
1 
 

সূচচত্র 

ক্রভ  চফফযণ পৃষ্ঠা 

১. অফতযণডকা ৩ 

২. চা চাষলয আচথ িক ও অথ িননচতক যমৌচিকতা ৩ 

৩. চা চষেয অচজিত াপল্য  ৫ 

৪. চা চষেয ফতিভান অফস্থা ৫ 

 ক. উৎাদন ও অবযন্তযীণ যবাষগয প্রবাফ  ৫ 

 খ. চা আভদাচনয যনচতফাচক প্রবাফ  ৬ 

 গ. চা চাল এরাকায ফতিভান অফস্থা  ৬ 

 ঘ. ইজাযা দ্ধচত ৬ 

 ঙ. শ্রচভক ভজুযী   ৬ 

 চ. চা প্রচক্রয়াজাতকযণ যভচনাচযজ ও যেয়ায াট ি আভদাচন  ৬ 

 ছ. চফদ্যযৎ ও গ্যা যফযা ৬ 

 জ. চট্টগ্রাষভয চা ফাগান মূষ গ্যা ংষমাগ থাকা  ৭ 

 ঝ. বফচিক উষ্ণঢা বৃচদ্ধয প্রবাফ ৭ 

 ঞ. ভাটিয উফ িযতা হ্রা   ৭ 

৫. চা ফাগাষনয ভাচরকানায ধযণ  ৭ 

৬ চা ফাগান ভাচরক ষেয ভূচভকা  ৭ 

৭. ব্যচিগত ব্যচতক্রভী উষযাগ ৭ 

৮. ফাংরাষদ চা যফাষড িয গঠন ও কাম িাফরী ৮ 

৯. চা চফণন ও আদৄচনকায়ন ৮ 

 ক. চা চনরাভ দ্ধচত ৮ 

 খ. চাষয়য ব্রাচডং ৮ 

১০. প্রবাফ ৮ 

১১. চা চে উন্নয়ষনয প্রষয়াজনীয়তা ৯ 

 ক. চাচদা যভটাষনা ৯ 

  ০১. ম্প্রাযষণয সুষমাগ ৯ 

  ০২. পুনযাফাদ এয ভাধ্যষভ উৎাদীরতা বৃচদ্ধকযণ  ১০ 

  ০৩. চনচফড় চালাফাষদয ভাধ্যষভ উৎাদীরতা বৃচদ্ধকযণ  ১০ 

  ০৪. ক্ষুদ্রায়াতন চা চালাফাষদয ভাধ্যষভ গ্রাভীণ দাচযদ্র হ্রাকযণ  ১০ 

 খ. কভ িংস্থান  ১০ 

 গ. নাযী অচধকায প্রচতষ্ঠা ১০ 

 ঘ. বফষদচক মুদ্রা আয় ১০ 

 ঙ. যদীয় অথ িনীচতষত অফদান  ১০ 

১২  চা চে ব্যফস্থানায় চডচজটাইষজন  ১০ 

১৩  চা শ্রচভকষদয জন্য যকাষযয যফামূরক কভ িকাড  ১১ 

১৪  চা চে উন্নয়ষন যকাযী যফযকাযী ংস্থামূষয অংগ্রড ও ভূচভকা ১১ 
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উন্ননদভ ধণ দওযাাঃ াাংমানতয ঘা ণযল্প 

 

১. াঢভণডওা: ঘা ঢতফানদ এওটি াঢযন্ত চদণি ধাদী । ঢতফানদ ণনেভ  াণথওাাংয লমাও এটি ধাদ ওনভ ণানও । 
১৮৫৪ ানম ণনমনঝভ ফামণদঙড়া িণফ াণডণচযও ঘা ঘার শুরু ল । ক্রফান্বন ঘা াঅাত  শ্রফখদ  কৃণর ণপণিও ণযল্প 

ণলনন িণঢষ্ঠা মাপ ওনভ । ওফ তাংস্থাদ সৃণি , ভপ্তাণদ াঅ বৃণি, াঅফতাণদ ণওল্প ধণ্য উ  ৎধাতদ এাং গ্রাফীড তাণভদ্র্য 

হ্রাওভনডভ ফাধ্যনফ চাঢী াণ তদীণঢনঢ ঘা ঔাঢ গুরুত্বপূড ত ভূণফওা ধামদ ওভনঙ । াাংমানতনয ঘা ণযনল্পভ ণওানয চাণঢভ 

ণধঢা ঙ্গ ন্ধু লযঔ ভৄণচবুভ ভলফানদভ াণস্মভডী াতাদ ভননঙ। ১৯৫৭-৫৮ ফন ণঢণদ াাংমানতয ঘা লানট তভ 

লঘাভম্যাদ ণলনন াণথণষ্ঠঢ ণঙনমদ। ঢাঁভ ফন ঘারাাত, ওাভঔাদা উন্নদ এাং শ্রফ ওল্যানডভ লেনে ঘা ণযনল্প 

উনেঔনবাগ্য াগ্রকণঢ াণথঢ ল । ঢাঁভ ণমষ্ঠ লদতৃত্ব এাং ওাব তওভ উ লযানকভ ননম ঘা’এভ উৎধাতদ এাং াপযন্তভীড 

ঘাণলতা  ভল্য বৃণিভ ফাধ্যনফ এ লতনযভ ঘা ণযনল্পভ ব্যাধও উন্নণঢ াণথঢ ল।  
 

১৯৭১ ানম স্বাথীদঢাভেি ঘমাওানম ঘা ণযল্প ব্যাধওপান েণঢগ্রস্ত ল। ধাণওস্তাদ লদাাণলদী াণথওাাংয ঘা ওাভঔাদা 

াঅাংণযও া ম্পূড তপান ধ্বাং ওনভ। ননম দু তম ব্যস্থাধদা, চদম স্বল্পঢা, াধব তাপ্ত উৎধাতদ উধওভড, েণঢগ্রস্ত 

ওাভঔাদা বন্ত্রধাণঢ, দু তম ভেডানেড াআঢযাণত ওাভনড ঘানভ উৎধাতদ  গুডকঢফাদ ব্যাধওপান হ্রা ধা। এ াস্থা 

ঙ্গন্ধুভ ভওাভ ওাব তওভ ধতনেধ গ্রলনডভ ননম এাআ ণধ্বস্ত ণযল্পনও পুদরুজ্জীণঢ  পুদ তাণঢ ওভা ম্ভ ল। 

স্বাথীদঢানিাভ দতুদ ভওাভ ঘা ণযনল্পভ সুদৃঢ় াণ তনদণঢও ণপণি কনড় লঢামাভ চন্য ঘা াকাদগুনমাভ পুদ তাদ, দতুদ ঘা 

এমাওা ম্প্রাভড, ঘা ওাভঔাদা াঅদৄণদওীওভড, কনরডা  িণযেড লচাভতাভওভনডভ মনেয ওনওটি ম্ভাব্য ফীো 

ধণভঘামদা ওনভ। এ ফন ঘা ণযনল্পভ পুদ তাদ  উন্ননদ িনাচদী ওাণভকভী লাঢা িতানদভ চন্য ঙ্গন্ধু 

ওফদনমণ ণঘামনও ানুনভাথ চাদাদ। াাংমানতনযভ  স্বাথীদঢাভ পূন ত এনতনযভ উৎধাণতঢ ঘা লওম ফাে  

ধাণওস্তানদ ণক্র ওভা লনঢা। এ ফন ঘা ধাণওস্তানদভ াচাভ উধনবাকী ওনভ তঢভী ওভা লনঢা। স্বাথীদঢাভ ধভ 

াাংমানতনয উৎধাণতঢ ঘানভ এওও  সুভণেঢ  ধাণওস্তাণদ াচাভ  লাঢঙাড়া লন বা। ননম ঘানভ ণদমাফ ভল্য 

উৎধাতদ ঔভনঘভ ণদনঘ লদনফ বা। এফ ভওাভ ণওল্প ভপ্তাণদ াচাভ ানুন্ধানদ িনাচদী লাঢা িতাদ ওনভদ। 

ঘা ণযনল্পভ াণস্তত্ব ভোভ চন্য ঙ্গন্ধুভ ভওাভ ১৯৭২-১৯৭৪ দ ধব তন্ত ঘা উৎধাতদওাভীনতভ দকত পতুতণও িতাদ ওভাভ 

ধাযাধাণয পতুতণও ভনল্য াভ ভভাল ওনভদ। ঘা ওাভঔাদাগুনমা পুদ তানদভ চন্য ঙ্গন্ধু ‘াআন্ডাণিাম লটনপমধনফন্ট 

ব্যাাংও া াআণন্ডা’ লণনও ৩০ মে পাভঢী ভৄদ্র্া ভলল্যভ ঋড ণদন ঘা ণযনল্পভ বন্ত্রধাণঢ াঅফতাণদ ওনভদ। ঙ্গন্ধু ঘা 

াকাদ ফাণমওনতভনও ১০০ ণখা ধব তন্ত চণফভ ফাণমওাদা াংভেনডভ ানুফণঢ িতাদ ওনভদ।  
 

এও ফ ঘা াঅফানতভ লকৌভফ ভপ্তাণদ ধণ্য ণঙম । ফনভ ণঢতনদ উৎধাতনদভ ণদম্নকণঢ, াপযন্তভীড ঘাণলতাভ ক্রফবৃণি 

এাং ঘা উৎধাতদওাভী ান্যান্য লতনযভ নঙ্গ ঢীব্র িণঢনবাণকঢাভ ননম ঘানভ ভপ্তাণদ হ্রা ধা। ঢতফানদ  াাংমানতনযভ 

ঘা ণযল্প ণণপন্ন িণঢন্ধওঢাভ ম্মুঔীদ। এভ ফনধ্য ান্যঢফ লনে াধব তাপ্ত াণ তাদ, উৎধাতদ উধওভনডভ ভল্য বৃণি এাং 

ানুন্নঢ াওাঞানফা। এ ওম িণঢন্ধওঢা দূভীওভনডভ মনেয এাং ঘা ণযনল্পভ উন্ননদ এ থ নকা িডদ ওভা  

লননঙ। 
 

২. ঘা ঘানরভ াঅণণ তও  াণ তনদণঢও লবৌণিওঢা: ১৮৫৪ ানম াাংমানতনয িণফ ঘা ঘার শুরু ল। ল চষষফ াাংমানতনয 

ঘা ঘানরভ   প্রায় ১৫০ ৎভ। তৎভষয় ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্র্নব্যভ ধভ ঘা গুরুত্বপূড ত ভপ্তাণদ ধণ্য ণলনন ণনণঘঢ লঢ। 
াপযন্তভীড ঘাণলতা বৃণিল দাদা ওাভনড ঘা ভপ্তাণদভ ধণভফাড  ভপ্তাণদ াঅ হ্রা লধননঙ। ঢতফানদ ঘা ঘানর ব্যহৃঢ 

চণফভ ধণভফাড ৫৯,০১৮ ললক্টভ। ২০১৫ নদ ললক্টভ িণঢ ঘা উৎধাতদ ১,২৭০  লওণচ [লফাঝ ঘা উৎধাতদ ৬৭.৩৮ ণফণমদ 

লওণচ ÷ লফাঝ ঘারাথীদ এমাওা ৫৯,০১৮ ললক্টভ – ০ লনঢ  ৫ ঙনভভ াধণভডঢ এমাওা ৫৯৬৩ ললক্টভ = ১২৭০ লওণচ]। 
ঢতফানদ ধঞ্চকড়, ঞাকুভকাঁ, দীমনাফাভীল উিভাঞ্চমী লচমাভনল ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘানভ াঅাত শুরু লননঙ। “Small 

Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" যীর তও িওনল্পভ াঅঢা লতনয ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা াঅাত 

াঅযাব্যঞ্জও ানল্য মাপ ওনভনঙ। এ ধব তন্ত ঘা ণযনল্প িা ১,৩৩,০০০ চদ  শ্রণফনওভ ওফ তাংস্থানদভ সুনবাক সৃণি লননঙ। 
িাণণফও ধব তানমাঘদা লতঔা লকনঙ ঠালু চণফনঢ ঘা ঘার ব্যঢীঢ ান্য লওাদ ঘারাাত মাপচদও ল দা। ঘা াঅাতনবাগ্য 

চণফনঢ ান্য লওাদ ঘারাাত াণ তনদণঢওপান মাপচদও ল দা ণথা ঘা ঘানর াঅফানতভ  াণথও  গুরুত্বানভাধ ওভনঢ 

লন।  
 

 

ণযফাদ ১৬২টি ঘা াকানদভ ভূণফভ িকৃণঢ ধব তানমাঘদা লতঔা বা এগুণমভ াঅঢাথীদ ১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ চণফভ 

ফনধ্য লফাঝ ঘারনবাগ্য চণফভ ধণভফাড ৬৪,৮৮৬.২৫ ললক্টভ। এওম চণফভ ণভড ণদম্নরুধাঃ  
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লঝণম-১ 

ঘা ঘারনবাগ্য চণফভ ণভড ণদম্নরুধাঃ 

চণফভ িকৃণঢ ধণভফাড (ললক্টভ) % 

যভাট জচভ ১,১৪,৭৮১.৮১  

ঘারনবাগ্য চণফ ৬৪,৮৮৬.২৫ ৫৬.৫৩% (১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 

টিমা ৩৮,৯৩১.৭৫ ৬০% ( ৬৪,৮৮৬.২৫ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 
ফঢম ২৫,৯৫৪.৫০ ৪০% ( ৬৪,৮৮৬.২৫  ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 
ঘানরভ াঅঢা চণফ ৫৯,০১৮ ৫১.৪২% ( ১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 
টিমা ৩৫,৪১১ ৬০.০০% ( ৫৯,০১৮ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 
ফঢম ২৩,৬০৭ ৪০.০০% ( ৫৯,০১৮ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 
ঘা ম্প্রাভডনবাগ্য চণফ ৫৮৬৮.২৫ ৯.০৪% ( ৬৪,৮৮৬.২৫ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 

 

 

 

 

উধনভভ লঝণম লণনও লতঔা বা লফাঝ ঘা ঘারনবাগ্য চণফভ ৬০% টিমা এাং ৪০% ফঢম। এ চণফনঢ তচ ধত তানণভ 

ধণভফাড িা ১.৪৭%। এঢ ওফ উভ্তভ চণফনঢ ঘা ঙাড়া   াঅভ লওাদ নম ঘারাাত ওভা াণ তনদণঢও ণতও লণনও 

মাপচদও দ । এ ওাভনডাআ কঢ িা ১৫০ ঙভ থনভ  এ চণফনঢ  শুদৄ ঘা ঘার ওভা লনে। পণষ্যনঢ াণ তনদণঢও 

ণনঘদা ঘা ম্প্রাভডনবাগ্য ৫৮৬৮ ললক্টভ চণফ ঘা াঅানতভ াঅঢা াঅদনঢ লন।  
 

লঝণম-২ 

ঘা ঘার ণলভূ তঢ চণফভ ণভড ণদম্নরুধাঃ 
 

 

চণফভ িকৃণঢ ধণভফাড (ললক্টভ) % 

কৃণর ওানচ ব্যহৃঢ চণফ(ললক্টভ) ভাাভ, াঁয, 

লভাণধঢ কাঙ, িাকৃণঢও চঙ্গম,ঙড 

২৩,৪২৩.২৯ 

ললক্টভ 

৪৬.৯৫% (৪৯,৮৯৫.৫৬ ললক্টভ চণফভ 

ফনধ্য) 

থাদ লেঢ ১১,৯৯৯.৮২ 

ললক্টভ  

২৪.০৫% (৪৯,৮৯৫.৫৬ ললক্টভ চণফভ 

ফনধ্য) 
ধণঢঢ চণফ, চমায, শ্রচভক গৃ ফণচত,ফণিভ, 

কীচতা, ওভ, শ্মযাদ, ওাভঔাদা, াাংনমা, স্বুম, 

লাধাঢাম, ভাস্তা 

১৪,৪৭২.৪৫ 

ললক্টভ 

২৯% (৪৯,৮৯৫.৫৬ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য) 

যভাট জচভয চযভান ৪৯,৮৯৫.৫৬ 

ললক্টভ 

 

 

 

ণযফাদ ১৬২টি ঘা াকানদভ ণভঝ তাদ-২  লণনও িাপ্ত ঢথ্য ানুবাী লফাঝ  ভূণফভ ধণভফাড ১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ । ঢন্নধ্য ঘা 

ঘারনবাগ্য চণফভ ধণভফাড ৬৪,৮৮৬.২৫ ললক্টভ। াওী ৪৯,৮৯৫.৫৬ ললক্টভ চণফ ঘা ণলভূ তঢ এমাওা। ঘা ঘার ণল তভূঢ 

৪৯,৮৯৫.৫৬ ললক্টভ চণফভ ফধ্য লনঢ ২৩,৪২৩.২৯ ললক্টভ চণফনঢ ভাাভ, াঁয, লভাণধঢ কাঙ, িাকৃণঢও চঙ্গম, ঙড 

াআঢযাণত াঅনঙ, বা ঘা ঘার ণলভূ তঢ চণফভ ৪৬.৯৫% এাং লফাঝ চণফভ ২০.৪১%। এঔানদ উনেখ্য এ চণফ ঘা াকনদভাআ 

াণনেয াাংয, বা ঘা ঘানরভ ধণভনযনও ণদন্ত্রড ওনভ। লওাদ ওাভনড াঁয, লভাণধঢ কাঙ এাং িাকৃণঢও চঙ্গম ওনফ 

লকনম ঘা ঘার ণধব তস্ত লনঢ ধানভ। ঢা ঙাড়া ১১,৯৯৯.৮২ ললক্টভ চণফনঢ থাদ ঘার ওভা ল। এ চণফনঢ ঘা শ্রণফওভা থাদ 

ঘার ওভনঙ। ঘা াকানদভ লভণচিাট ত শ্রণফওনতভনও লভযদ লতা ল। লব  লভণচিাট ত শ্রণফও লভযদ ণদনঢ াঅগ্রলী দ 

ঢানতভনও ঘা াকানদভ ধঞ্চাননঢভ সুধাণভনযভ ওধভ ণপণি ওনভ াকাদ ওতৃতধে থাদ ঘানরভ চন্য এ  চণফ ন্টদ  ওনভ 

ণানও। ১৪,৪৭২.৪৫ ললক্টভ চণফনঢ শ্রচভকগৃ, ফণচত,ফণিভ, কীচতা, ওভ, শ্মযাদ, ওাভঔাদা, াাংনমা, স্কুম, লাধাঢাম, 

ভাস্তা, ধণঢঢ জচভ  চমায াণস্থঢ। এঝা াকানদভ াণনেয াাংয াণ তাৎ ১৬২টি ঘা াকানদভ াঅঢাথীদ 

১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য পুনভাঝাাআ ঘা উৎধাতদ াংণিি ণণপন্ন ওানচ ব্যহৃঢ লনে। 
 

াআণঢফনধ্য ধঞ্চকড়, ঞাকুভকাঁ, দীমনাফাভীল উিভাঞ্চমী লচমাভনল  এাং ঘট্টগ্রাফ ধা তঢয চট্টগ্রাভ লচমা ক্ষুদ্র্াাঢদ 

ঘানভ াঅাত শুরু লননঙ। “Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh "  এাং “Small Holding Tea 

Cultivation in Chittagong Hill Tracts " যীর তও িওনল্পভ াঅঢা ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা াঅযাব্যঞ্জও ানল্য মাপ ওনভনঙ এাং 

ঘা ঘার চদণিঢা াচতদ ওভনঙ। দত তাদ ত াাংমানতয, মামফণদভলাঝ এাং ঘট্টগ্রাফ ধা তঢয লচমাভ  চন্য ৩টি িওল্প 

ানুনফাতদ লননঙ।  
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৩. ঘা ণযনল্পভ াণচতঢ ানল্য:  িণঢকূম িাকৃণঢও ধণভনয  ণণথ িণঢন্ধওঢা ণাওা নত্ব ঘা লভাধড, উৎধাতদ 

বৃণি, ওাভঔাদা উন্নদ, উৎধাতদ িণক্রা সুাংলঢওভড, শ্রফওল্যাড, ঘা াকাদ ধব তান াওাঞানফা উন্নদ াআঢযাণত লেনে 

লয ানল্য াণচতঢ লননঙ। এ াচতনদ ভওানভভ ওাব তওভ দীণঢ এাং লভওাণভ উনযািানতভ দৃঢ় াণঙ্গওাভ  ণদভম 

িনঘিা ণদাফনওভ ভূণফওা ধামদ ওনভনঙ। ণদনম্ন াংনেনধ ওণঢধ াচতদ ম্পনওত লামদাকাত ঢথ্য উধস্থাধদ ওভা লনমাাঃ 
 

ও. ঘা উৎধাতদ ১৯৭০ ানমভ ৩১.৩৮ ণফণমদ লওণচ লণনও ২০১৫ ানম ৬৭.৩৮ ণফণমদ লওণচনঢ উন্নীঢওভড; 

ঔ. ঘা ঘানরভ চণফ ধণভফাড ১৯৭০ ানমভ ৪২,৬৩৭ ললক্টভ লণনও ২০১৫ ানম ৫৯,০১৮ ললক্টনভ উন্নীঢওভড;  

ক. ঘা াকানদভ াংখ্যা ১৯৭০ ানমভ ১৫০ টি লণনও ২০১৪ ানম ১৬২ টিনঢ উন্নীঢওভড;  

খ. ঘানভ উৎধাতদযীমঢা ১৯৭০ ানমভ ৬৩৯ লওণচ/ললক্টভ লণনও ২০১৫ ানম ১২৭০ লওণচ/ললক্টনভ উন্নীঢওভড;  

গ. ২৩,৬৭১.৪২ ললক্টভ চণফ যস্য হুভৄঔীওভড এাং ণওল্প ওানচ ব্যলাভ;  

ঘ.  ১৩,৩১৮.৯৪ ললক্টভ চণফনঢ ধণভওণল্পঢ দাদ; 

ঙ.  ১০০ চদনও ণনতনয উচ্চঢভ ণযো  িণযেড িতাদ;  

চ. ১৮ টি উচ্চ নমদযীম ললাদ উদ্ভাদ; 

ছ. ৪ টি াাআনলাদ এাং ১টি ধণমনলাদ চাঢ তঢণভ;  

জ. ফগ্র াাংমানতনয ম্ভাব্যঢা ফীো ধণভঘামদা ওনভ ভাঙ্গাফটি, ািভাদ, ঔাকড়াঙণড়, ধঞ্চকড়, ঞাঁকুভকা, 

দীমনাফাণভ, ণতদাচপুভ, মামফণডভলাঝ, চাফামপুভ, ফফদণাংল, লযভপুভ, লদেনওাডা, ণনমঝ, লফৌমপীাচাভ, 

লণকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ এাং ওক্সাচাভ লচমা লফাঝ ১,০১,৭২৪ ললক্টভ ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারনবাগ্য চণফ ণঘণিঢওভড;  

ঝ. ািভাদ, ধঞ্চকড়, ঞাঁকুভকা  মামফণডভলাঝ লচমা ১৬০০ ললক্টভ চণফনঢ ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা াঅাত;  

ঞ. ৩৯ টি ঘা াকানদ ৩৯ টি াঁথ/চমাথাভ ণদফ তাড; 

ট. ৬৬ টি ঘা াকানদ ৬৬ টি লঘ বন্ত্র িতাদ; এাং  

ঠ. ঘা াকানদ ব্যহৃঢ ওীঝদাযনওভ াণযিাাংয (Residue) ণদরূধনডভ চন্য ১ টি ধভীোকাভ িণঢষ্ঠা ওভা লননঙ।  
 

৪. ঘা ণযনল্পভ ঢতফাদ াস্থা:  ঢতফানদ ১৬২ টি ঘা াকানদভ াঅঢা লফাঝ ১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ চণফ ভননঙ। ঘা 

ঘারনবাগ্য চণফভ ধণভফাড ৬৪,৮৮৬.২৫ ললক্টভ। ঢন্নধ্য ২০১৫ াম ধব তন্ত ৫৯,০১৮ ললক্টভ চণফ ঘা ঘানরভ াঅঢা াঅদা 

লননঙ। পণষ্যনঢ ঘা লভাধডনবাগ্য চণফ ৫৮৬৮.২৫ ললক্টভ এাং াকানদভ ান্যান্য ওানচ ব্যহৃঢ চণফ ৪৯৮৯৫.৫৬ 

ললক্টভ। 
 

ধাঁাআ ণঘে- ১ (ঘা াকানদভ চণফ ব্যলাভ) 

লভঔা ণঘে- ১ 

51%

9%

40%

ঘা াকানদভ চণফভ ব্যলাভ 

ঘা ঘারাথীদ চণফ পণষ্যনঢ ঘা লভাধডনবাগ্য চণফ াকানদভ ান্যান্য ওানচ ব্যহৃঢ চণফ 

 

ও. উৎধাতদ  াপযন্তভীড লপানকভ িপা: ২০১৫ ানম লতনয ৬৭.৩৮ ণফ. লওণচ ঘা উৎধাণতঢ লননঙ। ০.৪৯ণফ. লওণচ 

ঘা ভপ্তাণদ লননঙ। ান্যণতনও, ণড তঢ ঙনভ ১০.৬৮ ণফ. লওণচ ঘা াঅফতাণদ লননঙ। াপযন্তভীদ লপানক লমনকনঙ ৭৭.৫৭ 

ণফ: লওণচ। াপযন্তভীদ উৎাদন  াঅফতাণদ ণনঘদা ঢতফানদ ৫.২৫% লানভ াৎণভও াপযন্তভীড লপাক বৃণি ধানে 

ধোন্তনভ উৎধাতদ বৃণি ধানে ২.৪২% লানভ। ধণভাংখ্যাদ ানুবাী াাংমানতয লনঢ ১৯৮০-১৯৮৯ ফন কনড় ৬৮%, 

১৯৯০-১৯৯৯ ফন ৫০%, ২০০০-২০০৯ ফন ১৯% এাং ২০১০-২০১৩ ফন ২% ঘা ভপ্তাণদ ওভা লননঙ। 

াপযন্তভীড লপানকভ এাআ বৃণি াব্যলঢ ণাওনম ২০২৫ ানম াপযন্তভীড লপানকভ ধণভফাড তাঁড়ান ১২৯.৪৩ ণফ: লওণচ ঢাভ 

ণধভীনঢ উৎধাতদ লন ফাে ৮৫.৫৯ ণফ: লওণচ। াণ তাৎ ৪৩.৮০ ণফ: লওণচ ঘা াঅফতাদী ওভনঢ লন। 
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ঔ. ঘা াঅফতাণদভ লদণঢাঘও িপা:  চদন চদন এষদষ  ঘা াঅফতাণদভ ধণভফাড াড়নঙ। াঅকাফী ১০ ঙনভভ ম্ভাব্য 

উৎধাতদ, াপযন্তভীড লপাক, ভপ্তাণদ  াঅফতাণদভ িনেধডাঃ  

  

লঝণম-৩ 

১০ ফছষয ম্ভাব্য উৎাদন, অবযন্তযীণ যবাগ, যপ্তাচন ও আভদাচনয প্রষেণ (Projection) 

 

ফছয ম্ভাব্য উৎাদন চভ: যকচজ 

(গষড় ২.৪২% উৎাদন 

বৃচদ্ধ ধষয) 

ম্ভাব্য অবযন্তযীণ যবাগ চভ: 

যকচজ (গষড় ৫.২৫% যবাগ 

বৃচদ্ধ ধষয) 

যপ্তাচনয চযভাণ 

(ম্ভাব্য) 

আভদাচনয চযভাণ 

(ম্ভাব্ম) 

২০১৬ ৬৯.০১ ৮১.৬৪ ০.৫৫ ১২.৬৩ 

২০১৭ ৭০.৬৮ ৮৫.৯৩ ০.৬০ ১৫.২৫ 

২০১৮ ৭২.৩৯ ৯০.৪৫ ০.৬৫ ১৮.০৬ 

২০১৯ ৭৪.১৪ ৯৫.২০ ০.৭০ ২১.০৬ 

২০২০ ৭৫.৯৪ ১০০.২০ ০.৭৫ ২৪.২৬ 

২০২১ ৭৭.৭৮ ১০৫.৪৬ ০.৮০ ২৭.৬৮ 

২০২২ ৭৯.৬৬ ১১১.০০ ০.৮৫ ৩১.৩৪ 

২০২৩ ৮১.৫৯ ১১৬.৮৩ ০.৯০ ৩৫.২৪ 

২০২৪ ৮৩.৫৭ ১২২.৯৭ ০.৯৫ ৩৯.৪০ 

২০২৫ ৮৫.৫৯ ১২৯.৪৩ ১.০০ ৪৩.৮৪ 

 

উৎাদন ৫.২৫ াষয ফাড়াষনা না যগষর প্রচতফছয চা আভদানীয চযভাণ ফাড়ষত থাকষফ মা যদষয বফষদচক মুদ্রায 

ওয চা সৃচি কযষফ। অথ িনীচতয ওয চফরু প্রচতচক্রয়া যপরষফ। চাচদা বৃচদ্ধয কাযষণ চনম্ন ভাষনয চা ফাজাষয যঢাকায 

ম্ভাফনা থাকষফ। ফাংরাষদষয চা চে ব্যাক প্রচতষমা ণকতায মুষখ ড়ষফ মা এই চষেয অচস্তষেয জন্যও হুভচক ষত 

াষয। 
 

ক. ঘা ঘার এমাওাভ ঢতফাদ াস্থা: এও ফ ঘা াকাদ এমাওা চদণঢ িা ণঙম দা মনমাআ ঘনম। চদাংখ্যা 

বৃণিভ ানণ ানণ ঘা াকানদভ ীফাদানঢ চদণঢ ণতদ ণতদ বৃণি ধানে। চদাংখ্যাভ ওাভনড ভূণফভ ঘাণলতা এাং ভল্য 

ব্যাধও বৃণি ধাা ঘা াকানদভ ীফাদা াংমগ্ন চণফভ ব্যলাভ ণতদ ণতদ বৃণি ধানে। নমশ্রুণঢনঢ াকাদ ওতৃতধেনও 

ণণপন্ন ফাফমা এাং াদাওাণিঢ খঝদা চণড়ন ধড়নঢ লনে। এনঢ াণ ত এাং ফনভ াধঘ খঝনঙ। বা ঘা াঅাত 

ম্প্রাভড এাং উৎধাতনদ লদণঢাঘও িপা লনমনঙ। 
 

 খ. াআচাভা ধিণঢ: ঢতফানদ ঘা াকাদ ভলনও এ, ণ  ণ এ ণঢদটি লশ্রণডনঢ িাপ্যঢা ানুানভ বণাক্রনফ ৪০, ৩০ ণওম্বা 

২০ ঙভ লফানত াআচাভা লতা লন ণানও। ভূণফ ফন্ত্রডামনভ ানুনফাতদক্রনফ লচমা িযাও ঘা াকাদ ওতৃতধনেভ ানণ 

াআচাভা চুণি ম্পাতদ ওনভ ণানওদ । াআচাভা চুণি ম্পাতদ দা লনম াকাদভল  ব্যাাংনওভ ঋড এাং ান্যান্য ভওাণভ 

