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উক্রভস্টনকা (Preamble) 

 

 

যকাস্টয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক দক্ষতা বৃস্টি, স্বচ্ছতা ও জফাফস্টদস্ট চজাযদায কযা, সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায স্টনস্টিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 
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তাস্টযদে এই ফাস্টল ডক কভ ডম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষস্টযত র। 

 

 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ স্টনম্নস্টরস্টেত স্টফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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ফাাংরাদে চা গচফলণা ইনস্টিটিউদটয কভ যম্পােদনয াবফ যক বচত্র 

(Overview of the performance of the Bangladesh Tea Research Institute) 

 

াম্প্রবিক অজযন, চযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

 

াম্প্রবিক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনমূ:  

ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনস্টিটিউট চা উৎাদন ও গুণগত ভান উন্নয়দনয জন্য স্টনযরবাদফ প্রমৄস্টিয উদ্ভাফন এফাং কাস্টযগস্টয 

দমাগীতা প্রদান কদয আদে। াম্প্রস্টতক ফেযগুদরাদত ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনস্টিটিউট দত চা আফাদীয জন্য উন্নত 

পরন ও গুণগত ভানম্পন্ন ৩টি চলান ও ১টি ফাই-চলানার ফীজজাত অফমুি কযা দয়দে। এ ম ডন্ত স্টফটিআযআই দত উচ্চ 

পরন ও গুণভানম্পন্ন ২১টি চলান, ৬টি ফাই-চলানার ও একটি স্টরদলানার ফীজজাত উদ্ভাফন কযা দয়দে। উদ্ভাস্টফত 

জাতমূদয ম্প্রাযদনয পচর চাদয়য উৎাদন ও গুণগত ভান ক্রভান্বদয় বৃস্টি চদয়দে। স্টফটিআযআই-এ চাদয়য জজফ 

যাায়স্টনক স্টফদেলদণয জন্য একটি আধুস্টনক প্রানযায়ন যীক্ষাগায প্রস্টতষ্ঠা কযা দয়দে। স্টফটিআযআই-এয উদাস্টরয়া, 

পটিকেস্টি উদকদেদর একটি মৃস্টিকা স্টফদেলণ গদফলণাগায প্রস্টতষ্ঠা কযা দয়দে। স্টফটিআযআই-এ উন্নত ভাদনয বুজ চা 

উৎাদদনয জন্য আধুস্টনক ভাদনয ১টি গ্রীন টি পযাক্টযী স্থান কযা দয়চে এফাং যীক্ষামূরকবাচফ বুজ চা উৎাদন শুরু 

কযা দয়দে। চা চাদল আদ ড চযান দ্ধস্টত, চাকাভাকি ও চযাগফারাই-এয ভস্টন্বত দভন িস্টত উদ্ভাফন, উদমাগী 

োটাই চক্র, স্টফজ্ঞানস্টবস্টিক টিস্টাং ও চয়নচক্র  স্টনধ ডাযণ কযা দয়দে। এোিা ম্প্রস্টত গদফলণায় াযস্পস্টযক দমাস্টগতা 

বৃস্টিয রদক্ষয ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনস্টিটিউট এফাং চীদনয টি স্টযা ড ইনস্টিটিউট, চাইস্টনজ একাচডস্টভ অফ 

এস্টগ্রকারচাযার াইচে (টিআযআই, স্টএএএ) এয ভদে ভদ াতা স্মাযক স্বাক্ষস্টযত দয়দে।  

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ:  

ফাাংরাদ চা গদফলণা ইনস্টিটিউদটয উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি ভাঠ ম ডাচয় ব্যফাদযয ব্যস্টপ্ত ীভা আানুরু নয়। জফস্টিক উষ্ণায়ন ও 

স্টযফস্টতডত আফাওয়ায় েযাস্টষ্ণু ও চাকাভাকি-চযাগফারাই প্রস্টতদযাধক চলানজাত উদ্ভাফন এেন ভদয়য চাস্টদা । 

যমূেীতা ও উন্নয়দনয ফাতাফযদন ফাাংরাদদদ চা চাদল মাস্টিক করা চকৌর ব্যফায কচয শ্রভস্টনব ডযীরতা কস্টভদয় আনা 

একটি ফি চযাদরঞ্জ।  

  

 

 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা:  

প্রস্টতটি চা ফাগাদন উচ্চ পরনীর চলান ও ফীজজাদতয স্টনজস্ব উৎ সৃজদনয জন্য কাস্টযগযী দমাগীতা প্রদান এফাং ফীজ ও 

চেকাটিাং যফযা কযা। স্টফস্টবন্ন গদফলণা কাদজয আধুস্টনকায়ন। উন্নত প্রমৄস্টি উদ্ভাফন ও প্রস্টস্টক্ষত জনফর জতযীয জন্ম 

চদী-স্টফদদী গদফলণা প্রস্টতষ্ঠাচনয াদথ ম্পকড সৃস্টষ্ট ও আন্তজডাস্টতক স্টরাংদকজ জতযী কযা। 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ যফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূ 

 চা আফাদীয উন্নয়দন স্টফস্টবন্ন বযারীদত ভাভস্টয়ক স্টফলয়স্টবস্টিক  ৬টি কভ ডারা ম্পাদন। 

