ৩৭৫.০০ 

হাসপাতাল/কশমউশেটি 

শলশেক/শডসনপন্সারী/নক্রশ 

হাউজ 

৬ ১৫০.০০ ৬ ১৫০.০০ ৩ ৭৫.০০ ১৫ ৩৭৫.০০ 
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ঞ.  চা বাগাে ব্যবস্থাপো ও মােব সম্পে উন্নয়ে: চা শশনল্পর তুলোমূলক সুশবিা এর মােব সম্পনের গুিগতমানের 

উপর শেি তর কনর । কৃশষ শিশিক শশনল্পর মােব সম্পে উন্নয়ে সাংশিি গুরুত্বপূি ত লেনে হনে এই শশনল্পর ব্যবস্থাপোয় 

শেনয়াশজত কম তকততানের েেতার ক্রমাগত উন্নয়ে। শ্রশমকনের কম তেেতা উন্নয়নের মনধ্য তানের স্বাস্থয এবাং অন্যান্য 

কল্যািমূলক শবষয়গুনলা অন্তভু তি। এ পশরনিশেনত চা শশনল্প শেনয়াশজত মােব সম্পে উন্নয়নের জন্য ১২ বছর 

লময়ােী একটি িশশেি কম তসূশচ িিয়ে করা হনয়নছ  া চা বাগানের ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবিােকারী োফ এবাং চা 

শ্রশমকনের েেতা বৃশিনত সহায়ক হনব। চা লবানড তর িকল্প উন্নয়ে ইউশেে এর মাধ্যনম চা বাগাে ব্যবস্থাপোয় 

শেনয়াশজত কম তকততা ও চা শ্রশমকনের িশশেি িোে করা হনব। এ কম তসূশচ বাস্তবায়নের জন্য শেনম্নািিানব লমাে 

৪৯৯.৮১ লে োকা িনয়াজে হনবাঃ 
 

লেশবল-১৩ 

চা বাগাে ব্যবস্থাপো ও মােব সম্পে উন্নয়নের জন্য কম তসূশচ (ক) 

           (পশরমাি শকাঃশমাঃ/সাংখ্যা এবাং ব্যয় লে োকায়) 

শবশেনয়ানগর খাত 

 

১ম ৫ বছর 

 ২০১৪-২০১৫ হনত 

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

 ২০১৯-২০২০ হনত  

২০২৩-২০২৪ 

৩য় ২বছর 

২০২৪-২০২৫ লথনক 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় 

স্নাতনকাির শডনলামা- 

(চা বাগানের 

ব্যবস্থাপক/সহকারীগনির 

জন্য) 

৭৫ ১২.০০ ৭৫ ১২.০০ ২০ ৩.২০ ১৭০ ২৭.২০ 

চা উৎপােে লকাস ত- 

(িাফনের জন্য) 

৬০ ২.১৬ ৮০ ৩.০৬ ৪০ ৩.১৮ ২২০ ৮.৪০ 

কম তশালা- (ব্যবস্থাপকগনির 

জন্য) 

২৪০ ৪.৮০ ২৪০ ৫.০৪ ২৪০ ৫.২৯ ৯৬০ ১৫.১৩ 

বৃশিমূলক িশশেি- 

(িাফনের জন্য)  

২৪০ ৪.৮০ ২৪০ ৫.০৪ ২৪০ ৫.২৯ ৯৬০ ১৫.১৩ 

কশম্পউোর িশশেি  ২৪০ ৪.৮০ ২৪০ ৫.০৪ ২৪০ ৫.২৯ ৯৬০ ১৫.১৩ 

চা বাগাে স্বাস্থয লসবক 

িশশেি  

৪০ ২.৪০ ৪০ ২.৫২ ৪০ ২.৬৫ ১৬০ ৭.৫৭ 

শশেক িশশেি  ৩০০ ৭৫.০০ - - - - ৩০০ ৭৫.০০ 

িাথশমক স্বাস্থয লসবা  ৪০ ১.৬০ ৪০ ১.৬৮ ৪০ ১.৭৬ ১৬০ ৫.০৪ 

শশো সফর  ৪০ ১.২০ ৪০ ১.২০ ৪০ ১.২৫ ১৬০ ৩.৬৫ 

শবনেনশ উচ্চতর িশশেি  ৭০ ৪.৫৫ ৭০ ৪.৭৮ ৭০ ৫.০১ ২৮০ ১৪.৩৪ 

স্থােীয় িশশেি ১২০ ৩.৬০ ১২০ ৩.৭৮ ১২০ ৩.৯৭ ৫০০ ১১.৩৫ 

 