সুনবাক সুণথা লণনও ণঞ্চঢ ল।  াআচাভা ম্পাতনদভ লচঢভ িণক্রা ঘা উৎধাতনদ াআণঢাঘও িপা ভাঔন।  
 

গ. শ্রণফও ফজুভী : ঢতফানদ ঘা শ্রণফওনতভ ২৩ লওণচ ঘা ধাঢা উনিামনদভ চন্য ততণদও ফজুভী ৮৫/- ঝাওা। াণঢণভি 

িণঢ লওণচ ঘা ধাঢা উনিামনদভ চন্য ৩.৬৯/- ঝাওা লানভ  ফজুভী লতা ল। এওচদ শ্রণফও ঘা ঘদ লফৌসুনফ ততণদও 

১৩০ লণনও ১৭০ লওণচ ধব তন্ত ঘা ধাঢা উনিামদ ওনভ ণানও । াণ তাৎ এওচদ শ্রণফও ঘা ধাঢা উনিামনদভ চন্য ওফ তেফঢা 

লপনত ততণদও ৪৮০/- ঝাওা লণনও ৬২৭/- ঝাওা ধব তন্ত উধাচতদ ওনভ ণানও। শ্রণফও ফজুভী ণরটি াাংমানতযী ঘা াংত 

এাং ঘা শ্রণফও াআউণদদ এভ ণিধাণেও চুণিভ ফাধ্যনফ ম্পন্ন লন ণানও।  
 

ঘ. ঘা প্রচক্রয়াজাতকযণ লফণযদাণভচ  লোভ ধাঝ ত াঅফতাণদ: ঘা ধাঢা িণক্রাওভনডভ চন্য াকাদভলনও ঘা 

িণক্রাচাঢওভড লফণযদাণভচ  লোভ ধাঝ ত াঅফতাণদ ওভনঢ ল। ঘা  িণক্রাচাঢওভড  লফণযদাণভচ  লোভ 

ধাঝ ত এভ উধভ ঢতফানদ শুল্ক লাভ ১%। ণওন্তু ানদও ফ ঘা  িণক্রাচাঢওভড  লফণযদাণভচনও ান্য লফণযদাণভচ 

ণলনন ণনঘদা ওনভ াণথও শুল্ক াঅনভাধ ওভা লন ণানও। ঘা িণক্রাচাঢওভড লফণযদাণভচ াঅফতাণদভ লেনে াণডচয 

ফন্ত্রডামনভ াংণিি  সুধাণভয গ্রলনডভ ণথাদ িঢতদ ওভা লনম এাআ থভনদভ ফস্যা এড়াদ ম্ভ লন।  
   

ঙ. ণদুযৎ  গ্যা ভভাল: ঘা িণক্রাওভড ণযল্প ওাভঔাদা ড্রাাভ, ণটিণ, ণএনএফ ল ণণপন্ন থভনডভ বন্ত্রধাণঢ 

ব্যলাভ লন ণানও। এওম বন্ত্রধাণঢনঢ ণদভণণেন্নপান  ঠিও লপানেনচভ ণদুযৎ িাল িনাচদ ল। লওদদা 
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ণদুযৎ িানল লপানেনচভ ঢাভঢনম্যভ ওাভনড বন্ত্রধাণঢভ ব্যাধও েণঢ ল। ঢাঙাড়া এ থভনডভ ঢাভঢনম্যভ ননম ঘা 

উৎধাতনদভ ধণভফাড এাং ফানদভ উধভ লদণঢাঘও িপা ধনড়। ড্রাাভ ঘামানঢ গ্যানভ িনাচদ ল। নাভনফদটিাং ঘা 

ধাঢা ঠিও ফন ড্রাানভ দা ণতনম লাআ ঘা ঔাাভ ম্পূড ত ানুনধাভেি লন বা। ঘানভ গুডকঢ ফাদ াক্ষুন্ন ভাঔাভ 

চন্য ড্রাানভ ণদভণণেন্ন গ্যা ভভাল ণাওা িনাচদ। 
 

চ. ঘট্টগ্রানফভ ঘা াকাদভনল গ্যা াংনবাক  ণাওা: ঘট্টগ্রানফ াণস্থঢ লফাঝ ২৩টি ঘা াকাদ এভ ফনধ্য ফাে ২টি ঘা 

াকানদ গ্যা াংনবাক ভননঙ। াওী ঘা াকাদগুণমনঢ গ্যা এভ ধণভনঢত ওমা া নানদ ত নম ব্যলাভ ওভা ল। ঘা 

উৎধাতনদ গ্যানভ ধণভনঢত ওমা ব্যলাভ ওভা লনম িণঢ লওণচ ঘা উৎধাতদ ঔভঘ ৪/- লণনও ৫/- ঝাওা এাং নানদ ত 

নম ব্যলাভ ওভা লনম ৮/- লণনও ১০/- ঝাওা বৃণি ধা। গ্যানভ ধণভনঢত ান্য লওাদ জ্বামাদী ব্যলাভ ওভা লনম 

উৎধাতদ ঔভঘ ানদও লনড় বা।  
 

ছ. তণেও উষ্ণঢা বৃণিভ িপা: তণেও উষ্ণঢা বৃণি উণদ্ভত চকৎ ঢণা ঘা কাঙ ভনলভ উধভ ণরূধ িপা লনমনঙ। 

তণেও উষ্ণঢা বৃণিভ ওাভনড বৃণি ধানঢভ ঢাভঢম্য খনঝ; ননম াণঢ বৃণি া ঔভাভ সৃণি ল বা ঘা কানঙভ ভতুযভ লাভ 

াণড়ন লত, এভ ননম ঘা াকানদ ভূণফ ে বৃণি ধা। ভূণফ েনভ ওাভনড উ তভঢা যণি হ্রা ধা। এঙাড়া ঘা াকাদ 

এমাওা ওীঝধঢঙ্গ বৃণিভ ননম ণণপন্ন লভাকচীাণুভ াঅক্রফড বৃণি ধা। এ তফনদভ চন্য াণঢণভি ওীঝদাযও 

ব্যলাভ ওভা িনাচদ ল। এনঢ এওণতনও লবফদ ানণ তভ াধঘ ল ান্যণতনও লঢফণদ ধণভনয েণঢগ্রস্থ ল। াণ তও 

ণনঘদা ঘা াঅাত বৃণিভ ফাধ্যনফ বুচাদ ম্প্রাভনডভ িাভা তণেও উষ্ণঢা বৃণি িণক্রা  হ্রা ওভা ম্ভ লন।    
 

জ. ফাটিভ উ তভঢা হ্রা : ণযফাদ ঘা াকানদভ াণথওাাংযাআ  ১৫০ ঙনভভ লণয পুভানদা। তীখ ত ফ এাআ াকাদ ভনল 

ভাাণদও াভ ব্যলাভ, ওীঝদাযও িনাক এাং ান্যান্য ণণপন্ন ওাভনড ফাটিভ গুডকঢ ফাদ ঢণা উ তভঢা হ্রা ধানে। ঘা 

াকাদভনলভ উৎধাত দযীমঢা থনভ ভাঔনঢ ফাটিভ উ তভঢা াংভেড ওভা চ রুণভ লন ধনড়নঙ। এটি ওভাভ চন্য 

ভাাণদও ানভভ ব্যলাভ নূন্যঢফ ধব তান দাণফন এনদ তচ াভ ব্যলাভ বৃণি ওভনঢ লন। ধাযাধাণয ফাটিভ উ তভঢা 

াংভেনডভ চন্য কনরডা ওাব তক্রফ লচাভতাভ ওভনঢ লন। 
 

৫. ঘা াকানদভ ফাণমওাদাভ থভড: ঘা াকাদভল শুরু লণনও ভমঢাঃ ব্যণি ফাণমওাদা উনযািানতভ িাভা িণঢণষ্ঠঢ। 
িাণণফওপান ভওাণভ চণফনঢ তীখ তনফাতী াআচাভা ধিণঢভ ফাধ্যনফ ঘা াকানদভ ফাণমওভা ঘা ঘার শুরু ওনভদ। ১৯৪৭ 

ানম ঘা াকানদভ জচভয ধণভফাড ণঙম ২৮,৭৩৪ ললক্টভ। ১৯৭১ ানম ঢা  বৃণি লধন  ৪২,৬৮৫ ললক্টভ লননঙ। স্বাথীদঢা 

ধভঢীওানম াস্তঢা ণনঘদা ওনভ ঘা াকাদনও চণফভ ফাণমওাদাভ বৃণি ীফা  চাঢীওভনডভ াঅঢাভ াাআনভ ভাঔা 

ল। লতনয স্থাণধঢ লফাঝ ১৬২টি ঘা াকানদভ ফাণমওাদাভ লেনে ণপন্নঢা লতঔা বা। ফাণমওাদাভ থভনডভ উধভ ণদপতভ ওনভ 

িাণণফওপান ণনতযী  লতযী ফাণমওাদাথীদ এাআ দুাআ পানক ণপি ওভা ল। ফাংরাষদষ চফচবন্ন যকাম্পানী চা ফাগান 

ব্যফস্থানায় চনষয়াচজত আষছ। এগুচর ষছেঃ  

ও. াাংমানতয ঘা লাট ত (৪টি াকাদ); 

ঔ. ন্যাযদাম টি লওাম্পাদী (১২টি াকাদ); 

ক. িাযচরং লওাম্পাদী(২১টি াকাদ); 

খ. িাাআনপঝ ণমাঃ লওাম্পাদী(৫৬টি াকাদ);  

গ. ব্যণিফাণমওাদাথীদ িণঢষ্ঠাদ(৬২টি াকাদ);এাং 

ঘ. লচফ ণনদনম (৭টি াকাদ) ।  
 

াাংমানতয ঘা লানট তভ ফাণমওাদাণথদ ৪টি িণঢষ্ঠাদ ভননঙ। এগুণম লনোঃ 
 

ও. ণটিাঅভাঅাআ ণদন্ত্রডাথীদ াকাদ; 

ঔ. লতড়াঙড়া; 

ক. চনউফদাক; এাং 

খ. ধাণাণভা। 
 

৬. চা ফাগান ভাচরক ষেয ভূচভকােঃ চা ফাগান যফচয বাগই ব্যচি ভাচরকানায় প্রচতচষ্ঠত । তাঁযা চফচবন্ন ভয় যকায 

কর্তিক চফচবন্ন চনষদ িনা মথামথবাষফ ধারন কযষছ। Òউন্নয়ষনয থ নকা ফাংরাষদ চা চে ” ফাস্তফায়ষন চা ফাগান 

ভাচরকষদয গুরুেপূণ ি ভূচভকা যষয়ষছ। ফাগান  উন্নয়ষনয জন্য স্বে যভয়াদী, ভধ্য যভয়াদী এফং দীঘ ি যভয়াদী চযকেনা মূ 

চনচদ িি ভষয় ম্পন্ন /ফাস্তফায়ন কযায জন্য তাঁষদয প্রষয়াজনীয় উষযাগ ও দষে চনষত ষফ । থ নকা অনুমায়ী 

ম্প্রাযণ আফাদ , পুনযাফাদ, ইনচপচরং, ফাগাষনয যা স্তাঘাট চনভ িাণ ও উন্নয়ন , শ্রচভক কল্যাণ , যচ এফ কাজ চনচদ িি 

ভষয় ম্পাদষনয উযই থ নকায পরতা চনব িয কযষফ ।  
 

৭. ব্যণিকঢ ব্যণঢক্রফী উনযাক: লতযী ঘানভ ণেব্যাধী ধণভণঘণঢভ মনেয ওাচী এন্ড ওাচী TEA TULIA দাফও াণঢ 

উন্নঢফানদভ এওটি াক তাণদও ঘা াচাভচাঢওভড ওভনঙ। াআনঢাফনধ্য এ ঘা লতযী ধণভণথভ াাআনভ ণলণ তনে ধণভণঘণঢ  
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াঢযন্ত সুদাফ াচতদ ওনভনঙ। উনেখ্য লব, ফাণওতদ ভেিভানে এ ঘা চদণি ধাদী ণলনন ধণভণঘণঢ মাপ ওনভনঙ। 
াাংমানতযনও ণনে তুনম থভাভ এ এও াদন্য উতালভড।  
 

৮. াাংমানতয ঘা লানট তভ গঠন ও কাম িাফরী : াাংমানতয ঘা লাট ত ভওাভ ওতৃতও ণদনাককৃঢ এওচদ লঘাভম্যাদ  দুাআ 

চদ া তেণদও তস্য ণদন কঠিঢ। লতযী াণ তদীণঢনঢ ঘানভ গুরুত্ব, ণযল্প  ওফ তাংস্থাদ সৃণিনঢ াতাদল লতনযভ 

াণ তও াঅণ ত-াফাণচও াস্থা উন্ননদভ মনেয চা যফাড ি িণঢষ্ঠাভ ধভ লণনও  এ  প্রচতষ্ঠান ণদভমপান ওাচ ওনভ বানে। 
বাভ ধণভনিণেনঢ ঘা াঅাতী চণফভ ধণভফাড, উৎধাতদ এাং াণ তনদণঢও ণতও লনঢ এভ গুরুত্ব ঢতফাদ ধব তান উন্নীঢ 

লননঙ । এঔানদ উনেখ্য লব, ঘা লাট ত  ণদমানফ ণক্রকৃঢ ঘানভ ভনল্যভ ১%  িাপ্ত ল, বা ণতন িণঢষ্ঠাদটি ঢাভ 

বাঢী ব্য ণদ তাল ওনভ। 

চা যফাষড িয কাম িাফরী: 

ও.  ঘা ণযনল্পভ াণ তও উন্নদ; 

ঔ.  ঘানভ উৎধাতদ  এভ গুদকঢ ফাদ বৃণি; 

ক.  ঘানভ াঅফতাণদ-ভপ্তাণদ, ণক্র, ণদন্ত্রড  ধণভঘামদা; 

খ.  িণযেনডভ ব্যস্থা গ্রলড; 

গ.  তজ্ঞাণদও, িভেণিকঢ এাং াণ তনদণঢও কনরডা ওাব তক্রফ গ্রলড  িতয তদী ঔাফাভ স্থাধদ;  

ঘ.  দতুদ ঘা াকাদ িণঢষ্ঠা ওভা; এাং 

ঙ. ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ স্বানণ ত বণাবণ ব্যস্থাণত গ্রলড এাং ভওাভ ওতৃতও ফন ফন ণদনত তণযঢ ান্যান্য তাণত্ব 

ধামদ। 
 

৯. ঘা ণধডদ  াঅদৄণদওাদ : চা উৎাদষনয য চনরাষভয ভাধ্যষভ চা চফক্রয় কযা য়। তষফ ফাগান কর্তিে চাইষর চা  

যফাষড িয অনুষভাদন াষষে চা ফাগান যথষক চনচদ িি চযভাষণয চা যাচয চফক্রয় কযষত াষয।  
 

ক. ঘা ণদমাফ দ্ধচত :  ফতিভাষন ফাংরাষদষ একটি চা চনরাভ যকন্দ্র আষছ। চনরাভ যকন্দ্রটি চট্টগ্রাষভ অফচস্থত।  ঘা াকাদ 

লণনও িণনফ ঘা ঘট্টগ্রানফভ ণদণত তি নন্ডঝ যাভ লাউন লদা ল। লঔাদ লণনও ণদমাফ লওনে দভৄদা ধাঞানদা ল। 

ণদমানফভ ফাধ্যনফ ঘা ণক্র লাভ ধভ ঢা স্থাদী াচানভ ণণক্র লন দা ণনতনয ভপ্তাণদ লন এ ণরন ণিান্ত লদা 

ল। বণত স্থাদী াচানভ ণক্র ল ঢন ভল্য াংনবাচদ ওভ ভেি ল। ণনতনয ভপ্তাণদ ওভনঢ লকনম ঘা লানট তভ 

ানুনফাতনদভ িনাচদ ল। ণতদ ণতদ াাংমানতনয ঘা উৎধাতদ াড়নঙ । ধাণভধাণে ©ও ণনঘদা এওাণথও ণদমাফ লওে 

স্থাধদ ওভা িনাচদ লন ধনড়নঙ। ঢাভ লিণেনঢ  শ্রীফঙ্গনম এওটি ণদমাফ লওে স্থাধনদভ ওাব তক্রফ চূড়ান্ত ধাব তান াঅনঙ। 

পণষ্যনঢ উিভনঙ্গ ণদমাফ লওে  স্থাধদ ওভা িনাচদ লনঢ ধানভ।   
য় 

ফাংরাষদ চা যফাড ি চনরাভ কাম ©ক্রভ আদৄচনকায়ষনয রষেয অনরাইষন প্রচাষযয প্রষয়াজনীয় ব্যফস্থা যনয়ায জন্য চনরাভ 

ব্যফস্থানাকাযীষদয  চনষদ ি চদষয়ষছ।  
 

ঔ. ঘানভ ব্রাণন্ডাং: াঅন্তচতাণঢও াচানভ ধণ্য ণধডনদভ লেনে ব্র্যান্ড াঢযন্ত গুরুত্বপূড ত ভূণফওা ধামদ ওনভ ণানও। 
ণেব্যাধী ব্রালন্ডট (Branded) ঘা াঢযন্ত চদণি । এ ণরটি ণনঘদা ণদন ণেব্যাধী ধণভণঘঢ  ব্রান্ড তঢভী ওভা 

ম্ভ লনম ঢা ণোচানভ াাংমানতযী ঘানভ ধণভণঘণঢ াড়ানঢ গুরুত্বপূড ত ভূণফওা ধামদ ওভন। এ ণরটি ণনঘদা 

ণদন াাংমানতনয উৎধাণতঢ ঘা এভ স্বাত, ণমওাভ িভৃণঢ ণরভলনও গুরুত্ব ণতন  ব্রান্ড তঢভী ওভা লকনম ঢা াাংমানতযী 

ঘা এভ ণধডনদভ লেনে গুরুত্বপূড ত ভুণফওা ভাঔন। উনেঔ ওভা িনাচদ লব, ঢতফানদ াপযন্তভীড লপানকভ চন্য ণওছু ণওছু 

ব্রান্ড তঢভী ওভা লননঙ। লতযী এওটি লওাম্পাদী ঢানতভ উৎধাণতঢ াক তাণদও ঘা এভ চন্য এওটি ব্রান্ড তঢভী ওনভনঙ। 
ঢাভা ঢানতভ উৎধাণতঢ ধণ্য াঅন্তচতাণঢও াচানভ ণণক্র ওনভ বনণি সুদাফ াচতদ ওনভনঙ। াাংমানতয ঘা লাট ত এভ 

“শ্রীফঙ্গম টি, ণনমঝ টি, ািভাদ টি, ধঞ্চকড় টি ” াআঢযাণত দানফ ব্রান্ড তঢভীভ ধণভওল্পদা ভননঙ। ননম উন্নঢফানদভ 

াাংমানতযী  ঘা ণেব্যাধী চদণিঢা মাপ ওভন। এছাড়াও ফাংরাষদ চা যফাড ি চফচবন্ন প্রকায সুগচি চা , চা যথষক 

বতচয খাযদ্রব্য , প্রাধনী াভগ্রী ইতযাচদ বতচযয প্রষয়াজনীয় দষে যনয়ায জন্য চা গষফলণা ইনচস্টটিউটষক চনষদ ি 

চদষয়ষছ।  
 

১০. িপা:  উধনভ ণড তঢ াস্থা াদূভ পণষ্যনঢ লব াস্থা সৃণি লনঢ ধানভ ঢা ণদনম্ন উনেঔ ওভা লনমা- 

ও. াঅফতাণদ িণঢস্থাধও ধণ্য উৎধাতনদ ঘা ণযনল্পভ েফঢা হ্রানভ ননম াপযন্তভীড ঘাণলতা পূভনডভ চন্য াাংমানতয 

এওটি দীঝ ঘা াঅফতাণদওাভও লতনয ধণভডঢ লন;  

ঔ.* ঘা াঅফতাণদভ চন্য ণপুম ধণভফাড তনতণযও ভৄদ্র্া ব্য লন। ননম লতনযভ াঅফতাণদ ভপ্তাণদভ পাভাম্য 

িণঢকূনম বান;  

ক.  লতযী ঘা উৎধাতদওাভীকডনও াচানভ টিনও ণাওাভ চন্য ঢীব্র িণঢনবাণকঢাভ ম্মুঔীদ লনঢ লন;  
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খ.  ণদম্নফানদভ ওফ তাণফ ঘা াঅফতাণদভ ননম লতযী ঘানভ তাফ হ্রা ধান। ননম স্থাদী ণদমানফ ঘা াণণক্রঢ 

লণনও বান। ঘা উৎধাতদওাভীনতভ াঅ এাং মাপ হ্রা ধান। উৎধাতদওাভীকড ণদণফঢ শ্রণফও ফজুভী ধণভনযানথ 

ব্যণ ত লনদ। ঘা ণযনল্প শ্রণফও ানন্তার সৃণি লন;  

গ.  মাপচদও াঅ দা ণাওা উৎধাতদওাভীকনডভ ণণদনাক াফথ্যত াংকুণঘঢ লন, ঘানভ উৎধাতদ হ্রা ধান 

এাং মাপ দা ণাওনম উৎধাতদওাভীকড তীখ ত লফানত ঘা ব্যা টিনও ণাওনঢ ব্যণ ত লনদ;  

 

ঘ.   ঘা ণযনল্প ফাদ ম্পত উন্নদ ব্যালঢ লন;  

ঙ. াাংমানতনয ঘা এওটি ঐণঢলযাণল ভপ্তাণদ ধণ্য। ঘা াঅফতাণদভ ননম লতযী উৎধাতদ হ্রা ধান। এনঢ ভওানভভ 

ভপ্তাণদ হুভৄঔীওভড দীণঢ ব্যালঢ লন।    
 

ণড তঢ াস্থা ঘা উৎধাতদ বৃণিভ চন্য িনাচদী ধতনেধ গ্রলড ওভা াধণভলাব ত লন তাঁণড়ননঙ। এফঢাস্থা ঘানভ 

ক্রফথ তফাদ াপযন্তভীড ঘাণলতা ণফটিন ভপ্তাণদ বৃণি ণদণিঢ ওভাভ মনেয াাংমানতয ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য লওৌযমকঢ 

ওফ তধণভওল্পদা ‘ণপযদ- ২০২১’ াস্তাদ ওভা াঢযন্ত চরুণভ।   
 

১১. ঘা ণযল্প উন্ননদভ িনাচদীঢা: 
 

ও.  ঘাণলতা লফঝানদা: এঝা াদস্বীওাব ত লব, ঘানভ াপযন্তভীড ঘাণলতা িণঢণতদাআ াড়নঙ। াঅচ লণনও তয ঙভ ধভ 

াপযন্তভীড ঘাণলতা লফঝানদাভ চন্য ঘা এভ িনাচদ লন ১২৯.৪০ ণফ: লওণচ এাং ঢতফাদ থাভা াব্যলঢ ণাওনম উি 

ফন ঘা উৎধাতদ লন ৮৫.৫৯ ণফ: লওণচ। াঅফানতভ ঘা ণযনল্পভ উৎধাতদ বৃণিভ সুনবাক, াফণ ত  ম্ভাদা ভননঙ। 

ঢতফানদ ললক্টভ িণঢ চাঢী কড় উৎধাতদ ১,২৭০ লওণচ এাং ঘা ঘানর চণফভ কড় ব্যলাভ ফাে ৫১.৪২% ।  াম্প্রণঢ 

ওানমভ এওটি ফীো লনঢ লতঔা বা লতনযভ উিভ াঞ্চনম এাং ণঢদটি ধা তঢয লচমা ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাানতভ ফাধ্যনফ 

ঘা ঘারাথীদ চণফভ ধণভফাড বৃণিভ বনণি সুনবাক ভননঙ। ঘা ঘানর ভূণফভ ব্যলাভ ৫৫%  ললক্টভ িণঢ কড় উৎধাতদ 

১,৫০০ লওণচনঢ উন্নীঢওভড (ঢতফানদ লওাদ লওাদ িণঢণষ্ঠঢ ঘা াকানদ ১,৫০০ লওণচ/লল:, ন তাচ্চ ৩,৫০০ লওণচ/লল: 

উৎধাতদ লনে), াণঢপুভাঢদ  াণ তনদণঢওপান ামাপচদও ঘা াঅাত এমাওা পুদভাাত, তে ব্যস্থাধদা ণদণড় 

ঘারাাত এাং দতুদ চণফনঢ াঅাত ম্প্রাভনডভ ফাধ্যনফ ২০২৫ াম দাকাত ১৬২ টি ঘা াকাদ লণনও ঘানভ উৎধাতদ 

১০০ ণফ: লওণচনঢ উন্নীঢ ওভা ম্ভ। এঙাড়া ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা াকাদ লণনও িা ৩০ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতদ ওভা লবনঢ 

ধানভ বা াঅপযন্তভীড ঘাণলতা লফঝানঢ েফ লন।   
 

১. ম্প্রাভনডভ সুনবাক : স্বল্পঢফ ফনভ ফনধ্য ললক্টভ িণঢ উৎধাতদ ১৫০০ লওণচভ উধনভ উন্নীঢ ওভাভ ধণভওল্পদা 

লদা লনে। ণযফাদ ঘা ঘারনবাগ্য ৫৮৬৮.২৫ ললক্টভ াদাাণত চণফ াণমনম্ব ঘা ঘানরভ াঅঢা াঅ দা ম্ভ। এ 

চণফনঢ ঘা ঘার ম্প্রাভড ওভা লনম াণঢণভি ১৫ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাণতঢ লন। াআণঢফনধ্য লণযভপাক ঘা াকানদভ 

ফাণমওকড ণদভম পান ম্প্রাভনড ওাচ ঘাণমন বানেদ। ২০১৫ নদ ৫৫০ ললক্টভ চণফ ম্প্রাভড লননঙ বা 

াঅযাব্যঞ্জও । পণষ্যনঢ এ থাভা াব্যালঢ ভাঔনঢ ঢাঁনতভ উৎাণলঢ ওভনঢ লন।  

 

লঝণম- ৪ 

 ঘা ম্প্রাভনডভ ভূণফভ ধণভফাড 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘা ঘারনবাগ্য চণফ ৬৪,৮৮৬.২৫ ললক্টভ 

ঘা ঘানরভ াঅঢা চণফ     ৫৯,০১৮ ললক্টভ 

ঘা ঘারনবাগ্য চণফ ৫,৮৬৮.২৫ ললক্টভ 



10 
 

ধাাআ ণঘে- ১ 

বচফষ্যষত চা আফাদ ম্প্রাযষণয ভূচভয চযভান

91%

9%

চা চাষলয আওতায় বচফষ্যষত চা ম্প্রাযণষমাগ্য জচভ

 

 

২. পুদভাাত এভ ফাধ্যনফ উৎধাতদযীমঢা বৃণিওভড:  ঢতফানদ িা ৯,৪০০ ললক্টভ চণফনঢ াণঢস্ক  

াণনদণঢওপান ামাপচদও ঘা কাঙ ভননঙ বাভ ললক্টভ িণঢ াৎণভও  কড় উৎধাতদ ফাে ৪৮২ লওণচ। এওম ঘা 

কাঙ উৎধাঝদ ওনভ ফাটি পুদ তাদক্রনফ উন্নঢ চানঢভ লভাধদ াফগ্রী ব্যলাভপূ তও পুদভাাত ওভা লনম াণঢণভি ২৫ 

ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতদ ওভা ম্ভ লন। 
 

৩. ণদণড় ঘারাানতভ ফাধ্যনফ উ ৎধাতদযীমঢা বৃণিওভড :  ২০১৫ নদ চাঢী  কড় ঘা উৎধাতদ ললক্টভ িণঢ ১২৭০ 

লওণচ । ণদণড় ঘারাানতভ ফাধ্যনফ ললক্টভ িণঢ কড় উৎধাতদ ১৫০০ লওণচনঢ উন্নীঢ ওভা ম্ভ লনম িণঢণষ্ঠঢ ঘা 

াকাদগুণমভ ণযফাদ ৫৯,০১৮ ললক্টভ ঘা ঘারাথীদ চণফ লণনও াণঢণভি  ২১ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতদ ওভা ম্ভ লন।  
 

৪.  ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাানতভ ফাধ্যনফ গ্রাফীড তাণভদ্র্য হ্রাওভড : ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত ঢতফানদ ণনেভ ণণপন্ন লতনয 

চদণি  লঝওাআ ঘা াঅাত ধিণঢ ণলান িাণভঢ লনে। ওফ শ্রণফও ফস্যা, ীণফঢ উৎধাতদ ঔভঘ, 

উৎধাতদযীমঢা  লণয মাপ লা াাংমানতনয এাআ ধিণঢনঢ ঘানভ াঅাত ম্প্রাণভঢ লনে। াাংমানতনযভ 

উিভঙ্গ, ঘট্টগ্রাফ  ফফদণাংল এমাওা এ ধিণঢনঢ ঘা এভ াঅাত চদণি লনে। এ ণরন ণস্তাণভঢ াঅনমাঘদা 

ানুনেত ১৫ এভ (ক) লঢ াঅনমাঘদা ওভা লননঙ। 
 

ঔ. ওফ তাংস্থাদ: ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাানতভ ফাধ্যনফ ঘা ঘারনবাগ্য ওম চণফ ঘা ঘানরভ াঅঢা াঅদা লনম াণঢণভি 

৩,০৫,০০০ চনদভ (বাভ ৫০% দাভী) ওফ তাংস্থানদভ সুনবাক সৃণি লন।  
 

ক. দাভী াণথওাভ িণঢষ্ঠা: ঢতফানদ ঘা াকাদগুণমনঢ ১,৩৩,০০০ চদ শ্রণফও ওফ তভঢ াঅনঙ। এভ ফনধ্য ৫০% দাভী। ঘা 

াকাদ দাভীনতভ াণ তনদণঢও উন্ননদ লনবাণকঢা ওভনঙ। বা ঢানতভ াণথওাভ িণঢষ্ঠা াআণঢাঘও ভূণফওা ভাঔন।  
 

খ. তনতণযও ভৄদ্র্া াঅ: ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাানতভ ফাধ্যনফ ১,০১,৭২৪ ললক্টভ চণফ লণনও াণঢণভি িা ২০০ ণফ: লওণচ 

ঘা উৎধাণতঢ লন বাভ াচাভ ভল্য তাঁড়ান িা ৪০০০ লওাটি ঝাওা। ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা াঅানতভ ফাধ্যনফ লতয িা ৪ লাচাভ 

লওাটি ঝাওাভ ফধণভফাদ তনতণযও ভৄদ্র্া াঅ ওভনঢ ফণ ত লন।  
 

গ. লতযী াণ তদীণঢনঢ াতাদ: লতনয উৎধাতলদভ ণধভীনঢ ঘা াঅফতাণদ ওভনঢ লকনম ণপুম ধণভফাড তনতণযও ভৄদ্র্াভ 

িনাচদ লল। বা লতনযভ াণ তদীণঢভ উধভ ঘাধ তঢণভ ওভ ল। এনতনয ঘা উৎধাতদ াড়ানদা লকনম ঢা লতনযভ াণ তদীণঢনঢ 