 চা ব্যফস্থাকদদয দক্ষতাবৃস্টিয জন্য ১ টি ফাস্টল ডক প্রস্টক্ষণ চকা ড কযা। 

 গদফলণায ভান উন্নয়দন ১টি গদফলণা উকস্টভটিয বা আদয়াজন কযা। 

 চালাফাদ াংক্রান্ত স্টফস্টবন্ন ভস্যাফরীয উয ফাগানমূদ ৩৫টি উদদমূরক ভ্রভন কযা। 

 স্টফস্টবন্ন বযারী াকডদর, স্টফটিআযআই প্রধান চকদে ও ফাগান স্টবস্টিক দরীয়বাদফ ৬টি টি চটস্টিাং চন আচয়াজন। 

 ২৫০০টি মৃস্টিকা নমুনা স্টফদেলণ পূফ ডক াদযয ভাত্রা সুাস্টয কযা। 

 ফাগানমূদ উদ্ভাস্টফত উন্ন ত জাতমূদয চেকাটিাং , স্টকিমৄি চাযা ও ফাই -চলানার ফীজ যফযা কদয 

ায়তা প্রদান। 

 ফাগাদনয চাস্টদা চভাতাদফক জতযী চাদয়য গুণগত ভান স্টনণ ডয়। 

 ১টি জাণ ডার, ১টি ার্কডরায ও ১টি ফাস্টল ডক প্রস্টতদফদন প্রকা কযা। 
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সকন-১ 

ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনস্টিটিউচটয রূকল্প (Vision), অববরক্ষ্য (Mission), সকৌরগি উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives), প্রধান কাম ডাফস্টর (Main Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): ফাাংরাদদদয চা চক উৎাদন ও গুণগত ভাদন স্টফি ভাচন উন্নীতকযদন চটকই প্রমৄস্টি উদ্ভাফন।  

 

১.২ অববরক্ষ্য (Mission):  

ফাাংরাচদচ চাদয়য উৎাদন ও গুনগত ভান বৃস্টিয রদক্ষয গদফলণায ভােদভ উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি মূ দ্বাযা ফাাংরাদদ চা 

স্টল্পদক কর প্রকায কাস্টযগস্টয ায়তা প্রদান।  

  

১.৩ সকৌরগি উদেশ্যমু (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ যুগদাদমাগী, সেকই, উচ্চপরনীর চাদয়য সলান ও ফীজজাি উদ্ভাফন এফাং উনু্মক্ত চা আস্বােনী অনুষ্ঠান 

আয় োজন।  

১.৩.২ ফাাংরাদেদ চাদয়য পরনবৃবদ্ধ এফাং গুণগিভান উন্নিকযন, ভস্যাবববিক, ফাস্তফম্মি এফাং রাগই 

প্রযুবক্ত স্তান্তয। 

১.৩.৩ চা বদল্পয উন্নয়দন যাভ যমূরক সফা প্রোন। 

 

১.৩.২ আফস্টশ্যক চকৌরগত উদেশ্মমূ 

১. কর্ভম্পাদদন গস্টতীরতা আনয়ন ও চফায ভান বৃস্টি 

২. দাপ্তস্টযক কভ ডকাদে স্বচ্ছতা বৃস্টি ও জফাফস্টদস্টতা স্টনস্টিতকযণ 

৩. আস্টথ ডক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

প্রধান কাম যাফবর (Functions):  

ফাাংরাদে চা গদফলণা ইনবিটিউদেয কাম যাফরী বনম্নরু:  
 

   ফাাংরাদদ চা এ উৎাদনাংস্টেষ্ট চরভান এফাং বস্টফষ্যদতয ম্ভাব্য কাস্টযগস্টয ভস্যা ভাধাদন স্টনযর গদফলণা 

স্টযচারনা এফাং উমৄি প্রমৄস্টি উদ্ভাফন  কযা। 

   ইনস্টিটিউট চথদক উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি চদদয চা ফাগানগুদরাদত চৌদে চদওয়া  এফাং ম্প্রাযনাংক্রান্ত তথ্য াংগ্র 

কযা। 

   চদদয স্টফস্টবন্ন ফাগাদন আকস্টস্মক উদ্ভতু কা স্টযগস্টয ভস্যা  স্টনযদনয জন্য দযজস্টভদন ফাগান স্টযদ ডন এফাং 
ভাধাদনয যাভ ড প্রদান। 

   পযাক্টযীদত জতযী চাদয়য ভান স্টনয়িদন  স্টফটিআযআই এয মূর চকে , উদকে এফাং বযারীম ডাদয় চা আস্বা দনী 

অনুষ্ঠান ম্পাদন ও যাভ ড প্রদান কযা। 

   চা উৎাদন ব্যফস্থানায় াংস্টেষ্ট জনফদরয দক্ষতা বৃস্টিয জন্য কাস্টযগস্টয প্রস্টক্ষণ প্রদান কযা। 

   স্টবস্ট না ডাযীয জন্য ফাগাদন স্টনজস্ব এনস্টস্ট স্থাদন নফ উদ্ভাস্টফত উন্নত জাত /চলাদনয চাযা যফযা এফাং 