লেশবল-১৪ 

চা বাগাে ব্যবস্থাপো ও মােব সম্পে উন্নয়নের জন্য কম তসূশচ  

শবশেনয়ানগর খাত 

 

১ম ৫ বছর 

২০১৪-২০১৫ হনত  

২০১৮-২০১৯ 

২য় ৫ বছর 

২০১৯-২০২০ হনত 

২০২৩-২০২৪ 

৩য় ২ বছর 

২০২৪-২০২৫ লথনক 

২০২৫-২০২৬ 

লমাে 

সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় সাংখ্যা ব্যয় 

চা লবাড ত, PDU 

এবাং BTRI এর 

কম তকততানের 

উচ্চতর িশশেি 

১২ ৬০.০ ১২ ৬০.০ ৭ ৩৫.০ ৩১ ১৫৫.০০ 

লাশোংএকানডশম/ 

শবশপএটিশসনত     

০৩ PDU 

০৩ BTRI 

৭.৮০ ০৩ PDU 

০৩ BTRI 

৮.৪০ ০২ PDU 

০২ BTRI 

৬.০০ ০৮ PDU  

০৮ BTRI  

২২.২০ 

মাোরস্ লাব ৪০ ৪০.০০ ৪০ ৪০.০০ ২০ ২০.০০ ১০০ ১০০.০০ 

শ্রম আোলত  ০২ ১০০.০০ - - - - ০২ ১০০.০০ 

 লমাে  ৪১৬১.০০  ৪০৬১.০০  ২০১৯.৮৩  ১০২৪১.৮৩ 
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(িকল্প পশরকল্পো) 

িশশেি 

০৩ BTB  

০৩ BKB/ 

RAKEUB 

০৩ BTB  

০৩ BKB/ 

RAKEUB 

 

 ০২ BTB  

০২ BKB/ 

RAKEUB 

 

০৮ BTB 

০৮ BKB/ 

RAKEUB 

BIM/ BARD/ 

BARI লত (অশফস 

ব্যবস্থাপো) 

স্থােীয় িশশেি 

০৫ PDU 

০৫ BTRI  

০৫ BTB 

২০ 

 (চা 

বাগাে) 

৫.২৫ ০৫ PDU  

০৫ BTRI 

০৫ BTB  

২০  

(চা বাগাে) 

৭.০০ ০২ PDU  

০২ BTRI 

০২ BTB  

১৫ 

 (চা বাগাে) 

৪.৪২ ১২ PDU  

১২ BTRI  

১২ BTB 

৫৫ 

 (চা বাগাে) 

১৬.৬৭ 

লমাে  ২২৫.৯  ১৫৫.৫  ১১৮.৩  ৪৯৯.৮১ 

 

২২. চা এর সরবরাহ ও চাশহো: শেনম্নর ছনক ২০২১ ও ২০৪১ সানল চা এর সম্ভাব্য সরবরাহ ও চাশহোর তথ্যাশে িোে 

করা হনলাাঃ 

লেশবল-১৫ 

চা এর সরবরাহ এবাং চাশহো 

       (পশরমাি শমাঃ লকশজ এবাং মূল্য লে োকায়) 

বছর চা আবাশে জশম 

(নহ:) 

চাশহো (শম: 

লকশজ) 

কম ত পশরকল্পো 

ছাড়া উৎপােে 

(শম: লকশজ) 

কম ত পশরকল্পো 

সহ উৎপােে শম: 

লকশজ) 

উদ্বৃি+ 

পশরমাি (শম: 

লকশজ) 

মূল্য (শম: োকা) 

২০২১ ৬৩,৪১৭ ৭৬ ৭০ ১০০ (+) ২৪ ৪৩২০ 

২০৪১ ১৬৩,০০০ ১১০ ৮৫ ২৮৫ (+) ১৭৫ ৫৭০০০ 

 