াআণঢাঘও িপা লনমন। ণপুম ধণভফাড ফানুনরভ ওফ তাংস্থানদভ ফাধ্যনফ ফানুনরভ ক্র েফঢা বৃণি ধান। বা লতনযভ 

াণ তদীণঢনও কণঢযীম ওভনঢ লাঢা ওভন। 
 

১২.  চা চে ব্যফস্থানায় চডচজটাইষজন : চা চষেয বচফষ্যৎ অগ্রগচতয জন্য মা ©প্ত তথ্য উাত্ত ইতযাচদ জরবয 

ওয়া প্রষয়াজন। এ চফলষয়য উয গুরুে চদষয় ইচতভষধ্য ফাংরাষদ চা যফাড ি একটি ওষয়ফাইড চালু কষযষছ। এই 

ওষয়ফাইড যথষক ফাংরাষদ চা যফাড ি, এয অঙ্গ ংগঠন ফাংরাষদ চা গষফলণা ইন্সটিটিউট এফং প্রকে উন্নয়ন ইউচনট 

এয কভ িকাষডয মাফতীয় তথ্য ংচেিষদয জন্য জরবয ষয়ষছ। এছাড়াও চফচবন্ন মৃচত্তকা চফষেলণ, কীটনাক প্রষয়াগ 

ইতযাচদ এফং অন্যান্য মাফতীয় চযষাট ি ও আষফদষনয পযভ অনরাইষন াওয়া মাষছ মা এই চেষক আষযা গচতীর 

ষত াায্য কযষছ।  
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এখাষন উষেখ্য বচফষ্যষত অনরাইষন চা ক্রষয়য চফলয়টি প্রচক্রয়াধীন আষছ । চা ফাগান মূষয মাফতীয় তথ্য অনরাইষন 

আনায জন্য ফাগান ভাচরকষদয উৎাচত কযা ষছ মা চা চে উন্নয়ষন বফপ্লচফক চযফতিন আনষফ।  
 

১৩. চা শ্রচভকষদয জন্য যকাষযয যফামূরক কভ িকাড: চা চেষক উন্নয়ষনয ষথ চনষয় মাওয়ায প্রথভ তিই ষছ চা 

শ্রচভকষদয জীফনমাত্রা চনযাদ এফং ভানম্মত কযা। মূরত গৃায়ষনয ব্যফস্থা কষয থাষকন ফাগান ভাচরকগন। ২০১৬ ন 

যথষক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গৃায়ন তচফর যথষক ৫% সুষদ শ্রচভকযা গৃায়ন ঋণ াষফ মা চা চযেয উন্নয়ষন একটি ফড় 

ধযষনয ইচতফাচক চযফতিন আনষফ। এ কভ িকাড ভাজষফা অচধদপ্তয ভচনটচযং কযষফ।  

এছাড়াও চা শ্রচভকষদয ভষধ্য সুষয় াচন যফযা এফং স্যাচনষটন ব্যফস্থা উন্নয়ষনয জন্যও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

চনষদ িনা চদষয়ষছষন। তায উয চবচত্ত কষয জনস্বাস্থয অচধদপ্তয প্রাথচভক কভ িকাড শুরু কষযষছ। এয পষর উন্নয়ষনয থ 

নকােঃ ফাংরাষদ চা চে ফাস্তফায়ন জ ষফ।  
 

১৪. চা চে উন্নয়ষন যকাযী যফযকাযী ংস্থামূষয অংগ্রড ও ভূচভকা: উন্নয়ষনয থ নকােঃ ফাংরাষদ চা চে 

ফাস্তফায়ষনয মূর দাচয়ে ফতিায় ফাচণজয ভন্ত্রণারয় এফং তায অচধনস্থ চফচধফদ্ধ ংস্থা ফাংরাষদ চা যফাষড িয ওয। 

উন্নয়ষনয থ নকা ফাস্তফায়ষনয জন্য ৯৬৭৩৫.৭০ রে টাকায প্রষয়াজন ষফ এয জন্য অথ ি ভন্ত্রণারষয়য ষমাচগতা 

প্রষয়াজন ষফ। এছাড়াও দাতা ংস্থা মথা জাইকা, ইচ, চফএপআইচড, চএপচ, ইউএনচডচ, এচডচফ, চফিব্যাংক 

ইতযাচদয অংগ্রলনডভ ব্যাাষয চফষল উষযাগ গ্রলড কযষত ষফ। জচভয ইজাযা ব্যফস্থা এফং ীভানা ংক্রান্ত জটিরতা 

চনযষন ভূচভ ভন্ত্রণারষয়য দষে গুরুেপূণ ি। এছাড়া চো অচধদপ্তয, জনস্বাস্থয অচধদপ্তয, স্থানীয় যকায, প্রষকৌরী 

অচধদপ্তয থনকায শ্রভকল্যাণ অংষয ফাস্তফায়ষন উষেখষমাগ্য অফদান যাখষত াষয। এ কর ভন্ত্রণারয়, ংস্থা, 

অচধদপ্তয এফং দাতা ংস্থায অংগ্রণ উন্নয়ষনয থ নকােঃ ফাংরাষদ চা চষেয পরতা চনচিত কযষত াযষফ।    
 

১৫. পণরৎ ফীোভ িনাচদীঢা: ঘা ণযনল্পভ উন্নদ এওটি দৃঢ় ণপণিভ ধভ স্থাধদ এাং লতনযভ াণ তদীণঢনঢ 

উনেঔনবাগ্য াতাদ   ভপ্তাণদ াণডনচয ভূণফওা ভাঔাভ মনেয ধণদওযা ণণপন্ন ওফ তধণভওল্পদা ান্তভু তি ওভা লননঙ। 
ওফ তধণভওল্পদাভল বণাবণ াস্তাদ  এভ ধণভীেনডভ ফাধ্যনফ এওটি ওাণিঢ থানধ এ ণযল্পনও উন্নীঢ ওভা ম্ভ 

লন। ঢন এ ণযনল্পভ েফঢা  ম্ভাদানও ধণভপূড ত ওানচ মাকাাভ চন্য াঅভ ণওছু ওাব তক্রফ গ্রলড ওভা িনাচদ। 
এভ ফনধ্য ান্যঢফ লনে ঘা ণযল্প াংণিি লয ণওছু ঔানঢ ফীো ধণভঘামদা। এ ফস্ত ঔানঢ ফীো ধণভঘামদাভ ফাধ্যনফ 

এ ওফ তধণভওল্পদাভল লনঢ াঅভ লণয নমানম ধাা ম্ভ লন। বা এ ণযল্পনও লতনযভ াঅণ ত াফাণচও উন্ননদ 

বণাবণ াতাদ ভাঔাভ সুনবাক তঢভী ওনভ ণতন। লব ওম লেনে ফীো ধণভঘামদা ওভা িনাচদ ঢাভ ফনধ্য ান্যঢফ 

লনে: 
 

ও. ভূণফ ব্যলাভ  ঘা ঘানরভ উধনবাকী ভূণফ ণদ তাঘদ:  লব ওম চণফ ঘা াঅানতভ াঅঢা ভননঙ ঢা ঘা ঘানরভ 

চন্য াণ তনদণঢওপান ওঢটুকু মাপচদও ল ণরটি ণযফাদ াঅাত লণনও িণঢণষ্ঠঢ। ঢন লতনযভ ক্রফথ তফাদ ভূণফভ 

ঘাণলতা, ণযল্পাদ  দকভাদ, যষ্য াঅালতভ থভনডভ ধণভঢতদ িভৃণঢ ণরভলনও ণনঘদা ণদন ঘা াঅাত 

পণরনঢ ওঢটুকু মাপচদও লন ঢা ঔণঢন লতঔা িনাচদ। লওদদা ণণপন্ন ওাভনড ঘা ঘানর ব্যহৃঢ চণফ পণরনঢ ঘা 

াকাদ ফাণমওকনডভ ণদওঝ দাদাণথপান ব্যলাভ মাপচদও ণলনন িণঢধন্ন লনম াণ তনদণঢও  াঅণণ তও ওাভনড ঢাভা 

এভ াঅাত ন্ধ ওনভ ান্য লওাদ পান ভূণফ ব্যলানভভ উনযাক ণদনঢ ধানভদ। এনঢ ওনভ ণযল্পটি ঢাভ ওাণিঢ নমানম 

িতাদ ওভনঢ দা ধানভ। এ ওম ণরল ঘা ঘানরভ লেনে উন্নঢতয াঅাত ধিণঢ িঢতদ, উচ্চ  নমদযীম চাঢ 

উদ্ভাদ  ব্যলাভ িভৃণঢ ণরভলনও ণনঘদা ণদন ঘা ঘানর ভূণফ ব্যলানভভ াণ তনদণঢও ণরটি চণভধ ওভা 

িনাচদ। লতনযভ ণণপন্ন স্থানদ ণনযর ওনভ উিভঙ্গ, ণনমঝ, ফফদণাংল এফং ৩টি ধা তঢয লচমা এফদ ণওছু চণফ 

ভননঙ লবঔানদ াণ তনদণঢও ণতও লণনও মাপচদওপান ঘা াঅাত ওভা ম্ভ ফনফ ত ণণপন্ন চণভনধ ধাা লকনঙ। এ 

ওম চণফনঢ ঘা ণপন্ন ান্য লওাদ নম ওঢটুকু মাপচদও এাং এ ওম চণফনঢ লওাদ থভনডভ াঅাত সৃচদ ওভা 

লনম ঢা াঅভ লণয মাপচদও লন ঢা ণদথ তাভড ওভা িনাচদ। ঢাঙাড়া লব ওম চণফ ঘা াঅানতভ চন্য উধনবাকী 

ণলনন ণনণঘঢ লন লঔানদ ণযফাদ ভওানভভ ণদন্ত্রডাথীদ চণফনঢ ঘা াঅানতভ চন্য াকাদ ওতৃতধনেভ ণদওঝ 

মীচ িতানদভ ম্ভাদা ধভীো ওভা লনম ঢা উৎধাতদ বৃণিনঢ াঅভ লণয ওাব তওভ ভূণফওা ভাঔনঢ ফণ ত লন। এ 

ওম ণরভলনও ণনঘদা ণদন এওটি পূড তাঙ্গ ফীো ওাব তক্রফ লানঢ লদা িনাচদ।  
 

ঔ. াঅফতাণদ  উৎধাতদ এভ ফনধ্য াণ তনদণঢওপান মাপচদও ঔাঢ ণদথ তাভড: লতনযভ াঅণ ত াফাণচও াস্থা ক্রফান্বন 

উন্নঢ লনে। ফাণাণধছু াঅ বৃণিভ ধাযাধাণয তাণভদ্র্ঢা হ্রা ধানে। ননম লতনযভ াপযন্তভীড ঘানভ ঘাণলতা দ্রুঢ বৃণি 

ধানে। ঢন ল লানভ উৎধাতদ বৃণি দা ধাা ঢতফানদ ঘা াঅফতাণদ ওভনঢ লনে। লতনযভ াপযন্তভীড ঘা এভ ঘাণলতা 

বৃণি লধনম উৎধাতদ ল ানুবাী দা াড়া াপযন্তভীড াচানভ এভ তাফ বৃণি ধানে। িণঢনবাকীঢা টিনও ণাওনঢ 

ণওছু ণওছু ণধডদওাভী াংস্থা ওফ ভনল্যভ ঘা াঅফতাণদ ওনভ (ব্রাণন্ডাং) এভ ফাধ্যনফ াচানভ ওফ ভনল্য ঘা ভভাল 

ওভনঙ। এনঢ ওনভ উৎধাতদওাভীকড েণঢগ্রস্ত লনেদ। এই চযচস্থচত যথষক উত্তযষণয জন্য যকায  ঘা াঅফতাণদভ চন্য 
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াধ্যাথওঢা াঅনভাধ ওভনঢ াআনঢাফনধ্য াঅফতাণদকৃঢ ঘানভ ফাদতন্ড তঢভী ওনভনঙ । ঘা উৎধাতদওাভীভ াংখ্যা  

ক্রফান্বন বৃণি লধনঢ ণাওনম এাং ণে াচানভ উন্নঢফানদভ ঘা ওফ ভনল্য ধাা লকনম লনেনে াঅফতাণদ দা 

উৎধাতদ  লওাদ ঔাঢ লনঢ লতনযভ ঘা এভ ঘাণলতা পূভড ওভা মাপচদও লন ল ণরন এওটি ফীো ধণভঘামদা ওভা 

িনাচদ। এঔানদ উনেঔ ওভা িনাচদ লব ণে াণডচয াংস্থা িস্তাণঢ াণডচয দীণঢফামা ানুভড ওভনঢ পণষ্যলঢ  

স্থাদী ণযল্পনও ণপন্নপান িণঢস্থাধদ ওভা ম্ভ লন দা। াঅনভা উনেঔ ওভা িনাচদ লব লতনয ঢতফানদ খুাআ উন্নঢ 

থভনডভ াণথও ভনল্যভ ঘা উৎধাণতঢ লনে। ঘাণলতাভ ওাভনড উচ্চ ভনল্যভ এ ওম ঘা ণনতনয ভপ্তাণদ লনে। ণযফাদ 

ঘা াকাদ  ম্প্রাণভঢ এমাওা ভনল উন্নঢ চানঢভ পাম ফানদভ ঘা াঅাত ওভা বা ণও দা এাং  ওভা লনম 

াণ তনদণঢওপান এ ঘারাাত ওঢটুকু মাপচদও লন ল ণরগুণম ধব তানমাঘদা ওভা িনাচদ।  
 

ক. ঘা ঘানর লনঘভ িনাচদীঢা  ধিণঢ ণদথ তাভড: াাংমানতনযভ উিভঙ্গ, ণনমঝ, ঘট্টগ্রাফ   ধাঢতয ঘট্টগ্রানফ 

লচমাভনল ঘানভ াঅাত লন ণানও। ধাণদভ স্তভ লদনফ বাাল ান্যান্য ণণপন্ন ওাভনড ফন ফন ণণপন্ন স্থানদ  

ঔভা সৃণি ল। ননম ঘানভ উৎধাতদ হ্রা লধন ণানও। লওাদ লওাদ ৎভ ব্যাধও ঔভাভ িপান কানঙভ ব্যাধও েণঢ 

লন ণানও। ফাটিভ গুডাগুদ, ধাণদভ স্তভ, ঘা কানঙভ থভড িভৃণঢ ণরভল ণনঘদা ণদন স্তুণদষ্ঠ কনরডা  

চণভনধভ ফাধ্যনফ এমাওা ণপণিও লনঘভ ধিণঢ  ধণভফাড ণদরুধনদভ ফাধ্যনফ বণাবণ লঘ সুণথা িতাদ ম্ভ লনম 

ঘা উৎধাতদ াড়াদ ম্ভ লন। এ মনেয এওটি ব্যাধও চণভধ ধণভঘামদাভ ফাধ্যনফ ঘা এমাওা ভনলভ লনঘভ ধিণঢ 

 ধণভফাড ণদরুধনদভ চন্য ওাব তক্রফ গ্রলড ওভনঢ লন।  
ণড তঢ ফীোগুণম এ ওম লেনে িণঢন্ধওঢা  ণনঘদা  ওনভ ঘা লানট তভ াঅঢা ম্পন্ন ওভা লনম ঢা নঘন 

লণয ওাব তওভ লন। ঘা লানট তভ ণওছু ণওছু লেনে েফঢা (capacity) ণাওা ঢানতভ ঢত্ত্বাথানদ ণনযরজ্ঞ ণদনানকভ 

ফাধ্যনফ ফীোভল ধণভঘামদা ওভা লবনঢ ধানভ।  
 

১৬. ঘা ঔাঢ উন্ননদভ চন্য লওৌযমকঢ দূভদৃণি (Vision): ভওানভভ লওৌযমকঢ দূভদৃণি লনে ২০২১ ানমভ ফনধ্য 

াাংমানতযনও এওটি ফধ্য াঅনভ লতনয ধণভডঢ ওভা। ভওানভভ এ দূভদৃণিভ াঅনমানও ক্রফথ তফাদ াপয ন্তভীড ঘাণলতা 

পূভড এাং ভপ্তাণদ াচাভ াংভেড  বৃণিভ মনেয ২০২৫ াম দাকাত ১৪০ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতনদভ ধণভওল্পদাটি িডদ 

ওভা লননঙ। এ ধণভনিণেনঢ উন্নদ ওাব তক্রনফভ চন্য ণদনম্নাি লেেভল ণদথ তাভড ওভা লননঙ এাং ল ানুবাী পৃণও 

িওনল্পভ িস্তা ওভা লননঙ: 

ও. াঅফতাণদ ণওল্প ধণ্য উৎধাতদ: াাংমানতনয ঘা এওটি াঅফতাণদ ণওল্প ধণ্য। সুঢভাাং াণঢ দ্রুঢ থ তফাদ াপয ন্তভীড 

ঘাণলতা ণফঝানদাভ মনেয ঘা এভ উৎধাতদ বৃণিভ চন্য এ ঔাঢনও ণণদনাক সুণথা িতানদভ ফাধ্যনফ  তাণথও গুরুত্ব 

লতা াঅশ্যও। 

ঔ. ভপ্তাণদ বৃণিওভড: াঢীনঢ াঅফানতভ ঘা এওটি ভপ্তাণদভৄঔী ণযল্প ণঙম। ম্প্রণঢ াপয ন্তভীড ঘাণলতা বৃণিভ ননম উিৃি 

দা ণাওা ঘানভ ভপ্তাণদ ব্যাধওপান হ্রা লধননঙ। এ লিণেনঢ ভপ্তাণদ াচাভ াংভেড  ম্প্রাভনডভ চন্য ঘা’এভ 

উৎধাতদ বৃণি ওভা এওান্ত াধণভলাব ত। 

ক. ওফ তাংস্থানদভ সুনবাক সৃণি: লওৌযমকঢ ধণভওল্পদা িস্তাণঢ ওফ তসূঘী াস্তাণঢ লনম ঘা াঅাত, ওাভঔাদা  ঘা 

ণযনল্প াণঢণভি ওফ তাংস্থানদভ সুনবাক সৃণি লন।  

খ. তাণভদ্র্য ণনফাঘদ: িস্তাণঢ িওনল্প লব ওফ তাংস্থানদভ সুনবাক সৃণি লন ঢা লতনয গ্রাফীড তাণভদ্র্য ণনফাঘনদ গুরুত্বপূড ত 

াতাদ ভাঔন। 

গ. দাভীভ েফঢাদ  ফাণথওাভ িণঢষ্ঠা:  াণথও ওফ তাংস্থাদ সৃণিভ ফাধ্যনফ দাভীভ েফঢাদ ম্ভ লন। শ্রফ 

াঅতামঢ িণঢষ্ঠাভ ফাধ্যনফ ঢানতভ াঅাআদকঢ াণথওাভ াংভণেঢ লন।  

ঘ. স্বাস্থয লা: এাআ িওল্প াস্তানদভ ফাধ্যনফ ঘা শ্রণফওনতভ চন্য াংক্রাফও ব্যাণথ িণঢনভাথ, ণযশু  ফাতৃ ভতুয  

হ্রা, িাণণফও স্বাস্থযনা িতাদ, গৃলাদ, সুনধ ধাণদ ভভাল, ধ:ণদস্কাযদ সুণথাণত সৃণি াআঢযাণতভ ব্যস্থা গ্রলড 

ওভা লন। 

ঙ. ঘা ওাভঔাদা াঅদৄণদওীওভড:  ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা উধঔানঢভ চন্য দতুদ ‘ঝমীন’ ঘা ওাভঔাদা স্থাধদ ওভা লন। 

উন্নঢফানদভ ঘা তঢণভভ চন্য িণঢণষ্ঠঢ ঘা াকাদগুনমানঢ ণযফাদ ঘা ওাভঔাদাগুনমা সুরফওভড  াঅদৄণদওীওভড ওভা 

লন। 

চ. াওাঞানফা উন্নদ: এ িওনল্প াংনবাক ড়ও, লতু  ওামপাঝ ত ণদফ তাড াআঢযাণত ওাব তক্রনফভ ফাধ্যনফ ঘা ণযনল্প 

াওাঞানফাকঢ উন্ননদভ ব্যস্থা ভাঔা লননঙ। এনঢ ঘা াকাদগুনমানঢ উৎধাতদ উধওভড লধৌৌঁঙানদা এাং উৎধাণতঢ 

দ্র্ব্য স্থাদান্তভ লচ লন এাং ঘা াকাদগুনমানঢ াওাভী  ধােঢী গ্রাফাীনতভ ফনধ্য লবাকানবাক স্থাণধঢ লন।  

ছ. ধণভনলযভ উন্নদ : ঘা এওটি ধণভনয ান্ধ ণযল্প। িস্তাণঢ িওল্পগুনমাভ াস্তাদ লতনযভ িাকৃণঢও ধণভনয 

উন্নদ ওভন।  
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১৭. াাংমানতয ঘা ণযল্প উন্ননদভ চন্য লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা : লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদাভ ভম িণঢধায 

ণর লনে াাংমানতনযভ ঘা উৎধাতদনও ১২৯ ণফণমদ লওণচনঢ উন্নীঢ ওভনঢ  বণাবণ ব্যস্থা গ্রলড ওভা। এাআ  মনেয  

লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা ণণপন্ন িওনল্পভ ফন্ব াথদ ওভা লননঙ । এগুযরা লনে- ১০,০০০ ললক্টভ পুভানদা এাং 

াণ তনদণঢওপান গুরুত্বলীদ ঘা এমাওা ভ কাঙ উৎধাঝদ ওনভ াণথও উৎধাতদযীম ঘা কাঙ মাকানদাভ ফাধ্যনফ দতুদ ঘা 

এমাওা সৃচদ ওভা লন। এঙাড়া ঘা াকানদ ণাওা ঘা লভাধড লবাগ্য ৬,৪৪০ ললক্টভ চণফ ঘা ঘানরভ াঅঢা াঅদা লন। 

কনরডা এাং উন্নদ ওাব তক্রফ বৃণিভ চন্য াাংমানতয ঘা কনরডা াআদণিটিউঝ এাং িওল্প উন্নদ াআউণদঝনও যণিযামী 

ওভা লন। ঘা াকানদভ লঘ সুণথা বৃণি ল ভা স্তা, ওামপাঝ, চমাথাভ ণদফ তাড ওভাভ ফাধ্যনফ াওাঞানফাকঢ উন্নদ ওভা 

লন। শ্রণফওনতভ ণঘণওৎা লা এাং ান্যান্য সুনবাক সুণথা বৃণিভ িনাচদী ব্যস্থা লদা লন। ঢাঙাড়া াকাদ 

ব্যস্থাধদা  ফাদ ম্পত উন্ন লদভ িনাচদী ব্যস্থা লদা লন। ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা াঅানতভ ফাধ্যনফ গ্রাফীদ তণভদ্র্ঢা 

ণনফাঘদ ওভা লন। 
 

১৮. ২০০৯ ানম িডীঢ াাংমানতয ঘা ণযল্প উন্ননদভ চন্য লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা : াাংমানতনযভ ঘা ণযল্প 

উন্ননদভ চন্য িডীঢ লওৌযমকঢ ওফ তধণভওল্পদা এভ মেয লনে “াপযন্তভীড ঘাণলতাপূভড ওনভ ভপ্তাণদ াচাভ ম্প্রাভনডভ 

চন্য াণথও ধণভফাড উন্নঢফানদভ ঘা উৎধাতদ।’’ 
 

ও. লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা এভ মেয : 

১. িণঢণষ্ঠঢ ঘা াকাদগুনমা  ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা াঅানতভ ফাধ্যনফ ২০২৫ াম দাকাত ১৪০ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতনদভ 

মনেয াণঢণভি ৭২ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতদ;  

২.  দতুদ ১০ লাচাভ ললক্টভ চণফ ঘা াঅানতভ াঅঢা াঅদা এাং পূন তভ ১০ লাচাভ ললক্টনভ ণযফাদ াণঢস্ক  

াণ তনদণঢওপান ামাপচদও ঘা কাঙ উনিামদপূ তও পুদাঃনভাধদ ওভা;  

৩.  ললক্টভ িণঢ চাঢী কড় উৎধাতদ ১২৭০ লওণচ লণনও ১৫০০ লওণচনঢ উন্নীঢ ওভা;  

৪.  ঘা ঘানর চণফভ কড় ব্যলাভ ৫১.৪২% লনঢ ৫৫% এ উন্নীঢ ওভা ;  

৫. াণঢণভি উৎধাণতঢ ঘা িণক্রাওভনডভ চন্য ওাভঔাদা সুণথা উন্ননদভ মনেয ১৮৩৮ টি ঘা  িণক্রাওভড বন্ত্রধাণঢ 

াংগ্রল ওভা।  

৬. ঘা শ্রণফওনতভ চীদবাোভ ফাদ উন্ননদভ মনেয ১৫ লাচাভ  াআউণদঝ শ্রণফও াস্থাদ, ১৫ লাচাভ লযৌঘাকাভ, ৪০টি 

কপীভ দমকূধ, ৪৫০০ টি লস্তঘাণমঢ দমকূধ এাং ৩০০ টি ধাঢকুা তঢণভ ওভা;   

৭.  ঘা াকানদভ দাভী শ্রণফওনতভ েফঢানদভ চন্য ১০০টি ফাতাভস্ লা িণঢষ্ঠা এাং শ্রণফনওভ াঅাআদকঢ াণথওাভ 

াংভেনডভ ব্যস্থা ওভা;  

৮. ঘা এমাওা লঘ সুণথা বৃণিভ মনেয ধাণদভ উৎ সৃণিভ চন্য ৭৫টি াঁথ/চমাথাভ ণদফ তাড ওভা এাং িনাচদী 

ধণভফাড লঘ বন্ত্রধাণঢ াংগ্রল ওভা; 

৯.  ঘা াকাদ এমাওা ৪৭ ণওনমাণফঝাভ ভাস্তা, ৫০টি ওামপাঝ ত  ৪টি লতু ণদফ তাড ওভা;  

১০. িা ৪৮৪.২০ মে শ্রফ ণত ধণভফাড াস্থাী ওফ তাংস্থাদ সৃণি ওভা; এফং 

১১.  ান্তঢ ৫০ ঙভ ফনভ চন্য াণঢণভি ৩০ লাচাভ স্থাী ওফ তাংস্থানদভ সুনবাক সৃণি ওভা। 
 

ঔ. াাংমানতয ঘা ণযল্প উন্ননদভ চন্য লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা এভ লবৌণিওঢা: লওৌযমকঢ  উন্নদ ধণভওল্পদাভ 

লবৌণিওঢা ণদম্নরূধ- 
 

১. ঘানভ াপয ন্তভীড ব্যলাভ িণঢ ঙভ ৫.২৫% লানভ দ্রুঢ বৃণি ধানে াণঘ াপয ন্তভীড উৎধাতদ বৃণিভ লাভ ফাে 

২.৪২%; 

২. ভপ্তাণদ াঅযাংওাচদও পান ওনফ বানে, ২০১৫ ানম ভপ্তাণদভ ধণভফাড ফাে ০.৪৯ ণফ: লওণচ।  

৩. ঘা াঅফতাণদভ চন্য িচুভ তনতণযও ভৄদ্র্াভ িনাচদ লনে এাং পণষ্যনঢ এঝা াড়নঢ ণাওন।  

গ.  তণেও উষ্ণঢা বৃণিচণদঢ াণঢবৃণি, াদাবৃণি, ণমণম্বঢ বৃণি াআঢযাণতভ িপা লফাওানমা ওভনঢ লন।  

ঘ. ণযফাদ াণঢস্ক  াণ তনদণঢওপান ামাপচদও ঘা এমাওা পুদভাাত এাং াদাাণত চণফনঢ ঘা াঅাত 

ম্প্রাভড ওভনঢ লন। 

ঙ. ঘা াকানদ ওফ তভঢ দাভী শ্রণফওনতভ চীদবাোভ ফাদ উন্ননদভ ফাধ্যনফ ণমঙ্গ তরম্য হ্রা, দাভীভ েফঢাদ এাং 

ফাদাণথওাভ িণঢষ্ঠা ওভনঢ লন। 

চ. ঘা শ্রণফওনতভ াঅাআদকঢ াণথওাভ াংভেড ওভা িনাচদ।  

ছ. িণঢণষ্ঠঢ ঘা াকাদ  ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাানতভ ফাধ্যনফ ২০২৫ াম দাকাত াৎণভও ১৪০ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতনদভ 

মেযফাো াচতদ ওভা।  

জ.৩০ লাচাভ লমানওভ ওফ তস্থানদভ সুনবাক সৃণি ওভা।  

ঝ. াঅফতাণদ ণদরুৎাণলঢ ওভা এাং উৎধাতদযীমঢা  মাপ বৃণিনঢ লতযী ঘা ণযল্পনও লাঢা ওভা।  
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১৯. াাংমানতয ঘা ণযল্প উন্ননদভ চন্য লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা এভ েফঢা, দূ তমঢা, সুনবাক  ঝৌঁণও (SWOT) 

ণনিরড: ঘা ঔানঢভ িথাদ ফস্যা লনে ণণদনানকভ াপানভ ওাভনড সৃি উৎধাতনদভ ণদম্ন িবৃণি। ঘা ঔাঢ ঢতফানদ 

ণণদনানকভ চন্য ঢীব্র ঢলণম াংওনঝভ ম্মুঔীদ। ব্যাাংও ঋনডভ ণযফাদ উচ্চ সুত লানভভ ওাভনড ণণদনানকভ চন্য 

ঋনডভ ফাধ্যনফ ঢলণম াংগ্রল ওভা উৎধাতদওাভীনতভ ধনে ওঠিদ লন তাঁণড়ননঙ। িণঢণষ্ঠঢ াকাদগুনমানঢ ঘা 

ঘারনবাগ্য *াঅনভা ৫৮৬৮ ললক্টভ াদাাণত চণফ ভননঙ। ণযফাদ ঘা ঘারাথীদ চণফভ ফনধ্য িা ১৬% এমাওা 

াণঢস্ক  াণ তনদণঢওপান ামাপচদও ঘা কাঙ ভননঙ বাভ ললক্টভ িণঢ াণর তও কড় উৎধাতদ ফাে ৪৮২ লওণচ। এাআ 

াণঢস্ক ঘা এমাওাভ ওাভনডাআ ললক্টভ িণঢ চাঢী কড় উৎধাতদ বৃণি ওভা দুষ্কভ লন ধনড়নঙ। ঢাঙাড়া, াকানদভ চণফভ 

ফাণমওাদা ণনভাথ, ওাভঔাদাগুনমানঢ গ্যা ভভানলভ াপা  ণদভণণেন্ন ণদুযৎ ভভানলভ খাঝণঢ এাং ণযফাদ ঘা 

এমাওা উচ্চলানভ কানঙভ শূন্যঢা এ ণযনল্পভ উন্ননদভ ধনণ িণঢন্ধও লন তাঁণড়ননঙ।  
 

 

েফঢা, দু তমঢা, সুনবাক  ঝৌঁণও (SWOT) 
  