কাস্টযগস্টয ায়তা প্রদান। 
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সকন ২: 

ফাাংরাদে চা গদফলণা ইনস্টিটিউদটয  বফববন্ন কাম যক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 
কভ যম্পােন  সূচক 

মূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি  

 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্ণ বনধ যাবযি রক্ষ্যভাত্রা অজযদনয সক্ষ্দত্র 

সমৌর্বাদফ োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

 

উািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

চা স্টদল্পয উন্নয়দন 

গদফলণা স্টযচারনা এফাং 

উমৄি প্রমৄস্টি উদ্ভাফন ও 

ম্প্রাযন কযা। 

স্টযচাস্টরত গদফলণা  াংখ্য  ১৫ ২০ ২০ ২২ ২৫ ফাাংরাদদ চা চফাড ড , কৃস্টল গদফলণা 

কাউস্টের  

স্টফটিআযআই এয 

ফাস্টল ডক প্রস্টতদফদন 

উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি 

ম্প্রাযদণয ায 

 

   % ২.৫ ২.৫ ২.৫ ২.৫ ৩.০ ফাাংরাদদ চা চফাড ড , ফাাংরাদদীয় 

চা াংদ 

স্টফটিআযআই এয 

ফাস্টল ডক প্রস্টতদফদন 
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সকন ৩:  

সকৌরগি উদেশ্যবববিক কাম যক্রভ, কভ যম্পােন সূচক এফাং রক্য্রভাত্রামূ 

 

চকৌরগত 

 উদেশ্য 

চকৌর

গত 

উদে

চশ্যয 

ভান 

কাম ডক্রভ 

 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

িস্টত 

 

একক 

 

কভ ডম্পাদ

ন 

সূচদকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/স্টনণ ডায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অাধাযণ  

 

অস্টত 

উত্তভ 

 

উিভ 

 

চরস্টত 

ভান 

 

চরস্টত 

ভাচনয স্টনদম্ন   

২০২১ - 

২২ 

২০২২ -

২৩  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১ ৬ 

ফাাংরাদে চা গদফলণা ইনস্টিটিউদটয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. চাদয়য 

পরনবৃস্টি এফাং 

গুণগত ভান 

উন্নতকযদন 

ভস্যাস্টবস্টিক, 

ফাস্তফম্মত ও 

রাগই প্রমৄস্টি 

স্তান্তয  

২৯ ১.১ চা স্টদল্পয উন্নয়চন 

ওয়াকড ও চস্টভনায 

আদয়াজন 

১.১.১ ম্পাস্টদত 

ওয়াকড ও চস্টভনায  

ক্রভ 

পুস্টিভূত  

াংখ্যা ১৫ 

 

 

৩৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১২ 

১.২ স্টফজ্ঞানস্টবস্টিক চা চাল 

ম্প্রাযদনয রদক্ষয 

জফজ্ঞাস্টনক করা-চকৌর 

স্তান্তয, চা ফাগান 

ব্যফস্থাকদদয দক্ষতা 

বৃস্টিয জন্ম প্রস্টক্ষণ চকা ড 

আদয়াজন 

১.২.১ স্তান্তস্টযত 

জফজ্ঞাস্টনক করা-চকৌর 

ও ফস্টধ ডত দক্ষতা   

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ৮ ২ ১ ১ - - - - ২ ৪ 

১.৩ ক্ষুদ্র চা চালীদদয াদত 

করদভ প্রস্টক্ষণ প্রদান 

১.৩.১ ম্পাস্টদত 

প্রস্টক্ষণ 

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ৬ ৬ 

 

 

 

 

৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০ 

২. চা স্টচল্পয 

উন্নয়দন 

যাভ ডমূরক ও 

অন্যান্য চফা 

প্রদান  

২৩ 

 

২.১ চা চালাফাদাংক্রান্ত 

স্টফস্টবন্ন ভস্যাফরীয উয 

ফাগানমূদ উদদমূরক 

ভ্রভন 

২.১.১ ম্পাস্টদত 

উদদমূরক ভ্রভন  

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ১২  ৮৪ ৬১ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৬০ ৭০ 

২.২ মৃস্টিকা নমুনা 

স্টফচেলণপূর্ফক াচযয 

ভাত্রা সুাস্টয  

২.২.১ ম্পাস্টদত মৃস্টিকা 

নমুনা স্টফদেলণ 

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ১০ ৩১৩৬ ২৫০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ৩০০০ ৩১০০ 

২.৩ জতযী চানমুনায গুণগত 

ভান স্টনণ ডয় 

২.৩.১ জতযী চা নমুনা  ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ১ ৩০ ৮০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০ 
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চকৌরগত 

 উদেশ্য 

চকৌর

গত 

উদে

চশ্যয 

ভান 

কাম ডক্রভ 

 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

িস্টত 

 

একক 

 

কভ ডম্পাদ

ন 

সূচদকয 

ভান 

 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/স্টনণ ডায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অাধাযণ  

 

অস্টত 

উত্তভ 

 

উিভ 

 

চরস্টত 

ভান 

 

চরস্টত 

ভাচনয স্টনদম্ন   

২০২১ - 

২২ 

২০২২ -

২৩  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১ ৬ 

ফাাংরাদে চা গদফলণা ইনস্টিটিউদটয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

