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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউট

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড -এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউট চা উৎপাদন ও ণগত মান উয়েনর জ িনরলসভােব ির উাবন এবং মাঠ পয ােয় কািরগির
সহেযাগীতা  দান কের আসেছ। সািতক বছরেলােত বাংলােদশ চা  গেবষণা  ইনিউট হেত চা  আবাদীর জ উত ফলন ও ণগত
মানস ৩ ান (িব-২১, িব-২২ ও িব-২৩) ও ১ বাই-ানাল বীজজাত অব করা হেয়েছ। উািবত জাতসেহর সসারেনর
ফেল চােয়র উৎপাদন ও ণগত মান মােয় ি পেয়েছ। িবআরআই-এ উত মােনর সজ চা উৎপাদেনর জ আিনক মােনর ১ ীন
 ফারী াপন করা হেয়েছ এবং পরীালকভােব সজ চা উৎপাদন ও বাজারজাত  হেয়েছ। সািতক সমেয় ফকছিড় উপেকের
িকা-িবেষণ গেবষণাগাের িকা-িবেষণ কায ম  হেয়েছ। এছাড়া সািতক বছরেলােত উত জাত উাবন, পাকামাকড় ও
রাগবালাই-এর সমিত দমন পিত চা চােষ আদশ  রাপন পিত, উপেযাগী ছাটাই চ, িবানিভিক িপং ও চয়নচ িনধ ারণ, চােয়র
জব-রাসায়িনক পরীণ ও িবেষণ, উািবত ি মাঠ পয ােয় বহার পিরিধর ত উপা িবেষণলক কায ম এবং চা বাগানসেহর
নানান সমা সমাধান ও উয়েন পরামশ ক সবাদান চলমান রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউেটর উািবত ি মাঠ পয ােয় বহােরর ি সীমা আশাপ নয়। বিক উায়ন ও পিরবিতত
আবহাওয়ায় খরাসিহ ও পাকামাকড়-রাগবালাই িতেরাধক ানজাত উাবন এখন সমেয়র চািহদা । শহরখীতা ও উয়েনর বাতাবরেন
বাংলােদেশ চা চােষ যািক কলা কৗশল বহার কের মিনভরশীলতা কিমেয় আনা এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িত  চা  বাগােন  উ  ফলনশীল  ান  ও  বীজজােতর  িনজ  উৎস  জেনর  জ  কািরগরী  সহেযাগীতা  দান  এবং  বীজ  ও  শকাং
সরবরাহ করা। বিক উায়ন ও পিরবিতত আবহাওয়া মাকািবলার জ িবিভ গেবষণা কায ম ও উাবনী ির মােম চা চােষ
িমক িনভরশীলতা কিমেয় উত যপািতর বহার ি করা । উত ি উাবন ও িশিত জনবল তরীর জ দশী-িবেদশী গেবষণা
িতােনর সােথ সক ি ও আজািতক িলংেকজ তরী করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

চা আবাদীর উয়েন িবিভ ভালীেত সমসামিয়ক িবষয়িভিক ১০  কম শালা সাদন করা।
চা বাপকেদর দতাির জ ২ বািষ ক িশণ কাস  করা।
গেবষণার মান উয়েন ১ গেবষণা উপকিমর সভা আেয়াজন করা।
চাষাবাদ সংা িবিভ সমাবলীর উপর চা বাগানসেহ ৭৫ উপেদশলক মন করা।
িবিভ ভালী সাকেল, িবআরআই ধান কে ও বাগান িভিক দলীয়ভােব ৭  টিং সশন আেয়াজন।
পগেড়র  চা চাষীেদর ৭ হােত কলেম িশণ দান।
২০০০ িকা ননা িবেষণ ব ক সােরর মাা পািরশ করা।
বাগানসেহ উািবত উত জাতসেহর শকাং, িশকড় চারা ও বাই-ানাল বীজ সরবরাহ কের সহায়তা দান।
বাগােনর চািহদা মাতােবক তরী চােয়র ণগত মান িনণ য়।
১ জান াল ও ২ সালার কাশ করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউট

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড -এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর চা ক উৎপাদন ও ণগত মােন িবমােন উীতকরেন টকসই ি উাবন।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদেশর চােয়র উৎপাদন ও নগত মান ির লে গেবষণার মােম উািবত িসহ ারা বাংলােদশ চা িশেক সকল
কার কািরগির সহায়তা দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. চােয়র ফলনি এবং ণগত মান উতকরেন সমািভিক, বাবসত ও লাগসই ি হার
২. চা িশের উয়েন পরামশ লক ও অা সবা দান
৩. চা আাদনী ( টিং) অান আেয়াজন
৪. উািবত ির সসারন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ১।  বাংলােদশ  চা  এ  উৎপাদন  সংি  চলমান  এবং  ভিবেতর  সা  কািরগির  সমা  সমাধােন  িনরলস  গেবষণা
পিরচালনা এবং উপ ি উাবন করা। ২। ইনিউট থেক উািবত ি দেশর চা বাগানেলােত পৗেছ দওয়া
এবং  সসারণ  সংা  ত  সংহ  করা।  ৩।  দেশর  িবিভ  বাগােন  আকিক  উুত  কািরগির  সমা  িনরসেনর  জ
সেরজিমেন বাগান পিরদশ ন এবং সমাধােনর পরামশ  দান। ৪। ফারীেত তরী চােয়র মান িনয়েন িবআরআই-এর ল
ক, উপেক এবং ভালীপয ােয় চা আাদনী ( টিং) অান সাদন ও পরামশ  দান করা। ৫। চা বাগানসেহর
িকার মান উয়েন িকাননা িবেষণব ক পরামশ  দান। ৬। চা উৎপাদন বাপনায় সংি জনবেলর দতা
ির জ কািরগির িশণ দান করা। ৭। িভিপ নাস ারীর জ বাগােন িনজ এনিসিপ াপেন নব উািবত উত
জাত/ােনর চারা সরবরাহ এবং কািরগির সহায়তা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

চা িশের উয়েন গেবষণা পিরচালনা এবং
উপ ি উাবন ও সসারন করা।

পিরচািলত গেবষণা সংা ১৫ ২০ ২০ ২২ ২৫
বাংলােদশ চা বাড , বাংলােদশ িষ গেবষণা
কাউিল, বাংলােদশীয় চা সংসদ

িবআরআই এর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] চােয়র
ফলনি এবং
ণগত মান
উতকরেন
সমািভিক,
বাবসত ও
লাগসই ি
হার

২৫

[১.১] চা িশের
উয়েন ওয়াকশপ ও
সিমনার আেয়াজন

[১.১.১]
সািদত
ওয়াকশপ ও
সিমনার

মিত সংা ১০ ৯ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ১০ ১২

[১.২] িবানিভিক
চা চাষ সসারেনর
লে বািনক কলা-
কৗশল হার, চা
বাগান বাপকেদর
দতা ির জ
িশণ কাস 
আেয়াজন

[১.২.১]
হািরত
বািনক
কলা-কৗশল ও
বিধ ত দতা

মিত সংা ৫ ২ ২ ২ ১ ২ ৩

[১.৩]  চা চাষীেদর
হােত কলেম িশণ
দান

[১.৩.১]
সািদত
িশণ

মিত সংা ৫ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ১০

[১.৪] গেবষণার মান
উয়েন ১ গেবষণা
উপকিমর সভা
আেয়াজন করা।

[১.৪.১]
সািদত সভা

মিত সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] চা িশের
উয়েন
পরামশ লক ও
অা সবা
দান

২১

[২.১] িকা ননা
িবেষণব ক সােরর
মাা পািরশ

[২.১.১]
সািদত
িকা ননা
িবেষণ

মিত সংা ১০ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২৫০০ ৩০০০

[২.২] চা
চাষাবাদসংা িবিভ
সমাবলীর উপর
বাগানসেহ
উপেদশলক মন

[২.২.১]
সািদত
উপেদশলক
মন

মিত সংা ১০ ৬৫ ৭৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৮৫

[২.৩] তরী চা ননার
ণগত মান িনণ য়

[২.৩.১] তরী
চা ননা

মিত সংা ১ ১৫৭৩ ১৫৮০ ১৫৮০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১৫০০ ১৬০০