েফঢা দু তমঢা সুনবাক হুফণও 

ক.ঘা লানট তভ এ থভনদভ িওল্প 

াস্তানদভ াণপজ্ঞঢা 

ঔ. ণটিাঅভাঅাআ এাং ণধণটাআউ এভ 

াণপজ্ঞ চদম 

ক. ঘা লাট ত এাং  উৎধাতদওাভী-

লতভ ফনধ্য লৌলাযতপূড ত  

ওাব তওভ ম্পওত 

খ. াঅণণ তও ব্যস্থাধদা কৃণর 

ব্যাাংও  ভাওা এভ তেঢা 

গ. উচ্চ ম্ভাদাফ (াপযন্তভীড  

াঅন্তচতাণঢও) াচাভ 

ও. ঢলণনমভ ীফািঢা 

ঔ. শ্রণফও স্বল্পঢা 

ক. থীভ কণঢনঢ পুদভাাত 

খ. পুদভাানত 

উৎধাতদওাভীনতভ 

াদীলা 

গ. ফাণমওাদা ণনভাথ 

ঘ. ভূণফভ াআচাভা 

ম্পাতদ দা লা 

 

ও. চণফভ ন তাচ্চ ব্যলাভ 

ঔ. ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা ঘারাাত 

ম্প্রাভড 

ক. তনতণযও ভৄদ্র্া াচতদ 

খ. ওফ তাংস্থাদ সৃণি 

গ. ক্রফথ তফাদ াপযন্তভীড 

ঘাণলতা 

ঘ. গ্রাফীদ তাণভদ্র্য  

হ্রাওভড 

ঙ. দাভীভ েফঢাদ  

ফাদাণথওাভ িণঢষ্ঠা 

চ. ঘানভ ণথ তঢ উৎধাতদ 

 গুদকঢফাদ  

ছ. াপযন্তভীড ঘাণলতা  

ভপ্তাদী বৃণিভ চন্য 

উৎধাতদ বৃণি 

ও. তণেও উষ্ণঢা 

বৃণি চণদঢ 

ধণভনয ণধব ত  

ঔ. যনষ্যভ থভড 

ধণভঢতদ 

ক. উচ্চসুনতভ লাভ  

খ. উৎধাতনদভ ণদম্ন 

িবৃণি 

গ. উচ্চ উৎধাতদ ব্য 

ঘ. ণওণমাংনেটভল 

১. াণথও ভৄদানা 

াচতদওাভী ণওল্প 

ধনণ্যভ াঅাত  

২. দতুদ াঅণ ত 

াফাণচও ধণভণস্থণঢনঢ 

শ্রণফনওভ স্বল্পঢা  

ফজুভী বৃণি 
 

  

২০. াাংমানতয ঘা ণযনল্পভ ফস্যা  ফাথাদ:  ঘা ঔানঢ ণণদনাক বৃণিভ চন্য ত্ত্বভ ভওাণভ লস্তনেধ াধণভলাব ত। ঘা 

াকাদ  ওাভঔাদা উন্ননদ তীখ ত লফাতী ণণদনানকভ চন্য ণদম্ন সুত লাভ  লচ যনঢত ধব তাপ্ত ঢলণম িনাচদ। ঘা ঔানঢ 

ণণদনাক বৃণিভ চন্য ‘ব্যাাংও লভঝ’ এ পুদ:াণ তাদ তণমম  সুত পতুতণও িতানদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা াশ্যও। ঘা লক্টনভ 

ণণদনানকভ ৫-৭ ঙভ ধভ উৎধাতদ ধাা বা। এ ওাভনড ঋড িতানদভ িণফ ঙভ লণনও সুত াঅনভাধ ওভা উণঘৎ দ। 

এ লেনে কৃণর ব্যাাংও গুরুত্বপূড ত ভূণফওা ভাঔনঢ ধানভ। ঘা ণযল্পনও ভো ওভাভ চন্য লতনয ঘা াঅফতাণদ বণাম্ভ 

ণদরুৎাণলঢ ওভা িনাচদ। 
 

২১. ঘা াঅাত ম্প্রাভনড  ঝৌঁণওভল: 
 

ও. যস্য াঅাত থভনডভ ধণভঢতদ: উচ্চ উৎধাতদ ঔভঘ এাং ান্যান্য িণঢকূম াস্থাভ ওাভনড ঘা াকাদ ফাণমওকড 

ঘা’এভ ধণভনঢত ান্যান্য মাপচদও নম উৎধাতনদ াঅগ্রলী লন ধড়নঙদ। ঘা ঔানঢ ণণদনাকওাভীকড ঘা াঅানতভ 

ধণভনঢত ীণফঢ াঅওানভ  ান্যান্য নম উৎধাতদ শুরু ওভনঙ। ঘা কাঙ লভাধ লডভ ৫-৭ ঙভ ধভ পূড ত উৎধাতদ শুরু ল 

ননম ান্য নম উৎধাতদ মাপচদও লা ণণদনাকওাভীক ড ঢানত ভ নম াঅানতভ থভড ধণভঢতদ ওভনম ঘা 

াঅানতভ াআণঢ খঝন।  

ঘা াঅানতভ চন্য এওটি দীণঢফামাভ াঅঢা ভওাভ ঔা চণফ াকাদ ফাণমওনতভ ণদওঝ াআচাভা িতাদ ওনভ ণানও। ঘা 

াকানদভ ানূকুনম াআচাভা িতি ওম চণফ ঘা ঘানরভ উধনবাকী ল দা। ধণভাং খ্যাদ লণনও লতঔা বা ঢতফানদ ঘা 

াঅানতভ চন্য ভািকৃঢ চণফভ ৫১%  এ াণ তনদণঢও ণতও লণনও মাপচদওপান ঘা াঅাত ম্ভ, াওী ৪৯% এমাওা 

মাপচদওপান ঘা াঅাতনবাগ্য দ।  ঢন াঅদৄণদও লঘ ব্যস্থাভ ফাধ্যনফ ঢতফানদ ঘা াঅাতনবাগ্য দ, এাআরুধ ণওছু 
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চণফনঢ ঘা াঅাত ওভা ম্ভ। িা ৫৫% চণফ ঘা াঅাণতনঢ াঅদাভ ধতনেধ লদা িনাচদ। ভওাভ াআণঢফনধ্য ঘা 

াকাদ সৃচনদভ চন্য লচ যনঢত  ওফ ভনল্য ঔা চণফ ভাদ্দ িতাদ ওনভনঙ। লচন্য ভওানভভ ধে লণনও ঘানভ চন্য 

াআচাভা িতি চণফনঢ ঘা ণপন্ন ান্য লওাদ নম উৎধাতদ দা ওভাভ ণণথ ণদনরথ াঅনভাধ ওভা লবনঢ ধানভ। 
 

ঔ.  াঅলাা ধণভঢতদ: তণেও উষ্ণঢাভ চন্য ঢতফানদ াঅলাাভ ধণভঢতদ মেয ওভা বানে। াাংমানতনয এভ 

িপা ানদও লযী ণরূধ লন। ঋতু ণপণিও ঢাধফাোভ ণপন্নঢানঢ ধণভঢতদ লতঔা বান। এভ ণওছু িপা াআণঢফনধ্য 

লতঔা বানে। উধনবাকী াঅলাা, ানুকুম ভণিওা এাং ভূিকৃণঢভ ওাভনড াাংমানতনযভ ণদণত তি ণওছু এমাওা ঘা াঅাত 

ল। তণেও উষ্ণঢাভ ওাভনড াঅলাাভ লব ধণভ ঢতদ লতঔা বানে ঢানঢ াাংমানতনযভ ঘা’এভ উৎধাতদ হ্রা  

গুডকঢফানদভ ধণভঢতদ মেডী। তণেও উষ্ণঢা াঅভ বৃণি লধনম াাংমানতনয ঘা ঘার ফাভাত্মওপান েণঢগ্রস্ত লন। 
 

ক. াণঢণভি ঘা াঅফতাণদ: উৎধাতদ ঔভঘ ওফ  গুদকঢ ফানদভ চন্য এও ফ াবাণন্ত্রও কৃণর ধিণঢনঢ িস্ত্িঢ 

াাংমানতনযভ ঘা’ এভ ওতভ ফগ্র ণ লে ণঙম। ননম িণঢ ঙভ ঘা ভপ্তাণদভ ফাধ্যনফ াাংমানতয িচুভ তনতণযও ভদ্র্া াঅ 

ওভঢ। ওানমভ াঅনঢত লতনযভ াঅণ ত-াফাণচও াস্থাভ উন্নদ এাং ঘা ঔানঢভ ণদম্ন উৎধাতদযীমঢা, উৎধাতদ 

উধওভনডভ ভল্য বৃণি, শ্রণফও ফজুণভ বৃণি িভৃণঢ ওাভনড াাংমানতনযভ ঘা’ এভ উৎধাতদ ভল্য াড়নঢ ণানও। এভ 

ধাযাধাণয ান্যান্য ঘা উৎধাতদওাভী লতযভল ঘা ঘানর বাণন্ত্রও  উন্নঢঢভ কৃণর ধিণঢ িনানকভ ফাধ্যনফ উৎধাতদ 

বৃণিভ ননম উৎধাতদ ভল্য ওফ ভাঔনঢ ফণ ত লননঙ। এঙাড়া াঅাত উধনবাকী চণফ ণাওা নত্ত্ব ঘা ঘার ওভঢ দা, 

মাপচদও লা ল ওম লতয ঘা উৎধাতদ শুরু ওনভ। গুদকঢফানদ াঅফানতভ ঘানভ ফওে দা লনম ওফ ভনল্যভ 

চন্য ঐ ওম লতনযভ ঘা ভপ্তাণদ ম্প্রাণভঢ লনঢ ণানও। লতনযভ াঅণ ত-াফাণচও াস্থাভ উন্নণঢভ ননম ঘা এভ ঘাণলতা 

িণঢ ঙভাআ াড়নঢ ণানও। ান্যণতনও উচ্চ উৎধাতদ ঔভঘ ল ান্যান্য ণণপন্ন ওাভনড লতনয ঘা এভ উৎধাতদ বৃণি 

ঘাণলতাভ লণনও ওফ লা এাং ওফ াঅফতাণদ ভনল্যভ চন্য ক্রনফ ক্রনফ াাংমানতনয ঘা াঅফতাণদ শুরু ল। ঢতফাদ 

ঙনভ লতনয লফাঝ ঘা াঅফতাণদ লননঙ ১০.৬৮ ণফণমদ লওণচ। লতনয ঘা এভ ণদম্ন উৎধাতদযীমঢাভ ণযফাদ ওাভডভল 

দূভীভূঢ ওভাভ ফাধ্যনফ দ্রুঢঢফ ফন উৎধাতদ বৃণি ওভা ম্ভ দা লনম াণঘনভাআ াংমানতয াঅফতাণদকৃঢ ঘা এভ উধভ 

ণদপতভযীম লন ধড়ন। এনঢ ওনভ উৎধাতদওাভীক ড লমাওানদভ ননম এওণতনও লবফদ ঘা াঅাত লঙনড় লতনদ 

ান্যণতনও ওফ তাংস্থানদভ াপান ঘা ঘানর ণদনাণচঢ শ্রণফওকড াংয ধভম্পভা লধযা লঙনড় ণপন্ন লওাদ লধযা 

ণদনাণচঢ লনঢ াধ্য লনদ। এ থভনডভ াস্থা এওাভ সৃণি লনম ফগ্র ঘা  াঅাত  ধ্বাং লন লবনঢ ধানভ লওদদা 

ণণদনাকওাভী  শ্রণফওনতভ ধভঢীনঢ এ ঔানঢ াঅকৃি দা ওভা লবনঢ ধানভ।  
 

 

খ. চা চষে শ্রচভক স্বেতা : বৃলিভ ণনমঝ, ঘট্টগ্রাফ, দত তাদ াাংমানতয এাং ধা তঢয ঘট্টগ্রানফ ঘা ঘার লনে। ণনমঝ এাং 

ঘট্টগ্রাফ িা ১৫০ ৎভ বাঢ ঘা ঘার ঘমনঙ। এাআ  এমাওা কঢ ১৫০ ৎনভ তে ঘা শ্রণফও তঢণভ লননঙ। এ দুটি 

াঞ্চনমভ ঘা াকাদ ভনল ১ মে ৩৩ লাচাভ ণদণফঢ ঘা শ্রণফও ভননঙ বাভা াস্থাদ, লভযদ, স্বাস্থযনা, ণযো ল 

বাঢী সুনবাক সুণথা ধানে। ঢাঙাড়া ঢানতভ লধাষ্য ল লমাও াংখ্যা ৫ মনেভ লণয। াদূভ পণষ্যনঢ এাআ াঞ্চনম ঘা 

শ্রণফও স্বল্পঢাভ লওাদ ম্ভাদা দাাআ।  

 দত তাদ াাংমানতনয ৫টি লচমা ৯টি ঘা াকাদ াঅনঙ এাং ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘার কনড় উলঞনঙ। ধঞ্চকড়, ঞাকুভকাঁ, 

মামফণদভলাঝ, ণতদাচপুভ  দীমনাফাভী এাআ ৫টি লচমা ঘা ঘানরভ ধণভফা ড ণতদ ণতদ াড়নঙ। এঙাড়া ধা তঢয 

ঘট্টগ্রানফভ ািভাদ তভ এাং রুফা এমাওা ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘার ম্প্রাণভঢ লনে। এাআ  াঞ্চনমভ ফনধ্য ধা তঢয 

ঘট্টগ্রানফ ভমঢ উধচাঢীভা ঘা ঘার ওভনঙ এাং ণদনচনতভ ওাচ ণদনচভা ওভনঙ নম শ্রণফও স্বল্পঢা তঢণভ লনে দা।  

ভমঢ দত তাদ াাংমানতনয শ্রণফও স্বল্পঢা তঢণভ লনে। বণত বৃলিভ ণনমঝ লচমাভ ফঢ দত তাদ াাংমানতনযভ ঘা শ্রণফওনতভ 

লভযদ, স্বাস্থযনা, ণযো, ণঘণওৎা, াভ চণদঢ এওওামীদ াঅণণ তও সুণথা াআঢযাণত িতাদ ওভা ল ঢন এাআ াঞ্চনম 

পণষ্যনঢ শ্রণফও স্বল্পঢা ণাওন দা। 
   

 

২২. ঘা ণযনল্পভ উন্নদ ওফ তধণভওল্পদা: 
 

ও. স্বল্প লফাতী (৫ ঙনভভ চন্য) 

১. ঘা াকাদ ভনল ঘা াঅাত ম্প্রাভড াব্যালঢ লভনঔ ঘা াঅাতনবাগ্য ৫৮৬৮ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য ২০০০ ললক্টভ চণফ 

ঘা ঘানরভ াঅঢা এনদ ঘা উৎধাতদ বৃণিওভড;  
২. ঘা াকাদ ভনল ১০০০০ ললক্টভ পুভাঢদ/ামাপচদও ঘা লওযনদভ ফনধ্য ৩৮৫০ ললক্টভ চণফভ পুভাঢদ ঘা কাঙ 

উৎধাঝদ ওনভ উন্নঢ ঘা ঘাভা লভাধনদভ ফাধ্যনফ ঘা এভ উৎধাতদ বৃণিওভড;  
৩. ৭০ মে ঘা ঘাভা াআদণনণমাং এভ ফাধ্যনফ ঘা াকানদভ শূণ্যস্থাদ ১০% ওণফন এনদ ঘানভ উৎধাতদ বৃণি;  
৪. শ্রণফওনতভ ণঘণওৎা, স্বাস্থযনা এাং িাণণফও ণযো ণদণিঢওভড; 
৫. লনঘভ িনাচদ াঅনঙ াকানদভ এাআরুধ লফাঝ ভূণফভ চরুণভ িনাচদী ৪০% ভূণফ লনঘভ াঅঢা াঅদড; (৭ টি 

ঘা পযামী এাং দত তাদ াাংমানতয াঞ্চনম)  
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৬. াণঢ চরুভী িনাচদী ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ াওাঞানফাভ উন্নদ খঝানদা ; (৭ টি ঘা পযামী এাং দত তাদ াাংমানতয াঞ্চনম)  
৭. ণটিাঅভাঅাআ এাং ণধণটাআউনও যণিযামী ওভা; এাং ণটিাঅভাঅাআ এভ ৫টি উধনওে উন্ননদ িাণণফও ওাব তক্রফ 

শুরু ওভড; 
৮. ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা ঘারাানতভ ফাধ্যনফ দত তাদ াাংমানতনয ৬০০ ললক্টভ এাং ঘট্টগ্রাফ ধা তঢয লচমা ৩০০ ললক্টভ  চণফ 

দতুদ ঘা াঅানতভ াঅঢা াঅদদ; 

৯. ণটিাঅভাঅাআ ওতৃতও সুকণন্ধ ঘা (Flavoured Tea) তঢণভভ ধতনেধ গ্রলড; এাং   

১০. শ্রীফঙ্গনম এওটি ণদমাফ লওে স্থাধদ। 
 

ঔ. ফধ্য লফাতী (১০ ঙনভভ চন্য) 

১. ঘা াকাদ ভনল ঘা াঅাত ম্প্রাভড াব্যালঢ লভনঔ ঘা াঅাতনবাগ্য ৫৮৬৮ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য 

(২০০০+১৮৬৮)= ৩৮৬৮ ললক্টভ চণফ ঘা ঘানরভ াঅঢা এনদ ঘা উৎধাতদ বৃণিওভড;  

২. ঘা াকাদ ভনল ১০০০০ ললক্টভ পুভাঢদ/ামাপচদও ঘা লওযনদভ ফনধ্য (৩৮৫০+৪৪২৪)= ৮২৭৪ ললক্টভ চণফভ 

পুভাঢদ ঘা কাঙ উৎধাঝদ ওনভ উন্নঢ ঘা ঘাভা লভাধলডভ ফাধ্যনফ ঘা এভ উৎধাতদ বৃণিওভড; 
৩. (৭০+৭০)=১৪০ মে ঘা ঘাভা াআদণনণমাং এভ ফাধ্যনফ ঘা াকানদভ শূণ্যস্থাদ ৭% ওণফন াঅদদ;  

৪. শ্রণফওনতভ ণঘণওৎা, স্বাস্থযনা এাং ফাধ্যণফও ণযো ণদণিঢ ওভড; 

৫. লনঘভ িনাচদ াঅনঙ াকানদভ এাআরুধ লফাঝ ভূণফভ িনাচদী (৪০%+৪০%)= ৮০% ভূণফ লনঘভ াঅঢা 

াঅদদ; (৭ টি ঘা পযামী এাং দত তাদ াাংমানতয াঞ্চনম) 

৬ িনাচদী  ফধ্যফ ধব তান াওাঞানফাকঢ উন্নদ; (৭ টি ঘা পযামী এাং দত তাদ াাংমানতয াঞ্চনম) 

৭. ণটিাঅভাঅাআ ওতৃতও ঘা লণনও তঢণভ ণণপন্ন ঔাযদ্র্ব্য এাং িাথদী তঢণভভ ধতনেধ গ্রলড; 

৮. ণটিাঅভাঅাআ এভ ৫টি উধনওে ধভীোকাভ িণঢষ্ঠা ওভা এাং চদম ণদনাক;  এাং 

৯. ধঞ্চকনড় এওটি ণদমাফ লওে স্থাধদ। 
 

ক. তীখ ত লফাতী (১৫ ঙনভভ চন্য) 

১.ঘা াকাদ ভনল ঘা াঅাত ম্প্রাভড াব্যালঢ লভনঔ ঘা াঅাতনবাগ্য ৫৮৬৮ ললক্টভ চণফভ ফনধ্য 

(২০০০+১৮৬৮+২০০০)= ৫৮৬৮ ললক্টভ চণফ ঘা ঘানরভ াঅঢা এনদ ঘা উৎধাতদ বৃণিওভড;  

২. ঘা াকাদ ভনল ১০০০০ ললক্টভ পুভাঢদ/ ামাপচদও ঘা লওযনদভ ফনধ্য (৩৮৫০+৪৪২৪+১৭২৬)= ১০,০০০ 

ললক্টভ চণফভ পুভাঢদ ঘা কাঙ উৎধাঝদ ওনভ উন্নঢ ঘা ঘাভা লভাধনদভ ফাধ্যনফ ঘা এভ উৎধাতদ বৃণিওভড;  
৩. (৭০+৭০+২৫)=১৬৫ মে ঘা ঘাভা াআদণনণমাং এভ ফাধ্যনফ ঘা াকানদভ শূণ্যস্থাদ ৫% ওণফন াঅদদ; 

৪. শ্রণফওনতভ ণঘণওৎা, স্বাস্থযনা এাং ফাধ্যণফও ণযো ধব তন্ত ণযো ওফ তসূণঘ াব্যালঢ ভাঔা; 

৫. লনঘভ িনাচদী এমাওা াঅদৄণদও  স্বাংণক্র লঘ ব্যস্থাভ উন্নণঢওভড;  (৭ টি ঘা পযামী এাং দত তাদ 

াাংমানতয াঞ্চনম) 

৬. িনাচদী ড় ড় াওাঞানফাকঢ উন্নদ;(৭ টি ঘা পযামী এাং দত তাদ াাংমানতয াঞ্চনম) 

৭. ণটিাঅভাঅাআ ওতৃতও ঘা লণনও তঢণভ ণণপন্ন ঔাযদ্র্ব্য, িাথদী এাং ণণপন্ন িওাভ ভল্যাদ দ্র্ব্য াফগ্রী তঢণভভ 

ধতনেধ গ্রলড; 

৮. ণঢদটি ণদমাফ লওনেভ ওাব তক্রফ াব্যালঢ ভাঔা; এাং 

৯. ণটিাঅভাঅাআ এভ ৫ টি উধনওেনও স্বাংম্পূড ত উধনওনে রূধান্তভ ওভা বানঢ এঔানদ  থভনডভ ধভীো ম্পন্ন 

ওভা বা। 
 

খ. ফািাভ ধণভওল্পদা 

১. ২০৪১ ধব তন্ত ফনভ চন্য ঘা ঔানঢভ উন্ননদভ চন্য এওটি  ফািাভ ধণভওল্পদা তঢভী ওভড;  

২. ২০৪১ এ লতনয লফাঝ চদাংখ্যাভ চন্য ঘা’এভ লফাঝ ঘাণলতা ণদরূধড ; এাং  

৩. উন্নঢ লতনয ধণভডঢ লা চদিণঢ  লফাঝ াপযন্তভীড ঘানভ  ঘাণলতা ম্ভব্য ধণভফাড ণদথ তাভড। 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

গ. স্বল্পনফাতী (ও), ফধ্যনফাতী (ঔ) এাং তীখ তনফাতী (ক) এভ ফন্বন ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ২০১৬ লনঢ ২০৩০ 

দ ধব তন্ত ওফ তধণভওল্পদা ণদম্নরূধাঃ 

 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর  

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ক. উন্নয়নীর চা ফাগানগুষরায উন্নয়ন কভ িসূচচ 

০১ অচযডত ও 

চযডত এরাকা 

শূন্যস্থানদ দতুদ 

ঘাভা লভাধড 

(১৬৫ মে ঘাভা) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ভাচরকগণ 

৭০ মে দতুদ ঘাভা 

লভাধড। ঘা লওযনদভ ঘা  

শূন্যঢা িণফ ৫ ৎনভ 

১০% ওণফন াঅদা। 

এনঢ  ১.৬  লওণচ  ঘা 

উৎধাতদ বৃণি ধান। 

৭০+৭০= ১৪০ মে দতুদ 

ঘাভা লভাধড।  ঘা লওযনদভ 

ঘা  শূন্যঢা ৭.০০% ওণফন 

াঅদা। এনঢ ৩.২  লওণচ  ঘা 

উৎধাতদ বৃণি ধান। 

 

৭০+৭০+২৫= যভাট ১৬৫ 

মে দতুদ ঘাভা লভাধড। ঘা 

লওযনদভ ঘা  শূন্যঢা 

৫% ওণফন াঅদা। এনঢ 

৪.৮  লওণচ  ঘা উৎধাতদ 

বৃণি ধান। 

০২ চা পুনযাফাদ/ 

ঔন্ড পুনযাফাদ (২ 

একষযভ কভ 

জচভষত 

পুনযাফাদ কযা) 

(১০,০০০ লল:) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ভাচরকগণ 

৩৮৫০ ললক্টভ চণফ 

পুদভাাত/ঔন্ড 

পুদভাানতভ াঅঢা 

াঅদা। এনঢ ১০.০০ 

ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা  

উৎধাণতঢ লন। 

৮২৭৪ ললক্টভ চণফ 

পুদভাাত/ঔন্ড পুদভাানতভ 

াঅঢা াঅদা এনঢ ২০.০০ 

ণফণমদ লওণচ াণঢণভি ঘা  

উৎধাণতঢ লন। 

১০০০০ ললক্টভ চণফ 

পুদভাাত/ঔন্ড পুদভাানতভ 

াঅঢা াঅদা। এনঢ 

৩০.০০ ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা  উৎধাণতঢ 

লন। 

০৩ চা এরাকা 

ম্প্রাভড (৫ 

লাচাভ লল:) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ভাচরকগণ 

২ লাচাভ ললক্টভ চণফ 

ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা এনঢ ৫.০০ 

ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা  

উৎধাণতঢ লন। 

৩৮৬৮ লাচাভ  ললক্টভ চণফ 

ম্প্রাভড; এনঢ ১০.০০ 

ণফণমদ লওণচ াণঢণভি ঘা  

উৎধাণতঢ লন। 

৫৮৬৮ ললক্টভ চণফ 

ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা। এনঢ ১৫ ণফণমদ 

লওণচ াণঢণভি ঘা  

উৎধাণতঢ লন। 

০৪ ঘা াকানদভ চন্য 

বাদালদ ক্র/ 

াংগ্রল িাক্টভ 

(১৮০টি) যেইরয 

(৩৬০ টি) 

যেইরায 

াওয়ায টিরায 

(৭০ টি) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

াকাদ 

ফাণমওকড 

৬০টি  িাক্টভ, ১২০ টি  

লিাআমভ এাং ৩৫টি 

লিাআমভল ধাাভ 

টিমাভ ক্র/ াংগ্রল ওভা 

লন।চা াতা, ায, 

কীটনাক কর 

ভারাভার এফং শ্রচভক 

চযফষন সুচফধা ষফ।  

৬০+১২০ =১৮০টি োক্টয, 

১২০+২৪০= =৩৬০টি 

যেইরয এফং ৩৫+৩৫ 

=৭০টি াওয়ায যেইরয  

ক্রয় /ংগ্র কযা ষফ। চা 

াতা, ায, কীটনাক 

কর ভারাভার এফং শ্রচভক 

চযফষন সুচফধা ষফ।  

চা াতা, ায, 

কীটনাক কর 

ভারাভার এফং শ্রচভক 

চযফষন সুচফধা াব্যালঢ 

ণাওন। 

০৫ ঘা াকানদভ লঘ 

সুণথাণতভ 

উন্নলদ দা তাভীভ 

লঘ বন্ত্র 

(২২০টি),  ৫০ 

এওভ লঘ বন্ত্র 

(১০০টি), ১০০ 

এওভ লঘ বন্ত্র 

(২৫টি), ৫০ 

এওভ ভূ-কপতস্থ 

স্থাী লঘ 

(৩০টি) ক্র/ 

াংগ্রল 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

াকাদ 

ফাণমওকড  

৮০টি  দা তাভীভ লঘ 

বন্ত্র,  ৪০টি ৫০ এওভ 

লঘ বন্ত্র,  ১০টি  ১০০ 

এওভ লঘ বন্ত্র  এাং 

১০টি  ৫০ এওভ ভূ-

কপতস্থ স্থাী লঘ বন্ত্র    

ক্র/ াংগ্রল ওভা লন। 

এনঢ ঘা ঘাভাভ ভতুযভ 

লাভ ৫% ওফানদা ম্ভ 

লন।  

৮০+৮০ =১৬০ টি  

দা তাভীভ লঘ বন্ত্র,  

৪০+৪০= ৮০টি ৫০ এওভ 

লঘ বন্ত্র, ১০+১০=২০টি 

১০০ এওভ লঘ বন্ত্র এাং 

১০+১০=২০টি ৫০ এওভ 

ভূ-কপতস্থ স্থাী লঘ বন্ত্র   

ক্র/ াংগ্রল ওভা লন। এনঢ 

ঘা ঘাভাভ ভতুযভ লাভ ৩% 

ওফানদা ম্ভ লন। 

৮০+৮০+৬০+২২০টি  

দা তাভীভ লঘ বন্ত্র,  

৪০+৪০+২০=১০০টি ৫০ 

এওভ লঘ বন্ত্র, ১০+ ১০+ 

৫=২৫টি ১০০ এওভ লঘ 

বন্ত্র  এাং ১০+১০+১০ 

=৩০টি  ৫০ এওভ ভূ-কপতস্থ 

স্থাী লঘ বন্ত্র   ক্র/ 

াংগ্রল ওভা লন। এনঢ ঘা 

ঘাভাভ ভতুযভ লাভ ‘০’লঢ 

ওফানদা ম্ভ লন। 

 

 

০৬ ওীঝদাযনওভ  াাংমানতয ওীঝদাযনওভ ৪০০টি   ওীঝদাযনওভ ৪০০টি   ওীঝদাযনওভ ৪০০+ 
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লস্তঘাণমঢ 

লস্ধাভ 

(১০০০টি) 

ধাাভ লস্ধাভ  

(১৫৫টি) 

ক্র/াংগ্রল 

ঘা লাট ত  

াকাদ 

ফাণমওকড  

লস্তঘাণমঢ লস্ধাভ 

এাং ৫০ টি ধাাভ 

লস্ধাভ ক্র/ াংগ্রল 

ওভা লন।  এনঢ 

লভাকামাাআ, 

ওীঝধঢঙ্গ  এাং 

াঅকাঙা তফদ লচ 

লন।  

লস্তঘাণমঢ লস্ধাভ এাং 

৫০+৭৫ টি ধাাভ লস্ধাভ 

ক্র/ াংগ্রল ওভা লন। এনঢ 

লভাকামাাআ, ওীঝধঢঙ্গ  এাং 

াঅকাঙা তফদ লচ লন। 

 

৪০০+২০০=১০০০টি   

লস্তঘাণমঢ লস্ধাভ এাং 

৫০+৭৫+৩০ = ১৫৫টি 

ধাাভ লস্ধাভ ক্র/ 

াংগ্রল ওভা লন। এনঢ 

লভাকামাাআ, ওীঝধঢঙ্গ  

এাং াঅকাঙা তফদ লচ 

লন। 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর 

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

খ. স্বষোনত চা ফাগানগুষরায উন্নয়ন কভ িসূচচ 

০১ অচযডত ও 

চযডত এরাকা 

শূন্যস্থানদ দতুদ 

ঘাভা লভাধড (৯০ 

মে ঘাভা) 

 