৩. চা আস্বাদনী 

অনুষ্ঠান আদয়াজন  

১২ 

 

৩.১ চাদয়য গুণগত ভান 

স্টনণ ডদয়য জন্য বযারীস্টবস্টিক 

টি চটস্টিাং কভ ডসূচী  

৩.১.১ ফাস্তফাস্টয়ত 

বযারীস্টবস্টিক টি চটস্টিাং 

কভ ডসূচী 

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ১২ ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৭ 

৪. উদ্ভাস্টফত 

প্রমৄস্টিয 

ম্প্রাযন  

১১ ৪.১ উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি  

ফাগানমূচ স্তান্তয 

৪.১.১ প্রকাস্টত জাণ ডার, 

ার্কডরায ও ফাস্টল ডক 

প্রস্টতদফদন  

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ৩ ২ 

 

১ - - ৪ ৪ 

৪.১.২ স্তান্তস্টযত 

উন্নতজাদতয চে কাটিাং 

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

চকস্টজ  ৩ ২২,৫৩২০০ ২৬,২৬ ৬৩৫ ২২,৫০০০০ ২২,০০০

০০ 

২১,৫০০০০ ২১,০০০০

০ 

২০,৫০০০০

০ 

২২,৫৩০

০০ 

২২,৫৫০০

০ 

৪.১.৩ স্তান্তস্টযত উন্নত 

জাদতয ফীজজাত 

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ২ ৬৬৪ ১৭৪৩ ৭৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৭৫০ ৭৫০ 

৪.১.৩ স্তান্তস্টযত উন্নত 

জাদতয ীকিমৄি চাযা 

ক্রভ 

পুস্টিভূত 

াংখ্যা ২ ৪৮,৭৮২ ১,১৭,৪২০ ৫০,০০০ ৪৮,০০০ ৪৭,৫০০ ৪৭,০০০ ৪৬,৫০০ ৪৮,৮০০ ৪৯,০০০ 
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চকৌরগত 

উদেশ্য 

 

চকৌরগত 

উচেচশ্যয 

ভান  

কাম ডক্রভ 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচক  

 

গনণা 

িস্টত 

একক 

 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৯-২০ প্রদক্ষণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অাধাযণ  

১০০% 

অস্টত উিভ 

 

৯০% 

উিভ 

 

৮০% 

চরস্টত 

ভান 

 

৭০% 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদম্ন  

৬০% 

২০২১-

২২ 

২০২২-

২৩  

আফস্টশ্যক চকৌরগত উদেযশ্যমূ 

[১] কভ ডম্পাদদন 

গস্টতীরতা 

আনয়ন ও চফায 

ভান বৃস্টি  

১০ [১.১] দপ্তয/াংস্থায় ই-

পাইস্টরাং িস্টত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] কর াোয় ই- নস্টথ 

ব্যফায  

গড়  % ১ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০    

[১.১.২] ই-পাইদর নস্টথ 

স্টনষ্পস্টিকৃত 

গড় % ১   ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

[১.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত গড় % ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[১.২] দপ্তয/াংস্থাকতৃক 

স্টডস্টজটার চফা চালু কযা  

[১.২.১] ন্যযনতভ একটি নতুন 

স্টডস্টজটার চফা চালুকৃত   

গড় তাস্টযে ১    ১৫ 

চপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১৫ ভাচ ড, 

২০২০ 

৩১ ভাচ ড, 

২০২০ 

৩০ 

এস্টপ্রর, 

২০২০  

৩০ 

চভ, 

২০২০ 

  

[১.৩] দপ্তয/াংস্থা কতৃডক 

উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] ন্যযনতভ একটি নতুন 

উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত   

িাবযখ  তাস্টযে ১   ১১ ভাচ ড, 

২০২০ 

১৮ ভাচ ড, 

২০২০ 

২৫ ভাচ ড, 

২০২০ 

১ রা 

এস্টপ্রর, 

২০২০ 

৮ 

এস্টপ্রর, 

২০২০ 

  

[১.৪] চফা জীকযণ   [১.৪.১] ন্যযনতভ একটি চফা 

জীকযণ প্রদ ম্যা 

যকাস্টয আদদ জাস্টযকৃত 

িাবযখ তাস্টযে ০.৫   ১৫ 

অদক্টাফয, 

২০২০ 

২০ 

অদক্টাযফ, 

২০১৯ 

২৪ 

অদক্টাযফ, 

২০১৯ 

২৮ 

অচক্টা

ফয, 

২০১৯ 

৩০ 

অদক্টা

যফ, 

২০১৯ 

  

[১.৪.২] চফা জীকযণ 

অস্টধদক্ষচত্র ফাস্তফাস্টয়ত 

িাবযখ তাস্টযে ০.৫   ১৫ এস্টপ্রর, 

২০২০ 

৩০ এস্টপ্রর, 

২০২০ 

১৫ চভ, 

২০২০ 

৩০ 

চভ, 

২০২০ 

১৫ 

জুন, 

২০২০ 

  