২৩. অথ তায়ে পিশত: িস্তাশবত উন্নয়ে পশরকল্পোসমূহ বাস্তবায়নের লমাে িাক্কশলত ব্যয় ৯৬,৭৩৫.৭০ লে োকা। তন্মনধ্য 

ঋনির অাংশ ৮৩,৪৭৯.৯৭ লে োকা (৮৬.৩০%) এবাং অনুোে অাংশ ১৩,২৫৫.৭৩ লে োকা (১৩.৭০%)। এ 

পশরকল্পো বাস্তবায়নের জন্য িনয়াজেীয় অথ ত সরকানরর শেজস্ব উৎস হনত িোে করা ল নত পানর অথবা  ইশস, 

শডএফআইশড, জাইকা, শসএফশস, ইউএেশডশপ, এশডশব, শবে ব্যাাংক ইতযাশে উন্নয়ে সহন াগী সাংস্থা হনত সাংগ্রহ করা 

ল নত পানর। শবকল্প শহনসনব বাাংলানেশ সরকার এবাং উন্নয়ে সহন াগী সাংস্থাসমূনহর ল ৌথ উনযানগ এ পশরকল্পো 

বাস্তবায়ে করা ল নত পানর। তবনেশশক সহায়তা গ্রহনির শবষয়টি শবনবশচত হনল  থা থ প তায় লথনক উন্নয়ে সহন াগী 

সাংস্থাসমূনহর সানথ ল াগান াগ করা ল নত পানর। িকল্প ব্যনয়র মনধ্য ঋনির অাংশ বাাংলানেশ কৃশষ ব্যাাংক (শবনকশব) 

এবাং রাজশাহী কৃশষ উন্নয়ে ব্যাাংক (রাকাব) এর মাধ্যনম সহজ শনতত ‘ব্যাাংক লরে’ অথবা িতুতশক সুনে ঋি শহসানব িোে 

করা ল নত পানর। লসনেনে সরকার বাাংলানেশ ব্যাাংক এর মাধ্যনম ‘শবনকশব’ এবাং ‘রাকাব’ লক িনয়াজেীয় শেনে তশো 

িোে করনত পানর।  
 

 

২৪. চা শশনল্প মূল্য সাংন াজে: িচশলত চা শেলাম ব্যবস্থার পাশাপাশশ বততমানে বাগাে হনত সরাসশর প্যানকেজাত চা 

শবপিে ব্যবস্থা চালু হনয়নছ। এ ব্যবস্থায় চা বাগােগুনলানক তানের বাৎসশরক উৎপােনের ২৫% প তন্ত বাগানে 

প্যানকেজাত কনর অিযন্তরীি বাজানর শবশক্রর অনুমশত লেয়া হয়। এ পিশতনত বততমানে শতেটি লেশীয় লকাম্পাশে তানের 

বাগানে উৎপাশেত চা শেনজনের ব্র্যানন্ড প্যানকেজাত কনর শেজস্ব শবক্রয় লকে এবাং খুচরা ও পাইকারী শবনক্রতানের 

মাধ্যনম লিািানের শেকে শবশক্র কনর থানক। তাছাড়া, আনরা শকছু লব্লশন্ডাং িশতষ্ঠাে শেলাম লথনক চা ক্রয় পূব তক শেজস্ব 

ব্র্যানন্ড প্যানকেজাত কনর অিযন্তরীি বাজানর শবশক্র ও শবনেনশ রপ্তাশে কনর থানক। লব্লশডাং ও প্যানকেজাতকরি এ 

পিশতনত উৎপাশেত পণ্যনক মূল্য সাংন াশজত কনর লিািানের শেকে সরবরাহ করা হয়। লিািারা সঠিক ওজে ও অশিন্ন 

গুিাগুনের জন্য প্যানকেজাত চা পছি কনরে। বাাংলানেনশ উৎপাশেত অশিকাাংশ চা উৎপাশেত দ্র্ব্য শহনসনব বাজারজাত 

করা হয়, পণ্য শহনসনব েয়। ফনল উৎপােেকারীগি তানের উৎপাশেত দ্র্ব্য িাল োনম শবশক্র করনত পানর ো। মূল্য 

