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ফাাংরাদদ চা বফাড ড 

প্রধান কাম ডারয় 

নাসযাফাদ, চট্টগ্রাভ 

www.teaboard.gov.bd 

 

ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয ৯৬তভ অবযন্তযীণ ভন্বয় বায কাম ডসফফযণী 

বাসত  : বভজয বজনাদযর বভা: াসপনুর ইরাভ, এনসডস, সএস, বচয়াযম্যান,  ফাাংরাদদ চা বফাড ড। 

 

তাসযখ    : ১৬ জানুয়াসয, ২০১৮ ইাং  

ভয়  : কার ১১.০০ ঘটিকা।  

স্থান   : ফাাংরাদদ চা বফাড ড বাকক্ষ।  

উসস্থত কভ ডকতডাগদণয তাসরকা সযসষ্ট ‘ক’-তত আছে (স্বাক্ষদযয ক্রভানুাদয) 

শুরুদত বাসত উসস্থত ফাইদক স্বাগত জানান। চা বফাদড ডয কাম ডক্রভদক আদযা বফগফান কযায জন্য ফাইদক ঠিকবাদফ সনজ সনজ দাসয়ত্ব 

ারদনয জন্য সতসন সনদদ ডনা প্রদান কদযন। অতঃয কাম ডতাসরকা অনুমায়ী সনম্নরূ সদ্ধান্ত গ্রণ কযা য়: 

 

আদরাচযসূসচ ০১: ১৪ সডদম্বয, ২০১৭ তাসযদখ অনুসিত বফাদড ডয ৯৫ তভ অবযন্তযীণ ভন্বয় বায কাম ডসফফযণী অনুদভাদন। 

 

গত ১৪ সডদম্বয, ২০১৭ তাসযদখ অনুসিত বফাদড ডয ৯৫তভ অবযন্তযীণ ভন্বয় বায কাম ডসফফযণী াংসিষ্ট কভ ডকতডাদদয সনকট বপ্রযণ কযা 

দয়দে। বায় কাম ডসফফযণী াঠ কযা দর উসস্থত বকান দদেয বকানরূ াংদাধন, সযভাজডন প্রস্তাফ না থাকায় তা ফ ডম্মতবাদফ অনুদভাদন 

কযা য়। গত ৩১ সডদম্বয, ২০১৭ তাসযদখ অনুসিত ফাসণজয ভন্ত্রণারদয়য ভাসক ভন্বয় বায সদ্ধাদন্তয আদরাদক চা বফাদড ডয আদরাচনা ও 

সদ্ধান্তমূ সনদে উস্থান কযা দরা: 

আদরাচয

সূসচ 

সফলয় ও আদরাচনা সদ্ধান্ত  ফাস্তফায়নকাযী 

০২ সফলয়: ভাসক ভন্বয় বায কাম ডসফফযণী ম ডাদরাচনাপূফ ডক 

প্রসতদফদন ব 

আছরাচনা: ভন্ত্রণারদয়য ভাসক ভন্বয় বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত সফলয়মূ চা বফাদড ডয ভাসক ভন্বয় 

বায় অন্তর্ভ ডক্ত কদয আদরাচনা অব্যাত যদয়দে। 

ফাস্তফায়দনয অগ্রগসত  কাম ডসফফযণী প্রসত ভাদয ১৫ 

তাসযদখয ভদে পট কস ই-বভইদর 

(admn4@mincom.gov.bd) ও াড ড কস 

প্রান-৪ অসধাখায় বপ্রযণ অব্যাত যদয়দে ভদভ ড আদরাচনা 

য়। 

ভন্ত্রণারদয়য ভাসক ভন্বয় বায সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত সফলয়মূ চা বফাদড ডয ভাসক ভন্বয় বায় 

অন্তর্ভ ডক্ত কদয আদরাচনা অব্যাত যাখদত দফ। 

ফাস্তফায়দনয অগ্রগসত প্রসত ভাদয ১৫ তাসযদখয 

ভদে পট কস ই-বভইর 

(admn4@mincom.gov.bd) ও াড ড 

কস প্রান-৪ অসধাখায় বপ্রযণ অব্যাত যাখদত 

দফ। 

সচফ, 

চা বফাড ড 

   ০৩ সফলয়: ফাসল ডক কভ ডম্পাদন চুসক্ত (APA) 

আছরাচনা: ২০১৭-২০১৮ অথ ড ফেদযয ফাসল ডক কভ ডম্পাদন 

চুসক্ত ( APA) অনুমায়ী চা বফাদড ডয ত্রৈভাসক ফাস্তফায়ন 

অগ্রগসত প্রসতদফদন ফাসণজয ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ অব্যাত 

যদয়দে ভদভ ড আদরাচনা য়। 

২০১৭-২০১৮ অথ ড ফেদযয ফাসল ডক কভ ডম্পাদন চুসক্ত 

(APA) অনুমায়ী চা বফাদড ডয ত্রৈভাসক ফাস্তফায়ন 

অগ্রগসত প্রসতদফদন ফাসণজয ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ 

অব্যাত যাখদত দফ। 

াংসিষ্ট কসভটি 

০৪ সফলয়: জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর (NIS) ফাস্তফায়ন 

আছরাচনা: ২০১৭-২০১৮ অথ ডফেদযয জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

(NIS) অনুমায়ী চা বফাদড ডয ত্রৈভাসক ফাস্তফায়ন অগ্রগসত 

প্রসতদফদন ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ অব্যাত যদয়দে ভদভ ড আদরাচনা 

য়।  

২০১৭-২০১৮ অথ ডফেদযয জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

(NIS) অনুমায়ী চা বফাদড ডয ত্রৈভাসক ফাস্তফায়ন 

অগ্রগসত প্রসতদফদন ফাসণজয ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ 

অব্যাত যাখদত দফ। 

াংসিষ্ট কসভটি 

০৫ সফলয়: জাতীয় তথ্য ও বমাগাদমাগ প্রযুসক্ত নীসতভারা-২০১৫ 

এয কভ ডসযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন ও ই-পাইসরাং 

াংক্রান্ত 

 

 

১) ২০১৭-১৮ এয কভ ডসযকল্পনা প্রণীত দর তা 
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আছরাচনা:  

১) ২০১৬-১৭ এয জন্য প্রণীত কভ ডসযকল্পনা মথামথবাদফ 

অনুযণ অব্যাত যদয়দে এফাং ২০১৭-১৮ এয কভ ডসযকল্পনা 

প্রসণত দর তা অনুযণ কযদত দফ ভদভ ড আদরাচনা য়।  

 

২) ফাাংরাদদ চা বফাদড ড ই-পাইসরাং কাম ডক্রভ চালু যদয়দে 

ভদভ ড আদরাচনা য়।  

অনুযণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

২) দাপ্তসযক কাদজ ই-পাইসরাং এয ব্যফায 

ম ডায়ক্রদভ বৃসদ্ধ কযদত দফ। 

সচফ, 

চা বফাড ড 

০৬ সফলয়: সনজস্ব উদ্ভাফনী ধাযণা ম্পসকডত আদরাচনা 

আছরাচনা:  

১) অনরাইছন টি সযছাছট েয ফাাংছরা বুস াং সুসফধা চালুয 

রছযে তছভন্ট তেটওছে সুসফধা চালুয সফলছে ব্র্যা  ব্াাংছ য 

াছথ এ টি চুসি ছেছে। যীযামূর বাছফ অনরাইন বুস াং 

সছেভ চালু ছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে।    

 