[১.৫] স্টআযএর শুরুয ২ ভা 

পূদফ ড াংস্টেষ্ট কভ ডচাযীয 

স্টআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র 

জাস্টয কযা 

[১..৫.১] স্টআযএর আদদ 

জাস্টযকৃত 

গড়  % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ - -   

[১.৫.২] ছুটি নগদায়নত্র 

জাস্টযকৃত 

গড়  % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ - -   

(১.৬) শূন্য দেয বফবযদি 

বনদয়াগ প্রধান  

(১.৬.১) বনদয়াগ প্রধাদনয জন্য 

বফজ্ঞবপ্ত জাযীকৃি  

ভবি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

(১.৬.২) বনদয়াগ প্রোনকৃি  ভবি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

(১.৭) বফবাগীয় ভাভরা 

বনষ্পবি  

(১.৭.১ ) বফবাগীয় ভাভরা 

বনষ্পবিকৃি ।  

গড়  % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

(১.৮) িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাে কযণ  

 

 

 

 

(১.৮.১) কর িথ্য ারনাগােকৃি  গড়  % ১   ১০০ ৯০ ৮০     
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চকৌরগত  

উদেশ্ম 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান  

কাম ডক্রভ 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচক  

 

গনণা  

িস্টত 

একক 

 

 

কর্ভম্পাদন 

সূচদকয 

 ভান 

 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৯-২০  প্রদক্ষণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অাধাযণ  

১০০% 

অস্টত উিভ 

 

৯০% 

উিভ 

 

৮০% 

চরস্টত ভান 

 

৭০% 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদম্ন 

৬০% 

২০২

০-২১ 

২০২

১-২২ 

আফস্টশ্যক চকৌরগত উদেযশ্যমূ 

[২] দাপ্তস্টযক 

কাম ডক্রচভ 

স্বচ্ছতা ও 

জফাফস্টদস্ট 

স্টনস্টিতকযণ 

৮  

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] ফাস্টল ডক 

কভ ডম্পাদন চুস্টি 

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] যকাস্টয কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত প্রস্টক্ষণ অন্যান্য স্টফলদয় প্রস্টক্ষণ 

আদয়াস্টজত 

ভবি   

 

জনঘন্টা 

১ - - ৬০ - - - -   

২.১.২] এস্টএ টিদভয ভাস্টক বায স্টিান্ত 

ফাস্তফাস্টয়ত 

ভবি াংখ্যা ১  - - ৪   - -   

[২.১.৩] ফাস্টল ডক কভ ডম্পাদন চুস্টিয কর 

প্রস্টতদফদন অনরাইদন দাস্টেরকৃত 

গড়  % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০  - -   

[২.১.৪] ভাঠ ম ডাদয়য কাম ডারদয়য ২০১৯-২০ 

অথ ডফেদযয ফাস্টল ডক কভ ডম্পাদন চুস্টিয 

অধ ডফাস্টল ডক মূল্যায়ন প্রস্টতচফদন ম ডাদরাচনাচন্ত 

পরাফতডক (feedback) প্রদি 

িাবযখ  তাস্টযে ০.৫   ৩১ 

জানুয়াস্টয, 

২০২০ 

০৭ চপব্রুয়াস্টয 

২০২০  

১০ 

চপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১১ 

চপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১৪ 

চপব্রুয়া

স্টয, 

২০২০ 

  

[২.২] জাতীয় 

শুিাচায চকৌর ও 

তথ্য অস্টধকায 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] জাতীয় শুিাচায কভ ডস্টযকল্পনা 

ফাস্তফাস্টয়ত  

ভবি % ১ - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ -   

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ ড ফেদযয ফাস্টল ডক 

প্রস্টতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকাস্টত  

িাবযখ  তাস্টযে ১   ১৫ 

অদক্টাফয, 

২০১৯ 

১৫ নদবম্বয, 

২০১৯  

১৫ 

স্টডদম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়াস্টয, 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়া

স্টয, 

২০২০ 

  

[২.৩] অস্টবদমাগ 

প্রস্টতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[২.৩.১] স্টনস্টদ ডষ্ট ভদয়য ভদে অস্টবদমাগ 

স্টনষ্পস্টিকৃত   

গড়  % ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -   

[২.৩.২] অস্টবদমাগ স্টনষ্পস্টি াংক্রান্ত ভাস্টক 

প্রস্টতদফদন ভিণারদয় দাস্টেরকৃত 

ভবি াংখ্যা  ০.৫   ১২ ১১ ১০ ৯ -   

  [২.৪]চফা প্রদান 

প্রস্টতশ্রুস্টত 

ারনাগাদকযণ ও 

ফাস্তফায়ন 

[২.৪.১] চফা প্রদান প্রস্টতশ্রুস্টত ারনাগাদকৃত   গড়  % ১    ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -   

   [২.৪.২] স্টনধ ডাস্টযত ভদয় জত্রভাস্টক ফাস্তফায়ন 

প্রস্টতদফদন ভিণারদয় দাস্টেরকৃত  

ভবি াংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ ২ - -   

   [২.৪.৩] চফাগ্রীতাদদয ভতাভত স্টযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

ভবি তাস্টযে  ০.৫    ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০  ২৮.০২.