সাংন াজে িশক্রয়ার মাধ্যনম শবশিন্ন িানব বাাংলানেনশ উৎপাশেত চা এর মূল্য বৃশি করা সম্ভব। 

 

ক. চা এর উশদ্দি লিািা: লেশ ও শবনেনশর উশদ্দি লিািানের পছি অনু ায়ী চা িশক্রয়াকরি করা ল নত পানর। 

শবনশষ িশক্রয়াকরি পিশতনত লিািানের পছি অনু ায়ী প্যানকেজাত করা হনল চা এর মূল্য শকছুো হনলও বৃশি 

পানব।  

খ. িচারিাাঃ লেনশ ও শবনেনশ পে, পশেকা এবাং ইনলক্ট্রশেক চমচডয়ার মাধ্যনম বাাংলানেনশ উৎপাশেত চা এর গুিাগুে 

ও চা পানের উপকাশরতা  িচানরর মাধ্যনম চা’এর চাশহো বৃশি করা সম্ভব। 
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গ. দ্র্ব্য পাথ তকযকরি (পণ্য শবনিে): লিািার িরি তথা িনয়াজে ও পছি অনু ায়ী চা প্যানকেজাত কনর একই চা 

শবশিন্ন িানব লিািানের শেকে উপস্থাপে করা হনল চানয়র চাশহো বৃশি পানব। 
 

২৫. বাাংলানেনশর চানয়র জন্য ব্র্যান্ড ততশর: বাাংলানেনশ শবযমাে চা বাজারজাতকরি িশক্রয়ায় মূলতাঃ চা বাগােগুনলানত 

ততশর চা বাল্ক শহনসনব বাগাে লথনক চট্টগ্রাম শেলানম লিরি করা হয়। শেলাম লথনক শবডারগি চা ক্রয় কনর বাল্ক শহনসনব 

অথবা প্যানকেজাত কনর পাইকারী ও খুচরা শবনক্রতানের মাধ্যনম বাজানর সরবরাহ কনর থানক। তাছাড়া, উৎপাশেত 

চানয়র শকছু অাংশ উৎপােেকারীগি, বাাংলানেশ চা লবানড তর অনুমশতক্রনম বাগানে প্যানকেজাত কনর সরাসশর বাজানর 

সরবরাহ অথবা শবনেনশ রপ্তাশে কনর থানক। টি লিডাস ত এনসাশসনয়শে অব বাাংলানেশ চা লবাড ত কতৃতক শেবশন্ধত 

লব্রাকারনের মাধ্যনম সপ্তাশহক শিশিনত চা’এর শেলাম পশরচালো কনর থানক। শবডারগি অিযন্তরীি বাজানর সরবরানহর 

জন্য শেলাম মূনল্যর ওপর ১৫% িযাে শেনয় এবাং শবনেনশ রপ্তাশের জন্য শূন্য িযানে শেলাম লথনক চা ক্রয় কনর থানক। চা 

বাগােগুনলানত ততশর চা শবনশষিানব ততশর ব্যাগ/বস্তায় িশতত কনর ব্যানগ/বস্তার ওপর সাংশিি চা বাগানের োম, চানয়র 

িরি, লগ্রড, ওজে ইতযাশে তথ্যাশে শলনখ শেলানমর জন্য লিরি করা হয়। চা ততশরর জন্য ব্যবহৃত কাঁচা পাতার উৎনসর 

শিশিনত ততশর চা-লক ললাে চা ও বীজজাত চা শহনসনব শচশিত করা হয়। উৎপােে িশক্রয়ার শিশিনত ততশর চা-লক আবার 

শসটিশস (৯৯.৫০%) অনথ তাডকার (০.০০%) এবাং গ্রীে টি (০.০৫%) এ শতে লশ্রেীনত িাগ করা হয়। বাাংলানেনশ শসটিশস 

পিশতনত উৎপাশেত চা-লক চা োোর আকানরর শিশিনত আবার েশটি লগ্রনড িাগ করা হয়। বাাংলানেনশ শবশিন্নিানব 

