
 

আবশ্যিক ও শ্যিয়শ্যিত কার্ যাবশ্যির বাৎসশ্যরক সিয়াবদ্ধ কি যপশ্যি ২০১৬-২০১৭ 

বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

 

ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. উচ্চ ফিিশীি চাদয়র চারা বরাপি এর 

িাধ্যদি এিাকা সম্প্রসারণ  

চা এিাকা সম্প্রসারণ 

শুরু হদব প্রশ্যত িাদস 

৪৫.০০ বহক্টর  

জুিাই,২০১৬ িাদস 

চা এিাকা সম্প্রসারণ 

বশষ হদব প্রশ্যত িাদস 

৪৫.০০ বহক্টর  

জুি ২০১৭ িাদস 

চা এিাকা সম্প্রসারণ চুড়ান্ত 

হদব বি-জুি ২০১৭ িাদস 

৫০.০০ বহক্টর 

৫৫০ বহক্টর বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই, 

শ্যপশ্যর্ইউ 

২. িাঠ পশ্যরেশ যি ও চা সম্প্রসারণ শ্যবষদয় 

উদ্বুদ্ধকরণ 

পশ্যরেশ যি ও উদ্বুদ্ধকরণ 

শুরু প্রশ্যত িাদস ১০.০০টি  

জুিাই ২০১৬ িাদস 

পশ্যরেশ যি ও উদ্বুদ্ধকরণ 

বশষ হদব প্রশ্যত িাদস 

১০.০০টি  

জুি ২০১৭ িাস 

পশ্যরেশ যি ও উদ্বুদ্ধকরণ 

চুড়ান্ত হদব   

জুি ২০১৭ িাদস। 

১২০ টি বাগাি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই, 

শ্যপশ্যর্ইউ 

৩. উন্নত জাদতর শ্যবটি-১৯ ও ২০ বলাি 

অবমুশ্যি 

িািিীয় প্রধািিন্ত্রীর 

অনুিশ্যত গ্রহণ সাদপদে 

সিয় শ্যিধ যারণ শুরু 

অদক্টাবর ২০১৬ িাদস 

িািিীয় প্রধািিন্ত্রীর 

অনুিশ্যত গ্রহণ সাদপদে 

সিয় শ্যিধ যারণ বশষ হদব 

অদক্টাবর ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য। 

চুড়ান্ত করা হদব অদক্টাবর 

২০১৬ িাদস। 

২ টি বলাি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৪. চা কারখািা পশ্যরেশ যি কদর কারখািা 

উন্নতকরণ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাদব চা 

উৎপােদির জন্য সদচতিতা ততশ্যর করা। 

পশ্যরেশ যি ও সদচতিতা 

ততশ্যরকরণ শুরু 

প্রশ্যত িাদস ১০.০০টি  

জুিাই ২০১৬ িাদস 

 

পশ্যরেশ যি ও সদচতিতা 

ততশ্যরকরণ বশষ হদব 

প্রশ্যত িাদস ১০.০০টি  

জুি ২০১৭ িাস 

শ্যর্দসম্বর-জানুয়াশ্যর-িাই 

পশ্যরেশ যি ও সদচতিতা 

ততশ্যরকরণ চুড়ান্ত হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

 

১০০ টি কারখািা বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যপশ্যর্ইউ 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫. চাদয়র গুিগত িাি র্াচাইদয়র জন্য 

শ্যবটিআরআই কর্তযক ভযািী টি বেশ্যটাং 

বসশি 

শ্যবটিআরআই মূি 

বকন্দ্রসহ ভযািী শ্যভশ্যিক 

টি বেশ্যটাং বসশি 

সম্পােি শুরু 

জুিাই ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য ১টি। 

শ্যবটিআরআই মূি 

বকন্দ্রসহ ভযািী শ্যভশ্যিক 

টি বেশ্যটাং বসশি 

সম্পােি বশষ হদব  

আগষ্ট ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য ২টি । 

শ্যবটিআরআই মূি বকন্দ্রসহ 

ভযািী শ্যভশ্যিক টি বেশ্যটাং 

বসশি সম্পােি চুড়ান্ত হদব 

বসদেম্বর-অদক্টাবর ২০১৬ 

িাদসর িদধ্য ২টি। 

০৫ টি  বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৬. চা রপ্তাশ্যির জন্য িাইদসন্স প্রোি  

 