২০ 
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চকৌরগত  

উদেশ্য 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান  

কাম ডক্রভ 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচক  

 

গনণা  

িস্টত 

একক 

 

 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয 

 ভান 

 

প্রকৃত অর্জন রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৯-২০  প্রদক্ষণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অাধাযণ  

১০০% 

অস্টত উিভ 

 

৯০% 

উিভ 

 

৮০% 

চরস্টত ভান 

 

৭০% 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদম্ন 

৬০% 

২০২

০-২১ 

২০২

১-২২ 

আফস্টশ্যক চকৌরগত উদেযশ্যমূ 

  

 

 

 

 

(৩) আস্টথ ডক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৭  (৩.১)ফাদজে 

ফাস্তফায়দন উন্নয়ন  

(৩.১.১) ফাদজে ফাস্তফায়ন বযকল্পনা প্রণীি  তাস্টযথ তাস্টযে  ০.৫   ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.

১৯ 

  

(৩.১.২) স্টত্রভাস্টক ফাদজট ফাস্তফায়ন 

প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত 

ভস্টষ্ট াংখ্যা ০.৫   ৪ ৩      

(৩.২) 

ফাস্টল ডক উন্নয়ন 

কভ ডসূস্টচ (এস্টডস্ট) 

ফাস্তফায়ন 

(৩.২.১) ফাস্টল ডক উন্নয়ন কভ ডসূস্টচ (এস্টডস্ট) 

ফাস্তফাস্টয়ত 

ভস্টষ্ট % ২   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

(৩.৩) অস্টডট 

আস্টি স্টনষ্পস্টি 

কাম ডক্রদভয উন্নয়ন 

(৩.৩.১) স্টত্রক্ষীয় বায় স্টনষ্পস্টিয জন্য 

সুাস্টযকৃত অস্টডট আস্টি 

ভস্টষ্ট % ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

(৩.৩.২) অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত ভস্টষ্ট % ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

(৩.৪)স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পস্টিয 

ারনাগাদ তাস্টরকা 

প্রস্তুত কযা 

(৩.৪.১)স্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে তাস্টযে ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.

২০ 

  

(৩.৪.২) ) অস্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে তাস্টযে  ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.

২০ 

  

(৩.৫) ইন্টাযদনট 

স্টফর ইউটিস্টরটি 

স্টফর স্টযদাধ  

(৩.৫.১) স্টফস্টস্ট/স্টফটিস্টএর- এয ইন্টাযদনট 

স্টফর স্টযদাস্টধত 

 

ভস্টষ্ট % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

(৩.৫.২) চটস্টরদপান স্টফর স্টযদাস্টধত ভস্টষ্ট % ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

(৩.৫.৩) স্টফদ্যযত স্টফর স্টযদাস্টধত ভস্টষ্ট % ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   
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আস্টভ, ড. চভাাম্মদ আরী, স্টযচারক, স্টফটিআযআই ভাননীয় চচয়াযম্যান ভদাদয়, ফাাংরাদদ চা চফাড ড এয স্টনকট 

অঙ্গীকায কযস্টে চম, এই চুস্টিদত ফস্টণ ডত পরাপর অজডদন দচষ্ট থাকফ । 

 

 

 
আস্টভ চভজয চজনাদযর চভা: চাাদয়র চাদন োন, স্টএস্ট, চচয়াযম্যান, ফাাংরাচদ চা চফাড ড, স্টযচারক, 

স্টফটিআযআই এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টে চম, এই চুস্টিদত ফস্টণ ডত পরাপর অজডদন প্রদয়াজনীয় দমাস্টগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষস্টযত: 

 

 

 

 

 

           

স্টযচারক              তাস্টযে 

স্টফটিআযআই   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চচয়াযম্যান                        তাস্টযে 

ফাাংরাদদ চা চফাড ড 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ্ (Acronym) 

 

 

 

ক্রস্টভক ব্দাংদক্ষ্ (Acronym) 

 

(ফণ ডনা) Description 

১ স্টফটিস্টফ ফাাংরাদদ টি চফাড ড 

২ স্টফটিআযআই ফাাংরাদদ টি স্টযাচ ড ইনস্টিটিউট 

৩ এনস্টস্ট স্টনউস্টলয়া চলান প্লট 

৪ স্টবস্ট  চবস্টজদটটিব প্রাদগন  
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াংদমাজনী ২: কভ যম্পােন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং বযভা দ্ধবি-এয বফফযণ 

 

 
 
 
 
 

কাম যক্রভ কভ যম্পােন সূচকমূ বফফযণ  ফাস্তফায়নকাযী েপ্তয/াংস্থা  

 

বযভাণ দ্ধবি  

 