 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত   

াকাদ 

ফাণমওকড 

৩৫ মে দতুদ ঘাভা 

লভাধড। ঘা লওযনদভ 

ঘা  শূন্যঢা 

িণফ ৫ ৎনভ ১০% 

ওণফন াঅদা। এনঢ    

০.৯ লওণচ  ঘা 

উৎধাতদ বৃণি ধান। 

৩৫+৩৫=৭০ মে দতুদ ঘাভা 

লভাধড। ঘা লওযনদভ ঘা  

শূন্যঢা 

ধভঢী ঙনভ ৭% ওণফন 

াঅদা। এনঢ    ০.১৮ লওণচ  

ঘা উৎধাতদ বৃণি ধান। 

৩৫+৩৫+২০= ৯০ মে 

দতুদ ঘাভা লভাধড। ঘা 

লওযনদভ ঘা  শূন্যঢা 

ধভঢী ঙনভ ৫% ওণফন 

াঅদা। এনঢ    ২.৭ লওণচ  

ঘা উৎধাতদ বৃণি ধান। 

০২ চা পুনযাফাদ/ 

ঔন্ড পুনযাফাদ 

(৩২০ য:) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ফাণমওকড 

১৫০ ললক্টভ চণফ 

পুদভাাত/ঔন্ড 

পুদভাানতভ াঅঢা 

াঅদা। এনঢ ০.১৫ 

ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা চাঢী 

উৎধাতনদ ভেি লন। 

১৫০+১৫০=৩০০ ললক্টভ 

চণফ পুদভাাত/ঔন্ড 

পুদভাানতভ াঅঢা াঅদা। 
এনঢ ০.৩০ ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা চাঢী 

উৎধাতনদ ভেি লন। 

১৫০+১৫০+২০=৩২০ 

ললক্টভ চণফ পুদভাাত/ ঔন্ড 

পুদভাানতভ াঅঢা 

াঅদা। এনঢ ০.০২ ণফণমদ 

লওণচ ঘা াণ তাৎ লফাঝ ০.৩২ 

ণফণমদ লওণচ াণঢণভি 

ঘা চাঢী উৎধাতনদ ভেি 

লন। 

০৩ চা এরাকা 

ম্প্রাভড (১ 

লাচাভ লল:) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ফাণমওকড 

৪০০ ললক্টভ চণফ 

ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা লন। এনঢ 

০.৯৬ ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা চাঢী 

উৎধাতনদ ভেি লন। 

৪০০+৪০০=৮০০  ললক্টভ 

চণফ ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা লন। এনঢ ১.৯২ 

ণফণমদ লওণচ াণঢণভি ঘা 

চাঢী উৎধাতনদ ভেি লন। 

৪০০+৪০০+২০০=১০০০ 

ললক্টভ চণফ ম্প্রাভনডভ 

াঅঢা াঅদা লন। এনঢ 

২.৪ ণফণমদ লওণচ 

াণঢণভি ঘা চাঢী 

উৎধাতনদ ভেি লন।  

০৪ ঘা াকানদভ চন্য 

বাদালদ ক্র/ 

াংগ্রল  

িাক্টভ (১৫টি) 

যেইরয (৩০টি) 

যেইরায 

াওয়ায টিরায 

(৩০ টি) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

াকাদ 

ফাণমওকড 

১০টি  িাক্টভ, ২০ টি  

লিাআমভ এাং ১৫টি 

লিাআমভল ধাাভ 

টিমাভ ক্র/ াংগ্রল 

ওভা লন।চা াতা, 

ায, কীটনাক 

কর ভারাভার এফং 

শ্রচভক চযফষন 

সুচফধা ষফ।  

১০+৫ =১৫টি োক্টয, 

২০+১০=৩০টি যেইরয এফং 

১৫+১৫=৩০টি াওয়ায 

যেইরয  ক্রয় /ংগ্র কযা 

ষফ। চা াতা, ায, 

কীটনাক কর ভারাভার 

এফং শ্রচভক চযফষন সুচফধা 

ষফ।  

চা াতা, ায, 

কীটনাক কর 

ভারাভার এফং শ্রচভক 

চযফষন সুচফধা াব্যালঢ 

ণাওন। 

০৫ ঘা াকানদভ লঘ 

সুণথাণতভ 

উন্নদ 

না িাচয যচ বন্ত্র 

(২.৫ এওভ) 

(৩৫ টি) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ফাণমওকড  

২০টি  দা তাভীভ লঘ 

বন্ত্র ক্র/ াংগ্রল ওভা 

লন। এনঢ ঘা ঘাভাভ 

ভতুযভ লাভ ১০% 

ওফানদা ম্ভ লন। 

২০+১৫= ৩৫টি  দা তাভীভ 

লঘ বন্ত্র ক্র/ াংগ্রল ওভা 

লন। এনঢ ঘা ঘাভাভ ভতুযভ 

লাভ ২% ওফানদা ম্ভ লন। 

লওযনদ ঘা কাঙভল 

খদণন্ননণযঢ ণাওন বা 

পাম নমদ াব্যালঢ 

ভাঔন। 
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০৬ ওীঝদাযও বন্ত্র 

লস্তঘাণমঢ 

লস্ধাভ (২৫০ 

টি) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ফাগান 

ফাণমওকড 

ওীঝদাযনওভ ১০০টি   

লস্তঘাণমঢ লস্ধাভ ক্র/ 

াংগ্রল ওভা লন।  এনঢ 

লভাকামাাআ, ওীঝধঢঙ্গ  

এাং াঅকাঙা তফদ লচ 

লন।  

ওীঝদাযনওভ ১০০+১০০ 

=২০০টি   লস্তঘাণমঢ 

লস্ধাভ ক্র/ াংগ্রল ওভা 

লন। এনঢ লভাকামাাআ, 

ওীঝধঢঙ্গ  এাং াঅকাঙা 

তফদ লচ লন। 

 

ওীঝদাযনওভ ১০০+১০০ 

+৫০=২৫০টি   

লস্তঘাণমঢ লস্ধাভ  ক্র/ 

াংগ্রল ওভা লন। এনঢ 

লভাকামাাআ, ওীঝধঢঙ্গ  

এাং াঅকাঙা তফদ লচ 

লন। 

 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর 

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

গ. ক্ষুদ্রায়তন চা চালাফাষদয উন্নয়ন 

০১ চা ঘার এরাকা 

ম্প্রাভড (৪ 

লাচাভ লল:) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ক্ষুদ্র্াাঢদ 

ঘা ঘারীকড 

ক্ষুদ্রায়তন চা চাল  লবাগ্য  

১৫০০ ললক্টভ চণফ ঘা  

ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা লন।  এনঢ  ৩.৬ 

ণফণমদ  লওণচ াণঢণভি 

ঘা চাঢী উৎধাতনদ ভেি 

লন।    

১৫০০+২০০০=৩৫০০ 

যক্টয চণফ ঘা  

ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা লন। এনঢ  ৮.৪ 

ণফণমদ লওণচ াণঢণভি 

ঘা চাঢী উৎধাতনদ ভেি 

লন।       

১৫০০+২০০০+৫০০=৪

০০০ যক্টযচণফ ঘা  

ম্প্রাভনডভ াঅঢা 

াঅদা লন।  এনঢ চাঢী 

উৎধাতনদ িা ৯.৬ 

ণফণমদ লওণচ াণঢণভি 

ঘা ভেি লন।   

০২ ফট-রীপ 

কাযখানা (৫টি) 

 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

ঝ-মীন 

ওাভঔাদা 

ওতৃতধে 

৪.০০ ণফণমদ লওণচ ঘা 

উৎধাতনদভ চন্য ২টি ঝ-

মীন ওাভঔাদা স্থাণধঢ 

লন। বা ঘা 

িণক্রাচাঢওভডলও 

লাঢা ওভন এাং ঘা 

উৎধাতদ ঔভঘ ওফাল ।    

৮.০০ ণফণমদ লওণচ ঘা 

উৎধাতনদভ চন্য ২টি ঝ-

মীন ওাভঔাদা স্থাণধঢ 

লন। বা ঘা 

িণক্রাচাঢওভডলও 

লাঢা ওভন এাং ঘা 

উৎধাতদ ঔভঘ ওফাল ।    

৯.৬ ণফণমদ লওণচ ঘা 

উৎধাতনদভ চন্য ১টি 

ঝ-মীন ওাভঔাদা 

স্থাণধঢ লন। বা ঘা 

িণক্রাচাঢওভডলও 

লাঢা ওভন এাং ঘা 

উৎধাতদ ঔভঘ ওফাল ।    
ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর 

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঘ. কাযখানা সুলভকযণ ও আদৄচনকীকযণ 

০১ র্স্ট্তাভ-ওাফ-

নাাআাভ এওাভ 

িাক্টভ (৮০ টি), 

সুইচয়ং যভচন 

(১২০ টি)চডষজর 

যজনাষযটিং যট 

(৬০টি) 

যকাচটায 

ব্যাংক (৬০ টি) 

িান্পনফ তাভ (৬০ 

টি) চভচরং যরথ 

(২০ টি) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

াকাদ 

ওতৃতধে 

এাআ বন্ত্র স্থাধনদভ ননম 

ওাভঔাদাভল ওফ তেফ 

লন। উন্নঢফানদভ ঘা 

তঢণভভ ভাধ্যষভ ফাগানমূ 

রাবজনক ষয় উঠষফ। 

উন্নঢফানদভ ঘা তঢণভ 

াব্যালঢ ণাওন বা 

াকাদভলনও রাবজনক 

ভাঔনঢ লাঢা ওভন। 

উন্নঢফানদভ ঘা তঢণভ 

াব্যালঢ ণাওন বা 

াকাদভলনও রাবজনক 

ভাঔনঢ লাঢা ওভন। 

 

 

 

 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 
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ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর  

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঙ. প্রকে উন্নয়ন ইউচনট চিারীকযণ 

০১ ম্প্রাভড 

ওফ তওঢতা 

(৩চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত  

িওল্প উন্নদ 

াআউণদঝ 

ণদণড় ধণভীেনডভ 

ওাভনড াকাদ ভনল ঘা 

ম্প্রাভড ওাচ ত্বভাণন্বঢ 

লন। ঘা উৎধাতদ বৃণি 

ওভনঢ লাও ধণভনয 

তঢণভ লন।   

ণদণড় ধণভীেনডভ ওাভনড 

াকাদ ভনল ঘা ম্প্রাভড 

ওাচ ত্বভাণন্বঢ লন। ঘা 

উৎধাতদ বৃণি ওভনঢ 

লাও ধণভনয তঢণভ 

লন।   

ণদণড় ধণভীেনডভ 

ওাভনড াকাদ ভনল ঘা 

ম্প্রাভড ওাচ ত্বভাণন্বঢ 

লন। ঘা উৎধাতদ বৃণি 

ওভনঢ লাও ধণভনয 

তঢণভ লন।   

০২ কাযী 

িনওৌযমী 

 (১ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত  

িওল্প 

উন্নদ 

াআউণদঝ 

ভাস্তা, ওামপাঝ ত , ণব্রচ ল 

িনাচদী স্থাধদা ভল 

দ্রুঢ তঢণভ ওভা এাং 

ভেডানেড ওভা ম্ভ 

লন। ঘা ঘানর ানুকূম 

ধণভনয তঢণভ লন।  

ভাস্তা, ওামপাঝ ত , ণব্রচ ল 

িনাচদী স্থাধদা ভল 

দ্রুঢ তঢণভ ওভা এাং 

ভেডানেড ওভা ম্ভ 

লন। ঘা ঘানর ানুকূম 

ধণভনয তঢণভ লন।  

ভাস্তা, ওামপাঝ ত , ণব্রচ ল 

িনাচদী স্থাধদা ভল 

দ্রুঢ তঢণভ ওভা এাং 

ভেডানেড ওভা ম্ভ 

লন। ঘা ঘানর ানুকূম 

ধণভনয তঢণভ লন।  

০৩ ধণভওল্পদা / 

টকুনফদনঝযদ 

ওফ তওঢতা 

(১ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত  

িওল্প 

উন্নদ 

াআউণদঝ 

চা চাল ম্প্রাভযণ 

িনাচদী ধণভওল্পদা গ্রলড 

এাং দণণ ধে াংভেড  

লচ লন।  

চা চাল ম্প্রাভযণ 

িনাচদী ধণভওল্পদা গ্রলড 

এাং দণণ ধে াংভেড  

লচ লন।  

চা চাল ম্প্রাভযণ 

িনাচদী ধণভওল্পদা 

গ্রলড এাং দণণ ধে 

াংভেড  লচ লন।  

০৪ ওণম্পউঝাভ 

াধানভঝভ  

(২ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত  

িওল্প 

উন্নদ 

াআউণদঝ 

তাপ্তণভও কাষজয গচত বৃচদ্ধ 

াষফ।   

তাপ্তণভও কাষজয গচত বৃচদ্ধ 

াষফ।   

তাপ্তণভও কাষজয গচত 

বৃচদ্ধ াষফ।   

 

 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর  

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

চ. ফাংরাষদ চা গষফলণা ইনচস্টটিউট এয েভতা বৃচদ্ধ 

০১ চফটিআযআই 

এফং াফ-

যিনগুষরায 

েফঢা বৃণি  

যণিযামীওভড 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

াফ-যিনগুষরায েফঢা 

বৃণিভ চন্য ৫২.০০ মে 

ঝাওা  ব্য লন। 

যকৌরগত গষফলণায 

পরাপর চা চাষলয াষথ 

জচড়ত ব্যণিনতভ কাষছ  

ষজই যৌষছ যদয়া মাষফ।  

াফ-যিনগুষরায েফঢা 

বৃণিভ চন্য ৫২.০০ 

মে+৪৪.০০=৯৬.০০ মে 

ঝাওা  ব্য লন।যকৌরগত 

গষফলণায পরাপর চা 

চাষলয াষথ জচড়ত 

ব্যণিনতভ কাষছ  ষজই 

যৌষছ যদয়া মাষফ। 

াফ-যিনগুষরায 

েফঢা বৃণিভ চন্য 

৫২.০০ মে+৪৪ 

মে+৩০.০০ 

মে=১২৬.০০ মে ঝাওা  

ব্য লন।যকৌরগত 

গষফলণায পরাপর চা 

চাষলয াষথ জচড়ত 

ব্যণিনতভ কাষছ  ষজই 

যৌষছ যদয়া মাষফ। 

০২ চফটিআযআই 

উদ্ভাচফত ললাদ, 

উন্নঢীচ এাং 

ান্যান্য িভেণি 

ণঢভড 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

যলান, উন্নঢীচ এাং 

ান্যান্য িভেণি উদ্ভানদভ 

চন্য ১৪.০০ মে ঝাওা ব্য 

লন এাং ণঢভনডভ  ননম 

লনচ  াল্প ঔভনঘ 

উন্নঢফানদভ ঘা উৎধাতদ 

যলান, উন্নঢীচ এাং 

ান্যান্য িভেণি উদ্ভানদভ 

চন্য ১৪.০০ মে 

+৯.০০=২৩.০০ মে 

ঝাওা ব্য লন এাং 

ণঢভনডভ  ননম লনচ  

যলান, উন্নঢীচ এাং 

ান্যান্য িভেণি উদ্ভানদভ 

চন্য ১৪.০০ মে 

+৯.০০+৭.০০= ৩০.০০ 

মে ঝাওা ব্য লন এাং 

ণঢভনডভ  ননম লনচ  
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ওভা বান। ননম চা 

উৎাদন দ্রুত  বৃচদ্ধ াষফ।  

াল্প ঔভনঘ উন্নঢফানদভ ঘা 

উৎধাতদ ওভা বান। ননম 

চা উৎাদন দ্রুত  বৃচদ্ধ 

াষফ। 

াল্প ঔভনঘ উন্নঢফানদভ ঘা 

উৎধাতদ ওভা বান। ননম 

চা উৎাদন দ্রুত  বৃচদ্ধ 

াষফ। 

০৩ ভাটিয গুণাগুণ 

াংভেড  

াড়ানদাভ চন্য 

এভ তচ ধতাণ ত 

বৃণি 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

ভাটিয গুণাগুণ াংভেড  

তচ ধতাণ ত াড়ানদা মনেয 

৭.৫৫ মে ঝাওা ব্য লন। 

ননম ফাটি উ তভ লন এাং 

ঘা’লভ উৎধাতদ বৃণি 

ধান।  

ভাটিয গুণাগুণ াংভেড  

তচ ধতাণ ত াড়ানদা মনেয 

৭.৫৫ +৭.৫৫=১৫.১০ 

মেঝাওা ব্য লন । ননম 

ফাটি উ তভ লন এাং 

ঘা’লভ উৎধাতদ বৃণি 

ধান।  

ভাটিয গুণাগুণ াংভেড  

তচ ধতাণ ত াড়ানদা 

মনেয ৭.৫৫ 

মে+৭.৫৫+৩.১২ 

=১৮.২২ মে ঝাওা ব্য 

লন । ননম ফাটি উ তভ 

লন এাং ঘা’লভ 

উৎধাতদ বৃণি ধান।  

০৪ াংওভানদভ 

ফাধ্যনফ ঘানভ 

উন্নঢ ললাদ  

ীচ উদ্ভাদ 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

াংওভানদভ ফাধ্যনফ 

ঘানভ উন্নঢ ললাদ  ীচ 

উদ্ভানদভ চন্য ৪.৬০ মে 

ঝাওা ব্য লন। ননম 

ঘা’লভ উৎধাতদ বৃণি 

ধান। এনঢ 

উৎধাতদওাভীভা উৎাণলঢ 

লন।  

াংওভানদভ ফাধ্যনফ 

ঘানভ উন্নঢ ললাদ  ীচ 

উদ্ভানদভ চন্য ৪.৬০ 

মে+ ৪.১০=৮.৭ মে 

ঝাওা ব্য লন। ননম 

ঘা’লভ উৎধাতদ বৃণি 

ধান। এনঢ 

উৎধাতদওাভীভা উৎাণলঢ 

লন। 

াংওভানদভ ফাধ্যনফ 

ঘানভ উন্নঢ ললাদ  ীচ 

উদ্ভানদভ চন্য ৪.৬০ মে 

+৪.১০ মে +২.০০ = 

১০.৭০ মে ঝাওা ব্য 

লন। ননম ঘা’লভ 

উৎধাতদ বৃণি ধান। এনঢ 

উৎধাতদওাভীভা 

উৎাণলঢ লন। 

০৫ যজষনটিক ম্যা ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

চা গাষছয যজষনটিক ম্যা 

বতচযয জন্য একটি ল্যাফ  

প্রচতষ্ঠা কযা ষফ এাং 

লচনদটিও ম্যাধ তঢণভভ ওাচ 

শুরু ওভা লন। 

লচনদটিও ম্যাধ তঢণভভ 

ওাচ াব্যালঢ ণাওন।  

লচনদটিও ম্যাধ তঢণভভ 

ননম াণথও নমদযীম ঘা 

কাঙ তঢণভভ ওাচ লানঢ 

লদা লন। 

০৬ ফণন্বঢ 

লভাকামাাআ  

ব্যস্থাধদা এাং 

ানুচী 

ধিণঢনঢ 

লভাকামাাআ 

তফদ 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

ফণন্বঢ লভাকামাাআ  

ব্যস্থাধদা এাং ানুচী 

ধিণঢনঢ লভাকামাাআ 

তফনদভ চন্য ৬৫.৪০ মে 

ঝাওা ব্য লন। এনঢ াল্প 

ঔভনঘ  লনচ লভাকামাাআ 

তফদ ওভা বান।  চা 

উৎাদন ফাড়াষত 

ইচতফাচক ভূচভকা ারন 

কযষফ।   

ফণন্বঢ লভাকামাাআ  

ব্যস্থাধদা এাং ানুচী 

ধিণঢনঢ লভাকামাাআ 

তফনদভ চন্য ৬৫.৪০ মে 

+৩০.৮০=৯৬.২ মে 

ঝাওা ব্য লন। এনঢ াল্প 

ঔভনঘ  লনচ লভাকামাাআ 

তফদ ওভা বান।  চা 

উৎাদন ফাড়াষত 

ইচতফাচক ভূচভকা ারন 

কযষফ।   

ফণন্বঢ লভাকামাাআ  

ব্যস্থাধদা এাং ানুচী 

ধিণঢনঢ লভাকামাাআ 

তফনদভ চন্য ৬৫.৪০+ 

৩০.৮০+৭.২৫=১০৩.৪৫ 

মে ঝাওা ব্য লন। এনঢ 

াল্প ঔভনঘ  লনচ 

লভাকামাাআ তফদ ওভা 

বান।  চা উৎাদন 

ফাড়াষত ইচতফাচক 

ভূচভকা ারন কযষফ।   

০৭ টিসুয কযারচায ফাংরাষদ 

চা  লাট ত, 

াাংমানতয 

ঘা কনরডা 

াআদণিটিউঝ 

চা গাষছয টিসুয কযামচাষযয 

জন্যট একটি আদৄচনক ল্যা  

প্রচতষ্ঠা কযা এাং টিসুয 

ওযামঘানভভ ওাচ শুরু ওভা 

লন। 

টিসুয কযামচাষযয ওাচ 

াব্যালঢ ণাওন।  

াল্প ফন টিসুয 

ওযামঘানভভ ফাধ্যনফ 

াণথও ঘাভা উৎধাতদ ওভা 

ম্ভ লন। 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর  

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ছ. চা ফাগান মূষয অফকাঠাষভা উন্নয়ন কভ িসূচী 

০১ ভাস্তা (৪৭টি) 

ওামপাঝ ত (৫০ 

টি) চব্রজ (৪০টি) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

২০টি যাস্তা, ২০ ওামপাঝ ত 

এাং ১৫ টি ণব্রচ ণদফ তাড 

ওভা লন।  চা ফাগাষনয 

যাস্তা, ণব্রচ  ওামপাঝ ত 

২০+২০=৪০ টি যাস্তা, 

২০+২০=৪০ টি ওামপাঝ ত 

এাং ১৫+১৫=৩০ টি ণব্রচ 

ণদফ তাড ওভা লন। চা 

২০+২০+৭=৪৭ টি 

যাস্তা, ২০+২০+ ১০= 

৫০টি ওামপাঝ ত এাং 

১৫+১৫+১০=৪০ টি 
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ণদফ তাড ও যভযাভষতয  

ফাধ্যনফ মাতায়াত ব্যস্থা 

ধাণদ ণদস্কাযদ লচ ষফ। 

াল্প ভষয় ও খযষচ 

ভারাভার চযফন কযা 

মাষফ।  

ফাগাষনয যাস্তা, ণব্রচ  

ওামপাঝ ত ণদফ তাড ও 

যভযাভষতয  ফাধ্যনফ 

মাতায়াত ব্যস্থা ধাণদ 

ণদস্কাযদ লচ ষফ। াল্প 

ভষয় ও খযষচ ভারাভার 

চযফন কযা মাষফ।  

ণব্রচ ণদফ তাড ওভা লন। চা 

ফাগাষনয যাস্তা, ণব্রচ  

ওামপাঝ ত ণদফ তাড ও 

যভযাভষতয  ফাধ্যনফ 

মাতায়াত ব্যস্থা ধাণদ 

ণদস্কাযদ লচ ষফ। াল্প 

ভষয় ও খযষচ ভারাভার 

চযফন কযা মাষফ।  

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর 

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

জ. চা ফাগানগুষরায যচ সুচফধা উন্নয়ষনয কভ িসূচী 

০১ ফাঁধ/জরাধায 

(৭৫টি) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত  

াকাদ 

ওতৃতধে 

৩২টি ফাঁধ/জরাধায   

চনভ িাণ কযা ষফ। এনঢ 

াকানদভ  লঘ সুণথা বৃণি 

ধান, বা উৎধাতদ াড়ানঢ 

ব্যাধও ভূণফওা ভাঔন। 

৩২+৩২=৬৪টি ফাঁধ/ 

জরাধায চনভ িাণ কযা ষফ।  

 এনঢ াকানদভ লঘ সুণথা 

বৃণি ধান, বা উৎধাতদ 

াড়ানঢ ব্যাধও ভূণফওা 

ভাঔন। 

 

৩২+৩২+১১=৭৫টি 

ফাঁধ/জরাধায    চনভ িাণ 

কযা ষফ।এনঢ াকানদভ 

লঘ সুণথা বৃণি ধান, 

বা উৎধাতদ াড়ানঢ 

ব্যাধও ভূণফওা ভাঔন। 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর 

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঝ. চা ফাগাষন শ্রভ কল্যাষণয জন্য উন্নয়ন কভ িসূচী (চরভান) 

০১ ঘা শ্রণফওলতভ 

স্বাস্থয ম্মঢ 

াঅাণও সুণথা 

িতাদ।  
শ্রণফও াস্থাদ 

(১৫,০০০টি)  

লযৌঘাকাভ 

(১৫,০০০টি) 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত  

াকাদ 

ওতৃতধে 

৬০০০টি শ্রণফও ফাস্থান 

এফং ৬০০০ টি লযৌঘাকাভ 

ণদফ তাদ ওভা লন। শ্রণফওভা 

স্বাস্থযম্মঢ ধণভননয, 

া ওভাযত াযষফ,  

লভাকামাাআ লণনও ভো 

ধান, কাষজ অচধক 

ভষনাষমাগী ষফ।  ননম 

উৎধাতদযীমঢা বৃণি ধান 

৬০০০ + ৬০০০= 

১২০০০টি শ্রণফও ফাস্থান 

এফং ৬০০০+৬০০০= 

১২০০০ টি যৌচাগায ণদফ তাড 

ওভা লন। চযষফষয 

পাভাম্য যো কযষফ। 

শ্রণফওভা স্বাস্থযম্মঢ 

ধণভননয, া ওভনঢ 

াযষফ,  লভাকামাাআ লণনও 

ভো ধান, কাষজ অচধক 

ভষনাষমাগী ষফ। ননম 

উৎধাতদযীমঢা বৃণি ধান 

৬০০০+৬০০০+৩০০০ 

= ১৫,০০০টি শ্রণফও 

ফাস্থান এফং ৬০০০+ 

৬০০০+৩০০০ = 

১৫,০০০ টি যৌচাগায 

ণদফ তাড ওভা লন। 

চযষফষয পাভাম্য 

যো কযষফ। শ্রণফওভা 

স্বাস্থযম্মঢ ধণভননয, 

া ওভনঢ াযষফ  

লভাকামাাআ লণনও ভো 

ধান, কাষজ অচধক 

ভষনাষমাগী ষফ। ননম 

উৎধাতদযীমঢা বৃণি 

ধান 

০২ ধাদী চনমভ 

সুাথা তঢভী 

কপীভ দমকূধ 

(৪০টি) 

লস্তঘাণমঢ 

দমকূধ 

(৪৫০০টি) 

ধাঢকুা 

(৩০০টি) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

১৫টি গবীয নরকূ, ২০০০ 

টি লস্তঘাণমঢ দমকূধ এফং 

১২৫টি াতকুয়া 

ণদফ তাড ওভা লন। শ্রণফওভা 

সুষয় ধাণদ ধালদভ  সুনবাক 

ধান, ধাণদ াণলঢ 

লভাকামাাআ লণনও ভো 

ধান। সুস্বাস্থয  ণদন ওাচ 

ওভলঢ ধাভন 

১৫টি+১৫টি=৩০টি গবীয 

নরকূ, ২০০০ টি+ 

২০০০টি=৪০০০টি 

লস্তঘাণমঢ দমকূধ এফং 

১২৫টি + ১২৫টি=২৫০টি 

াতকুয়া ণদফ তাড ওভা লন। 

শ্রণফওভা সুষয় ধাণদ 

ধালদভ  সুনবাক ধান, ধাণদ 

াণলঢ লভাকামাাআ লণনও 

ভো ধান। সুস্বাস্থয  ণদন 

১৫টি+১৫টি+১০টি=৪০

টি গবীয নরকূ, ২০০০ 

টি+ ২০০০টি+ ৫০০টি= 

২৫০০টি লস্তঘাণমঢ 

দমকূধ এফং ১২৫টি + 

১২৫টি + ৫০টি=৩০০টি 

াতকুয়া ণদফ তাড ওভা 

লন। শ্রণফওভা সুষয় 

ধাণদ ধালদভ  সুনবাক 

ধান, ধাণদ াণলঢ 
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ওাচ ওভলঢ ধাভন লভাকামাাআ লণনও ভো 

ধান। সুস্বাস্থয  ণদন 

ওাচ ওভলঢ ধাভন 

০৩ স্বাস্থয লা- 

লাধাঢাম/ওণফ

উণদটি ণলণদও/ 

ণটনধন্পাভী/ 

লক্রয লাউচ 

(১৫টি) 

ফাতাভস্ লা 

(১০০টি) 

 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

৬টি যক্র াউ এফং ৪০টি 

ফাতাভস্  লাফ চনভ িাণ কযা 

ষফ। এনঢ স্বাস্থয লা 

লচমপয লা ঘা 

াকানদভ শ্রণফওনতভ িথাদ 

ফস্যা- দু তম  স্বাস্থয  

াপুণি হ্রা ধান।  

৬টি+৬টি=১২টি যক্র 

াউ এফং ৪০টি+ ৪০টি 

=৮০টি ভাদাযস্  লাফ 

চনভ িাণ কযা ষফ। এনঢ 

স্বাস্থয লা লচমপয 

লা ঘা াকানদভ 

শ্রণফওনতভ িথাদ ফস্যা- 

দু তম  স্বাস্থয  াপুণি হ্রা 

ধান।  

৬টি+৬টি+৩টি=১৫টি 

যক্র াউ এফং 

৪০টি+৪০টি+২০টি 

=১০০টি ভাদাযস্  লাফ 

প্রচতষ্ঠা কযা ষফ। এনঢ 

স্বাস্থয লা লচমপয 

লা ঘা াকানদভ 

শ্রণফওনতভ িথাদ ফস্যা- 

দু তম  স্বাস্থয  াপুণি 

হ্রা ধান।  
০৪ শ্রফ াঅতামঢ  শ্রফ  

ওফ তাংস্থাদ 

ফন্ত্রডাম 

শ্রণফনওভ ন্যাঙ্গঢ 

াণথওাভ িণঢষ্ঠা ধান। 

  

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর 

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঞ. চা ফাগান ব্যফস্থানা ও ভানফ ম্পদ উন্নয়ষনয জন্য কভ িসূচী 

০১ ঘা াকাদ 

ব্যস্থাধওনতভ 

স্দাঢনওািভ 

ণটনলাফা (১৭০ 

চদ)  

ওফ তযামা (৭২০ 

চদ) 

াাংমানতয 

ঘা  লাট ত 

৭৫ চদনও  স্দাঢনওািভ 

ণটনলাফা ওভানদা লন। 

এঙাড়া ২৪০ চদ 

ব্যস্থাধওলও  ওফ তযামা 

াাংয গ্রলড ওভানদা লন। 

এনঢ ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ 

চন্য তে ফাদ ম্পত 

সৃণি লন।  

 