িাইদসন্স প্রোি শুরু 

জুি,২০১৬ িাদস 

িাইদসন্স প্রোি বশষ হদব 

জুি,২০১৭ এর িদধ্য 

িাইদসন্স প্রোি চুড়ান্ত হদব 

জুি,২০১৭ এর িদধ্য 

০.৫০ শ্যিিঃ বকশ্যজ বাাংিাদেশ চা ববার্ য  

৭. চা বাগাি পশ্যরেশ যি।  
 

 

চা বাগাি পশ্যরেশ যি শুরু 

প্রশ্যত িাদস ১২/১৩ টি  

জুিাই ২০১৬ িাদস 

চা বাগাি পশ্যরেশ যি বশষ 

হদব প্রশ্যত িাদস ১২/১৩টি  

জুি ২০১৭ 

চা বাগাি পশ্যরেশ যি চুড়ান্ত 

হদব জুি ২০১৭ িাদস 

১৬০ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

৮. চা বাগাি পশ্যরেশ যি ও পশ্যরবীেণ 

প্রশ্যতদবেদির উপর মূল্যায়িকরণ। 

প্রশ্যত িাদস ১২টি 

প্রশ্যতদবেদির উপর 

মূল্যায়ি ততরী শুরু করা। 

জুিাই ২০১৬ িাদস 

প্রশ্যত িাদস ১২টি 

প্রশ্যতদবেদির উপর 

মূল্যায়ি ততরী বশষ হদব। 

জুি ২০১৭ িাদস 

প্রশ্যত িাদস ১২টি 

প্রশ্যতদবেদির উপর মূল্যায়ি 

ততরী চুড়ান্ত হদব। 

জুি ২০১৭ িাদস  

১৪৪ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

৯. পশ্যরেশ যি প্রশ্যতদবেদির আদিাদক 

বাগাদির উন্নয়ি অগ্রগশ্যত িশ্যিের। 

বাগাদির উন্নয়ি অগ্রগশ্যত 

িশ্যিের শুরু হদব প্রশ্যত 

িাদস ১০.০০টি কদর 

জুিাই ২০১৬ িাদস 

 

বাগাদির উন্নয়ি অগ্রগশ্যত 

িশ্যিের বশষ হদব  

জুি ২০১৭ 

বাগাদির উন্নয়ি অগ্রগশ্যত 

িশ্যিের চুড়ান্ত করা হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

১২০ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যপশ্যর্ইউ 

১০. বাাংিাদেশ চা গদবষণা ইিশ্যটটিউদের 

শ্রশ্যিকদের িদধ্য বরশি (আো) সরবরাহ 

করা হদব। 

গি ভাঙ্গাদিার জন্য 

বেন্ডার আহবাি করা 

জুি ২০১৬ িাদস 

 

শ্রশ্যিকদের (বরশি) গি 

শ্যবতরণ করা প্রশ্যত িাদস 

জুিাই ২০১৭ 

শ্রশ্যিকদের (বরশি) গি 

শ্যবতরণ চুড়ান্ত করা 

জুিাই ২০১৭ 

০১ বছর বাাংিাদেশ চা ববার্ য 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১. চা বাগাি, চা রপ্তাশ্যিকারক ও 

বরাকাস যদের শ্যিকে হদত উপাি সাংগ্রহ। 

 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত  

১২. শ্যিয়শ্যিত িাশ্যসক বুদিটিি প্রকাশ । িাশ্যসক বুদিটিি প্রকাশ 

প্রশ্যত িাদসর ১৫ 

তাশ্যরদখর িদধ্য। 

জানুয়াশ্যর ২০১৬ িাদস 

িাশ্যসক বুদিটিি প্রকাশ 

বশষ হদব  

শ্যর্দসম্বর ২০১৬ িাদস 

িাশ্যসক বুদিটিি প্রকাশ 

চুড়ান্ত করা হদব  

শ্যর্দসম্বর ২০১৬ িাদস 

১২ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য  

১৩. শ্যপশ্যর্ইউ কর্তযক চা ব্যবস্থ্াপিার ওপর 

বপাষ্ট বগ্রজুদয়শি শ্যর্দলািার জন্য 

িশ্যর্উি ততরী। 

বপাষ্ট বগ্রজুদয়শি 

শ্যর্দলািার জন্য িশ্যর্উি 

ততরী শুরু  

জুিাই ২০১৬ িাদস 

 