২) গ্রা ছদয তফা জী যছণয রছযে অনরাইছন চা 

রাইছন্স (আভদাসন-যপ্তাসন) ইসুে যণ দ্ধসত চালুয সফলছে 

আছরাচনা ে।  গ্রা ছদয তফা জী যছণয রছযে চা 

তফাছড েয ওছেফাইছট আভদাসন রাইছন্স পযভ আছরাড 

 যা ছেছে। উি পযভ ডাউনছরাড  ছয াংসিষ্ট প্রভাণাসদ 

 গ্রা যা ইছভইছরয ভাধ্যছভ আছফদন  যছত াযছফন 

এফাং অনরাইছন সপ তপ্রযণ  যছত াযছফন ভছভ ে আছরাচনা 

ে।  

 

 

১) অনরাইছন টি সযদাট ড এন্ড সভউসজয়াদভয ফাাংদরা 

বুসকাং প্রসক্রয়া যীক্ষামূরকবাদফ চালু দয়দে। দ্রুত 

গ্রাকদদয জন্য এ সুসফধা উন্মুক্ত কযদত দফ। 

 

 

২) গ্রা ছদয তফা জী যছণয রছযে অনরাইছন 

চা রাইছন্স (আভদাসন-যপ্তাসন) ইসুে যণ প্রসিোয 

অাং সাছফ চা তফাছড েয ওছেফাইছট আভদাসন 

রাইছন্স পযভ আছরাড  যা ছেছে। যপ্তাসন 

রাইছন্স ইসুে যণ দ্ধসত অনরাইছন  যায সফলেটি 

প্রসিোধীন যছেছে। 

াংসিষ্ট কসভটি, 

উ-সযচার , 

ফাসণজে 

এফাং প্রধান 

সনফ োী 

 ভ ে তো, টি 

সযছাট ে ও 

সভউসজোভ 

০৭ সফলে: ওছেফাইট সনেসভত ারনাোদ  যা 

আছরাচনা: ফাাংরাছদ চা তফাছড েয ওছেফাইট ও তপবু  

তজ সনেসভত ারনাোদ যণ অব্াত যছেছে ভছভ ে 

আছরাচনা ে।  

ফাাংরাছদ চা তফাছড েয ওছেফাইট ও তপবু  তজ 

সনেসভত ারনাোদ যণ অব্াত যাখছত ছফ।  

াংসিষ্ট  সভটি 

০৮ সফলয়: াখা সযদ ডন 

আছরাচনা: সচফ, চা বফাড ড সডদম্বয, ২০১৭ ভাদ ‘প্রান 

াখা’ সযদ ডন কদযন। সনয়সভতবাদফ াখায প্রধানগণ স্ব স্ব 

াখা সযদ ডন কযদেন ভদভ ড আদরাচনা য়। 

সনয়সভতবাদফ াখায প্রধানগণ স্ব স্ব াখা সযদ ডন 

কযদফন এফাং সযদ ডন প্রসতদফদন দে (অথ ড  ও 

ফাসণজয) ভদাদদয়য সনকট বপ্রযণ কযদফন। 

াংসিষ্ট কর 

কভ ডকতডা 

০৯ সফলয়: চরভান ভাভরামূ সনষ্পসি কযণ গুরুত্বপূণ ড 

ভাভরা ভসনটসযাং াংক্রান্ত 

আছরাচনা: চরভান ভাভরামূ সনষ্পসিকযণ গুরুত্বপূণ ড 

ভাভরায ভসনটসযাং অব্যাত যাখদত দফ। চা বফাদড ডয ফ ডদল 

গুরুত্বপূণ ড ভাভরায াংখ্যা ০৭টি; 

 

১) ৩১ সডদম্বয ২০১৪ তাসযখ বভয়াদ বল ওয়া 

“Delvelopment of small holding Tea 

Cultivation in Northern 

Bangladesh” ীল ডক প্রকদল্পয প্রাক্তন অসপ ায়ক 

জনাফ সফজ্ঞান বুনাজী ও ত্রন প্রযী বভা. আবু জাপয সসিক 

তাদদয চাকসয যাজস্ব খাদত অন্তর্ভ ডসক্তয জন্য বচয়াযম্যান, 

ফাাংরাদদ চা বফাড ড বভাট ৪ জনদক সফফাদী কদয ভাভান্য 

সুপ্রীভ বকাদট ডয াইদকাট ড সফবাদগ যীট সটিন নাং 

১০৫/২০১৭ দাদয়য কদযন। ফতডভাদন ভাভরাটি াইদকাট ড 

সফবাদগ যদয়দে। এখদনা বকান বকাদট ড স্তান্তয কযা য়সন। 

ফাদী দক্ষয তদফীয না থাকায় বফদে মাদে না ভদভ ড চা 

বফাদড ডয সনদয়াসজত বকৌসুসর জাসনদয়দেন এফাং ভাভরাটিয 

শুনানীও শুরু য়সন। 

 

২) ফাাংরাছদ চা তফাছড েয  ভ েচাযীছদয ফাস্থান সনভ োছণয 

জন্য চট্টগ্রাভ াঁচরাই থানায সিভ তলারয তভৌজায 

 

 

চরভান ভাভরামূ সনষ্পসিকযণ গুরুত্বপূণ ড 

ভাভরায ভসনটসযাং অব্যাত যদয়দে। চা বফাদড ডয 

ফ ডদল গুযত্বপূণ ড ভাভরায াংখ্যা ০৭টি; 

 

১) ভাভরাটিয (যীট সটিন নাং ১০৫/২০১৭) সফলদয় 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য জনাফ বখ বভা: 

বভাদ ডদ, এডদবাদকট, ফাাংরাদদ সুসপ্রভ বকাট ডদক চা 

বফাড ড কর্তডক ২৩/০৪/২০১৭ তাসযদখ সনদয়াগ বদয়া 

দয়দে। ফতডভাদন ভাভরাটি াইদকাট ড এয বকদন 

যদয়দে। এখদনা বকান বকাদট ড স্তান্তয য়সন। ফাদী 

দক্ষয তদফীয না থাকায় বফদে মাদে না ভদভ ড চা 

বফাদড ডয সনদয়াসজত বকৌসুসর জাসনদয়দেন এফাং 

ভাভরাটিয শুনানীও শুরু য়সন। 

 

 

 

 

 

২) ভাভরাটি [নাং ১৫৯/২০১৭ (পূছফ ে- ৬৬/২০১৫; 

পূছফ ে ৭৪/১৯৯৭] দ্রুত সনষ্পসিয জন্য চা তফাড ে  র্তে  

সচফ 

ও 

র্ভসভ সনয়ন্ত্রণ 

কভ ডকতডা 
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তভা ে নাসযাফাদ তপ্রাাটি েজ সর: (ইস্পাানী গ্রুছয এ টি 

