
বাাংলাদেশ চা ববাদডে র কার্ে াবলী 

 চা শিল্পের সামশিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যব্স্থা িহণ 

 চাল্পয়র উৎপাদন বৃ্শির ব্যব্স্থা িহণ 

 চাল্পয়র আমদাশন পশরব্ীক্ষণ, রপ্তাশন ও শব্ক্রয় শনয়ন্ত্রণ এব্ং পশরচালনা 

 শব্শিন্ন প্রকার চাল্পয়র গুণগতমান শনধধারণ এব্ং চাল্পয়র গুণগতমান উন্নয়ল্পনর জনয ব্যব্স্থা িহণ 

 চা আস্বাদল্পনর জনয প্রশিক্ষল্পণর ব্যব্স্থা িহণ 

 চাল্পয়র উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক ব্া ব্যব্সায়ী অথব্া চা ও চা শিল্পের সাল্পথ সংশিষ্ট অনয ব্যশির শনকট হইল্পত তথযাশদ সংিহ 

 চাল্পয়র উৎপাদন বৃ্শি ও গুণগতমান উন্নয়ল্পনর জনয চা চাষাব্াদ ও চা শিে সংশিষ্ট শব্ষল্পয় বব্জ্ঞাশনক, প্রযুশিগত এব্ং অথধননশতক গল্পব্ষণা কাযধক্রম 

িহণ ও পশরচালনা করা এব্ং প্রদিধনী খামার স্থাপন ও রক্ষণাল্পব্ক্ষণ 

 চাল্পয়র জনয ক্ষশতকারক পপাকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমল্পন সহায়তা 

 কু্ষদ্রায়তন ব্াগাল্পনর চা উৎপাদনকারীল্পদর মল্পধয সমব্ায়ী কাযধক্রম বৃ্শির জনয প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান 

 চা চাষাব্াদ ও ব্াগান ব্যব্স্থাপনায় শনল্পয়াশজত ব্যশিগণ এব্ং পব্াল্পডধ র শনয়ন্ত্রল্পণ কমধরত কমধচাশরল্পদর জনয প্রশিক্ষল্পণর ব্যব্স্থা িহণ 

 চা এব্ং অনযানয অথধকারী ফসল উৎপাদন বৃ্শি করার জনয বব্জ্ঞাশনক, প্রযুশিগত ও অথধননশতক গল্পব্ষণা কাযধক্রম গ্রহণ এব্ং প্রদিধনী খামার ও 

উৎপাদন পকন্দ্র রক্ষণাল্পব্ক্ষল্পণ প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান 

 চাল্পয়র উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক ব্া ব্যব্সায়ী অথব্া চা ও চা শিল্পের সাল্পথ সংশিষ্ট অনয পকান ব্যশির শনকট হল্পত তথযাশদ সংিহ 

 ব্াগান ও কারখানা শনব্ন্ধীকরণ এব্ং ব্াগান মাশলক, চা প্রস্তুতকারক, রপ্তাশনকারক, পেন্ডার, শব্ডার, পরাকার, চা ব্জধ য শব্ল্পক্রতা এব্ং পাইকারী ও খুচরা 

শব্ল্পক্রতাগণল্পক লাইল্পসন্স প্রদান 

 সরকাল্পরর শনল্পদধ ি অনুযায়ী পয পকান ব্যব্সার দাশয়ত্বিার িহণ করা অথব্া পয পকান ব্যব্সা প্রশতষ্ঠান অজধ ন, িহন ব্া পশরচালনা 

 নতুন ব্াগান প্রশতষ্ঠা করাসহ সরকার কতৃধ ক অনুল্পমাশদত পশরকেনা অনুযায়ী পশরতযি ব্াগান িহণ ও পুনব্ধাসল্পনর ব্যব্স্থা করা এব্ং সাধারণিাল্পব্ 

শব্দযমান ব্াগানগুশলল্পক উৎপাদন বৃ্শিল্পত প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান 

 ব্াগাল্পনর চা চাষ ব্শহিভধ ত অশতশরি জশমর ব্যব্হার শনশিতকরল্পণর যথাযথ ব্যব্স্থা িহণ 

 ব্াগাল্পনর শ্রশমক ও কমধচাশরল্পদর জনয কলযাণমভলক ব্যব্স্থাশদ িহণ এব্ং 

 ব্াংলাল্পদল্পির চা শিল্পের উন্নয়ল্পনর স্বাল্পথধ যথাযথ ব্যব্স্থা িহণ এব্ং সরকার কতৃধ ক সময় সময় শনল্পদধ শিত অনযানয কাযধক্রম িহণ। 

 