[৩] চা আাদনী
( টিং)
অান আেয়াজন

১৩

[৩.১] চােয়র ণগত
মান িনণ েয়র জ
ভালীিভিক 
টিং কম চী

[৩.১.১]
বাবািয়ত
ভালীিভিক 
টিং কম চী

মিত সংা ১৩ ৬ ৬ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৭

[৪] উািবত
ির
সসারন

১১
[৪.১] উািবত ি
বাগানেহ হার

[৪.১.১]
কািশত
জান াল ও
সালার

মিত সংা ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৪.১.২]
হািরত
উতজােতর
শ কাং

মিত সংা ৩ ২০৮২৭০০ ২০৮২৭০০ ২০৮২৭০০ ১৮৫০০০০ ১৫৫০০০০ ১৩৫০০০০ ১১৫০০০০ ২০৮৫০০০ ২১০০০০০

[৪.১.৩]
হািরত উত
জােতর
বীজজাত

মিত কিজ ২ ৭৬৭ ৭৬৭ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৮০০ ৮৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.১.৪]
হািরত উত
জােতর
শীকড় চারা

মিত সংা ২ ৩২২৮৬ ৩২২৮৬ ৩২২৮৬ ২৮৫০০ ২৬৫০০ ২৪৫০০ ২২০০০ ৩৩০০০ ৩৩৫০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

আিম, পিরচালক, বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউট, চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড -এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড  িহসােব পিরচালক, বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউট-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
বাংলােদশ চা গেবষণা ইনিউট

তািরখ

চয়ারান
বাংলােদশ চা বাড 

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনিসিপ িনউিয়াস ান ট

২ িপিডইউ েজ ডভেলাপেম ইউিনট

৩ িবএআরিস বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

৪ িবআরআই বাংলােদশ  িরসাচ  ইনিউট

৫ িবিব বাংলােদশ  বাড 

৬ িভিপ ভিজেটভ পােগশন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] চা িশের উয়েন ওয়াকশপ ও সিমনার
আেয়াজন

[১.১.১] সািদত ওয়াকশপ ও
সিমনার

িকা িবান িবভাগ, িষত িবভাগ, উিদিবান িবভাগ, কীটত িবভাগ ও উিদ
রাগত িবভাগ, িবআরআই

উপিিত তািলকা, আেয়াজেনর আেদশ ও ছিব

[১.২] িবানিভিক চা চাষ সসারেনর লে
বািনক কলা-কৗশল হার, চা বাগান
বাপকেদর দতা ির জ িশণ কাস 
আেয়াজন

[১.২.১] হািরত বািনক কলা-
কৗশল ও বিধ ত দতা

িবআরআই লেক, িবআরআই ফকছিড় উপেক, চাম এবং িবআরআই
উপেক, পগড়

অিফস আেদশ, উপিিত তািলকা, কাস  আেয়াজেনর
নাশ, াাম িশিডউল ও ছিব

[১.৩]  চা চাষীেদর হােত কলেম িশণ
দান

[১.৩.১] সািদত িশণ
িবআরআই লেক; িবআরআই ফকছিড় উপেক, চাম; িবআরআই
উপেক, পগড়; িবিব আিলক কায ালয়, লালমিনরহাট এবং িবিব আিলক
কায ালয়, বারবান

অিফস আেদশ, উপিিত তািলকা ও ছিব

[১.৪] গেবষণার মান উয়েন ১ গেবষণা
উপকিমর সভা আেয়াজন করা।

[১.৪.১] সািদত সভা পিরচালক, িবআরআই অিফস আেদশ, উপিিত তািলকা, িতেবদন ও ছিব

[২.১] িকা ননা িবেষণব ক সােরর মাা
পািরশ

[২.১.১] সািদত িকা ননা
িবেষণ

িকা িবান িবভাগ, িবআরআই
িকা িবেষণ িরেপাট  এবং িবআরআই-এর মািসক
িতেবদন

[২.২] চা চাষাবাদসংা িবিভ সমাবলীর
উপর বাগানসেহ উপেদশলক মন

[২.২.১] সািদত উপেদশলক
মন

িবআরআই, িবআরআই ফকছিড় উপেক, চাম এবং িবআরআই উপেক,
পগড়

িভিজট িশিডউল, বাগােনর চািহদাপ, িতেবদন ও ছিব

[২.৩] তরী চা ননার ণগত মান িনণ য় [২.৩.১] তরী চা ননা উিদিবান িবভাগ, িবআরআই
বাগােনর চািহদাপ, তরী চা এর ননা িবেষণ িরেপাট 
এবং িবআরআই এর মািসক িতেবদন