প্রসতষ্ঠান) এয সন ট তথছ  এটনী জনন  ভাবুবুর আরভ 

তঠ এয ভাধ্যছভ তযসজসি দসরর মূছর ২.০০ এ য জসভ 

১৯৯০ াছর িে  যা ে। চা তফাড ে উি জসভয নাভজাসয 

 ছয এফাং ারন নাোদ ভূসভ উন্নেন  য প্রদান  ছয 

আছে। স ন্তু এ জসভয উয স্বত্ব দাফী  ছয আসভন জুট 

সভর সর: চট্টগ্রাছভয সফজ্ঞ ৩ে াফ জজ আদারছত ভাভরা 

[নাং ১৫৯/২০১৭ (পূফ ে- ৬৬/২০১৫; পূফ ে ৭৪/১৯৯৭] দাছেয 

 ছযন। চা তফাড ে  র্তে  ০৬/০৪/১৯৯৯ তাসযছখ সফজ্ঞ 

আদারছত সরসখত জফাফ দাসখর  যা ে। ভাভরাটি ফতেভাছন 

সফচাযাধীন আতে। ভাভরাটি [নাং ১৫৯/২০১৭ (পূফ ে- 

৬৬/২০১৫; পূফ ে ৭৪/১৯৯৭] ০২/০৪/২০১৭ তাসযছখ সফফাদী 

ছযয াযীছদয আদারছত াসজয ওোয সদন ধার্য্ে সের। 

উি তাসযছখ সফফাদী ছযয আছফদছনয তপ্রসযছত ভাভান্য 

াইছ াট ে  র্তে  উি ভাভরায সফলছে স্থসেতাছদছয  স 

দাসখছরয জন্য সনছদ ে তদো ছেছে। উি স্থসেতাছদ 

আছদটি ভাভান্য াইছ াট ে ছত খাসযজ ছেছে। সফেত 

২৭/০৭/২০১৭ তাসযছখ স্থসেতাছদ খাসযছজয তযসজোয  স 

ফাাংরাছদ চা তফাছড ে স্তেত ছেছে। েত ৩১/১০/২০১৭ 

তাসযছখ ভাননীে ৩ে যুগ্ম তজরা জজ আদারত দয, 

চট্টগ্রাছভ উি ভাভরায শুনাসন অনুসষ্ঠত ে। 

  

৩) কাসপুয চা ফাগানটি যকাসয ম্পসি। উক্ত ম্পসি 

সনদয় ফাাংরাদদ চা বফাড ডদক ৭ নাং সফফাদী কদয জননক 

যাগীফ আরী স্বত্ব ভাভরা নাং ৯৩/২০১১ প্রথভ যুগ্ম বজরা 

জজ, বভৌরবীফাজাদযয আদারদত ভাভরা দাদয়য কযদর উক্ত 

ভাভরায় আদারত সস্থতাফস্থা ফজায় যাখায আদদ বদন। েত 

১০/০৮/২০১৭ তাসযছখ সস্থতাফস্থা প্রতোাছযয সদন ধাম সের। 

স ন্তু ০৬/০৮/২০১৭ তাসযছখ ফাদীয ভাভান্য সুসপ্রভ 

ত াছট েয াইছ াট ে সফবাে তদওোনী  ার্য্সফসধ আইছনয ২৪ 

ধাযায সফধান অনুাছয Civil Miscellaneous 

Case দাছেয  সযছর তাা (“filling No-10389 

dated 06.08.2017) ভুি ে। পছর যুগ্ম তজরা 

জজ, তভৌরবীফাজায ধাম তাসযছখ ত ান  াম েিভ গ্রণ 

 ছযনসন। সফেত ০৮/১০/২০১৭ তাসযছখ ভাভরাটি ভাভান্য 

াইছ াট ে  র্তে  ‘Not Pressed Rejected’ 

ছেছে অথ োৎ ফাদীছযয উি আছফদনটি খাসযজ ছেছে 

সফধাে ভাভরাটি যুগ্ম তজরা জজ ১ভ আদারত, তভৌরবীফাজায 

 র্তে  যফতী  াম েিভ গ্রণ  যছত আয ত ান ফাধা তনই। 

উি যাছেয সফলছে চা তফাছড েয সফজ্ঞ আইনজীফী এ এ এভ 

ভাফুজুয যভানছ  অফেত  যা ছেছে এফাং যফতী 

 াম েিভ গ্রণ  ছয দ্রুত ভাভরাটি সনষ্পসি  যায জন্য 

অনুছযাধ  যা ছেছে।  

 

 

৪) ফান্দযফান াফ ডতয এরাকায় চা বফাদড ডয অনুকূদর ০.৫০ 

একয অসধগ্রণকৃত জসভয এর.এ. ভাভরা নাং ০১/২০০৯ মা 

ফতডভাদন ভাভান্য সুপ্রীভ বকাট ড এয াইদকাট ড সফবাদগ 

দাদয়যকৃত যীট সটিন নাং-২৫১৭/২০১৩। ফতেভাছন 

ভাভরাটি াইছ াট ে সফবাছেয জাসে তোসফন্দ চন্দ্র ঠাকুছযয 

ত াট ে (ত াট ে নাং-২৭) এ  যছেছে। দ্রুত ভাভরাটি Cause 

List এ এছন শুনাসনয ব্ফস্থা গ্রছণয জন্য চা বফাদড ডয সফজ্ঞ 

এডছবাছ ট জনাফ দস্তেীয তযজা সসি ীছ  সনছোে 

 যা ছেছে। চা তফাছড েয সফজ্ঞ আইনজীফী দস্তেীয 

তযজা সসি ী েত ৩১/১০/১৭ তাসযছখয শুনাসনছত  

আদারছত জানান তম, উি জসভ ফতেভাছন চা তফাছড েয 

আফাস  এরা া সাছফ ব্ফহৃত ছে এফাং ফাদী 

ছযয আছফদন সবসিীন। সফজ্ঞ আইনজীফী এ 

সফলছে ভাননীে আদারত  র্তে   সভন েঠন  ছয 

উি জসভয ফ েছল অফস্থা আদারছত অফেত  যায 

জন্য আছফদন  ছযন। উক্ত সফলছে ১৫-০১-২০১৮ 

তাসযছখ শুনাসন ে এফাং ২২/০১/২০১৮ তাসযখ 

পুনযাে শুনাসনয জন্য সদন ধাম ে ছেছে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩) ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয দক্ষ উক্ত ৯৩/২০১১ নাং 

ভাভরাটিদত প্রসতদ্বসিতা কযায জন্য এডছবাছ ট এ 

এ এভ ভাফুজুয যভান-ত  সনছোে তদো ছেছে। 

উক্ত ৯৩/২০১১ নাং ভাভরাটি আদারত সযফতডদনয 

জন্য দাদয়য কযা ফাদীদক্ষয (যাসগফ আরী) Civil 

Miscellaneous Case (“filling No-

10389 dated 06.08.2017) খাসযজ ছে 

মাওোে মূর ভাভরা নাং ৯৩/২০১১  যুগ্ম বজরা জজ 

১ভ আদারত, বভৌরবীফাজাদয ১৬/১১/১৭ তাসযদখ 

শুনাসন য়। সকন্তু ফাদীক্ষ সফসবন্ন কাযণ বদসখদয় 

অসধকতয শুনানীয জন্য আদফদন কদযন। ফাদী 

দক্ষয আদফদদনয বপ্রসক্ষদত ভাভরাটি যুগ্ম-বজরা 

জজ ১ভ আদারত, বভৌরবীফাজায  ০৪/০১/২০১৮ 

তাসযদখ যফতী শুনানীয জন্য সদন ধাম ড কদযন। সকন্তু 

০৪-০১-১৮ তাসযদখ ফাদী দক্ষয আইনজীফী বচাদখয 

অাদযদনয কাযণ বদসখদয় (Lower 

Ground) শুনানীয তাসযখ সোদনায আদফদন 

কদযন। ভাননীয় আদারত উক্ত দযখাস্ত ভঞ্জুয কদয 

২৮-০১-২০১৮ তাসযদখ যফতী শুনানীয সদন ধাম ড 

কদয। শুননীয সদন ড. বভা: এ বক এভ যসপকুর ক, 

ঊর্ধ্ডতন উন্নয়ন কভ ডকতডা (বাযপ্রাপ্ত), সসডইউ 

উসস্থত থাকদফন।  

 