বপাষ্ট বগ্রজুদয়শি 

শ্যর্দলািার জন্য িশ্যর্উি 

ততরী বশষ হদব 

জুিাই ২০১৬ িাদস 

বপাষ্ট বগ্রজুদয়শি শ্যর্দলািার 

জন্য িশ্যর্উি ততরী চুড়ান্ত 

হদব জুিাই ২০১৬ িাদস 

১২ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যপশ্যর্ইউ 

১৪. শ্যপশ্যর্ইউ কর্তযক চা ব্যবস্থ্াপিার ওপর 

শ্যর্দলািা প্রশ্যশেণ প্রোি। 

শ্যর্দলািা প্রশ্যশেণ প্রোি 

শুরু প্রশ্যত িাদস ১.০০ টি 

কদর  

জুিাই ২০১৬ িাদস 
 

(জুিাই,২০১৬ ও বফব্রুয়াশ্যর 

২০১৭ -বত িাই) 

শ্যর্দলািা প্রশ্যশেণ প্রোি 

বশষ হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

 

শ্যর্দলািা প্রশ্যশেণ প্রোি 

চুড়ান্ত করা হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

 

১০ জি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যপশ্যর্ইউ 

১৫. চা শ্যশদের উন্নয়দির জন্য ওয়াকযশপ ও 

বসশ্যিিার করা। 

ওয়াকযশপ ও বসশ্যিিার 

শুরু প্রশ্যত িাদস ২/৩/৪ টি 

কদর  

জুিাই ২০১৬ িাদস 

 

 

ওয়াকযশপ ও বসশ্যিিার 

বশষ করা হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

 

ওয়াকযশপ ও বসশ্যিিার 

চুড়ান্ত করা হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

 

৩১ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই, 

শ্যপশ্যর্ইউ 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 
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১৬. ক্ষুদ্র চা চাষীদের হাদত কিদি প্রশ্যশেণ 

প্রোি 

হাদত কিদি প্রশ্যশেণ 

প্রোি শুরু প্রশ্যত িাদস 

১/২ টি কদর  

জুিাই ২০১৬ 

 

হাদত কিদি প্রশ্যশেণ 

প্রোি বশষ হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

 

হাদত কিদি প্রশ্যশেণ প্রোি 

চুড়ান্ত হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

 

১৪ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই, 

শ্যপশ্যর্ইউ 

১৭. চা বাগাি ব্যবস্থ্াপকদের েেতা বৃশ্যদ্ধর 

জন্য বাশ্যষ যক বকাস য এর আদয়াজি। 

েেতা বৃশ্যদ্ধর জন্য 

বাশ্যষ যক বকাস য এর 

আদয়াজি শুরু 

প্রশ্যত িাদস ১টি 

(শ্যসদিে, চট্টগ্রাি ও পঞ্চগড় 

অঞ্চদির জন্য) 

বফব্রুয়াশ্যর ২০১৭ িাদস 

 

েেতা বৃশ্যদ্ধর জন্য 

বাশ্যষ যক বকাস য এর 

আদয়াজি বশষ হদব 

এশ্যপ্রি ২০১৭ িাদস 

েেতা বৃশ্যদ্ধর জন্য বাশ্যষ যক 

বকাস য এর আদয়াজি চুড়ান্ত  

হদব  

এশ্যপ্রি ২০১৭ িাদস 

 

০৩ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

১৮. ২০১৬-২০১৭ সাদির বাশ্যষ যক কি যস্পােি 

চুশ্যি (APA) চুড়ান্তকরণ। 

জুিাই ১, ২০১৬ তাশ্যরদখ 

বাশ্যণজয িন্ত্রণািদয়র 

শ্যসশ্যিয়র সশ্যচব 

িদহােদয়র সাংদগ চুশ্যি 

সম্পাশ্যেত হদব। 

 

১ি তত্রিাশ্যসক কার্ যক্রি 

জুিাই-বসদেম্বর ২০১৬ 

২য় তত্রিাশ্যসক কার্ যক্রি 

অদক্টাবর-শ্যর্দসম্বর ২০১৬ 

৩য় তত্রিাশ্যসক কার্ যক্রি 

জানুয়াশ্যর-িাচ য ২০১৭ 

৪থ য তত্রিাশ্যসক কার্ যক্রি 

এশ্যপ্রি-জুি ২০১৭ 

 

 

 