[৩.১] চােয়র ণগত মান িনণ েয়র জ
ভালীিভিক  টিং কম চী

[৩.১.১] বাবািয়ত ভালীিভিক 
টিং কম চী

উিদিবান িবভাগ, িবআরআই
উপিিত তািলকা, সশন আেয়াজেনর আেদশ,  টিং
িরেপাট , িতেবদন ও ছিব

[৪.১] উািবত ি বাগানেহ হার

[৪.১.১] কািশত জান াল ও সালার
িকা িবান িবভাগ, িষত িবভাগ, উিদিবান িবভাগ, কীটত িবভাগ, উিদ
রাগত িবভাগ, অথ নীিত ও পিরসংান িবভাগ এবং টকেনালিজ িবভাগ
িবআরআই

কািশত জান াল ও সালােরর কিপ

[৪.১.২] হািরত উতজােতর শ
কাং

উিদিবান িবভাগ ও িষত িবভাগ, িবআরআই; দািয়া কম কতা,
িবআরআই ফকছিড় উপেক, চাম; দািয়া কম কতা, িবআরআই
কািল উপেক, লাউড়া এবং দািয়া কম কতা, িবআরআই উপেক, পগড়

বাগানসেহর চািহদাপ, িবতরণ রিজার, চালােনর
িড়প এবং িবআরআই এর মািসক িতেবদন

[৪.১.৩] হািরত উত জােতর
বীজজাত

উিদিবান িবভাগ ও িষত িবভাগ, িবআরআই এবং দািয়া কম কতা,
িবআরআই ফকছিড় উপেক, চাম

বাগানসেহর চািহদাপ, িবতরণ রিজার, চালােনর
িড়প এবং িবআরআই এর মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] উািবত ি বাগানেহ হার
[৪.১.৪] হািরত উত জােতর
শীকড় চারা

উিদিবান িবভাগ ও িষত িবভাগ, িবআরআই; দািয়া কম কতা,
িবআরআই ফকছিড় উপেক, চাম; দািয়া কম কতা, িবআরআই
কািল উপেক, লাউড়া এবং দািয়া কম কতা, িবআরআই উপেক, পগড়

বাগানসেহর চািহদাপ, িবতরণ রিজার, চালােনর
িড়প এবং িবআরআই এর মািসক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

তরী চা ননার ণগত মান িনণ য় তরী চা ননা

চা বাগান ও িবিসএস-এর সমেয় বািষ ক কােস র আেয়াজেনর মােম সহেযাগীতা ও বািষ ক কােস  অংশহণ।  চা চাষীেদর জ হােত কলেম
িশণ আেয়াজন। চা বাগানসেহ চা চাষাবাদ সংা িবমান সমাবলীর তাৎিনক সমাধােনর জ সেরজিমেন িবানিভিক পরামশ  দান।
িতেবদন দান। চা বাগানেলা হেত িকা ননা ও তরী চা ননা সংহ এবং িবআরআই হেত যথাযথভােব িকা ননা এবং তরী চােয়র
ননা িবেষণ িতেবদন রণ।  টিং কম শালা আেয়াজেনর মােম ফারীেত িয়াজাতকরেণর িবিভ ের সমা থাকেল তা িচিত করা
এবং পরামশ মত বা িনেয় চা এর ণগত মান িনয়ন করা। চা বাগানসেহ উত জােতর িনজ উৎস জন ও চা ফসেলর ণগত মােনর উয়েনর
লে িবআরআই উািবত উতজােতর ােনর বীজ, কাং ও চারা বাগান সেহ চািহদা অযায়ী রণ।