৪) গত ০৫/১২/২০১৬ তাসযখ দত ০৪/০৬/২০১৭ 

তাসযখ ম ডন্ত ভাননীয় াইদকাট ড কর্তডক যীট 

সটিদনয (২৫১৭/২০১৩) সস্থতাফস্থায আদদদয 

বভয়াদ বৃসদ্ধ কযা দয়সের। ভাভরাটি ফতেভাছন 

াইছ াট ে সফবাছেয জাসে তোসফন্দ চন্দ্র ঠাকুছযয 

ত াট ে (ত াট ে নাং-২৭) এ যছেছে। চা তফাছড েয সফজ্ঞ 

আইনজীফী ড. নাইভ আছভদছ  এসপছডসবট প্রদান 
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আইনজীফী জনাফ ড. নাইভ আদভদদক তাসগদৈ বদওয়া 

দয়দে। জসভ অসধগ্রণ ম্পন্ন ছর উি জসভছত গ্রীন টি 

 াযখানা স্থান  যা ছফ। 

 

৫) সফটিআযআই এয সফরােড়া যীক্ষণ খাভাদযয ীভানা 

সনদয় সৃষ্ট সফদযাধ প্রদে জননক চম্পারার কুসভ ড গাং সুসপ্রভ 

বকাদট ডয াই বকাট ড সডসবদন যীট সটিন নাং ৩৯২৬/২০১০ 

দাদয়য কদযন। উক্ত ভাভরায় ফাাংরাদদ চা বফাড ড এয স্বত্ব ও 

স্বাথ ড জসড়ত থাকায় ফাাংরাদদ চা বফাড ড যফতীদত ক্ষর্ভক্ত 

য়। ফতডভাদন ভাভরাটি ভাভান্য াইদকাদট ড শুনানীয জন্য 

অদক্ষভান যদয়দে। 

 

৬) সফটিআযআই/সসডইউ এয কভ ডকতডা ও কভ ডচাযীগণ 

অসপদয প্রসতিাকার বথদক সফনা বাড়ায় ফাসড় ও সফদ্যযৎ 

সুসফধা ববাগ কযায সফলয়টি সফসধম্মত না ওয়ায় চা বফাড ড 

১৯৭৭ াদর বফতন কসভদনয াংসিষ্ট ধাযা বভাতাদফক উক্ত 

সুসফধা যসত কদয ফাসড় বাড়া ও সফদ্যযৎ সফর কতডদনয 

আদদ জাসয কযদর এয বপ্রসক্ষদত জনাফ আব্দুর বভাতাদরফ 

ও অয ৫৪ জন কভ ডকতডা ও কভ ডচাযীগণ ফাাংরাদদ চা 

বফাড ডদক সফফাদী কদয ভাভান্য সুপ্রীভ বকাদট ডয াইদকাট ড 

সফবাদগ যীট সটিন নাং ৩০৬৮/১৯৯৮ দাদয়য কদযন। 

 

 

 

 

৭) বভা: আফদ্যর কসফয ফনাভ ফাাংরাদদ চা বফাড ড (আগয 

ভাভরা) ভদে যীট ভাভরা নাং ৭৭৮২/২০১৪ ভাননীয় 

আদারত চা বফাড ড এয দক্ষ সনষ্পসি কদযদেন। আদারত 

ফদরদেন বম, চরভান বটন্ডায প্রসক্রয়াটি কর্তডক্ষ মথামথ 

সনয়দভ আইন অনুমায়ী ম্পন্ন কযদফন। যীট দযখাস্তকাযী 

বমদতু চরভান বটন্ডাদয অাং সনদয়দেন বদতু উক্ত বটন্ডায 

কাম ডক্রদভ সযট দযখাস্তকাযীয আদফদন অন্যান্য 

আদফদনকাযীয াদথ সফদফচনা কযদত ফরা দয়দে। সফদফচনা 

অদন্ত আইন ও রুর অনুমায়ী দফ ডাচ্চ দযদাতাই ওয়াকড অড ডায 

াদফন। 

কদয দ্রুত ভাভরাটি  Cause List এ এদন 

শুনাসনয ব্যফস্থা কযায জন্য সনদদ ডনা বদওয়া দয়দে।  

 

 

৫) যীট সটিন নাং ৩৯২৬/২০১০ সফলদয় 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য সফজ্ঞ আইনজীফী 

জনাফ ড. নাইভ আদভদদক চা বফাড ড কর্তডক সনদয়াগ 

বদওয়া দয়দে। উক্ত ভাভরা ভাভান্য াইদকাদট ডয 

২৬ নাং বকাদট ড শুনানীয অদক্ষায় যদয়দে।  

 

 

 

৬) গত ১৭/০৮/২০১৬ তাসযদখ ফাাংরাদদ চা বফাড ড 

এয দক্ষ এ ভাভরায (যীট সটিন নাং 

৩০৬৮/১৯৯৮) যায় দয়দে। উক্ত যাদয়য সফরুদদ্ধ গত 

২৮/১১/২০১৬ তাসযদখ ভাভরায ফাদী ক্ষ কর্তডক 

পুনযায় সসবর সটিন পয সরব টু আসর নাং-

৩৭০৯/২০১৬ কযা দয়দে। চা বফাড ড কর্তডক 

সনদয়াসজত সফজ্ঞ আইনজীফী বখ বভাাম্মদ বভাদ ডদ 

উক্ত ভাভরায সফলদয় CAVEAT পাইর 

কদযদেন। ফাদী দক্ষয তদফীয না থাকায় ভাভরাটি 

চা বফাদড ডয দক্ষ তদফীয কদয দ্রুত সনষ্পসিয জন্য 

সফজ্ঞ আইনজীফী বখ বভাাম্মদ বভাদ ডদদক 

সনদদ ডনা প্রদান কযা দয়দে। 

 

৭. বভা: আফদ্যর কসফয ফনাভ ফাাংরাদদ চা বফাড ড 

(আগয ভাভরা) ভদে যীট ভাভরা নাং ৭৭৮২/২০১৪ 

ভাননীয় আদারত চা বফাড ড এয দক্ষ সনষ্পসি 

কদযদেন। ভাভরায যায় বভাতাদফক সফলয়টি 

সনষ্পসিয সদ্ধান্ত গৃীত দয়দে।  

১০ সফলয়: ঢাকা দসক্ষণ সটি কদ ডাদযদনয াদথ ফাাংরাদদ চা 

বফাড ড এয জসভ াংক্রান্ত সফদযাধ 

আছরাচনা: ফাাংরাদদ চা বফাড ড এয জসভ াংক্রান্ত সফদযাদধয 

সফলয়টি সনষ্পসিয সফলদয় ঢাকা দসক্ষণ সটি কদ ডাদযন 

কর্তডক গত ০৪/০১/২০১৮ তাসযদখয দৈয ভােদভ চাসত 

তথ্য অনুমায়ী ফাাংরাদদ চা বফাড ড কর্তডক প্রদয়াজনীয় 

ডকুদভন্ট ১৫/০১/২০১৮ তাসযদখ প্রধান ম্পসি কভ ডকতডা, 

ঢাকা দসক্ষণ সটি কদ ডাদযন ফযাফয চা বফাড ড দত বপ্রযণ 

কযা দয়দে ভদভ ড আদরাচনা য়।  

ঢা ায তোীফাে এরা াে অফসস্থত ফাাংরাছদ চা 

তফাড ে এয সএ খসতোন নাং ৩৮৩৫, প্লট নাং ২৫, 

তভৌজা য ঢা া, ওোড ে নাং ৩ (াছফ ) এ অফসস্থত 

০.৭৫ এ য জসভ াংিান্ত সফলছে ঢা া দসযণ সটি 

 ছ োছযছনয াছথ সফদযাদধয সনষ্পসিয সফলদয় চা 

বফাদড ডয দে (অথ ড ও ফাসণজয); বভয়য, ঢাকা দসক্ষণ 

সটি কদ ডাদযদনয াদথ বমাগাদমাগ কযদফন এফাং 

সফলয়টি দ্রুত সনষ্পসিয ব্যফস্থা গ্রন কযদফন।  

দে (অথ ড ও 

ফাসণজয) 