চানয়র ব্র্যান্ড ততশর করা সম্ভব। িাথশমকিানব শবটিআরআই খামানর ততশর শবটি-২ জানতর চা শেনয় অিযন্তরীি ও 

আন্তজতাশতক বাজানর সরবরানহর জন্য ব্র্যান্ড ততশর করা ল নত পানর। ক্রমান্বনয় অন্যান্য লকালােজাত চা দ্বারা পৃথক ব্র্যান্ড 

ততশর করা ল নত পানর।  

 

২৬। সুপাশরশ: বাাংলানেনশর চা শশনল্পর শবশিন্ন শবষয় প তানলাচো কনর  থা থ কতৃতপনের সেয়  শবনবচোর জন্য 

শেনম্নাি সুপাশরশ উপস্থাপে করা হলাঃ 

ক. বাাংলানেনশর চা’ এর হারানো লগৌরব পুেরুিার এবাং অিযন্তরীি চাশহো শমটিনয় রপ্তাশে সম্প্রসারনির লনেয 

চানয়র উৎপােে বৃশির জন্য উশেশখত েশটি উন্নয়ে িকল্প বাস্তবায়নের উনযাগ গ্রহি করা ল নত পানর।  

খ. চা খানত শবশেনয়ানগর বৃশির জন্য জরুশর শিশিনত সরকাশর হস্তনেপ িনয়াজে।  

গ. চানয়র মাঠ ও কারখাো উন্নয়ে এবাং শ্রশমক কল্যাি সুশবিাশে বৃশির শেশমি েীঘ ত লময়ােী শবশেনয়ানগর জন্য স্বল্প 

সুনে সহজ শকশস্তনত প তাপ্ত তহশবল লেয়া আবশ্যক। বাাংলানেনশ জলবায়ু পশরবততনের িশতকূল িিাব লমাকানবলা 

কনর লেকসই চা উৎপােে ব্যবস্থা শেশশ্চতকরনির জন্য প তাপ্ত তহশবল িনয়াজে।  

ঘ. চা লসনক্টনর শবশেনয়াগ বৃশির জন্য ব্যাাংক লরে সুনে পুোঃঅথ তায়ে, সুে িতুতশক এবাং অনুোে িোে করা ল নত 

পানর।  

ঙ. বাাংলানেশ চা লবানড তর উন্নয়ে কা তাবলীনক  তদূর সম্ভব বাশষ তক উন্নয়ে কম তসূশচ (এশডশপ) লত অন্তভূ তি করা ল নত 

পানর। 

চ. চা শশনল্পর সাশব তক উন্নয়নের জন্য এই শশনল্পর সানথ জশড়ত সকনলর সম্বশলত িনচিা অব্যাহত রাখার লনেয 

কা তকরী পেনেপ গ্রহি করা।   

 

২৭.উপসাংহার: জেসািারনির শেকে সবনচনয় কমোশম এবাং সব তাশিক উপনিাগ্য পােীয় শবিায় লেনশ ও শবনেনশ অদূর 

িশবষ্যনত চানয়র চাশহো হ্রাস পাওয়ার লকাে সম্ভাবো লেই। লেিীয় ল , আমানের লেনশ চানয়র উৎপােে এবাং 

অিযন্তরীি চাশহো ল  হানর বৃশি পানে তা অব্যাহত থাকনল এবাং বৃহোকানর শবশেনয়ানগর মাধ্যনম উৎপােে বৃশি করা ো 

লগনল, শীঘ্রই চানয়র রপ্তাশে বন্ধ হনয়  ানব, এমেশক ২০১৬ সাল োগাে বাাংলানেশ একটি েীে চা আমোশেকারক লেনশ 

পশরিত হনব। এই লিোপনে আমরা চা আমোশে করনবা োশক অশিক চা উৎপােনের জন্য চা খানত শবশেনয়াগ করনবা লস 

শবষনয় একটি েীশতগত অথ তনেশতক শসিান্ত গ্রহি করা িনয়াজে। এ অবস্থায় অিযন্তরীি চাশহো শমটিনয় রপ্তাশে বাজার 

সাংরেনির জন্য অশতশরি ৩৪ শম: লকশজ চা উৎপােে করা অপশরহা ত। এই অশতশরি চা উৎপােনের জন্য িনয়াজেীয় 