উাি সূত্র   

১.১  চা বদল্পয  উন্নয়দনয জন্য ওয়াকয, 

সবভনায  আদয়াজন 

১.১.১  ওয়াকয, সবভনায  

আদয়াবজি 

চা বদল্পয  উন্নয়দন ৬  টি ওয়াকয, সবভনায কযা দফ মা চা 

বদল্পয অগ্রগবি অব্যাি যাখদি াায্য কযদফ। 

বফটিআযআই, বফটিবফ, 

ববিইউ 

বফটিআযআই এয ফাবল যক 

প্রবিদফেন 
বফটিআযআই এয 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

১.২  বফজ্ঞানবববিক চা চাল ম্প্রাযদনয 

রদক্ষ্য ফাবল যক প্রবক্ষ্ণ সকা য আদয়াজন 

১.২.১ ফাবল যক প্রবক্ষ্ণ 

সকা য আদয়াবজি 

বফজ্ঞানবববিক চা চাল ম্প্রাযদনয রদক্ষ্য বফজ্ঞাবনক করা-

সকৌর স্তান্তয,  চা ফাগান ব্যফস্থাকদেয েক্ষ্িা বৃবদ্ধয জন্য  

১টি ফাবল যক প্রবক্ষ্ণ সকা য আদয়াজন 

স্টফটিআযআই ও 

উদকেমূ 

বফটিআযআই এয ফাবল যক 

প্রবিদফেন 

বফটিআযআই এয 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

১.৩  ক্ষুদ্র চা চালীদদয াদত করদভ প্রস্টক্ষণ 

প্রদান 

১.৩.১  প্রস্টক্লণ ম্পাস্টদত ক্ষুদ্য চা চালীদদয াচত করদভ প্রস্টক্ষণ প্রদাদনয জন্য ৫টি 

প্রস্টক্ষদণয আদয়াজন কযা দফ। এদত কদয ক্ষুদ্রায়তন চা চাদল 

গস্টতীরতা আদফ। 

বফটিবফ, বফটিআযআই বফটিআযআই এয ফাবল যক 

প্রবিদফেন 

বফটিআযআই এয 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

২.১  চা স্টদল্পয উন্নয়দন যাভ ডমূরক ও 

অন্যান্য চফা প্রদান  

২.১.১ ম্পাস্টদত 

উদদমূরক ভ্রভন 

চা আফাদাংক্রান্ত স্টফস্টবন্ন ভস্যাফরীয উয ফাগানমূদ ৩৫ 

টি উদদমূরক ভ্রভন। ফাগানমূদয আফাদাংক্রান্ত উদ্ভুত 

ভস্যামূচয তাৎক্ষস্টনক ভাধাদনয ভােদভ ও ভস্যা চথদক 

উদিাযদনয জন্য যাভর্ প্রদাদনয ভােচভ পরহ্রা স্টনয়িন 

কযা মাদফ । 

স্টফটিআযআই ও 

উদকেমূ 

বফটিআযআই এয ফাবল যক 

প্রবিদফেন 

বফটিআযআই এয 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

২.১.২ ম্পাস্টদত 

মৃস্টিকানমূনা স্টফদেলণ  

মৃস্টিকানমূনা স্টফদেলণপূফ ডক াদযয ভাত্রা সুাস্টয কযদর 

ফাগানমূদয ভাটিয গুণাগুণ উন্নত দফ এফাং চাচয়য উৎাদন 

বৃস্টি াদফ।   

স্টফটিআযআই এয মৃস্টিকা 

স্টফজ্ঞান স্টফবাগ 

বফটিআযআই এয ফাবল যক 

প্রবিদফেন 

বফটিআযআই এয 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

৩.১ চা বদল্পয  উন্নয়দনয জন্য  টি সেবিাং 

সন আদয়াজন  

৩.১.১ টি সেবিাং সন 

আদয়াবজি  

চা বদল্পয  উন্নয়দন  ৬টি টি- সেবিাং সন কযা দফ মা চা 

বদল্পয অগ্রগবি অব্যাি যাখদি াায্য কযদফ। 

বফটিআযআই এয মূরদকন্দ্র 

ও উদকন্দ্রমূ 

বফটিআযআই এয ফাবল যক 

প্রবিদফেন 

বফটিআযআই এয 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

৪.১ উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি ফাগানমূদ ম্প্রাযন  ৪.১.১ স্তান্তস্টযত উদ্ভাস্টফত 

উন্নতজাদতয ফীজ, চে কাটিাং 

ও ীকিমৄি চাযা 

স্টফটিআযআই উদ্ভাস্টফত উন্নত ভানম্পন্ন জাদতয ফীজ, চে কাটিাং ও 

ীকিমৄি চাযা চা ফাগানমূদ স্তান্তয কদয উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টিয 

ম্প্রাযদনয ভােদভ চাদয়য পরন বৃস্টিদত ভূস্টভকা যােদফ। 

স্টফটিআযআই এয উস্টদ্ভদ 

স্টফজ্ঞান ও কৃস্টলতি স্টফবাগ 

এফাং উদকেমূ 

বফটিআযআই এয ভাবক ও 

ফাবল যক প্রবিদফেন 

বফটিআযআই এয 

ভাবক ও ফাবল যক 

প্রবিদফেন 
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াংদমাজনী-৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/েপ্তয/াংস্থায বনকে সুবনবে যি কভ যম্পােন চাবোমূ 

প্রবিষ্ঠাদনয ধযণ াংবিি কাম যক্রভ কভ যম্পােন 

সূচক 

উক্ত প্রবিষ্ঠাদনয বনকে 

প্রিযাবি ায়িা 

প্রিযাায সমৌবক্তকিা প্রিযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ চা 

চফাড ড ফাাংরাচদ   

ম্পাস্টদত ওয়াকড ও 

চস্টভনায 

 