 

ও  

র্ভসভ সনয়ন্ত্রণ 

কভ ডকতডা 

১১ সফলয়: অসডট আসি সনষ্পসি 

আছরাচনা: ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয ফ ডদল অসনষ্পন্ন অসডট 

আসিয াংখ্যা ১০৪টি। দ্রুত অসডট আসি সনষ্পসিয সফলদয় 

আদরাচনা য়।  

 

দ্রুত অসডট আসি সনষ্পসিয সফলদয় কাম ডক্রভ গ্রণ 

কযদত দফ।  

 

প্রধান সাফ 

যযণ  ভ ে তো 

১২ সফলয়: ফেফন্ধু চা বফন াংক্রান্ত 

আছরাচনা: ফাসণজে ভন্ত্রণারে ফঙ্গফন্ধু চা বফছনয সডসস 

অনুছভাদছনয সফলছে েত ৩১/১২/২০১৭ তাসযছখ সল্প ও 

সি সফবাে, সয ল্পনা  সভছন অনুছভাদছনয জন্য তপ্রযণ 

ফেফন্ধু চা বফদনয  সডসস অনুদভাদদনয সফলদয় 

ভন্ত্রণারদয়য াদথ বমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ। 

উ সযচারক 

(সযকল্পনা) 
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 যা ছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে।  

১৪ সফলে: ফাাংরাছদ চা প্রদ েনী ২০১৮ আছোজন 

আছরাচনা: আোভী ১৮-২০ তেবুোসয, ২০১৮ তাসযছখ 

আন্তজোসত   নছবনন সটি ফসুন্ধযা, ঢা াছত ৩ সদন ব্াস 

‘ফাাংরাছদ চা প্রদ েনী ২০১৮’ অনুষ্ঠাছনয তাসযখ সনধ োসযত 

ছেছে। েণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাছদ য াছযয ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রী ‘ফাাংরাছদ চা প্রদ েনী ২০১৮’ শুব উছবাধছনয 

সফলছে নীসতেত অনুছভাদন সদছেছেন ভছভ ে বাে আছরাচনা 

ে।  

‘ফাাংরাছদ চা প্রদ েনী ২০১৮’ এয আছোজন পর 

 যায জন্য  রছ  আন্তসয বাছফ  াজ  যছত 

ছফ।  

সচফ, 

     চা তফাড ে  

 

 

 

১৫ সফলয়: ফাগান াংক্রান্ত 

আছরাচনা:  

১. তদওযােড়া চা ফাোছনয ২৫ ও ২৬ নাং ত ছন সনধ োসযত 

২৫ তক্টছযয ভছধ্য ৩১ সডছম্বয, ২০১৭ ম েন্ত ২০.৫ তক্টয 

সযপ্লাসন্টাং  াজ তল ছেছে। ফা ী  াজ এসপ্রর, ২০১৮ এয 

ভছধ্য তল  যায সফলছে আছরাচনা ে।   

 

২. াথাসযো চা ফাোছনয ১৪ নাং ত ছন সনধ োসযত ২০ 

তক্টছযয ভছধ্য ৩১ সডছম্বয ২০১৭ ম েন্ত ১৮.৮৫ তক্টয 

সযপ্লাসন্টাং  াজ তল ছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে। ৩১ সডছম্বয, 

২০১৭ তাসযছখয ভছধ্য ম্পূণ ে  াজ তল না ওোে তচোযম্যান 

ভছাদে অছন্তাল প্র া  ছযন। 

 

৩. াথাসযো চা ফাোছন সনসভ েত নতুন চা  াযখানাে সফদ্যেৎ 

াংছমাছেয সনসভছি সফদ্যেৎ উন্নেন তফাছড েয সছরটস্থ আঞ্চসর  

প্র ল্প  ভ ে তো ইসিসনোয জনাফ াইদ্যর ইরাভ এয াছথ 

ফাোন ব্ফস্থা  তমাোছমাে  ছযন। ফতেভাছন সফদ্যেৎ 

ঞ্চারছনয ভারাভার Procurement এয  াজ চরছে 

এফাং সছরট অঞ্চছর প্রধান প্রছ ৌরী াংসিষ্ট  ভ ে তো 

াথাসযো চা ফাোন এরা া সযদ েন  ছযন।   

গ্যা াংছমাছেয সফলছে ফাোন ব্ফস্থা  তমাোছমাে অব্াত 

যাখছেন ভছভ ে আছরাচনা ে।  

 

 

 

 

 

 

 

৪. সনউভনফাে চা ফাোছন শ্রসভ ছদয জন্য ২০টি টেছরছটয 

ভছধ্য ১৪টিয সনভ োণ  াজ তল ছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে। 

ফগুছরা টেছরট সনভ োছণয  াজ এখছনা তল না ওোে 

তচোযম্যান ভছাদে অছন্তাল প্র া  ছযন।  

 

৫. সনউভনফাে ফাোছন ২৩ টি ঘছযয ভছধ্য ১৯টি ভাটিয 

ওোছরয শ্রসভ  গৃ তভযাভত  াজ ম্পন্ন ছেছে ভছভ ে 

আছরাচনা ে। এোড়া ভাটিয ওোছরয ঘয সনভ োণ ভোছয 

ও এ  াছজ নানা প্রসতফন্ধ তা সৃসষ্ট ে ফছর বাে আছরাচনা 

ে।    

 

 

৬. সনউভফাে চা ফাোছন  াযখানায জন্য সফদ্যেছতয 

ইন্ডাসিোর াংছমাে এফাং  াযখানা ব্াসতত অন্য  র রাইন 

আফাস  াংছমাছেয আওতাে আনায সফলছে ল্লী সফদ্যেতােন 

তফাছড েয াছথ তমােছমাে  ছয  াম েিভ শুরু ছেছে ভছভ ে 

 

 

১. তদওযােড়া চা ফাোছনয ২৫ ও ২৬ নাং ত ছন ২৫ 

তক্টয সযপ্লাসন্টাংতেয অফসষ্ট  াজ এসপ্রর, ২০১৮ ভছধ্য 

তল  যছত ছফ। 

 

 

২. াথাসযো চা ফাোছনয ১৪ নাং ত ছন সনধ োসযত 

২০ তক্টয সযপ্লাসন্টাং  াজ এসপ্রর, ২০১৮ ভছধ্য তল 

 যছত ছফ।  

 

 

 