িকা ননা িবেষণব ক সােরর
মাা পািরশ

সািদত িকা ননা
িবেষণ

চা বাগান ও িবিসএস-এর সমেয় বািষ ক কােস র আেয়াজেনর মােম সহেযাগীতা ও বািষ ক কােস  অংশহণ।  চা চাষীেদর জ হােত কলেম
িশণ আেয়াজন। চা বাগানসেহ চা চাষাবাদ সংা িবমান সমাবলীর তাৎিনক সমাধােনর জ সেরজিমেন িবানিভিক পরামশ  দান।
িতেবদন দান। চা বাগানেলা হেত িকা ননা ও তরী চা ননা সংহ এবং িবআরআই হেত যথাযথভােব িকা ননা এবং তরী চােয়র
ননা িবেষণ িতেবদন রণ।  টিং কম শালা আেয়াজেনর মােম ফারীেত িয়াজাতকরেণর িবিভ ের সমা থাকেল তা িচিত করা
এবং পরামশ মত বা িনেয় চা এর ণগত মান িনয়ন করা। চা বাগানসেহ উত জােতর িনজ উৎস জন ও চা ফসেলর ণগত মােনর উয়েনর
লে িবআরআই উািবত উতজােতর ােনর বীজ, কাং ও চারা বাগান সেহ চািহদা অযায়ী রণ।

চা চাষাবাদসংা িবিভ
সমাবলীর উপর বাগানসেহ
উপেদশলক মন

সািদত উপেদশলক
মন

চা বাগান ও িবিসএস-এর সমেয় বািষ ক কােস র আেয়াজেনর মােম সহেযাগীতা ও বািষ ক কােস  অংশহণ।  চা চাষীেদর জ হােত কলেম
িশণ আেয়াজন। চা বাগানসেহ চা চাষাবাদ সংা িবমান সমাবলীর তাৎিনক সমাধােনর জ সেরজিমেন িবানিভিক পরামশ  দান।
িতেবদন দান। চা বাগানেলা হেত িকা ননা ও তরী চা ননা সংহ এবং িবআরআই হেত যথাযথভােব িকা ননা এবং তরী চােয়র
ননা িবেষণ িতেবদন রণ।  টিং কম শালা আেয়াজেনর মােম ফারীেত িয়াজাতকরেণর িবিভ ের সমা থাকেল তা িচিত করা
এবং পরামশ মত বা িনেয় চা এর ণগত মান িনয়ন করা। চা বাগানসেহ উত জােতর িনজ উৎস জন ও চা ফসেলর ণগত মােনর উয়েনর
লে িবআরআই উািবত উতজােতর ােনর বীজ, কাং ও চারা বাগান সেহ চািহদা অযায়ী রণ।

 চা চাষীেদর হােত কলেম
িশণ দান

সািদত িশণ

চা বাগান ও িবিসএস-এর সমেয় বািষ ক কােস র আেয়াজেনর মােম সহেযাগীতা ও বািষ ক কােস  অংশহণ।  চা চাষীেদর জ হােত কলেম
িশণ আেয়াজন। চা বাগানসেহ চা চাষাবাদ সংা িবমান সমাবলীর তাৎিনক সমাধােনর জ সেরজিমেন িবানিভিক পরামশ  দান।
িতেবদন দান। চা বাগানেলা হেত িকা ননা ও তরী চা ননা সংহ এবং িবআরআই হেত যথাযথভােব িকা ননা এবং তরী চােয়র
ননা িবেষণ িতেবদন রণ।  টিং কম শালা আেয়াজেনর মােম ফারীেত িয়াজাতকরেণর িবিভ ের সমা থাকেল তা িচিত করা
এবং পরামশ মত বা িনেয় চা এর ণগত মান িনয়ন করা। চা বাগানসেহ উত জােতর িনজ উৎস জন ও চা ফসেলর ণগত মােনর উয়েনর
লে িবআরআই উািবত উতজােতর ােনর বীজ, কাং ও চারা বাগান সেহ চািহদা অযায়ী রণ।

িবানিভিক চা চাষ
সসারেনর লে বািনক
কলা-কৗশল হার, চা বাগান
বাপকেদর দতা ির জ
িশণ কাস  আেয়াজন

হািরত বািনক
কলা-কৗশল ও বিধ ত
দতা

চা বাগান ও িবিসএস-এর সমেয় বািষ ক কােস র আেয়াজেনর মােম সহেযাগীতা ও বািষ ক কােস  অংশহণ।  চা চাষীেদর জ হােত কলেম
িশণ আেয়াজন। চা বাগানসেহ চা চাষাবাদ সংা িবমান সমাবলীর তাৎিনক সমাধােনর জ সেরজিমেন িবানিভিক পরামশ  দান।
িতেবদন দান। চা বাগানেলা হেত িকা ননা ও তরী চা ননা সংহ এবং িবআরআই হেত যথাযথভােব িকা ননা এবং তরী চােয়র
ননা িবেষণ িতেবদন রণ।  টিং কম শালা আেয়াজেনর মােম ফারীেত িয়াজাতকরেণর িবিভ ের সমা থাকেল তা িচিত করা
এবং পরামশ মত বা িনেয় চা এর ণগত মান িনয়ন করা। চা বাগানসেহ উত জােতর িনজ উৎস জন ও চা ফসেলর ণগত মােনর উয়েনর
লে িবআরআই উািবত উতজােতর ােনর বীজ, কাং ও চারা বাগান সেহ চািহদা অযায়ী রণ।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