১৫ চা চাদল স্টফটিআযআই এয 

উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি 

ব্যফাযকাযীদদয ভাদ  

স্টফস্তাদযয জন্য কভ ডারা 

আদয়াজদন ায়তা কযা।  

ব্যফাযকাযী উক্ত প্রমৄস্টি ব্যফায কদয সুপর 

াদফন এফাং চাচয়য উৎাদন বৃস্টিদত ায়ক দফ।  

উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টিয পূণ ড সূপর চা স্টল্প াদফনা। 

ফাাংরাদদ চা 

চফাড ড, 

ফাাংরাদদীয় চা 

াংদ 

 আদয়াস্টজত ফাস্টল ডক চকা ড  ৮ স্টফটিআযআই কতৃডক আদয়াস্টজত 

ফাস্টল ডক চকাদ ডয জন্য 

দমাগীতা ও ফাস্টল ডক চকাদ ড 

অাংগ্যণ। 

চা চাল ম্পদকড জ্ঞান অজডন জ দফ। 

 

ীস্টভত জ্ঞাদনই উৎাদন কযদত চমদয় উৎাদন েযচ 

বৃস্টি াদফ এফাং গুণগতভান স্টনয়িনীন দয় িদফ। 

ফাাংরাদদ চা 

চফাড ড  

ক্ষুদ্র চা চালীচদয জন্য 

ম্পাস্টদত প্রস্টক্ষণ 

৬ চা চাদল উৎাদদনয াদথ 

াংস্টেষ্টদদয দক্ষতা বৃস্টি কযদত 

দফ। 

চা চাদল প্রচয়াজনীয় কাম যম্পাদদনয ভান উন্নীত 

দফ এফাং উৎাদন বৃস্টিদত ায়ক দফ। 

চা চাদল দক্ষ জনফর জতযী দফ না এফাং উৎাদন 

বৃস্টিদত উি জনফর স্টফদল স্টকছু ভূস্টভকা যােদত 

াযচফ না। 

ফাাংরাদদীয় চা 

াংদ 

স্টফস্টবন্ন ভস্যাফরীয উয 

ম্পাস্টদত উদদমূরক 

স্টযদ ডন 

১২ স্টফটিআযআই কতৃডক চা ফাগান 

মূদ উদদমূরক স্টযদ ডদন 

ায়তা প্রদান। 

চা ফাগানমূদ চা চালাফাদ াংক্রান্ত স্টফযভান 

ভস্যাফরীয তাৎক্ষস্টনক ভাধান াওয়া মাদফ। 

চা উৎাদন ব্যাত দফ এফাং চা গাদেয স্বাস্থযানী 

ঘটদফ। 

ফাাংরাদদীয় চা 

াংদ 

ম্পাস্টদত মৃস্টিকানমূনা 

এফাং জতযী চাদয়য নমুনা 

স্টফদেলণ 

১১ স্টফটিআযআইদত মথামথবাদফ 

মৃস্টিকা নমুনা এফাং জতযী 

চাদয়য নমুনা চপ্রযণ। 

চা ফাগাদনয চকন মূদয ভাটিয গুণাগুন জানা 

মাদফ। জতযী চাদয়য গুণাগুন জানা মাদফ। 

ভাটি অনুফ ডয দয় িদফ। জতযী চাদয়য ভান 

স্টনম্নভাদনয দফ। 

ফাাংরাদদ চা 

চফাড ড, 

ফাাংরাদদ টি 

চরাকার্ 

ফাস্তফাস্টয়ত বযারীস্টবস্টিক টি 

চটস্টিাং কভ ডসূচী 

১২ চদদ উৎাস্টদত চাদয়য গুণগত 

ভান স্টনয়নিন ও বৃস্টিয জন্য চা 

আস্বাদনী অনুষ্ঠাদন ায়তা 

প্রদান। 

টি চটস্টিাং কভ ডসূচীয ভােচভ পযাক্টযীদত 

প্রস্টক্রয়াজাতকযদণয স্টফস্টবন্ন স্তদয ভস্যা থাকদর তা 

স্টচস্টিত কযা মাদফ এফাং যাভ ডভত ব্যফস্থা স্টনদয় চা 

এয গুণগত ভান স্টনয়িন কযা মাদফ। 

স্টফটিআযআই ক্রভান্বদয় চা এয গুণগত ভান স্টনয়ন্তয্ন 

ব্যফস্থা দূফ ডর দয় িদফ এফাং উৎাস্টদত চা এয মূল্য 

স্টনম্নমূেী দফ। 

ফাাংরাদদীয় চা 

াংদ 

উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি ম্প্রাযন ১১ স্টফটিআযআই উদ্ভাস্টফত 

উন্নতজাদতয চলাচনয ফীজ, 

কাটিাং ও চাযায জন্য চাস্টদা 

চপ্রযণ। 

চা ফাগানমূদ উন্নত জাদতয স্টনজস্ব উৎ সৃজন ও 

চা পদরয গুণগত ভাদনয উন্নয়ন ঘটদফ। 

যীস্টক্ষত উচ্চ ভানম্পন্ন চাদয়য জাত ম্প্রাযন না 

ওয়ায় চাদয়য পরন ও গুণগত ভাদনয উন্নয়ন 

দফনা। 
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