৩. াথাসযো চা ফাোছন সনসভ েত নতুন চা  াযখানাে 

দ্রুত সফদ্যেৎ াংছমাে স্থাছন ব্ফস্থা গ্রছনয জন্য সফদ্যেৎ 

উন্নেন তফাড ে, তভৌরবীফাজায এফাং গ্যা াংছমাে রাইন 

স্থাছনয সফলছে তছরাফাাংরায াছথ াথাসযো চা 

ফাোছনয  াযী ব্ফস্থা ছ  সনেসভত তমাোতমাে 

 ছয দ্রুত  াম েিভ তল  যছত ছফ।  

গ্যা াংছমাছেয অনুভসত াওোয য দ্রুত ভছেয 

ভছধ্য  াযখানায মন্ত্রাসত িছেয তটন্ডায আফাতনয 

প্রসিো শুরু  যছত ছফ। াথাসযো চা  াযখানায জন্য 

২ টি সটিস রাইন এফাং অছথ োডক্স চা ততসযয জন্য ১ টি 

রাইন স্থান  যছত ছফ। এোড়া বসফষ্যছত ব্ে 

াংছ াচছনয রছযে াথাসযো  াযখানায উৎাদন শুরু 

ছর িভান্বছে ভনফাছেয  াযখানা ফন্ধ  ছয দ্যই 

ফাোতনয  াঁচা াতা াথাসযোয পোক্টসযছত 

প্রসিোজাত  যছত ছফ।   

 

৪. সনউভনফাে চা ফাোছন শ্রসভ ছদয জন্য ২০টি 

টেছরছটয ভছধ্য অফসষ্ট টেছরট সনভ োণ  াজ ৩১ 

জানুোসয, ২০১৮ তাসযছখয ভছধ্য তল  ছয প্রসতছফদন 

চা তফাছড ে তপ্রযণ  যছত ছফ।  

   

৫. সনউভনফাে ফাোছনয ভাটিয ওোছরয শ্রসভ  

গৃগুছরায প্রছোজনীে াংস্কায ৩১ জানুোসয, ২০১৮ 

তাসযছখয ভছধ্য তল  যছত ছফ। ভাটিয ততসয ঘয 

সনভ োণ ভোছয এফাং নানা প্রসতফন্ধ তা সৃসষ্ট 

ওোে বসফষ্যছত চা তফাড ে সনেসন্ত্রত সতনটি ফাোছন 

নতুন ত ান ভাটিয ওোছরয ঘয সনভ োণ  যা ছফ না।  

 

৬. সনউভনফাে চা ফাোছন শুধু  াযখানায জন্য 

সফদ্যেছতয ইন্ডাসিোর াংছমাে এফাং  াযখানা ব্তীত 

অন্য  র রাইন আফাস  াংছমাছেয আওতাে 

আনায প্রসিো শুরুয পূছফ ে ফতেভান সফদ্যেৎ তযছটয াছথ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্ফস্থা / 

 াযী 

ব্ফস্থা , 

সনউভনফাে, 

তদওযােড়া ও 

াথাসযো চা 

ফাোন  
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আছরাচনা ে। 

 

 

 

 

 

৭. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত সনউভনফাে, তদওযােড়া এফাং াথাসযো 

চা ফাোছনয সডসজটার াছব ে ম্যা ততসযয সফলছে আছরাচনা 

ে। সতন ফাোছনয ম্যা ততসযয য ম্যা অনুমােী ফাোছনয 

ীভানা ফযাফয নতুন শ্রসভ  গৃ সনভ োণ সয ল্পনা গ্রছণয 

সফলছে আছরাচনা ে। 

 

 

 

 

 

 

 

৮. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত সনউভনফাে, তদওযােড়া এফাং াথাসযো 

চা ফাোছনয েড় উৎাদন জাতীে েড় উৎাদছনয সনছচ ওোে 

তচোযম্যান ভছাদে েবীয অছন্তাল প্র া  ছযন। েড় 

উৎাদন বৃসদ্ধছত সতন ফাোছনয ম্যাছনজায ও  াযী 

ম্যাছনজাযছদয উছযাে গ্রছণয সফলছে আছরাচনা ে।  

 

৯. তদওযােড়া ফাোছনয  াযী ম্যাছনজাছযয ফাাংছরা াংস্কায 

 ছয ফাসণসজে বাছফ উি ফাাংছরা ব্ফাছয টি সযছাছট েয াছথ 

এ টি চুসি  যায সফলছে আছরাচনা ে। চা ও ম েটন সল্পছ  

উবুদ্ধ যছণ াইরট প্র ল্প সাছফ এ উছযাে গ্রন  যা ছফ 

ভছভ ে আছরাচনা ে।  

 

১০. ফাাংরাছদ চা তফাড ে ফাোন ব্ফস্থানা ত াতলয তজনাছযর 

ম্যাছনজায (সজএভ) এয সফলছে আছরাচনা ে।  

 

 

১১. সনউভনফাে ফাোছনয তজনাছযর ম্যাছনজাছযয (সজএভ)  

ব্ফহ্রত ফাাংছরা ও োসড় সফলছে আছরাচনা ে। 

  

 

 

 

 

 

১২. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত সনউভনফাে ও াথাসযো চা ফাোছনয 

চাছেয েড় সনরাভ মূল্য সনছে আছরাচনা ে।  

ল্লী সফদ্যেছতয আফাস  াংছমাে গ্রছণ তম খযচ ছফ; 

ফাোন ব্ফস্থা  তা তুরনামূর  সফছিলণ  যছফন 

এফাং প্রসতছফদন চা তফাড ে তপ্রযণ  যছফন। ল্লী সফদ্যেৎ 

এফাং সসডসফ’য ভছধ্য তমটা রাবজন  তযট ছফ তটা 

গ্রণ  যা ছফ। 

 

৭. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত সনউভনফাে, তদওযােড়া এফাং 

াথাসযো চা ফাোছনয াছব ে ম্যা ততসযয জন্য 

াছব েোয, সসডইউছ  সনছোে  যতত ছফ। প্রথছভ 

তদওযােড়া ফাোছনয সডসজটার ম্যা প্রস্তুত  যছত 

ছফ। উন্নেছনয থ ন ায আছরাছ  প্রস্তাসফত চা 

শ্রসভ  গৃ সনভ োণ প্র ল্প অনুছভাদছনয য উি ম্যা 

অনুমােী তদওযােড়া চা ফাোছনয ীভানা ফযাফয 

গৃসনভ োণ  াজ শুরু ছফ। এোড়া তদওযােড়া চা 

ফাোনছ  িভান্বছে এ টি আদ ে ভছডর চা ফাোন 

সাছফ প্রসতষ্ঠায রছযে ফাোন ব্ফস্থা  উছযাে গ্রণ 

 যছফ। 

 

৮. আোভী ২ ফেছযয ভছধ্য চা তফাড ে সনেসন্ত্রত 

সনউভনফাে, তদওযােড়া এফাং াথাসযো চা ফাোছনয 

েড় উৎাদন ৩,০০০ ত সজছত উন্নীত  যছত ছফ। এ 

রযেভাত্রা পূযছণ ফাোন ব্ফস্থা / াযী 

ব্ফস্থা ছদয সয ল্পনা গ্রণ  ছয  াজ  যছত ছফ। 

 

৯.  তদওযােড়া ফাোছনয  াযী ম্যাছনজাছযয ফাাংছরা 

দ্রুত াংস্কায  যছত ছফ। াংস্কায তছল চা ও ম েটন 

সল্পছ  উবুদ্ধ যছণয াইরট প্র ল্প সাছফ উি 

ফাাংছরা ফাসণসজে বাছফ ব্ফাছযয রছযে ফাোন 

 র্তেয এফাং টি সযছাট ে এ টি তমৌথ চুসি  যছফ।  

 