৭৫+৭৫=১৫০চদনও  

স্দাঢনওািভ ণটনলাফা 

ওভানদা লন। এঙাড়া  

২৪০ + ২৪০=৪৮০চদ 

ব্যস্থাধওলও  ওফ তযামা 

াাংয গ্রলড ওভানদা লন। 

এনঢ ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ 

চন্য তে ফাদ ম্পত সৃণি 

লন।  

৭৫+৭৫+২০=১৭০চদ

লও  স্দাঢনওািভ ণটনলাফা 

ওভানদা লন। এঙাড়া 

২৪০ +২৪০+ 

২৪০=৭২০চদ 

ব্যস্থাধওলও   ওফ তযামা 

াাংয গ্রলড ওভানদা লন। 

এনঢ ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ 

চন্য তে ফাদ ম্পত 

সৃণি লন। 
০২ িাণণফও স্বাস্থয 

লও িণযেড 

(১২০ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

৪০  চদনও িাণণফও স্বাস্থয 

লও িণযেড লতা লন।  

এনঢ  ঘা ণযনল্প ণদনাণচঢ 

শ্রণফওকনদভ স্বাস্থয লাভ 

ফাদ উন্নঢ লন। 

৪০+৪০=৮০  চদনও 

িাণণফও স্বাস্থয লও 

িণযেড লতা লন।  এনঢ  

ঘা ণযনল্প ণদনাণচঢ 

শ্রণফওকনদভ স্বাস্থয লাভ 

ফাদ উন্নঢ লন। 

৪০+৪০+৪০=১২০  

চদনও িাণণফও স্বাস্থয 

লও িণযেড লতা 

লন।  এনঢ  ঘা ণযনল্প 

ণদনাণচঢ শ্রণফওকনদভ 

স্বাস্থয লাভ ফাদ উন্নঢ 

লন। 
০৩ িাণণফও ণযেও 

িণযেড (৩০০ 

চদ)   

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

িণফ ৫ ৎনভ ৩০০ চদ 

িাণণফও ণযেওনও 

িণযেড লতা লন।  এনঢ  

ঘা ণযনল্প ণদনাণচঢ শ্রণফও 

লধাষ্যকলডভ ণযোভ সুনবাক 

িাণভঢ  উন্নঢ লন। 

শ্রণফও লধাষ্যনতভ িাণণফও 

ণযোভ লাভ দ্রুঢ বৃণি 

ধান।  

যঢপাক ণযশু িাণণফও 

ণযো মাপ ওভনঢ ফণ ত 

লন। 

০৪ িাননতভ ঘা 

উৎধাতদ লওা ত 

(১৮০ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

৬০ চদনও ঘা উৎধাতদ 

লওান ত িণযেড লতা লন। 

এনঢ াণথও ঘা উৎধাতদ 

এাং উৎধাণতঢ ঘানভ ফাদ 

 গুডাগুড াংভেড লচ 

লন। 

৬০+৬০=১২০ চদনও ঘা 

উৎধাতদ লওান ত িণযেড 

লতা লন। এনঢ াণথও ঘা 

উৎধাতদ এাং উৎধাণতঢ 

ঘানভ ফাদ  গুডাগুড 

াংভেড লচ লন। 

৬০+৬০+৬০=১৮০ 

চদনও ঘা উৎধাতদ 

লওান ত িণযেড লতা 

লন। এনঢ াণথও ঘা 

উৎধাতদ এাং উৎধাণতঢ 

ঘানভ ফাদ  গুডাগুড 

াংভেড লচ লন। 
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০৫ বৃণিভমও 

িণযেড (৭২০ 

চদ) ওণম্পউঝাভ 

িণযেড (৭২০ 

চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

২৪০ চদনও বৃণিভমও 

িণযেড লতা লন। 

এঙাড়া  ২৪০ চদনও 

ওণম্পউঝাভ িণযেড লতা 

লন।  এনঢ াণথও ঘা 

উৎধাতদ এাং উৎধাণতঢ 

ঘানভ ফাদ  গুডাগুড  

াংভেড লচ লন। 

২৪০+২৪০=৪৮০ চদনও 

বৃণিভমও িণযেড লতা 

লন। এঙাড়া  ২৪০+ 

২৪০ = ৪৮০ চদনও 

ওণম্পউঝাভ িণযেড লতা 

লন।  এনঢ াণথও ঘা 

উৎধাতদ এাং উৎধাণতঢ 

ঘানভ ফাদ  গুডাগুড  

াংভেড লচ লন। 

২৪০+২৪০+২৪০=৭২০ 

চদনও বৃণিভমও 

িণযেড লতা লন। 

এঙাড়া  ২৪০+২৪০ + 

২৪০ =৭২০ চদনও 

ওণম্পউঝাভ িণযেড 

লতা লন।  এনঢ াণথও 

ঘা উৎধাতদ এাং 

উৎধাণতঢ ঘানভ ফাদ  

গুডাগুড  াংভেড লচ 

লন। 
০৬ ঘা লাট ত ণধণটাআউ 

এাং 

ণটিাঅভাঅাআ এভ 

ওফ তওঢতানতভ 

উচ্চঢভ িণযেড 

(৩১ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

১২ চদ ওফ তওঢতানও 

উচ্চঢভ িণযেড লতা 

লন। এনঢ ঘা ণযনল্পভ 

উন্ননদভ চন্য তে ফাদ 

ম্পত সৃণি লন।  

 

১২+১২ =২৪চদ 

ওফ তওঢতানও উচ্চঢভ 

িণযেড লতা লন। এনঢ 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য 

তে ফাদ ম্পত সৃণি 

লন। 

১২+১২+৭=৩১ চদ 

ওফ তওঢতানও উচ্চঢভ 

িণযেড লতা লন। 

এনঢ ঘা ণযনল্পভ 

উন্ননদভ চন্য তে 

ফাদ ম্পত সৃণি লন। 
০৭ লাণদাং 

এওানটণফ/ণণধ

এটিণনঢ     

(িওল্প 

ধণভওল্পদা) 

িণযেড (৩২ 

চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

১২ চদনও লাণদাং 

এওানটণফ/ণণধএটিণনঢ     

(িওল্প ধণভওল্পদা) িণযেড 

লতা লন। এনঢ ঘা ণযনল্পভ 

উন্ননদভ চন্য তে ফাদ 

ম্পত সৃণি লন।  

 

১২+১২= ২৪চদনও লাণদাং 

এওানটণফ/ণণধএটিণনঢ     

(িওল্প ধণভওল্পদা) িণযেড 

লতা লন। এনঢ ঘা ণযনল্পভ 

উন্ননদভ চন্য তে ফাদ 

ম্পত সৃণি লন।  

১২+১২+৮=৩২ চদনও 

লাণদাং এওানটণফ/ 

ণণধএটিণনঢ  (িওল্প 

ধণভওল্পদা) িণযেড 

লতা লন। এনঢ ঘা 

ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য 

তে ফাদ ম্পত সৃণি 

লন।  
০৮ ণাঅাআএফ/ণএ

াঅভণট/ণএাঅভ

াঅাআ-লঢ (াণন 

ব্যস্থাধদা) 

স্থাদী িণযেড 

(৯১ চদ) 

ফাংরাষদ 

চা  লাট ত 

৩৫ চদনও 

ণাঅাআএফ/ণএাঅভণট/ণএ

াঅভাঅাআ-লঢ াণন 

ব্যস্থাধদাভ িণযেড লতা 

লন। ঘা ণযনল্পভ চন্য তে 

ফাদ ম্পত সৃণি লন।  

 

৩৫+৩৫=৭০ চদনও 

ণাঅাআএফ/ণএাঅভণট/ণএ

াঅভাঅাআ- লঢ াণন 

ব্যস্থাধদাভ িণযেড লতা 

লন। ঘা ণযনল্পভ চন্য তে 

ফাদ ম্পত সৃণি লন।  

৩৫+৩৫+২১=৯১ 

চদনও ণাঅাআএফ/ 

ণএাঅভণট/ণএাঅভাঅাআ 

লঢ াণন ব্যস্থাধদাভ 

িণযেড লতা লন। ঘা 

ণযনল্পভ চন্য তে ফাদ 

ম্পত সৃণি লন। 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর  

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ট. িাণঙ্গও ান্যান্য ওাব তক্রফ 

০১ ঘা াঅফতাণদভ 

লদণঢাঘও 

িপা দূভীওভড  

াণদচয 

ফন্ত্রদাম, 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

চাঢী 

ভাচস্ব লাট ত 

১. লবৌণিও ধণভফাড শুল্ক 

ওভ াঅনভানধভ ননম 

ফাদম্পন্ন ঘা াঅফতাণদ 

ণদণিঢ লন। বা ঘা ণযনল্পভ 

াগ্রবাোনও ণদণিঢ 

ওভন। লতনযভ াণ তদীণঢ 

এাং চমায়ুভ উধভ 

াআণঢাঘও িপা ধড়ন।  
২. াঅফতাণদ মাাআননন্পভ 

ননম িনাচদী ধণভফানদ 

উধভেি ফানদভ ঘানভ 

াঅফতাণদ লন।  

িনাচদী ধণভফানদ 

উধভেি ফানদভ ঘানভ 

াঅফতাণদ াব্যালঢ ণাওন। 

ঘানভ াচাভ তভ লদী 

ধব তা ণাওন। 

িনাচদী ধণভফানদ 

উধভেি ফানদভ ঘানভ 

াঅফতাণদ াব্যালঢ 

ণাওন। ঘানভ াচাভ 

তভ লদী ধব তা 

ণাওন। 

০২ ঘা াকানদভ 

চণফভ ীফাদা 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

ঘা ঘার ব্যস্থাধদা 

ানুকূম ধণভনয তঢণভ 

ঘা ঘার ব্যস্থাধদা 

ানুকূম ধণভনয াব্যালঢ 

ঘা ঘার ব্যস্থাধদা 

ানুকূম ধণভনয 
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াংক্রান্ত চটিমঢা 

ণদভদ 

এাং 

ম্পৃিঢা 

ভূণফ 

ফন্ত্রদাম  

াংণিি 

লচমা 

িযাও  

লন।   ণাওন।    াব্যালঢ ণাওন।    

০৩ াআচাভা ধিণঢ 

লচীওভড 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

ভূণফ 

ফন্ত্রদাম  

াংণিিলচ

মা িযাও   

স্বল্প ফন ভুণফভ াআচাভাভ 

িনাচদী ব্যস্থা লদা 

লন।  

স্বল্প ফন ভুণফভ াআচাভা 

দানদভ িনাচদী 

ব্যস্থা লদা লন। 

স্বল্প ফন ভুণফভ 

াআচাভা দানদভ 

িনাচদী ব্যস্থা 

াব্যালঢ ণাওন।  

০৪ শ্রণফও ফজুভী 

লবৌণিও ধব তান 

ণদথ তাভড 

ঘা াংত 

ঘা শ্রণফও 

াআউণদদ 

ণদণত তি লানভ শ্রণফও ফজুভী 

বৃণি ধাাভ ওাভনড 

ঢানতভ াঅণণ তও ণদভাধিা 

বৃণি ধান।  

ণদণত তি লানভ শ্রণফও ফজুভী  

এাং াঅণণ তও ণদভাধিা বৃণি 

াব্যালঢ ণাওন।  

ণদণত তি লানভ শ্রণফও 

ফজুভী  এাং াঅণণ তও 

ণদভাধিা বৃণি াব্যালঢ 

ণাওন। 

০৫ ণদভণণেন্ন 

ণদুযৎ ভভাল  

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

ণদুযৎ 

উন্নদ লাট ত 

এাং ধেী 

ণদুযঢাদ 

লাট ত 

া তণেডওপান ঘা 

িণক্রাচাঢওভড ম্ভ 

লল। ননম ঘানভ 

গুডাকঢফাদ বৃণি ধান।  

া তণেডওপান ঘা 

িণক্রাচাঢওভড এাং  

ঘানভ গুডাকঢফাদ বৃণি 

াব্যালঢ ণাওন।  

া তণেডওপান ঘা 

িণক্রাচাঢওভড এাং  

ঘানভ গুডাকঢফাদ বৃণি 

াব্যালঢ ণাওন। 

০৬ গ্যা াংনবাক 

িতাদ  

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

ণদুযৎ, 

জ্বামাদী  

ঔণদচ 

ম্পত 

ফন্ত্রডাম  

ঘা  িণক্রাচাঢওভড ঔভঘ 

হ্রা ধান।  
ঘা  িণক্রাচাঢওভড ঔভঘ 

হ্রা াব্যালঢ ণাওন। 
ঘা  িণক্রাচাঢওভড 

ঔভঘ হ্রা াব্যালঢ 

ণাওন। 

০৭ তণেও উষ্ণঢা 

বৃণিভ িপা 

লফাওানমা 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

ভওানভভ  

াংণিি 

ফন্ত্রডাম 

ভল 

কনরডাভ ফাধ্যনফ মাকাআ 

িকৃণঢভ ঘানভ চাঢ 

উদ্ভানদভ ফাধ্যনফ 

িাকৃণঢও পাভাম্য ভো 

ওভা ম্ভ লন। 

কনরডাভ ফাধ্যনফ মাকাআ 

িকৃণঢভ ঘানভ চাঢ 

উদ্ভাদ এাং িাকৃণঢও 

পাভাম্য ভো াব্যালঢ 

ভাঔা ম্ভ লন। 

কনরডাভ ফাধ্যনফ 

মাকাআ িকৃণঢভ ঘানভ 

চাঢ উদ্ভাদ এাং 

িাকৃণঢও পাভাম্য ভো 

াব্যালঢ ভাঔা ম্ভ 

লন। 

০৮ াকাদ এমাওা 

চদাংখ্যা বৃণি 

ণদন্ত্রড 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

স্বাস্থয  

ধণভাভ 

ওল্যাড 

শ্রণফনওভ াঅণণ তও স্বেমঢা 

ণদণিঢ লন।  
শ্রণফনওভ াঅণণ তও স্বেমঢা 

াব্যালঢ ণাওন।  

শ্রণফনওভ াঅণণ তও 

স্বেমঢা াব্যালঢ 

ণাওন।  
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ফন্ত্রদাম 

ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ চন্য ওফ ত-চযকেনা (Action Plan) 

ক্রফ 

 

ওভডী ণর 

 

াস্তাযন প্রতযাচত পর  

স্বে যভয়াদী  

(২০১৬-২০২০) 

ভধ্য যভয়াদী  

(২০১৬-২০২৫) 

দীঘ ি যভয়াদী  

(২০১৬-২০৩০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫) ৬ (৪+৫+৬) 

ঠ. ঝচক যভাকাষফরা 

০১ ভূণফয ব্যলাভ 

ণদন্ত্রড 

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং 

ম্পৃিঢা 

ভূণফ 

ফন্ত্রডাম 

ঘা ভূণফ ব্যলানভভ লেনে 

ণদন্ত্রড াঅনভানধভ ননম 

ভূণফ েনভাথল ধণভনয 

াংভেড ম্ভ লন। ননম 

ঘা ঘার াব্যালঢ ণাওল।  

ঘা ভূণফ ব্যলানভভ লেনে 

ণদন্ত্রড াঅনভানধভ ননম 

ভূণফ েনভাথল ধণভনয 

াংভেড ম্ভ লন। ননম 

ঘা ঘার াব্যালঢ ণাওল।  

ঘা ভূণফ ব্যলানভভ লেনে 

ণদন্ত্রড াঅনভানধভ ননম 

ভূণফ েনভাথল 

ধণভনয াংভেড ম্ভ 

লন। ননম ঘা ঘার 

াব্যালঢ ণাওল।  

০২ শ্রণফও ওল্যাড  

ণদণিঢওভড  

াাংমানতয 

ঘা লাট ত 

এাং াকাদ 

ফাণমও 

 

শ্রণফওনতভ চীদবাোভ 

ফাদ উন্নঢ লন। ননম ঘা 

াঅাত  উৎধাতদ বৃণি 

ধান।  

শ্রণফওনতভ চীদবাোভ 

ফাদ উন্নঢ লা াব্যালঢ 

ণাওন।  ননম এ ণযনল্প 

শ্রণফও স্বল্পঢা সৃণি লন দা।   

শ্রণফওনতভ চীদবাোভ 

ফাদ উন্নঢ লা 

াব্যালঢ ণাওন।  ননম 

এ ণযনল্প শ্রণফও স্বল্পঢা 

সৃণি লন দা।   
 

 

 

২৩.াাংমানতয ঘা ণযনল্পভ চন্য গৃলীঢ উন্নদ ওফ তধণভওল্পদা ভল: াাংমানতয ঘা ণযনল্পভ ণযফাদ িণঢন্ধওঢাভল 

ণনঘদা ণদন ঢা দূভীওভনড ২২ প্যাভাভ গ এভ ‘ও’ লনঢ ‘ঞ’  লঢ ণবৃঢ  ধণভওল্পদাভনলভ াঅনমানও ঘা ণযনল্পভ 

উন্ননদভ চন্য  ১২ ঙভ লফাতী ১১টি লওৌযমকঢ ওফ তধণভওল্পদা িডদ ওভা লননঙ।   
 

ও. উন্নদযীম ঘা াকাদগুনমাভ উন্নদ   তেঢা বৃণিওভড :  লব  াকা লদভ চণফভ কড় ব্যলাভ ৫০% এভ লণয, 

ললক্টভ িণঢ কড় উৎধাতদ চাঢী কড় উৎধাতনদভ ানথ তনওভ লণয, ম্প্রাভড চণফ ণাওা ানধনে বাভা নূন্যঢফ ১% 

ম্প্রাভড াঅাত াব্যলঢ ভাঔনঙ, ভওাভ/ঘা লাট ত/কৃণর ব্যাাংনওভ ওানঙ তা লতদাভ ফস্যা দাাআ এাং াআচাভা/ 

ব্যস্থাধদা ম্পনওত লওাদ চটিমঢা দাাআ লাআ  াকাদনও ১৯৯৮ াআাং ানম াাংমানতয ঘা লাট ত ওতৃতও কঠিঢ ৭ 

তস্যণণযি এওটি ঝাস্কননা ত উন্নদযীম ঘা াকাদ ণলান স্বীকৃণঢ ণতননঙ। াঅভ লব  াকাদ এাআ লবাগ্যঢাভ ফাধওাঠি 

াচতদ ওভনঢ ধানভ দাাআ ঢানতভনও স্বলল্পান্নঢ/রুগ্ন াকাদ ণলান ণঘণিঢ ওনভনঙ। াাংমানতনয ণযফাদ লফাঝ ১৬২ টি ঘা 

াকানদভ ফনধ্য ১৪৯টিনও উন্নদযীম এাং ১৩ টিনও স্বনল্পান্নঢ/ রুগ্ন ণলনন ণঘণিঢ ওভা লননঙ। এ ঘা াকাদগুনমাভ 

াঅঢা লফাঝ চণফভ ধণভফাদ ১,১৪,৭৮১.৮১ ললক্টভ বাভ ফনধ্য ঘা ঘারাথীদ চণফভ ধণভফাড ৫৯,০১৮ ললক্টভ । ঘা ঘারাথীদ 

চণফভ ফনধ্য াঅাভ ৯,৪০০ ললক্টনভভ ঘা কাঙ াণঢস্ক (৬০ ঙনভভ ঊনধ্বত )  াণ তনদণঢওপান ামাপচদও বাভ ললক্টভ 

িণঢ াৎণভও উৎধাতদ ফাে ৪৮২ লওণচ। ণযফাদ এওম ঘা কাঙ উৎধাঝদ ওনভ ফাটি বণাবণপান পুদ তাদপূ তও 

উন্নঢ চানঢভ লভাধড াফগ্রী িাভা পুদভাাত ওভা িনাচদ। ঢাঙাড়া, এওম ঘা াকাদগুনমাভ াঅঢা দতুদ পান ঘা 

ম্প্রাভডনবাগ্য ৫৮৬৮.২৫ ললক্টভ চণফ ভননঙ।  াণথওন্তু, স্ক ঘা কাঙ এমাওাভ শূণ্যস্থাদ পূভড, বণাবণপান তচ 

ধতাণ ত, াভ এাং ভাাণদও ব্যলাভ  উন্নঢ ঘারাাত ধিণঢ াআঢযাণত ানুভডপূ তও ণদণড় ঘারাাত ণদণিঢ ওভা 

িনাচদ। এ ওম ণতও ণনঘদা ণদন উন্নদযীম ঘা াকাদগুনমাভ উন্ননদভ চন্য এওটি ১২ ঙভ লফাতী (২০১৬-১৭ 

লনঢ ২০২৭-২৮) উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙ। এাআ ওফ তসূণঘ ৩ টি ধব তান াস্তানদভ চন্য ণদনম্নাি পান 

৫৫,৩৪৯.০৭ মে ঝাওা িনাচদ লন।  

 

 

 

 

 

 

 

লঝণম-৫ 
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ঘা াকাদগুনমাভ উন্নদ  তেঢা বৃণিভ চন্য ওফ তসূণঘ 

             (ধণভফাড লল:/দাং এাং ব্য মে ঝাওা) 

ণণদনানকভ ঔাঢ ১ফ ৫ ঙভ 

২০১৬-২০১৭ লনঢ  

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

 ২০২১-২০২২ লনঢ  

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ ঙভ  

২০২৬-২০২৭ লনঢ 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য 

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

ঘা এমাওাভ 

শুন্যস্থাদ পূভড 

এাং ণদণড় 

ঘারাাত (মে 

ঘাভা) 

৭০ ৭০০.০০ ৭০ ৭০০.০০ ২৫ ২৫০.০০ ১৬৫ ১৬৫০.০০ 

ঘা ব্লও 

পুদভাাত/ঔন্ড 

পুদভাাত 

৩৮৫০ ১৩১৬৭.০০ ৪৪২৪ ১৫১৩.০৮ ১৭২৬ ৫৯০২.৯২ ১০০০০ ৩৪২০০.০০ 

ঘা এমাওা 

ম্প্রাভড 

২০০০ ৬০০০.০০ ২০০০ ৬০০০.০০ ১০০০ ৩০০০.০০ ৫০০০ ১৫০০০.০০ 

বাদালদ, বন্ত্রধাণঢ এাং ভঞ্জাফ (াংখ্যা) 

িাক্টভ ৬০ ৪২০.০০ ১২০ ৮৪০.০০   ১৮০ ১২৬০.০০ 

লিাআমভ ১৪০ ১৪০.০০ ২২০ ২২০.০০   ৩৬০ ৩৬০.০০ 

চমাথাভ (১৫০০ 

ণমঝাভ) 

৮০ ৪০.০০ ১২০ ৬০.০০   ২০০ ১০০.০০ 

লিাআমাভল 

ধাা টিমাভ, 

৩৫ ৪২.০০ ৩৫ ৪২.০০   ৭০ ৮৪ 

দা তাভী  লঘ বন্ত্র ৫৫ ১৩৭.০০ ১১৫ ২৮৬.৪৫ ৫০ ১১৬.৭২ ২২০ ৫৪০.১৭ 

৫০ এওভ লঘ 

বন্ত্র 

৫০ ৪৫০.০০ ৫০ ৪৫০   ১০০ ৯০০.০০ 

১০০ এওভ লঘ 

বন্ত্র 

২০ ২৫০.০০ ৫ ৬২.৫০   ২৫ ৩১২.৫০ 

৫০ ললাঃ ভূ-কপতস্থ 

স্থাী  লঘ 

৩০ ৯০০.০০     ৩০ ৯০০.০০ 

লস্তঘাণমঢ 

লস্ধাভ 

৪০০ ১২.০০ ৪০০ ১২.০০ ২০০ ৬.০০ ১০০০ ৩০.০০ 

ধাাভ লস্ধাভ ৫০ ৪.০০ ৭৫ ৬.০০ ৩০ ২.৪০ ১৫৫ ১২.৪০ 

লফাঝ  ২২৬২.০০  ২৩৮০৯.০৩  ৯২৭৮.০৪  ৫৫৩৪৯.০৭ 

 

ঔ. স্বল্প উন্নঢ ঘা াকাদগুনমাভ উন্নদ: পূন তাআ উনেঔ ওভা লননঙ লফাঝ ১৬২ টি ঘা াকানদভ ফনধ্য স্বনল্পান্নঢ/রুগ্ন ঘা াকাদ 

লনে ১৩টি। বাভ লফাঝ াঅঢদ ৪,৬৬৩.৪৫ ললক্টভ াণ তাৎ লফাঝ ভাদ্দকৃঢ চণফভ ৪.০১% রুগ্ন ঘা াকানদভ াঅঢাভুি । 
এ াকাদগুনমাভ লফাঝ ভাদ্দকৃঢ চণফভ ৩২.৮৭% এমাওা াণ তাৎ ১,৫৩২.৭১ ললক্টভ চণফনঢ ঘা াঅাত লন ণানও। রুগ্ন 

ঘা াকাদগুনমাভ ফনধ্য ওনওটি াকানদভ ভূণফ ব্যলাভ ১৭% এভ ওফ। এ ১৩টি ঘা াকানদ ঙনভ ফাে ০.৭৩ ণফ: লওণচ 

ঘা উৎধাণতঢ ল (ললক্টভ িণঢ কড় উৎধাতদ ফাে ৪৭৮ লওণচ) । ভমঢাঃ এ ঘা াকাদগুনমাভ ওাভনডাআ ঘা ণযনল্পভ ললক্টভ 

িণঢ কড় াৎণভও উৎধাতদ বৃণি ওভা দুস্কভ লন ধনড়নঙ। তে ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যনফ রুগ্ন ঘা াকাদগুনমাভ ণযফাদ 

াস্থাভ উন্নদ াথদ ম্ভ। এ ধণভনিণেনঢ াকাদগুনমাভ উন্ননদভ চন্য ৫,২৪৪.৪০ মে ঝাওা ব্যন ৩ ধব তান 

াস্তাদনবাগ্য ১২ ঙভ লফাতী এওটি উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙ। এ াণ ত ণদনন্াি পান ব্য লনাঃ  

 

 

 

 

 

লঝণম-৬ 



28 
 

স্বনল্পান্নঢ ঘা াকাদগুনমাভ উন্নদ ওফ তসূণঘ 
  

 (াংখ্যা মে এাং ব্য মে ঝাওা) 

 

ক. ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত ম্প্রাভড:  ঘা াঅাআনদ ণড তঢ াংজ্ঞা ানুানভ ২০ এওনভভ ওফ চণফনঢ ঘা ঘারাাত ওভা লনম 

ঢানও ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘার ণলান ণঘণিঢ ওভা লননঙ। াাংমানতয ঘা লানট তভ ঢথ্য ানুানভ ৫ এওনভভ উধনভ এাং ২০ 

এওনভভ দীনঘ ঘা ঘারাাত লনম ঢানও ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘার এাং ৫ এওনভভ দীনঘ ঘা াঅাত ওভনম ঢানও ক্ষুদ্র্ ঘা 

উৎধাতদওাভী মা লননঙ। ২০ এওভ া ঢাভ উ লধ্বত লনম ঢানও ঘা াকাদ ণলনন ণঘণিঢ ওভা লননঙ। িরথাদ ঘা 

উৎধাতদওাভী লতযগুনমানঢ ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত ক্রফথ তফাদলানভ াণথওঢভ চদণি  লঝওাআ ঘা ঘার ধিণঢ ণলান 

ধণভকণডঢ লনে। ওাভড, এ ঘারাাত িণক্রা শ্রণফও ফস্যা ওফ, উৎধাতদ ঔভঘ ীণফঢ, উৎধাতদযীমঢা  মাপ লণয। 

তণেড পাভনঢ ৪৭,৫০০ ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা উৎধাতদওাভীভ াঅঢা লফাঝ ২৩,০০০ ললক্টভ (২৭%) ঘা ঘানরভ চণফ ভননঙ। 

এনতভ ললক্টভ িণঢ চাঢী কড় উৎধাতদ ২,২৯০ লওণচ। ঢাভা তণেড পাভনঢ উৎধাণতঢ লফাঝ ঘা এভ ৪২% উৎধাতদ ওনভ 

ণানওদ। শ্রীমাংওা ১,৮৭,০০০ ললক্টভ চণফ ঘা ঘানরভ াঅঢা াঅনঙ। ঢৎফনধ্য ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা উৎধাতদওাভীনতভ 

াঅঢা ৮৪,১৫০ ললক্টভ চণফ াঅনঙ বা লফাঝ চণফভ ৪২% এাং চাঢী উৎধাতনদভ ৬০% এ ধিণঢনঢ উৎধাণতঢ ল। 

লওণদানঢ ৩,১২,৭০০ ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা উৎধাতদওাভীভ াঅঢা লফাঝ ৪৭,০০০ ললক্টভ চণফ ভননঙ। ঢাভা লওণদাভ লফাঝ 

ঘা উৎধাতনদভ ৫৬% উৎধাতদ ওনভ ণানওদ। এাআ লতযগুনমাভ তুমদা াঅফানতভ লতনয াণথওঢভ াওাঞানফাকঢ সুণথা 

ভননঙ।  
 

াাংমানতনয বৃলতাঢনদভ ঘা াকাদ িণঢষ্ঠা ওভাভ চন্য িনাচদী বৃলৎ াঅকৃণঢভ চণফভ িাপ্যঢা ক্রফান্বন হ্রা ধানে। 

ননম দীণঢণদথ তাভওনতভ চন্য লতনযভ উধভেি াঞ্চনম ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত ম্প্রাভনডভ উনযাক গ্রলড ওভা াধণভলাব ত 

লন তাঁণড়ননঙ। এ লিণেনঢ াাংমানতয ঘা লাট ত ২০০২ ানম ণধএফটিণ (াাংমানতয) ণম: এভ ফাধ্যনফ এওটি ফণন্বঢ 

উধনবাণকঢা ফীো ধণভঘামদা ওনভ। ঘা ঘানরভ ওম উধনবা ণকঢাভ ধণভফাধও ধভীোভ ধভ এ ফীো, ধঞ্চকড় 

লচমাভ ১৬,০০০ ললক্টভ, ৩ টি ধা তঢয লচমাভ ৪৬,৮৭৫ ললক্টভ এাং বৃলিভ ণনমঝ  ঘট্টগ্রাফ এভ দাঢদী ঘা ঘার 

এমাওাভ ৩,৫০০ ললক্টভ চণফনঢ লওাদ ভওফ াঅাআদকঢ  িযাণদও চটিমঢা ঙাড়া ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত ম্প্রাভড 

ওভা ম্ভ ফনফ ত ফঢাফঢ ব্যি ওভা ল। ঢাঙাড়া, ২০০৪ ানম বৃলিভ ফফদণাংল, ঘট্টগ্রাফ  ওক্সাচাভ লচমা 

াঅনভওটি ম্ভাব্যঢা ফীো ওভা ল। এ ফীো িণঢনতদ লনঢ লতঔা বা, বৃলিভ ফফদণাংল এমাওা ৪,০৬৭ ললক্টভ, 

ঞাকুভকাঁন ৪,৪৫৫ ললক্টভ এাং ঘট্টগ্রাফ  ও ক্সাচাভ লচমা ৭,৮২২ ললক্টভ চণফ ক্ষুদ্র্াাঢদ ঘা ঘার ম্প্রাভনডভ 

উধনবাকী। ফীো িণঢনতনদ াঅভ উনেঔ ওভা ল লব, ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘার ম্প্রাভনডভ ফাধ্যনফ এ ওম এমাওা 

তাণভদ্র্য ীফাভ ণদনঘ াভঢ উনেঔনবাগ্য াংখ্যও ফানুনরভ াঅত্মওফ তাংস্থাদ সৃণিভ বনণি সুনবাক ভননঙ। ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা 