শবপুল পশরমাি অথ ত শবশেনয়ানগর েমতা চা বাগাে মাশলক ও ক্ষুদ্র্ চা উৎপােেকারীনের লেই। এ অবস্থায় শবযমাে 

িশতকূল অবস্থা লমাকানবলা কনর চা শশনল্পর উন্নয়নের লনেয অশিকতর শবশেনয়ানগর পশরনবশ সৃশির জন্য সরকাশর 

হস্তনেপ অতযাবশ্যক। িশত বছর বাাংলানেশ চা লবানড তর শকছু উন্নয়ে কা তক্রম বাৎসশরক উন্নয়ে কম তসূশচনত অন্তভু তি করা 

িনয়াজে। উন্নয়নের জন্য সরকাশর লবসরকাশর অাংশীোশরত্ব পিশতও অনুসরি করা ল নত পানর। আমানেরনক 

েশ তকাতরতা শবনিষি করনত হনব এবাং চা শশনল্প শবশেনয়াগকারীনের আগ্রহ শেরূপে করনত হনব। ল নহতু চা শশনল্পর 

সানথ বহু মানুনষর কম তসাংস্থানের শবষয় সমৃ্পি লসনহতু এই শশল্পনক বাশচনয় রাখা আবশ্যক। চা একটি িশতশষ্ঠত শশল্প, 

আমরা এর পূনব তর ঐশতহয হাশরনয় ল নত শেনত পাশর ো। বাস্তবতা এই ল  বততমাে উনু্মি বাজার ব্যবস্থায় উৎপােে বৃশি  
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ছাড়া উৎপােেকারীগনির টিনক থাকা কঠিে। এই লিশেনত চা শশনল্পর উন্নয়নে িনয়াজেীয় সহায়তা িোনের জন্য 

আমানের সমশন্বত িনচিা গ্রহি করনত হনব। রুি চা বাগানের মাশলনকরা বাগাে উন্নয়নে সেম ো হনল বাগােগুনলার 

ব্যবস্থাপোর োশয়ত্ব আশথ তকিানব স্বেল ও েে উনযািানের শেকে হস্তান্তর করা িনয়াজে। চা খানতর মূল সমস্যা হনে 

শবশেনয়ানগর অিাবজশেত কারনি সৃি উৎপােনের শেম্ন িবৃশি। শবশেনয়ানগর জন্য প তাপ্ত তহশবল িবাহ থাকনল চানয়র 

উৎপােে অবশ্যই বৃশি পানব  া অিযন্তরীি চাশহো পূরি ও রপ্তাশে সম্প্রসারনি সহায়ক হনব। একই সানথ এ শশনল্প 

কম তসাংস্থাে সৃশি হনব, চা বাগােগুনলার লিযাাংশ বৃশি করনব ফনল চা শ্রশমকনের আয় ও ক্রয়েমতা বৃশি পানব। চা 

শশনল্পর সম্ভবতা অনুিাবনের জন্য এেনি বাাংলানেনশর চা’ এর জন্য উন্নয়ে সহন াগীতার পাশাপাশশ িিীত উন্নয়ে 

কম তপশরকল্পো বাস্তবায়নের জন্য প তাপ্ত তহশবল ল াগাে ও সহায়তা লেয়া িনয়াজে। সাংশিি সকনলর অাংশগ্রহনি  থা থ 

লকৌশল অবলম্বনের মাধ্যনম  তদ্রুত সম্ভব উৎপােে বৃশির কা তক্রম এশগনয় শেনত হনব  ানত আমানের শিয় মাতৃভূশম তাঁর 

পুনরানো লগৌরব “চা রপ্তাশেকারক লেশ- বাাংলানেশ তাঁর অিযন্তরীি চাশহো পূরি কনর রপ্তাশে অব্যহত লরনখনছ “ 

লিাগােটি উচ্চারি করনত পানর । মােেীয় িিােমন্ত্রীর শেনেশ তোয় রপ্তাশে তবশচেকরি ও বহুমূখী করি লেযনক আনরক 

িাপ এশগনয় শেনয়  ানব।     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


