
বাাংলাদেশ চা ববাদড ের ইদনাদেশন, আরটিআই এবাং আইসিটি সবষয়ক কসিটির অেযন্তরীণ িোর কার্ েসববরণীীঃ 

িোপসি t িসচব , বাাংলাদেশ চা ববাড ে। 

স্থান t িসচব িদ ােদয়র অসিি কক্ষ। 

িাসরখ ও িিয় t ২৫-০১-২০১৭ , িকাল ১১.০০ 

উপসস্থসি t পসরসশষ্ট ‘ক’ 

িোর শুরুদি িোপসি িদ ােয় উপসস্থি িেস্যবৃন্দদক স্বাগি জাসনদয় িোর কার্ক্রি শুরু কদরন। িোয় সনম্নরুপ সবষয়সেসিক আদলাচনা ও সিদ্ধান্ত গৃ ীি  য়ীঃ 

ক্রসিক 

নাং 

সবষয় সববরণ আদলাচনা সিদ্ধান্ত 

১. ইদনাদেশন ক) আয়-ব্যদয়র পুঙ্খানুপুঙ্খ স িাব 

িাংরক্ষণ, ি দজ ও দ্রিিি িিদয়র 

িদে ববাদড ের আসথ েক অবস্থার িঠিক 

সচত্র তুদল ধরার জন্য স্বয়াংসক্রয় 

পদ্ধসিদি প্রদয়াজনীয় িাংখ্যক স িাব 

সববরণী প্রস্তি করা। 

 

উসিসখি কার্ ে িম্পােদনর জন্য 

ইসিিদে িিটওয়যার 

বডেলপাদরর িাদথ কসিটির 

িেস্যদের আদলাচনা  দয়দে। 

ইসিদিদে প্রাথসিকোদব  

কদয়কটি  েরপ্রস্তাব পাওয়া 

বগদে।  

 

আদরা কদয়কটি প্রাপ্ত প্রাথসিক 

েরপ্রস্তাব প্রাসপ্তর পর তুলনামূলক 

সবশ্লদষদণর িােদি সবসধ 

বিািাদবক কার্ ে িম্পােন করা 

 দব। 

  খ) বিাবাইল অযাপি তিরীর িােদি 

চা বাগানিমূদ  চা উৎপােন িাংক্রান্ত 

তবজ্ঞাসনক ও কাসরগরী ি ায়িা প্রোন 

 

খ) বিাবাইল অযাপি ব্যব ার 

কদর চা বাগানিমূদ  চা চাষ 

িাংক্রান্ত িিস্যার িিাধান 

প্রোদনর সবষদয় একটি নতুন 

আইডয়া সবটিআরআই  দি 

পাওয়া বগদে । বিেিাদন চা 

বাগান িমুদ র চা গাদের সবসেন্ন 

িিস্যার িিাধান বলাক/পত্র 

িারিি  প্রোন করদি অসধক 

িিয়,  অথ ে এবাং শ্রি ব্যয়  য় । 

সকন্তু অযাপি ব্যব ার কদর খুব 

ি দজ বাগানিমুদ র চা চাষ 

িম্পসকেি সবসেন্ন িিাধান বেয়া 

িম্ভব  দব  

খ) সবটিআরআই এর িাংসশ্লষ্ট 

তবজ্ঞাসনক কি েকিোগণ  সবষয়টি 

আরও পর্াদলাচনা করদবন ।  

  গ)  ২০১৭ িাদলর জন্য বাাংলাদেশ চা 

ববাদড ের ইদনাদেশন কি েপসরকল্পনা 

প্রনয়ণ  

গ) চা ববাদড ের প্রধান কার্ালয় 

এবাং এর অঙ্গ প্রসিষ্ঠান  দি 

ইদনাদেটিে আইসডয়া িাংগ্র  

কদর িা পর্াদলাচনাপূব েক ২০১৭ 

িাদলর কি েপসরকল্না প্রনয়ন 

করা  দব । 

গ) চা ববাদড ের প্রধান কার্ালয় এবাং 

এর অঙ্গ প্রসিষ্ঠান িাদের সনজস্ব 

ইদনাদেটিে আইসডয়া প্রোন করদব  

অিীঃপর আর বকাদনা আদলাচয সবষয় না থাকায় িোপসি িদ ােয় িকলদক ধন্যবাে জাসনদয় িোর কার্ েক্রি িিাসপ্ত ব াষণা কদরন। 

স্বাীঃ 

(বিা াম্মে নূiæিা  নূরী) 

িসচব 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে,চট্টগ্রাি। 

বিান নs t ০৩১-৬৮২০৯৬ 

 