ঘার ম্প্রাভনডভ ম্ভাদাভ ণর ণনঘদা ওনভ াাংমানতয ঘা লাট ত ২টি িওল্প গ্রলড ওনভ- বাভ এওটি লতনযভ 

উিভাঞ্চনম ধঞ্চকড়, ঞাকুভকাঁ, দীমনাফাভী, মামফণদভলাঁঝ এাং ণতদাচপুভ লচমা এাং াধভটি ধা তঢয ঘট্টগ্রানফভ 

ভাঙ্গাফাটি, ঔাকড়াঙণড়  ািভাদ লচমা। লতনযভ উিভাঞ্চনম লদা ‘Development of Small Holding Tea Cultivation 

in Northern Bangladesh’ যীর তও িওল্পটিভ িাক্কণমঢ ব্য ৮৮৬.৩৩ মে ঝাওা, াস্তাদ ফ ণঙম চানুাণভ ২০০২ 

ণণদনানকভ িথাদ ঔাঢ ১ফ ৫ ঙভ  

২০১৬-২০১৭ লনঢ 

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

 ২০২১-২০২২ লনঢ  

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭  লনঢ 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য 

ঘা এমাওাভ শুন্যস্থাদ পূভড 

এাং দীণড় ঘারাাত (মে 

ঘাভা) 

৩৫ ৩৫০.০০ ৩৫ ১৫০.০০ ২০ ২০০.০০ ৯০ ৯০০.০০ 

ঘা ব্লও পুদভাাত/ঔন্ড 

পুডভাাত 

১৫০ ৫১৩.০০ ১৫০ ৫১৩.০০ ২০ ৬৮.৪০ ৩২০ ১০৯৪.৪০ 

ঘা এমাওা ম্প্রাভড ৪০০ ১২০০.০০ ৪০০ ১২০০.০০ ২০০ ৬০০.০০ ১০০০ ৩০০০.০০ 

বাদালদ এাং বন্ত্রধাণঢ াংগ্রল 

িাক্টভ ১০ ৭০.০০ ৫ ৩৫.০০ - - ১৫ ১০৫.০০ 

লিাআমভ ১০ ১০.০০ ৫ ৫.০০ - - ১৫ ১৫.০০ 

লিাআমাভল ধাা টিমাভ ২০ ২৪.০০ ১০ ১২.০০ - - ৩০ ৩৬.০০ 

দা তাভী  লঘ বন্ত্র (২.৫ এওভ) ২০ ৫০.০০ ১৫ ৩৬.৫০ - - ৩৫ ৮৬.৫০ 

লস্তঘাণমঢ লস্ধাভ ১০০ ৩.০০ ১০০ ৩.০০ ৫০ ১.৫০ ১৫০ ৭.৫০ 

লফাঝ  ২২২০.০০  ২১৫৪.৫০  ৮৬৯.৯০  ৫২৪৪.৪০ 
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লনঢ ণটনম্বভ ২০১৪ ধব তন্ত । ণটনম্বভ ২০১৪ ধব তন্ত ফন িওল্পটিভ াওাঞানফাকঢ ওাব তক্রনফভ ৫০% এাং াঅণণ তও 

ওাব তক্রনফভ ৪৯.৫২% ম্পন্ন লননঙ। 

লঝণম- ৭ 

াাংমানতয ঘা লাট ত ধণভঘামণঢ ফণন্বঢ উধনবাকীঢা ফীো ানুবাী ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারনবাগ্য চণফ 

 

ধাাআ ণঘে- ৩ 

 

 

ধা তঢয ঘট্টগ্রাফ এমাওাভ চন্য লদা ‘Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts’ যীর তও িওল্পটিভ 

িাক্কণমঢ ব্য ১০২৯.৩৩ মে ঝাওা, াস্তাদ ফ াঅকি, ২০০৩ লনঢ জুমাাআ, ২০১৫ ধব তন্ত । লবনলতু লতনযভ 

উিভাঞ্চনমভ চন্য লদা িওল্পটিভ লফাত ২০১৪ ানমভ ণটনম্বভ ফান এাং ধা তঢয ঘট্টগ্রানফভ চন্য লদা িওল্পটিভ 

লফাত ২০১৫ ানমভ জুমাাআ ফান লযর লননঙ লনলতু াণ তওপান লতনযভ ঘা উৎধাতদযীমঢা  উৎধাতদ বৃণিভ মনেয 

ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত ম্প্রাভনডভ ণদণফি  িা ২০ লওাটি ঝাওা াণ তানদ ৩ টি দতুদ িওল্প গ্রলড ওভা লননঙ । 
িওল্পভনলভ ওাব তক্রফ ২০১৫-২০১৬ লনঢ ২০১৯-২০২০ দ ধব তন্ত াব্যালঢ ণাওন। ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা উৎধাতদওাভীনতভ 

েফঢা বৃণিভ মনেয Common Fund for Commodities াণ তানদ লতনযভ ধঞ্চকড়  ধা তঢয ািভাদ লচমা এওটি 

িওল্প লানঢ লদা লনণঙম । িওনল্পভ াস্তাদওাম জুমাাআ ২০১৩ লণনও জুদ ২০১৫ ধব তন্ত । এাআ িওনল্পভ উনদ্দশ্য ণঙম 

াাংমানতনযভ উিভাঞ্চম  ধা তঢয ঘট্টগ্রানফভ ক্ষুদ্র্ ঘা ঘারীনতভ ঘা ঘানর িণযেড িতাদ , ১০ মে ঘা ঘাভা উনিামদ পূ তও 

ক্ষুদ্র্ ঘারীনতভ ফনধ্য ণঢভড এাং ১০টি বুচ ঘা ধাঢা াংগ্রল লওে  ১০টি ফা লওে স্থাধদ, ২টি ণধওাঅধ, ৩টি 

মাাআঝ িাও, ৩টি ফঝভ াাআনওম ক্র, িভৃণঢ ওাচ। বা ম্পূড ত ওভা লননঙ। িওল্পটি ৩০ জুদ ২০১৫ ফাপ্ত লননঙ।   
 

 

ািভাদ লচমা সুামও এমাওা এওটি ঘা ওাভঔাদা স্থাধদ ওভা লনম উি এমাওাভ ঘা ঘারীভা ঘা াঅানত াঅনভা 

উৎাণলঢ লন। এ চন্য ঢতফানদ গৃলীঢ িওনল্প ১টি ওাভঔাদা স্থাধনদ ভ াংস্থাদ ভাঔা লননঙ। ঢাঙাড়া লতনযভ 

উিভাঞ্চনম ফানুনরভ চীদবাোভ ফাদ উন্ননদভ মনেয লঔানদ ঘা ঘার ম্প্রাভনডভ চন্য ণনযর গুরুত্ব লতা লননঙ। 

লতনযভ উিভাঞ্চনম ঘা ঘার ঢাফাও ঘারনও িণঢস্থাধদ ওভনঢ ধানভ।  

এাআ ওম ণতও ণনঘদা ওনভ লতনযভ উিভাঞ্চম  ধা তঢয ঘট্টগ্রাফ এমাওা ৪০০০ ললক্টভ চণফনঢ ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাাত 

এাং ৫ টি ‘ঝমীন’ ঘা ওাভঔাদা স্থাধনদভ চন্য ১৩,৬০০.০০ মে ঝাওা ব্য ম্বণমঢ ৩ ধব তান াস্তাদ লবাগ্য ১২ 

ঙভ লফাতী এওটি উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙ। 

 
 

লঝণম-৮ 

ধঞ্চকড় লচমা ১৬০০০ ললক্টভ 

৩ টি ধা তঢয লচমা ৪৬৮৭৫ ললক্টভ 

বৃলিভ ণনমঝ  ঘট্টগ্রাফ ৩৫০০ ললক্টভ 

বৃলিভ ফফদণাংল ৪০৬৭ ললক্টভ 

ঞাঁকুভকা লচমা ৪৪৫৫ ললক্টভ 

ঘট্টগ্রাফ  ওক্সাচাভ লচমা ৭৮২২ ললক্টভ 
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ক্ষুদ্র্াঢদ ঘা ঘারাানতভ চন্য উন্নদ ওফ তসূণঘ 
 

  (ধণভফাড লল:/দাং এাং ব্য মে ঝাওা)  

ণণদনানকভ িথাদ 

ঔাঢ 

১ফ ৫ ঙভ 

২০১৬-১৭ লনঢ ২০২০-২১ 

২ ৫ ঙভ  

২০২১-২২ লনঢ ২০২৫-২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লনঢ ২০২৭-

২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য 

 (মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য 

 (মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য 

 (মে ঝাওা) 

ঘা এমাওা 

ম্প্রাভড  

১৫০০ ৪৫০০.০০ ২০০০ ৬০০০.০০ ৫০০ ১৫০০.০০ ৪০০০ ১২০০০.০০ 

ঝ-মীন ওাভঔাদা ২ ৬৪০.০০ ২ ১ ১ ৩২০.০০ ৫ ১৬০০.০০ 

 লফাঝ   ৫১৪০.০০    ১৮২০.০০  ১৩৬০০.০০ 

 

খ. ঘা ওাভঔাদা সুরফওভড  াঅদৄণদওীওভড : উন্নঢফানদভ ঘা তঢণভভ মনেয ওাভঔাদাগুনমানঢ াঅদৄণদও বন্ত্রধাণঢ 

াঅফতাণদ ওভা িনাচদ। ণযফাদ ১৬২ টি াকানদভ ফনধ্য ৯৬ টিনঢ সুণজ্জঢ ওাভঔাদা ভননঙ, ১৮টি ওাভঔাদাভ 

বন্ত্রধাণঢ াঢযন্ত ণদম্নফানদভ। াণযি ৪৮টি ঘা াকানদ লওাদ ওাভঔাদা লদাআ। এ াকাদগুণম ঢানতভ উৎধাণতঢ ওাঁঘা ধাঢা 

ান্য ঘা ওাভঔাদা ণণক্র ওনভ াণা দাঢদী ধিণঢনঢ ণদনচভাাআ ঘা িণক্রাচাঢ ওনভ ণানও। এাআ াকাদগুনমাভ ফনধ্য 

ণওছু ণওছু াকাদ ণদনচনতভ ওাভঔাদা স্থাধনদভ চন্য ধব তাপ্ত ওাঁঘা ধাঢা উৎধাতদ ওভনঢ ধানভ দা। ‘ণটিাঅভণধ’ 

াস্তাদওামীদ ফন লভাণধঢ ঘা কাঙ াআনঢাফনধ্য পূড ত  িাপ্ত লা ঘা উৎধাতদ ক্রফান্বন বৃণি ধানঘঙ। ২১ 

যঢনওভ চন্য িস্তাণঢ উন্নদ ওফ তসূণঘ াস্তানদভ ননম ঘানভ উৎধাতদ উনেঔনবাগ্য ধণভফানড বৃণি ধান। াণঢণভি 

উৎধাণতঢ ঘা িণক্রাচাঢ ওভাভ সুণথা সৃণিভ চন্য ওাভঔাদাভলনও াঅদৄণদও বন্ত্রধাণঢ িাভা সুরফওভড  

াঅদৄণদওীওভড ওভা িনাচদ। ফাদম্পন্ন ঘা তঢণভভ চন্য াধব তাপ্ত বন্ত্রধাণঢ ম্বণমঢ ওাভঔাদাগুণমনও বণাবণপান 

সুণজ্জঢ ওভনঢ লন। লব ওম াকানদ ওাভঔাদা দাাআ লঔানদ দতুদ ওাভঔাদা স্থাধদ ওভনঢ লন। এ ধণভনিণেনঢ ঘা 

ওাভঔাদাগুনমানও সুরফওভড  াঅদৄণদওীওভনডভ চন্য লফাঝ ৭,৭৮৬.৫৫ মে ঝাওা ব্য ম্বণমঢ ১২ ঙভ লফাতী এওটি 

উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙ বা ণদনম্মািপান ৩টি ধব তান াস্তাদনবাগ্য :   

লঝণম-৯ 

ঘা ওাভঔাদা সুরফওভড  াঅদৄণদওীওভলডভ চন্য উন্নদ ওফ তসূণঘ 

                    (ধণভফাড াংখ্যা এাং ব্য মে ঝাওা) 

 

ণণদনানকভ িথাদ ঔাঢ ১ফ ৫ ঙভ 

 ২০১৬-১৭ লনঢ 

২০২০-২১ 

২ ৫ ঙভ 

 ২০২১-২২ লনঢ 

২০২৫-২৬ 

৩ ২ ঙভ 

 ২০২৬-২৭ লনঢ 

২০২৭-২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য (মে 

ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য (মে 

ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য (মে 

ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য (মে 

ঝাওা) 

উাআতাণভাং িান ১২৫ ২১৮.৭৫ ২০০ ৩৫০.০০ ১০০ ১৭৫.০০ ৪২৫ ৭৪৩.৭৫ 

িান নযাদ  ১২৫ ১২৫.০০ ২০০ ২০০.০০ ১০০ ১০০.০০ ৪২৫ ৪২৫.০০ 

১৫’’ লভাঝাভ নপদ ১৫ ৪৫.০০ ৫০ ১৫০.০০ ২৫ ৭৫.০০ ৯০ ২৭০.০০ 

লভাণমাং লঝণম ৫ ১০.০০ - - - - ৫ ১০.০০ 

ণটিণ লফণযদ ২০ ৫২০.০০ ৪০ ১০৪০.০০ - - ৬০ ১৫৬০.০০ 

ণলউণফণটনাাভ  ৮০ ১২.৮০ ১৫০ ২৪.০০ ৫০ ৪.০০ ২৮০ ৪৪.৮০ 

গুকী ণযন্ফাভ  ৪ ৮.০০ ২০ ২০.০০ ৫ ৫.০০ ৩৩ ৩৩.০০ 

ড্রাাভ  ২০ ৬৬০.০০ ৪০ ১৩২০.০০ - - ৬০ ১৯৮০.০০ 

ওদটিণদউা নাভনফণন্টাং লফণযদ  

 

২০ ৫০০.০০ ৪০ ১০০০.০০ - - ৬০ ১৫০০.০০ 

ঝ তাভ-ওাফ-নাাআাভ এওাভিাক্টভ ৩০ ৬৭.৫০ ৫০ ১১২.৫০ - - ৮০ ১৮০.০০ 

সুাআণাং লফণযদ ২৫ ২.৫০ ৫০ ৫.০০ ২৫ ২.৫০ ১২০ ১০.০০ 

ণটনচম লচদানভটিাং লঝ  ২০ ২০০.০০ ৪০ ৪০০.০০ - - ৬০ ৬০০.০০ 

লওধাণঝাভ ব্যাাংও  ২০ ১০.০০ ৪০ ২০.০০ - - ৬০ ৩০.০০ 

িান্পনফ তাভ  ২০ ১০০.০০ ৪০ ২০০.০০ - - ৬০ ৩০০.০০ 

ণফণমাং লমণ ২০ ১০০.০০ - - - - ২০ ১০০.০০ 

লফাঝ  ২৫৭৯.৫৫  ৪৮৪১.৫০  ৩৬৫.৫০ ১৮৩৮ ৭৭৮৬.৫৫ 



31 
 

গ. িওল্প উন্নদ াআউণদঝ যণিযামীওভড: িস্তাণঢ লওৌযমকঢ উন্নদ ধণভওল্পদা াস্তানদভ চন্য াাংমানতয ঘা লানট তভ 

াঙ্গ িণঢষ্ঠাদ িওল্প উন্নদ াআউণদঝ এভ ঢত্ত্বাথাদ, ধণভীেড  ভল্যাদ ওাব তক্রফ যণিযামী ওভাভ িনাচদ লন। 

‘ণপযদ-২০২১’ াস্তানদভ মনেয িওল্প উন্নদ াআউণদনঝভ ণদচস্ব ণফযদ ণাওা াঅশ্যও। এ ধণভনিণেনঢ উি িণঢষ্ঠানদ 

চদম ওাঞানফানঢ ণযফাদ ৫১টি ধনতভ াণঢণভি ণলান ণদনম্নাি ৭টি ধনত চদম বৃণিভ িস্তা ওভা লননঙাঃ  

১. ম্প্রাভড ওফ তওঢতা   ৩ চদ  

২. ধণভওল্পদা/টকুনফনন্টযদ ওফ তওঢতা ১ চদ  

৩. লওাভী িনওৌযমী   ১ চদ  

৪. ওণম্পউঝাভ াধানভঝভ  ২ চদ  

 

এ ওাব তক্রফ গ্রলনডভ চন্য ১৯৮.৩২ মে ঝাওা ব্য ম্বণমঢ ৩টি ধব তান াস্তাদনবাগ্য লমাওম ণদনানকভ ওফ তসূণঘ 

িডদ ওভা লননঙাঃ 

লঝণম-১০ 

িওল্প উন্নদ াআউণদঝ যণিযামীওভনডভ চন্য াণঢণভি চদম 

(ধণভফাড াংখ্যা এাং ব্য মে ঝাওা) 

 

ণণদনানকভ িথাদ ঔাঢ ১ফ ৫ ঙভ  

২০১৬-১৭ লনঢ 

২০২০-২১ 

২ ৫ ঙভ  

২০২১-২২ লনঢ 

২০২৫-২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লনঢ 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

ধত 

াংখ্যা 

ব্য (মে 

ঝাওা) 

ধত 

াংখ্যা 

ব্য (মে 

ঝাওা) 

ধত 

াংখ্যা 

ব্য (মে 

ঝাওা) 

ধত 

াংখ্যা 

ব্য (মে 

ঝাওা) 

ম্প্রাভড ওফ তওঢতা ৩ ৩৬.০০ ৩ ৪৩.২০ ৩ ১৭.২৮ ৩ ৯৬.৪৮ 

লওাভী িনওৌযমী ১ ১২.০০ ১ ১৪.৪০ ১ ৫.৭৬ ১ ৩২.১৬ 

ধণভওল্পদা/টকুনফদনঝযদ 

ওফ তওঢতা  

১ ১২.০০ ১ ১৪.৪০ ১ ৫.৭৬ ১ ৩২.১৬ 

ওণম্পউঝাভ াধানভঝভ ২ ১৪.০০ ২ ১৬.৮০ ২ ৬.৭২ ২ ৩৭.৫২ 

লফাঝ ৭ ৭৪.০০ ৭ ৮৮.৮০ ৭ ৩৫.৫২ ৭ ১৯৮.৩২ 

 

ঘ. াাংমানতয ঘা কনরডা াআদণিটিউঝ এভ েফঢা বৃণিওভড : াস্তানদভ চন্য াাংমানতয ঘা কনরডা াআদণিটিউঝ 

(ণটিাঅভাঅাআ) এভ ণদচস্ব ণফযদ ণাওা াধণভলাব ত। কনরডা ওাব ত ধণভঘামদাভ চন্য ণটিাঅভাঅাআ এভ াঢযাদৄণদও 

বন্ত্রধাণঢভি উন্নঢফানদভ কনরডাকাভ িনাচদ। ণটিাঅভাঅাআ এভ কনরডামব্ধ নমানম ঘা ণযনল্প িনানকভ ণরন 

াণথও গুরুত্ব ণতনঢ লন। ঘা ণযনল্প ণযফাদ ণদম্ন উৎধাতদযীমঢা, উচ্চ উৎধাতদ ব্য, ঘা ঘানর াণঢ ণদম্নলানভ ভূণফভ 

ব্যলাভ াআঢযাণত ণনঘদা ণদন ণটিাঅভাঅাআ এভ চন্য এওটি ওাব তওভ লওৌযমকঢ কনরডা ধণভওল্পদা িডদ ওভা 

লননঙ। এ ধণভওল্পদা াাংমানতনযভ ঘা’ এভ উৎধাতদ বৃণি  ফাদ উন্ননদভ চন্য ণনযর তণযিযম্পন্ন উচ্চ নমদযীম 

 ফাদ ম্পন্ন ঘানভ ললাদ উদ্ভাদ, ফাটিনঢ তচ ধতানণ তভ ধণভফাড বৃণি, ণনযর গুরুত্ব লওানভ ানুচী ধিণঢভ 

িনাকল ণণপন্ন ধিণঢনঢ লভাকামাাআ, ওীঝধঢঙ্গ  াঅকাঙা তফনদভ চন্য ফণন্বঢ লভাকামাাআ ব্যস্থাধদা িনাক, ঘা 

ণযনল্পভ াঅণ ত-াফাণচও াস্থাভ কনরডা াআঢযাণত ণরগুণমনঢ  তাণথও গুরুত্বনভাধ ওভা লননঙ। িস্তাণঢ িওনল্প ৬টি 

ওফ তসূণঘ াস্তানদভ চন্য লফাঝ ২৯৮.৩৭ মে ঝাওা ব্যনভ িস্তা ওভা লননঙাঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লঝণম-১১ 
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ওফ তসূণঘভ ণস্তাণভঢ ণভড 

 (মে ঝাওা) 

 

ঙ. াওাঞানফাকঢ উন্নদ: ঘা ণযনল্প ণযফাদ ড়ও লবাকানবাক ব্যস্থা উন্নদ ওভা িনাচদ। িনাচদী লতু  ওামপাঝ তল 

ঘা াকাদ এমাওা াংনবাক ড়ও ণদফ তাড ওভা াঅশ্যও বানঢ াকাদগুনমানঢ উৎধাণতঢ ঘা াচাভচাঢ  ধণভল দল ান্যান্য 

উধওভড, বন্ত্রধাণঢ, প্যানওটিাং াফগ্রী, লধনিাণমাফ  লুণব্রনওটিাং ধণ্য, খুঘভা বন্ত্রাাংয, লভযদ াআঢযাণত লনচ ধণভ লদ ওভা বা 

এাং ঘা াকাদ এমাওা াওাভী লমাওচনদভ বাঢাাঢ  লবাকানবাক লচ ল। এ ধণভনিণেনঢ ঘা াকাদগুনমাভ বাঢাাঢ  

লবাকানবাক ব্যস্থা উন্ননদভ মনেয িনাচদী াংনবাক ড়ও, লতু  ওামপাঝ ত ণদফ তানডভ চন্য লফাঝ ২,০১৭.০০ মে ঝাওা ব্য 

ম্বণমঢ ১২ ঙভ লফাতী ণদনম্ন উনেণঔঢ উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙাঃ 

লঝণম-১২ 

ঘা াকাদগুনমাভ াওাঞানফা উন্নদ ওফ তসূঘী 

    (ধণভফাড ণওাঃণফাঃ/াংখ্যা এাং ব্য মে ঝাওা) 

ণণদনানকভ ঔাঢ 

 

১ফ ৫ ঙভ 

 ২০১৬-২০১৭ লনঢ  

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

 ২০২১-২০২২ লনঢ 

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লণনও 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য 

 (মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

ভাস্তা  ২০ ৬২০.০০ ২০ ৬২০.০০ ৭ ২১৭.০০ ৪৭ ১৪৫৭.০০ 

ওামপাঝ ত ২০ ৮০.০০ ২০ ৮০.০০ ১০ ৪০.০০ ৫০ ২০০.০০ 

ণব্রচ ১৫ ১৩৫.০০ ১৫ ১৩৫.০০ ১০ ৯০.০০ ৪০ ৩৬০.০০ 

লফাঝ  ৮৩৫.০০  ৮৩৫.০০  ৩৪৭.০০  ২০১৭.০০ 

 

চ. ঘা াকানদভ লঘ সুণথাণতভ উন্নদ : াাংমানতনয ঘা ণযল্প শুষ্ক লফৌসুনফ ঢীব্র ঔভাভ ম্মুঔীদ ল, াঅাভ র তাওানম 

ফঢম ঘা এমাওাগুনমানঢ চমািঢা লতঔা লত। থাভডা ওভা ল লব ঘা াকাদগুনমানঢ িনাচদী লঘ সুণথা ণদণিঢ 

ওভা লকনম ঘা এভ উৎধাতদ িা ১০% বৃণি ধান এাং াল্পী কানঙভ ভতুয লাভ ওফন। ণদষ্কাযদ ব্যস্থাভ উন্ননদভ 

ফাধ্যনফ ঘা উৎধাতদ িা ৫% বৃণি ওভা ম্ভ ফনফ ত ানুনফ। শুষ্ক লফৌনফ লনঘভ সুণথানণ ত বৃণিভ ধাণদ থনভ ভাঔাভ চন্য 

িনঢযও ঘা াকানদ চমাথাভ ণদফ তাড ওভা াঅশ্যও। এ ধণভনিণেনঢ শুষ্ক লফৌসুনফ ঘা াকাদগুনমানঢ লঘ সুণথা ণদণিঢ 

ওভাভ মনেয ধাণদভ উৎ সৃণিভ চন্য লফাঝ ১,৪৯৯.৯৫ মে ঝাওা ব্য ম্বণমঢ ণদনফািপান ১২ ঙভ লফাতী ১ টি 

উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙাঃ   

ণণদনানকভ ঔাঢ 

 

১ফ ৫ ঙভ 

২০১৬-১৭ লনঢ ২০২০-

২১ 

২ ৫ ঙভ 

২০২১-২২ লনঢ ২০২৫-

২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লণনও 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

১. ণটিাঅভাঅাআ এাং া-

লিযদগুনমাভ েফঢা বৃণি   

যণিযামীওভড। 

 ৫২.০০  ৪৪.০০  ৩০.০০  ১২৬.০০ 

২. ণটিাঅভাঅাআ উদ্ভাণঢ 

ললাদ, উন্নঢীচ এাং ান্যান্য 

িভেণি ণঢভড 

 ১৪.০০  ৯.০০  ৭.০০  ৩০.০০ 

৩. ফাটিভ গুডাগুড াংভেড  

াড়ানদাভ চন্য এভ তচ 

ধতাণ ত বৃণি 

 ৭.৫৫  ৭.৫৫  ৩.১২  ১৮.২২ 

৪. াংওভানদভ ফাধ্যনফ 

ঘানভ উন্নঢ ললাদ  ীচ 

উদ্ভাদ 

 ৪.৬০  ৪.১০  ২.০০  ১০.৭০ 

৫. ফণন্বঢ লভাকামাাআ  

ব্যস্থাধদা এাং ানুচী 

ধিণঢনঢ লভাকামাাআ তফদ 

 ৬৫.৪০  ৩০.৮০  ৭.২৫  ১০৩.৪৫ 

৬. স্থাদী াণ তদীণঢনঢ ঘা 

উন্নদ ওফ তসূণঘভ াআণঢাঘও 

িপা 

 ৪.০০  ৪.০০  ২  ১০.০০ 

লফাঝ  ১৪৭.৫৫ - ৯৯.৪৫  ৫১.৩৭  ২৯৮.৩৭ 
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লঝণম-১৩ 

ঘা াকাদগুনমাভ লঘ সুণথা উন্ননদভ চন্য ওফ তসূণঘ 

                (ধণভফাড ণওাঃণফাঃ/াংখ্যা এাং ব্য মে ঝাওা) 

 

ণণদনানকভ ঔাঢ 

 

১ফ ৫ ঙভ 

২০১৬-২০১৭ লনঢ  

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

২০২১-২০২২ লনঢ 

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লনঢ 

 ২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য 

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য 

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য 

(মে ঝাওা) 

াংখ্যা ব্য  

(মে ঝাওা) 

াঁথ/চমাথাভ ৩২ ৬৩৭.০০ ৩২ ৬৩৭.০০ ১১ ২২৫.৯৫ ৭৫ ১৪৯৯.৯৫ 

লফাঝ  ৬৩৭.০০  ৬৩৭.০০  ২২৫.৯৫  ১৪৯৯.৯৫ 

 

এঙাড়া াাংমানতয ঘা লাট ত ওতৃতও ২০১৩ ানম ‘Climate Change Trust Fund (PPCCTF)’ এভ াঅঢা ‘Adaptation 

to Impacts of Climate Changes for Sustainable Tea Production’ যীর তও ২,২৭৮.০০ মে ঝাওা ব্য ম্বণমঢ এওটি 

উন্নদ িওল্প তাণঔম ওভা লননঙ। এাআ িওনল্পভ ফাধ্যনফ ৫৪টি লঘ বন্ত্র াংগ্রল ওভা লন এাং ৫১টি ঘা াকানদ ২৫টি 

াঁথ/চমাথাভ ণদফ তাড ওভা লন।  
 

ছ. ঘা াকানদ শ্র ণফও ওল্যাড: ঘা াকাদগুনমাভ লফাঝ চদাংখ্যা ৩,৯০,২৩৮ (২০১৩) বাভ ফনধ্য ২,০২,৯২৩ চদ পুরুর 

এাং ১,৮৭,৩১৫ চদ ফণলমা। লফাঝ ণদণন্ধঢ শ্রণফও াংখ্যা ১,০৬,২০৪ চদ এভ ফনধ্য ৫১,৫৬৯ চদ পুরুর, ৫৪,৬৩৫ চদ 

ফণলমা। এঙাড়া ২৮,৩১৩ চদ াস্থাী শ্রণফও ঘা াকানদ ণদনাণচঢ াঅনঙদ। ঘা াকানদ ওফ তভঢ ফণলমা শ্রণফওকড 

িথাদঢাঃ াকানদভ ওাচ, দা তাভী িণঢষ্ঠা, ওাঁঘা ধাঢা ঘদ এাং াঅকাঙা তফদ ওানচ ণদনাণচঢ ণানওদ। ওাভঔাদা, 

ক্রযাযলাউচ, লফণটনওম লন্টাভ  লাধাঢানমভ ণণপন্ন ওানচ ফণলমা শ্রণফওকড ণদনাণচঢ ণানওদ। পুরুর শ্রণফওকড 

ফাঞ, ওাভঔাদা এাং লাধাঢানম ওাচ ওনভ ণানওদ। ঘা াকানদভ শ্রণফওনতভ িথাদ ফস্যা লনে দু তম স্বাস্থয  াপুণি। 

ণযফাদ াকাদগুণমভ ফাে ২৩% ঘা াকানদ লাধাঢাম সুণথা ভননঙ। ঘা ণযল্প ফ স্বাস্থয ম্পণওতঢ ফস্যাগুনমাভ 

িণঢ  তাণথও গুরুত্ব িতাদ ওনভ ণানও। উধভেি শ্রণফও, াস্থাদ ণদফ তাড, ণশুি ধাণদ ভভাল, াপযন্তভীড ভাস্তা  দত তফা 

ণদফ তাড, ণযশুগৃল স্থাধদ, ণটনধন্পাণভ ণঘণওৎা বন্ত্রধাণঢ, াঅাধে  রথ ভভাল, ণঘণওৎা ওফ তওঢতাল 

ব্যস্থাধওনতভ চন্য লণফদাভ  ওফ তযামা ানাচদ, িাণণফও স্বাস্থয  পুণি াআঢযাণত ণরন ফণলমা শ্রণফওনতভ ফনধ্য 

নঘঢদঢা সৃণিভ মনেয ওফ তযামা াঅনাচদ ণরন ণনযর গুরুত্ব াঅনভাধ ওভা লন ণানও। এাআ ধণভনিণেনঢ ঘা  ণযনল্পভ 

পণষ্যৎ িনাচনদভ ণদণভনঔ ঘা াকাদগুনমানঢ শ্র ণফও ওল্যাড সুণথাণত বৃণিভ চন্য লফাঝ ১০,২৪১.৮৩ মে ঝাওা ব্য 