১০. ফাাংরাছদ চা তফাছড েয দস্য (অথ ে ও ফাসণজে) 

অয ছত তফাছড েয ফাোন ব্ফস্থানা ত াছলয তজনাছযর 

ম্যাছনজায সাছফ অসতসযি দাসেত্ব ারন  যছফন।  

 

১১. সনউভনফাে ফাোছনয তজনাতযর ম্যাছনজাছযয 

ফাাংছরা এখন তথছ  ‘ফাাংরাছদ টি তফাড ে’ ফাাংছরা 

সাছফ ব্ফহৃত ছফ। এোড়া সজএভ ব্ফহৃত োসড় 

প্র ল্প উন্নেন ইউসনট, শ্রীভঙ্গছর ব্ফাছযয জন্য তপ্রযণ 

 যছত ছফ। োসড়য জ্বারাসন, তভযাভত, ট্যাক্স, সপটছন 

ইতোসদ ব্ে সসডইউ ফন  যছফ। ড্রাইবাছযয তফতন 

ফাোন তথছ  প্রদান  যা ছফ।  

 

১২. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত সনউভনফাে ও াথাসযো চা 

ফাোছনয চাছেয সনরাভ মূল্য সনছে তচোযম্যান ভছাদে 

চযভ অছান্তাল প্র া  ছযছেন। াংসিষ্ট ফাোন 

ব্ফস্থা ছদয চাছেয ভান উন্নেছন দ্রুত ব্ফস্থা গ্রণ 

 যছত ছফ। 

১৬ সফলে : উন্নেছনয থন া প্রছঙ্গ 

আছরাচনা: উন্নেছনয থন া অনুমােী রযেভাত্রায সফযীছত 

ভাস  ফাস্তফােন অগ্রেসত প্রসতছফদন ভন্ত্রণারছে তপ্রযণ অব্াত 

যছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে।  

উন্নেছনয থন া অনুমােী রযেভাত্রায সফযীছত 

ভাস  ফাস্তফােন অগ্রেসত প্রসতছফদন ভন্ত্রণারছে তপ্রযণ 

অব্াত যাখছত ছফ। 

  উসযচার   

(সয ল্পনা) 

১৭ সফলে: চট্টগ্রাছভয পটি েসড় উছ ন্দ্র ও ঞ্চেড় উছ ছন্দ্র 

ল্যাফ প্রসতষ্ঠায রছযে সডসস প্রঙ্গ 

আছরাচনা: চট্টগ্রাছভয পটি েসড় উছ ছন্দ্র এফাং ঞ্চেড় 

চট্টগ্রাছভয পটি েসড় উছ ছন্দ্র এফাং ঞ্চেড় 

উছ ছন্দ্র ল্যাফ প্রসতষ্ঠায রছযে প্রস্তুতকৃত সডসস দ্যটি 

অনুছভাদছনয য যফতী  াম েিভ গ্রণ  যছত ছফ। 

সযচার , 

সফটিআযআই 

এফাং 
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উছ ছন্দ্র ল্যাফ প্রসতষ্ঠায রছযে ফাসণজে ভন্ত্রণারছে সডসস 

তপ্রযণ  যা ছর ভন্ত্রণারে সডসডস াংছাধছনয সনছদ েনা তদন। 

ভন্ত্রণারছেয সনছদ েনা অনুমােী সডসস াংছাধন  ছয চা 

তফাছড ে তপ্রযছণয জন্য সযচার , সফটিআযআই ত  েত 

২৭/১২/২০১৭ তাসযছখ ত্র তদো ছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে।  

উসযচার  

(সয ল্পনা) 

১৮ সফলয়: টি ব ২% কযায সফলদয় আদরাচনা 

আছরাচনা: টি ব বৃসদ্ধ কদয ২% কযায রদক্ষয নতুন একটি 

বা আফাদনয সফলদয় অনুদযাধ জাসনদয় ফাসণজয ভন্ত্রণারদয় 

পুনযায় একটি ৈ বদয়া দয়দে ভদভ ড আদরাচনা দয়দে। 

টি ব বৃসদ্ধ কদয ২% কযায রদক্ষয নতুন একটি বা 

আফাদনয সফলদয় বমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ।  

দস্য (অথ ে ও    

ফাসণজে)  

১৯ সফলয় : চা ফাগান সযদ ডন  

আছরাচনা: রুটিন অনুমায়ী ২ টি কদয চা ফাগান সযদ ডন 

অব্যাত যদয়দে ভদভ ড আদরাচনা য়।  

 

রুটিন অনুমায়ী সযদ ডন অব্যাত যাখদত দফ। 

উ সযচার  

(সয ল্পনা) 

২০ সফলে: সফটিআযআই এফাং সসডইউ াংিান্ত 

আছরাচনা:  

১. সসডউর অনুমােী সফজ্ঞানীতদয ফাোন সযদ েন অব্াত 

যছেছে ভছভ ে আছরাচনা ে। 

 

 

২. সফটিআযআইছেয ফান্দযফান, উদাসরো এফাং ঞ্চেড় াফ 

তেছনয  াম েিছভ েসতীরতা আনােছনয সফলছে আছরাচনা 

ে।  

 

 

 

 

 

 

 

৩. সফরােড়া যীযণ খাভাছযয স্থােী শ্রসভ যা ফাোছনয 

ফাইছয মাছত  াজ না  ছয ত সফলেটি সনসিত  যায সফলছে  

তদাযস  ফাড়াছনায সফলছে আছরাচনা ে।  

 

 

 

৪. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত ফাোনগুছরাছত তরফায রাইছন সেছে নাযী 

শ্রসভ ছদয স্বাস্থে ভস্যা শুনছফ এফাং যাভ ে প্রদান  যছফ 

এভন ৫ জন (অষ্টভ-দভ) তশ্রসণ া চা ফাোছনয নাযীছদয 

সনছে টিভ েঠন, তাছদয স্বাস্থে সফলে  প্রসযণ প্রদান এফাং 

ফাোছন সনছোসজত  যায রছযে প্র ল্প উন্নেন ইউসনট  র্তে  

এ টি প্রস্তাফনা প্রনেছনয সফলছে আছরাচনা ে। 

 

 

৫. সফটিআযআই এফাং সসডইউ এয েত ১০ ফেছযয আে-ব্ে 

াংিান্ত সফস্তাসযত প্রসতছফদন অথ োৎ চা খাছতয উন্নেন (েছফলণা 

ও তবৌত অফ াঠাছভা) আে-ব্ে এফাং তফতন খাছত তভাট ব্ে, 

াফ তেন, চা াতা সফসি ছত আে খাতওোসয বাে  ছয 

এ টি ভসন্বত প্রসতছফদন দাসখছরয সফলছে আছরাচনা ে। 

  

 

 

১. সসডউর অনুমােী ফাোন সযদ েন  ছয প্রসতছফদন 

সযদ েছনয যফতী ৭ সদছনয ভছধ্য তচোযম্যান, চা 

তফাড ে ফযাফয তপ্রযণ  যছত ছফ। 

 