চা িশের উয়েন ওয়াকশপ ও
সিমনার আেয়াজন

সািদত ওয়াকশপ ও
সিমনার

চা বাগান ও িবিসএস-এর সমেয় বািষ ক কােস র আেয়াজেনর মােম সহেযাগীতা ও বািষ ক কােস  অংশহণ।  চা চাষীেদর জ হােত কলেম
িশণ আেয়াজন। চা বাগানসেহ চা চাষাবাদ সংা িবমান সমাবলীর তাৎিনক সমাধােনর জ সেরজিমেন িবানিভিক পরামশ  দান।
িতেবদন দান। চা বাগানেলা হেত িকা ননা ও তরী চা ননা সংহ এবং িবআরআই হেত যথাযথভােব িকা ননা এবং তরী চােয়র
ননা িবেষণ িতেবদন রণ।  টিং কম শালা আেয়াজেনর মােম ফারীেত িয়াজাতকরেণর িবিভ ের সমা থাকেল তা িচিত করা
এবং পরামশ মত বা িনেয় চা এর ণগত মান িনয়ন করা। চা বাগানসেহ উত জােতর িনজ উৎস জন ও চা ফসেলর ণগত মােনর উয়েনর
লে িবআরআই উািবত উতজােতর ােনর বীজ, কাং ও চারা বাগান সেহ চািহদা অযায়ী রণ।

গেবষণার মান উয়েন ১
গেবষণা উপকিমর সভা
আেয়াজন করা।

সািদত সভা
বাংলােদশ িষ
গেবষণা কাউিল

গেবষণার মান উয়েণর জ বছের তম এক গেবষণা উপকিমর সভার অতম সদ।

উািবত ি বাগানেহ হার
কািশত জান াল ও
সালার

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

উািবত ি বাগানেহ হার
হািরত উতজােতর
শ কাং

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

উািবত ি বাগানেহ হার
হািরত উত জােতর
বীজজাত

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

উািবত ি বাগানেহ হার
হািরত উত জােতর
শীকড় চারা

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

চােয়র ণগত মান িনণ েয়র জ
ভালীিভিক  টিং কম চী

বাবািয়ত
ভালীিভিক  টিং
কম চী

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

তরী চা ননার ণগত মান িনণ য় তরী চা ননা বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

িকা ননা িবেষণব ক সােরর
মাা পািরশ

সািদত িকা ননা
িবেষণ

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

চা চাষাবাদসংা িবিভ
সমাবলীর উপর বাগানসেহ
উপেদশলক মন

সািদত উপেদশলক
মন

বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

গেবষণার মান উয়েন ১
গেবষণা উপকিমর সভা
আেয়াজন করা।

সািদত সভা বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৪:১৪ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ২৪, ২০২২

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

 চা চাষীেদর হােত কলেম
িশণ দান

সািদত িশণ বাংলােদশ চা বাড 
িবআরআই ও িবিব-এর সমেয় ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন করা। এ কায ম হেত বহারকারী উ ি বহার কের ফল পােবন এবং
চােয়র উৎপাদন িেত সহায়ক হয়।

গেবষণার মান উয়েন ১
গেবষণা উপকিমর সভা
আেয়াজন করা।

সািদত সভা

বাংলােদশ িষ
গেবষণা ইনিউট,
বাংলােদশ ধান
গেবষণা ইনিউট,
বাংলােদশ বন
গেবষণা ইনিউট,
বাংলােদশীয় চা
সংসদ, বাংলােদশ 
ডাস  এেসািসেয়শন

চা বাগানসেহর সমােলােক ািধকার িদেয় েগাপেযাগী গেবষণার মান উয়েণর লে বছের এক গেবষণা উপকিমর সভায় সদ িহেসেব
অংশহণ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