ম্বণমঢ ণদনম্নািপান ১২ ঙভ লফাতী এওটি  উন্নদ ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙাঃ  

লঝণম-১৪ 

ঘা াকানদ শ্রণফও ওল্যানদভ চন্য উন্নদ ওফ তসূণঘ     

(ধণভফাড ণওাঃণফাঃ/াংখ্যা এাং ব্য মে ঝাওা) 

ণণদনানকভ ঔাঢ 

 

১ফ ৫ ঙভ 

২০১৬-১৭ লনঢ 

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

২০২১-২২ লনঢ 

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২৭  লনঢ 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য 

শ্রণফও াস্থাদ ৬০০০ ৩০০০.০০ ৬০০০ ৩০০০.০০ ৩০০০ ১৫০০.০০ ১৫০০০ ৭৫০০.০০ 

লযৌঘাকাভ  ৬০০০ ৪২০.০০ ৬০০০ ৪২০.০০ ৩০০০ ২১০.০০ ১৫০০০ ১০৫০.০০ 

কপীভ দমকূধ  ১৫ ১৫০.০০ ১৫ ১৫০.০০ ১০ ১০০.০০ ৪০ ৪০০.০০ 

লস্তঘাণমঢ দমকূধ ২০০০ ১২৬.০০ ২০০০ ১২৬.০০ ৫০০ ৩১.৫০ ৪৫০০ ২৮৩.৫০ 

ধাঢকুা ১২৫ ২৫.০০ ১২৫ ২৫.০০ ৫০ ৮.৩৩ ৩০০ ৫৮.৩৩ 

স্বাস্থয লা - ১৫০.০০ - ১৫০.০০ - ৭৫.০০ - ৩৭৫.০০ 

লাধাঢাম/ওণফউণদটি 

ণলণদও/ণটনধন্পাভী/লক্রয 

লাউচ 

৬ ১৫০.০০ ৬ ১৫০.০০ ৩ ৭৫.০০ ১৫ ৩৭৫.০০ 

ফাতাভস্ লা ৪০ ৪০.০০ ৪০ ৪০.০০ ২০ ২০.০০ ১০০ ১০০.০০ 

শ্রণফনওভ াণথওাভ িণঢষ্ঠা   ১০০.০০ - - - -  ১০০.০০ 

 লফাঝ  ৪১৬১.০০  ৪০৬১.০০  ২০১৯.৮৩  ১০২৪১.৮৩ 
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 ঞ.  ঘা াকাদ ব্যস্থাধদা  ফাদ ম্পত উন্নদ: ঘা ণযনল্পভ তুমদাভমও সুণথা এভ ফাদ ম্পনতভ গুডকঢফানদভ উধভ 

ণদপতভ ওনভ । কৃণর ণপণিও ণযনল্পভ ফাদ ম্পত উন্নদ াংণিি গুরুত্বপূড ত লেনে লনে এাআ ণযনল্পভ ব্যস্থাধদা ণদনাণচঢ 

ওফ তওঢতানতভ তেঢাভ ক্রফাকঢ উন্নদ। শ্রণফওনতভ ওফ ততেঢা উন্ননদভ ফনধ্য ঢানতভ স্বাস্থয এাং ান্যান্য ওল্যাডভমও 

ণরগুনমা ান্তভু তি। এ ধণভনিণেনঢ ঘা ণযনল্প ণদনাণচঢ ফাদ ম্পত উন্ননদভ চন্য ১২ ঙভ লফাতী এওটি িণযেড 

ওফ তসূণঘ িডদ ওভা লননঙ বা ঘা াকানদভ ব্যস্থাধও, ঢত্ত্বাথাদওাভী িান এাং ঘা শ্রণফওনতভ তেঢা বৃণিনঢ লাও 

লন। ঘা লানট তভ িওল্প উন্নদ াআউণদঝ এভ ফাধ্যনফ ঘা াকাদ ব্যস্থাধদা ণদনাণচঢ ওফ তওঢতা  ঘা শ্রণফওনতভ িণযেড 

িতাদ ওভা লন। এ ওফ তসূণঘ াস্তানদভ চন্য ণদনম্নািপান লফাঝ ৪৯৯.৮১ মে ঝাওা িনাচদ লনাঃ 

লঝণম-১৫ 

ঘা াকাদ ব্যস্থাধদা  ফাদ ম্পত উন্ননদভ চন্য ওফ তসূণঘ (ও) 

           (ধণভফাড ণওাঃণফাঃ/াংখ্যা এাং ব্য মে ঝাওা) 

 

ণণদনানকভ ঔাঢ 

 

১ফ ৫ ঙভ 

 ২০১৬-২০১৭ লনঢ 

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

 ২০২১-২০২২ লনঢ  

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লণনও 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য 

স্দাঢনওািভ ণটনলাফা- 

(ঘা াকানদভ 

ব্যস্থাধও/লওাভীকনডভ চন্য) 

৭৫ ১২.০০ ৭৫ ১২.০০ ২০ ৩.২০ ১৭০ ২৭.২০ 

ঘা উৎধাতদ লওা ত- (িাননতভ চন্য) ৬০ ২.১৬ ৮০ ৩.০৬ ৪০ ৩.১৮ ২২০ ৮.৪০ 

ওফ তযামা- (ব্যস্থাধওকনডভ চন্য) ২৪০ ৪.৮০ ২৪০ ৫.০৪ ২৪০ ৫.২৯ ৯৬০ ১৫.১৩ 

বৃণিভমও িণযেড- (িাননতভ চন্য)  ২৪০ ৪.৮০ ২৪০ ৫.০৪ ২৪০ ৫.২৯ ৯৬০ ১৫.১৩ 

ওণম্পউঝাভ িণযেড  ২৪০ ৪.৮০ ২৪০ ৫.০৪ ২৪০ ৫.২৯ ৯৬০ ১৫.১৩ 

ঘা াকাদ স্বাস্থয লও িণযেড  ৪০ ২.৪০ ৪০ ২.৫২ ৪০ ২.৬৫ ১৬০ ৭.৫৭ 

ণযেও িণযেড  ৩০০ ৭৫.০০ - - - - ৩০০ ৭৫.০০ 

িাণণফও স্বাস্থয লা  ৪০ ১.৬০ ৪০ ১.৬৮ ৪০ ১.৭৬ ১৬০ ৫.০৪ 

ণযো নভ  ৪০ ১.২০ ৪০ ১.২০ ৪০ ১.২৫ ১৬০ ৩.৬৫ 

ণনতনয উচ্চঢভ িণযেড  ৭০ ৪.৫৫ ৭০ ৪.৭৮ ৭০ ৫.০১ ২৮০ ১৪.৩৪ 

স্থাদী িণযেড ১২০ ৩.৬০ ১২০ ৩.৭৮ ১২০ ৩.৯৭ ৫০০ ১১.৩৫ 

 

লঝণম-১৬ 

ঘা াকাদ ব্যস্থাধদা  ফাদ ম্পত উন্ননদভ চন্য ওফ তসূণঘ  

ণণদনানকভ ঔাঢ 

 

১ফ ৫ ঙভ 

২০১৬-২০১৭ লনঢ  

২০২০-২০২১ 

২ ৫ ঙভ 

২০২১-২০২২ লনঢ 

২০২৫-২০২৬ 

৩ ২ ঙভ 

২০২৬-২০২৭ লণনও 

২০২৭-২০২৮ 

লফাঝ 

াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য াংখ্যা ব্য 

ঘা লাট ত, PDU এাং 

BTRI এভ 

ওফ তওঢতানতভ উচ্চঢভ 

িণযেড 

১২ ৬০.০ ১২ ৬০.০ ৭ ৩৫.০ ৩১ ১৫৫.০০ 

লাণদাংএওানটণফ/ 

ণণধএটিণনঢ     

(িওল্প ধণভওল্পদা) 

িণযেড 

০৩ PDU 

০৩ BTRI 

০৩ BTB  

০৩ BKB/ 

RAKEUB 

৭.৮০ ০৩ PDU 

০৩ BTRI 

০৩ BTB  

০৩ BKB/ 

RAKEUB 

 

৮.৪০ ০২ PDU 

০২ BTRI 

 ০২ BTB  

০২ BKB/ 

RAKEUB 

 

৬.০০ ০৮ PDU  

০৮ BTRI  

০৮ BTB 

০৮ BKB/ 

RAKEUB 

২২.২০ 

BIM/ BARD/ BARI 

লঢ (াণন ব্যস্থাধদা) 

স্থাদী িণযেড 

০৫ PDU 

০৫ BTRI  

০৫ BTB 

২০ 

 (ঘা 

াকাদ) 

৫.২৫ ০৫ PDU  

০৫ BTRI 

০৫ BTB  

২০  

(ঘা াকাদ) 

৭.০০ ০২ PDU  

০২ BTRI 

০২ BTB  

১৫ 

 (ঘা াকাদ) 

৪.৪২ ১২ PDU  

১২ BTRI  

১২ BTB 

৫৫ 

 (ঘা াকাদ) 

১৬.৬৭ 
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লফাঝ  ২২৫.৯  ১৫৫.৫  ১১৮.৩  ৪৯৯.৮১ 

 

 

২৪. ঘা এভ ভভাল  ঘাণলতা : ণদনম্নভ ঙনও ২০১৬  ২০২৫ ানম ঘা এভ ম্ভাব্য ভভাল  ঘাণলতাভ ঢথ্যাণত িতাদ 

ওভা লনমাাঃ 

লঝণম-১৭ 

ঘা এভ ভভাল এাং ঘাণলতা 

       (ধণভফাড ণফাঃ লওণচ এাং ভল্য মে ঝাওা) 

ঙভ ঘা াঅাণত চণফ 

(লল:) 

ঘাণলতা (ণফ: 

লওণচ) 

ওফ ত ধণভওল্পদা 

ঙাড়া উৎধাতদ 

(ণফ: লওণচ) 

ওফ ত ধণভওল্পদা 

ল উৎধাতদ 

ণফ: লওণচ) 

উিৃি+ 

ধণভফাড (ণফ: 

লওণচ) 

ভল্য (ণফ: ঝাওা) 

২০১৬ ৫৯,৫৬৮ ৮১.৬৪ ৬৯.০১ ৬৯.০১ (+) ০০ ০০ 

২০২৫ ৬৪,৮৮৬ ১২৯ ৮৫.৫৯ ১২৯.০০ (+) ৪৩.৪১ ১০৮৫২ 

 

২৫. াণ তাদ ধিণঢ: িস্তাণঢ উন্নদ ধণভওল্পদাভল াস্তানদভ লফাঝ িাক্কণমঢ ব্য ৯৬,৭৩৫.৭০ মে ঝাওা। ঢন্নধ্য 

ঋনডভ াাংয ৮৩,৪৭৯.৯৭ মে ঝাওা (৮৬.৩০%) এাং ানুতাদ াাংয ১৩,২৫৫.৭৩ মে ঝাওা (১৩.৭০%) । এ 

ধণভওল্পদা াস্তানদভ চন্য িনাচদী াণ ত ভওানভভ ণদচস্ব উৎ লনঢ িতাদ ওভা লবনঢ ধানভ াণা  াআণ, 

ণটএনাঅাআণট, চাাআওা, ণএনণ, াআউএদণটণধ, এণটণ, ণে ব্যাাংও াআঢযাণত উন্নদ লনবাকী াংস্থা লনঢ াংগ্রল ওভা 

লবনঢ ধানভ। ণওল্প ণলনন াাংমানতয ভওাভ এাং উন্নদ লনবাকী াংস্থাভনলভ লবৌণ উনযানক এ ধণভওল্পদা 

াস্তাদ ওভা লবনঢ ধানভ। তনতণযও লাঢা গ্রলনডভ ণরটি ণনণঘঢ লনম বণাবণ ধব তা লণনও উন্নদ লনবাকী 

াংস্থাভনলভ ানণ লবাকানবাক ওভা লবনঢ ধানভ। িওল্প ব্যনভ ফনধ্য ঋনডভ াাংয াাংমানতয কৃণর ব্যাাংও (ণনওণ) 

এাং ভাচযালী কৃণর উন্নদ ব্যাাংও (ভাওা) এভ ফাধ্যনফ লচ যনঢত ‘ব্যাাংও লভঝ’ াণা পতুতণও সুনত ঋড ণলান িতাদ 

ওভা লবনঢ ধানভ। লনেনে ভওাভ াাংমানতয ব্যাাংও এভ ফাধ্যনফ ‘ণনওণ’ এাং ‘ভাওা’ লও িনাচদী ণদনত তযদা 

িতাদ ওভনঢ ধানভ।  
 

২৬. ঘা ণযনল্প ভল্য াংনবাচদ: িঘণমঢ ঘা ণদমাফ ব্যস্থাভ ধাযাধাণয ঢতফানদ াকাদ লনঢ ভাণভ প্যানওঝচাঢ ঘা 

ণধডদ ব্যস্থা ঘালু লননঙ। এ ব্যস্থা ঘা াকাদগুনমানও ঢানতভ াৎণভও উৎধাতনদভ ২৫% ধব তন্ত াকানদ 

প্যানওঝচাঢ ওনভ াপযন্তভীড াচানভ ণণক্রভ ানুফণঢ লতা ল। এ ধিণঢনঢ ঢতফানদ ণঢদটি লতযী লওাম্পাণদ ঢানতভ 

াকানদ উৎধাণতঢ ঘা ণদনচনতভ ব্র্যানন্ড প্যানওঝচাঢ ওনভ ণদচস্ব ণক্র লওে এাং খুঘভা  ধাাআওাভী ণনক্রঢানতভ 

ফাধ্যনফ লপািানতভ ণদওঝ ণণক্র ওনভ ণানও। ঢাঙাড়া, াঅনভা ণওছু লব্লণন্ডাং িণঢষ্ঠাদ ণদমাফ লণনও ঘা ক্র পূ তও ণদচস্ব 

ব্র্যানন্ড প্যানওঝচাঢ ওনভ াপযন্তভীড াচানভ ণণক্র  ণনতনয ভপ্তাণদ ওনভ ণানও। লব্লণডাং  প্যানওঝচাঢওভড এ 

ধিণঢনঢ উৎধাণতঢ ধণ্যনও ভল্য াংনবাণচঢ ওনভ লপািানতভ ণদওঝ ভভাল ওভা ল। লপািাভা ঠিও চদ  াণপন্ন 

গুডাগুনদভ চন্য প্যানওঝচাঢ ঘা ধঙি ওনভদ। াাংমানতনয উৎধাণতঢ াণথওাাংয ঘা উৎধাণতঢ দ্র্ব্য ণলনন াচাভচাঢ 

ওভা ল, ধণ্য ণলনন দ। ননম উৎধাতদওাভীকড ঢানতভ উৎধাণতঢ দ্র্ব্য পাম তানফ ণণক্র ওভনঢ ধানভ দা। ভল্য 

াংনবাচদ িণক্রাভ ফাধ্যনফ ণণপন্ন পান াাংমানতনয উৎধাণতঢ ঘা এভ ভল্য বৃণি ওভা ম্ভ। 
 

ও. ঘা এভ উণদ্দি লপািা : লতয  ণনতনযভ উণদ্দি লপািানতভ ধঙি ানুবাী ঘা িণক্রাওভড ওভা লবনঢ ধানভ। ণনযর 

িণক্রাওভড ধিণঢনঢ লপািানতভ ধঙি ানুবাী প্যানওঝচাঢ ওভা লনম ঘা এভ ভল্য ণওছুঝা লনম বৃণি ধান।  

ঔ. িঘাভডাাঃ লতনয  ণনতনয ধে, ধণেওা এাং াআনমক্ট্রণদও চভচডয়ায ফাধ্যনফ াাংমানতনয উৎধাণতঢ ঘা এভ  গুডাগুড  

ঘা ধানদভ উধওাণভঢা  িঘানভভ ফাধ্যনফ ঘা’এভ ঘাণলতা বৃণি ওভা ম্ভ।  
 

ক. দ্র্ব্য ধাণ তওযওভড (ধণ্য ণনপত):  লপািাভ থভড ঢণা িনাচদ  ধঙি ানুবাী ঘা প্যানওঝচাঢ ওনভ এওাআ ঘা 

ণণপন্ন পান লপািানতভ ণদওঝ উধস্থাধদ ওভা লনম ঘানভ ঘাণলতা বৃণি ধান।  
 

২৭. াাংমানতনযভ ঘানভ চন্য ব্র্যান্ড তঢণভ: াাংমানতনয ণযফাদ ঘা াচাভচাঢওভড িণক্রা ভমঢাঃ ঘা াকাদগুনমানঢ 

তঢণভ ঘা াল্ক ণলনন াকাদ লণনও ঘট্টগ্রাফ ণদমানফ লিভড ওভা ল। ণদমাফ লণনও ণটাভকড ঘা ক্র ওনভ াল্ক ণলনন 

াণা প্যানওঝচাঢ ওনভ ধাাআওাভী  খুঘভা ণনক্রঢানতভ ফাধ্যনফ াচানভ ভভাল ওনভ ণানও। ঢাঙাড়া, উৎধাণতঢ 

ঘানভ ণওছু াাংয উৎধাতদওাভীকড, াাংমানতয ঘা লানট তভ ানুফণঢক্রনফ াকানদ প্যানওঝচাঢ ওনভ ভাণভ াচানভ 

ভভাল াণা ণনতনয ভপ্তাণদ ওনভ ণানও। টি লিটা ত এনাণনযদ া াাংমানতয ঘা লাট ত ওতৃতও ণদণন্ধঢ 

লব্রাওাভনতভ ফাধ্যনফ প্তাণলও ণপণিনঢ ঘা’এভ ণদমাফ ধণভঘামদা ওনভ ণানও। ণটাভকড াপযন্তভীড াচানভ ভভানলভ 

চন্য ণদমাফ ভনল্যভ ধভ ১৫% পযাঝ ণতন এাং ণনতনয ভপ্তাণদভ চন্য শূন্য পযানঝ ণদমাফ লণনও ঘা ক্র ওনভ ণানও। ঘা 
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াকাদগুনমানঢ তঢণভ ঘা ণনযরপান তঢণভ ব্যাক/স্তা পণঢত ওনভ ব্যানক/স্তাভ ধভ াংণিি ঘা াকানদভ দাফ, ঘানভ 

থভড, লগ্রট, চদ াআঢযাণত ঢথ্যাণত ণমনঔ ণদমানফভ চন্য লিভড ওভা ল। ঘা তঢণভভ চন্য ব্যহৃঢ ওাঁঘা ধাঢাভ উৎনভ 

ণপণিনঢ তঢণভ ঘা-লও ললাদ ঘা  ীচচাঢ ঘা ণলনন ণঘণিঢ ওভা ল। উৎধাতদ িণক্রাভ ণপণিনঢ তঢণভ ঘা-লও াঅাভ 

ণটিণ (৯৯.৫০%) ানণ তাটক্স (০.০০%) এাং গ্রীদ টি (০.০৫%) এ ণঢদ লশ্রদীনঢ পাক ওভা ল। াাংমানতনয ণটিণ 

ধিণঢনঢ উৎধাণতঢ ঘা-লও ঘা তাদাভ াঅওানভভ ণপণিনঢ াঅাভ তযটি লগ্রনট পাক ওভা ল। াাংমানতনয ণণপন্নপান 

ঘানভ ব্র্যান্ড তঢণভ ওভা ম্ভ। িাণণফওপান ণটিাঅভাঅাআ ঔাফানভ তঢণভ ণটি-২ চানঢভ ঘা ণতন াপযন্তভীড  

াঅন্তচতাণঢও াচানভ ভভানলভ চন্য ব্র্যান্ড তঢণভ ওভা লবনঢ ধানভ। ক্রফান্বন ান্যান্য লওামাদচাঢ ঘা িাভা পৃণও ব্র্যান্ড 

তঢণভ ওভা লবনঢ ধানভ।  

 

২৮। সুধাণভয:  াাংমানতনযভ ঘা  ণযনল্পভ  ণণপন্ন ণর ধব তানমাঘদা ওনভ বণাবণ ওতৃতধনেভ ত  ণনঘদাভ চন্য 

ণদনম্নাি সুধাণভয উধস্থাধদ ওভা লমাঃ 

ও. াাংমানতনযভ ঘা’ এভ লাভানদা লকৌভ পুদরুিাভ এাং াপযন্তভীড ঘাণলতা ণফটিন ভপ্তাণদ ম্প্রাভনডভ মনেয ঘানভ 

উৎধাতদ বৃণিভ চন্য উণেণঔঢ তযটি উন্নদ িওল্প াস্তানদভ উনযাক গ্রলড ওভা লবনঢ ধানভ।  

ঔ. ঘা ঔানঢ ণণদনানকভ বৃণিভ চন্য চরুণভ ণপণিনঢ ভওাণভ লস্তনেধ িনাচদ।  

ক. ঘানভ ফাঞ  ওাভঔাদা উন্নদ এাং শ্রণফও ওল্যাড সুণথাণত বৃণিভ ণদণফি তীখ ত লফাতী ণণদনানকভ চন্য স্বল্প সুনত 

লচ ণওণস্তনঢ ধব তাপ্ত ঢলণম লতা াঅশ্যও। াাংমানতনয চমায়ু ধণভঢতনদভ িণঢকূম িপা লফাওানমা ওনভ লঝওাআ 

ঘা উৎধাতদ ব্যস্থা ণদণিঢওভনডভ চন্য ধব তাপ্ত ঢলণম িনাচদ।  

খ. ঘা লক্টনভ ণণদনাক বৃণিভ চন্য ব্যাাংও লভঝ সুনত পুদাঃাণ তাদ, সুত পতুতণও এাং ানুতাদ িতাদ ওভা লবনঢ ধানভ।  

গ. াাংমানতয ঘা লানট তভ উন্নদ ওাব তামীনও বঢদূভ ম্ভ াণর তও উন্নদ ওফ তসূণঘ (এণটণধ) লঢ ান্তভূ তি ওভা লবনঢ 

ধানভ। 

ঘ. ঘা ণযনল্পভ াণ তও উন্ননদভ চন্য এাআ ণযনল্পভ ানণ চণড়ঢ ওনমভ ম্বণমঢ িনঘিা াব্যালঢ ভাঔাভ মনেয ওাব তওভী 

ধতনেধ গ্রলড ওভা।   
 

২৯. ধণ দওযাভ ধণভওণল্পঢ ওফ তওান্ড াস্তাদ ধণভীেড  ভল্যাদ: ধণ দওযা ভওাভ ওতৃতও ানুনফাণতঢ লনম ঢাভ 

ফাঞ ধব তানভ াস্তাদ ঘা লাট ত এাং ঢাভ াঙ্গ াংকঞদ ভল ম্পাতদ ওভন। এঙাড়া াকাদ ফাণমও, াাংমানতয 

ব্যাাংও, াাংমানতয  কৃণর ব্যাাংও, ভাচযালী কৃণর উন্নদ ব্যাাংও এভ এব্যাধানভ উনেঔনবাগ্য ভূণফওা ণাওন। ১০ টি 

ওফ তনওৌযনমভ ধভ ণপণি ওনভ িওল্প তঢণভভ ফাধ্যনফ ধণ দওযাভ ধণভওল্পদা ভল াস্তাদ ওভা লন। িওল্প 

ঠিওপান াস্তানদভ তাণনত্ব ণাওন িওল্প ণিাণভাং ওণফটি। এঔানদ উনেখ্য িওল্প ণিাণভাং ওণফটিনঢ াণডচয 

ফন্ত্রডামনভ ণণদভ ণঘ ফনলাতনভ লদতৃনত্ব ণণপন্ন ফন্ত্রডাম এাং তপ্তনভভ িণঢণদণথকড ণাওনদ। িওল্প ভল 

ঠিওপান াস্তাণঢ লনম ঘানভ কড় উৎধাতদ ১২৭০ লওণচ লণনও ধব তাক্রনফ ১৫০০ লওণচনঢ উন্নীঢ লন। লফাঝ ঘা 

উৎধাতদ ৬৭.৩৮  ণফণমদ লওণচ লণনও ১২৯ ণফণমদ লওণচনঢ উন্নীঢ লন। ঘা ওাভঔাদা  াঅদৄণদওানদভ ওাভনড 

ঘানভ গুডকঢ ফাদ  বৃণি ধান এাং উৎধাতদ ঔভঘ ওনফ বান। ভপ্তাণদ ০.৪৯ ণফণমদ লওণচ লণনও বৃণি ধান এাং 

াঅফতাণদ ১০.৬৮ ণফণমদ লওণচ লণনও ওনফ বান। শ্রণফওনতভ চীদ বাোভ ফাদ উন্নঢ লন। ঘা শ্রণফও লধাষ্যনতভ 

ণযো ফাধ্যণফও ধব তান উণন্নঢ লন। ঢতফানদ ঘা ঘানরভ াঅঢা ণাওা ৫৯০১৮ ললক্টভ চণফ বৃণি লধন ৬৪৮৮৬.২৫ 

ললক্টনভ উণন্নঢ লন। এঙাড়া ণটিাঅভাঅাআ যণিযামী লাভ ওাভনড ঢাভ উধনওে ভল াঅনভা কণঢযীম লন। এনঢ 

ণণপন্ন লচমাভ ঘা ঘারীনতভ ওানঙ লনচাআ ঘা ণরও ওাণভকণভ জ্ঞাদ লধৌনঙ লতা ম্ভ লন।  

 

৩০.উধাংলাভ: চদাথাভনডভ ণদওঝ নঘন ওফতাণফ এাং  তাণথও উধনপাগ্য ধাদী ণথা লতনয  ণনতনয াদূভ 

পণষ্যনঢ ঘানভ ঘাণলতা হ্রা ধাাভ লওাদ ম্ভাদা লদাআ। মেডী লব, াঅফানতভ লতনয ঘানভ উৎধাতদ এাং 

াপযন্তভীড ঘাণলতা বৃণিভ লানভ ঢাভঢম্য খঝা ২০১৫ নদ ১০.৬৮ ণফণমদ লওণচ ঘা াঅফতাণদ ওভনঢ লননঙ । এাআ 

লিোধনঝ াঅফভা ঘা াঅফতাণদ ওভনা দাণও াণথও ঘা উৎধাতনদভ চন্য ঘা ঔানঢ ণণদনাক ওভনা ল ণরন এওটি 

দীণঢকঢ াণ তনদণঢও ণিান্ত গ্রলড ওভা িনাচদ। এ াস্থা াপযন্তভীড ঘাণলতা ণফঝানদাভ চন্য ২০২৫ াম দাকাত 

১২৯.৪৩ ণফ: লওণচ ঘা উৎধাতদ ওভা াধণভলাব ত। এাআ াণঢণভি ঘা উৎধাতনদভ চন্য িনাচদী ণপুম ধণভফাড াণ ত 

ণণদনানকভ েফঢা ঘা াকাদ ফাণমও  ক্ষুদ্র্ ঘা উৎধাতদওাভীনতভ লদাআ। এ াস্থা ণযফাদ িণঢকূম াস্থা 

লফাওানমা ওনভ ঘা ণযনল্পভ উন্ননদভ মনেয াণথওঢভ ণণদনানকভ ধণভনয সৃণিভ চন্য ভওাণভ লস্তনেধ াঢযাশ্যও। 

িণঢ ঙভ াাংমানতয ঘা লানট তভ ণওছু উন্নদ ওাব তক্রফ াৎ ণভও উন্নদ ওফ তসূণঘনঢ ান্তভু তি ওভা িনাচদ। উন্ননদভ 

চন্য ভওাণভ লভওাণভ াাংযীতাণভত্ব ধিণঢ ানুভড ওভা লবনঢ ধানভ। াঅফানতভনও েযতওাঢভঢা ণনিরড ওভনঢ 

লন এাং ঘা ণযনল্প ণণদনাকওাভীনতভ াঅগ্রল ণদরূধদ ওভনঢ লন। লবনলতু ঘা ণযনল্পভ ানণ হু ফানুনরভ ওফ তাংস্থানদভ 

ণর ম্পৃি লনলতু এাআ ণযল্পনও াঁণঘন ভাঔা াঅশ্যও। ঘা এওটি িণঢণষ্ঠঢ ণযল্প, াঅফভা এভ পূন তভ ঐণঢলয লাণভন 
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লবনঢ ণতনঢ ধাণভ দা। াস্তঢা এাআ লব ঢতফাদ উনু্ি াচাভ ব্যস্থা উৎধাতদ বৃণি ঙাড়া উৎধাতদওাভীকনডভ টিনও 

ণাওা ওঠিদ। এাআ লিণেনঢ ঘা ণযনল্পভ উন্ননদ িনাচদী লাঢা িতানদভ চন্য াঅফানতভ ফণন্বঢ িনঘিা গ্রলড ওভনঢ 

লন। রুগ্ন ঘা াকানদভ ফাণমনওভা াকাদ উন্ননদ েফ দা লনম াকাদগুনমাভ ব্যস্থাধদাভ তাণত্ব াঅণণ তওপান স্বেম  

তে উনযািানতভ ণদওঝ লস্তান্তভ ওভা িনাচদ। ঘা ঔানঢভ ভম ফস্যা লনে ণণদনানকভ াপাচণদঢ ওাভনড সৃি 

উৎধাতনদভ ণদম্ন িবৃণি। ণণদনানকভ চন্য ধব তাপ্ত ঢলণম িাল ণাওনম ঘানভ উৎধাতদ াশ্যাআ বৃণি ধান বা 

াপযন্তভীড ঘাণলতা পূভড  ভপ্তাণদ ম্প্রাভনড লাও লন। এওাআ ানণ এ ণযনল্প ওফ তাংস্থাদ সৃণি লন, ঘা াকাদগুনমাভ 

মপযাাংয বৃণি ওভন ননম ঘা শ্রণফওনতভ াঅ  ক্রেফঢা বৃণি ধান। ঘা ণযনল্পভ ম্ভঢা ানুথানদভ চন্য এেনড 

াাংমানতনযভ ঘা’ এভ চন্য উন্নদ লনবা ণকঢাভ ধাযাধাণয িডীঢ উন্নদ ওফ তধণভওল্পদা াস্তানদভ চন্য ধব তাপ্ত ঢলণম 

লবাকাদ  লাঢা লতা িনাচদ। াংণিি ওনমভ াাংযগ্রলনড বণাবণ লওৌযম ামম্বনদভ ফাধ্যনফ বঢদ্রুঢ ম্ভ 

উৎধাতদ বৃণিভ ওাব তক্রফ এণকন ণদনঢ লন বানঢ াঅফানতভ ণি ফাতৃভূণফ ঢাঁভ পুনভানদা লকৌভ “ঘা ভপ্তাণদওাভও লতয- 

াাংমানতয ঢাঁভ াপযন্তভীড ঘাণলতা পূভড  ওনভ ভপ্তাণদ াব্যলঢ লভনঔনঙ Ó লিাকাদটি উচ্চাভড ওভনঢ ধানভ । ফাদদী 

িথাদফন্ত্রীভ ণদনতয তদা ভপ্তাণদ তণঘেওভড  হুভঔী ওভড মেযনও াঅনভও থাধ এণকন ণদন বান।     

 
 

 

 

 

 