২. সফটিআযআইছেয ফান্দযফান, উদাসরো এফাং ঞ্চেড় 

াফ তেছনয চরভান  াম েিভ সনছে তচোযম্যান 

ভছাদে অছন্তাল প্র া  ছযন। প্র ল্প অসপ এফাং 

াফ তেছনয  াম েিভ ম্পূণ ে আরাদা। তাই াফ 

তেন এফাং প্র ল্প অসপছয জন্য সুসনসদ েষ্ট 

 ভ েসয ল্পনা অনুমােী  াজ  যছত ছফ। াফ 

তেছনয  াছজ আছযা েসতীরতা আনােছন 

সযচার , সফটিআযআই এফাং াফ তেছন দাসেত্বযত 

তফজ্ঞাসন   ভ ে তোেণ ব্ফস্থা গ্রণ  যছফন।   

 

৩. সফরােড়া যীযণ খাভাছযয স্থােী শ্রসভ - মাযা 

খাভাছযয আফান, সচস ৎা, তযন  র সুছমাে 

সুসফধা তবাে  ছযও ফাোছনয ফাইছয  াজ  যছফ 

তাছদয সফরুছদ্ধ ব্ফস্থা সনছত ছফ। এ সফলছে  ছঠায 

নজযদাসয  যছত ছফ।   

 

৪. চা তফাড ে সনেসন্ত্রত ফাোনগুছরায তরফায রাইছন সেছে 

নাযী শ্রসভ ছদয ঘছয স্বাস্থে তফা তৌছে সদছত নাযীছদয 

সনছে প্রসসযত টিভ েঠছনয রছযে এ টি ফাস্তফম্মত 

প্রস্তাফনা তভা: াাবুসিন ভামুদ, ত া-অসড েছনটয, 

প্র ল্প উন্নেন ইউসনট প্রস্তুত  যছফন এফাং সযচার , 

সসডইউ এয স্বাযছয তা আোভী ভন্বে বায পূছফ ে 

তচোযম্যান ভছাদছেয সন ট তপ্রযণ  যছফন। 

 

৫. আোভী ৩১/০১/২০১৮ তাসযছখয ভছধ্য সযচার , 

সফটিআযআই এফাং সসডইউছ  েত ১০ ফেছযয আে-

ব্ে াংিান্ত সফস্তাসযত প্রসতছফদন অথ োৎ চা খাছতয 

উন্নেন (েছফলণা ও তবৌত অফ াঠাছভা) আে-ব্ে এফাং 

তফতন খাছত তভাট ব্ে, াফ তেন, চা াতা সফসি 

ছত আে খাতওোসয বাে  ছয এ টি ভসন্বত 

প্রসতছফদন পুনযাে দাসখর  যছত ছফ। 

সযচার , 

সফটিআযআই/ 

সসডইউ 

২১ সফলে: ঞ্চেড় প্র ল্প াংিান্ত 

আছরাচনা: ঞ্চেড় এরা াে সফটি-১৩ জাছতয চাযায বৃসদ্ধ 

অছন  বাছরা ছে ফছর তচোযম্যান ভছাদে ০৯ জানুোসয, 

২০১৮ তাসযছখয সযদ েছন অফছরা ন  ছযছেন। ঞ্চেছড় চা 

চাছলয উন্নেছন এ অঞ্চছরয ভাটি ও আফাওো ওয 

ঞ্চেড় এরা াে সফটি-১৩ জাছতয তলান  তটা 

উছমােী তা এ এরা ায ভাটি ও আফাওো তফজ্ঞাসন  

েছফলণায ভাধ্যছভ যীযা সনযীযা  ছয তফয  যা 

রছযে সফটিআযআই এয াংসিষ্ট সফজ্ঞানী তখাছন মাছফ 

এফাং এ অঞ্চছরয জন্য উযুি তলান ত ানটা ছফ তা 
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ম োছরাচনা  ছয ত ান তনান এ অঞ্চছরয জন্য তফস উযুি তা 

সনছে েছফলণা  াম েিভ গ্রছণয সফলছে আছরাচনা ে। এোড়া 

ঞ্চেছড় অধীগ্রণকৃত ৫.১১৬৪ এ য জসভছত স বাছফ উন্নত 

না োসয, ভাদাযবু ও সয াঠাছভা াজাছনা মাে ত সফলছেও 

আছরাচনা ে।  

তফয  যছফ।  

এোড়া ঞ্চেছড় অসধগ্রণকৃত ৫.১১৬৪ এ য জসভয 

ীভানা সঘছয ভাদাযবুছয জন্য  র জাছতয (তলান) 

চা োে তযান  যছত ছফ। ীভানা সঘছয ম োপ্ত রাইট 

রাোছনা এফাং না োসযয সবতছয যাস্তা ততসয  যছত 

ছফ। এোড়াও তচোযম্যান ভছাদে ০৯ জানুোসয, 

২০১৮ তাসযছখয সযদ েছনয ভে প্র ল্প সযচার ছ  

তম র সনছদ েনা সদছেছেন তা ফাস্তফােছন প্র ল্প 

সযচার   াজ  যছফন।   

অতঃয আয বকান আদরাচযসূসচ না থাকায় বাসত করদক ধন্যফাদ জাসনদয় বায কাজ ভাপ্ত কদযন।       
  

                                                                                                                                        

                                          

 

             

 

 

স্মাযক নাং ২৬.০৯.০০০০.১০৩.০৬.০০১.১৮-০১ (১৫)                       তাসযখ: ১৬জানুয়াসয,২০১৮সি:   

  

 

সফতযণ: (বজযিতায সবসিদত নয়) 

১। যুগ্ম সচফ (যপ্তাসন-৪), ফাসণজয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ সচফারয় (ভদাদদয়য দয় অফগসতয জন্য)।  
২। সচফ, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

৩। সযচারক, ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনসিটিউট (সফটিআযআই)/সসডইউ, শ্রীভের, বভৌরবীফাজায। 

৪।  উ-সযচারক (সযকল্পনা/ ফাসণজয) ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

৫।  উ-সচফ, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

৬।  প্রধান সনফ ডাী কভ ডকতডা/সনফ ডাী কভ ডকতডা, টি সযদাট ড এন্ড সভউসজয়াভ, শ্রীভের, বভৌরবীফাজায। 

৭।  প্রধান সাফ যক্ষণ কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

৮।  প্রকল্প সযচারক, নদ ডান ফাাংরাদদ প্রকল্প, েগড়।  

৯।  কাযী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

১০। প্রাসনক কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

১১। র্ভসভ সনয়ন্ত্রণ কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

১২। জনাংদমাগ ও শ্রভকল্যাণ কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। 

১৩। ব্যফস্থাক/কাযী ব্যফস্থাক, সনউভনফাগ, বদওযােড়া ও াথাসযয়া চা ফাগান (প্রদয়াজনীয় কাম ডক্রভ গ্রদণয জন্য)। 

১৪।  সএ টু বচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। (বচয়াযম্যান ভদাদদয়য দয় অফগসতয জন্য)। 

১৫।  সএ টু দে (অথ ড ও ফাসণজয)/দে (গদফলণা ও উন্নয়ন), ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ। (দে ভদাদদয়য দয় অফগসতয জন্য) 

 

 

 

 

 

  স্বা/: 

 (তভাাম্মদ নূরুল্লা নূযী) 

সচফ 

          ফাাংরাদদ চা বফাড ড, চট্টগ্রাভ 
   বপান: ০৩১-৬৮২০৯৬                                                                                                                                                  

ইদভইর: secretarybtb1@gmail.com 

স্বা/: 

বভজয বজনাদযর বভা: াসপনুর ইরাভ, এনসডস, সএস 

    বচয়াযম্যান 

                         ফাাংরাদদ চা বফাড ড 
 