জুি ৩০, ২০১৭ তাশ্যরদখ 

বাস্তবায়ি সিাপ্ত প্রশ্যতদবেি 

ততরী কদর বাশ্যণজয 

িন্ত্রণািদয় বপ্ররণ করা হদব। 

 

০১ বছদরর চুশ্যি বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

বাশ্যণজয িন্ত্রণািয় 

 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 
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১৯. ২০১৬-২০১৭ বিৌসুদি চা বাগাদি 

প্রদয়াদগর জন্য ইউশ্যরয়া, 

টিএসটিশ্যপএিওশ্যপ ও শ্যর্এশ্যপ সার বরাদ্দ 

প্রোি। 

উপকারদভাগী চা 

বাগািসমূহ হদত 

অদক্টাবর ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য বাাংিাদেশীয় চা 

সাংসদের িাধ্যদি বাগাি 

ওয়াশ্যর চাশ্যহো সাংগ্রহ 

করা হদব। 

িদভম্বর ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য চাশ্যহোসমূহ 

অনুদিােদির জন্য বাশ্যণজয 

িন্ত্রণািদয় বপ্ররণ করা হদব। 

বাশ্যণজয িন্ত্রণািয় উহা কৃশ্যষ  

িন্ত্রণািদয় বপ্ররণ করদব। 

শ্যর্দসম্বর ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য কৃশ্যষ  িন্ত্রণািয় বথদক 

অনুদিােি বিয়া হদব। 

জুি ২০১৭ িাদসর িদধ্য 

বরাদ্দপ্রাপ্ত বাগাদির 

অনুকূদি সার শ্যবতরদণর 

কাজ চুড়ান্ত করা হদব । 

চাশ্যহো অনুর্ায়ী বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

বাাংিাদেশীয় চা 

সাংসে 

বাশ্যণজয িন্ত্রণািয় 

কৃশ্যষ িন্ত্রণািয় 

২০. চা উৎপােি  বেদশর ১৬২ টি চা 

বাগািদক উৎপােি বৃশ্যদ্ধর 

জন্য উদ্বুদ্ধকরণ শুরু করা 

হদব 

জানুয়াশ্যর ২০১৬ িাদস 

 

বেদশর ১৬২ টি চা 

বাগািদক উৎপােি বৃশ্যদ্ধর 

জন্য উদ্বুদ্ধকরণ বশষ হদব 

শ্যর্দসম্বর ২০১৬ িাদস 

চুড়ান্ত িেযিাত্রা অজযি হদব 

জুি, ২০১৭ িাদস। 

৬৪.৫০ শ্যিিঃ বকশ্যজ বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

২১. বসবা প্রশ্যক্রয়ায় উদ্ভাবি কার্ যক্রি  

বাস্তবায়ি । 

চা এর িাইদসন্স অি 

িাইদি করা শুরু 

বফব্রুয়াশ্যর ২০১৬ িাদস 

চা এর িাইদসন্স অি 

িাইদি করা বশষ  

বফব্রুয়াশ্যর ২০১৬ িাদস 

চা এর িাইদসন্স অি িাইদি 

করা চুড়ান্ত হদয়দছ। 

বফব্রুয়াশ্যর ২০১৬ িাদস 

 বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

২২. অশ্যর্ে আপশ্যি শ্যিষ্পশ্যি। শ্যিয়শ্যিতভাদব শ্যিষ্পশ্যি 

করা হদব। 

প্রশ্যত িাদস 

 

শ্যিয়শ্যিতভাদব শ্যিষ্পশ্যি 

করা হদব। 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিতভাদব শ্যিষ্পশ্যি করা 

হদব। 

প্রশ্যত িাদস 

৩৫ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

২৩. চা এর ব্যবসার জন্য খুচরা-পাইকারী, 

শ্যবর্ার, বেন্ডার, বরাকার িাইদসন্স প্রোি 

ও িবায়ি। 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত বাাংিাদেশ চা ববার্ য 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 
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২৪. টি অকশাি শ্যরদপাে য ততশ্যর। শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত 

প্রশ্যত িাদস 

শ্যিয়শ্যিত বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

২৫. বাশ্যষ যক গদবষণা প্রশ্যতদবেি প্রকাশ। প্রশ্যতদবেি প্রকাশ শুরু 

িাচ য ২০১৭ িাদস 

প্রশ্যতদবেি প্রকাশ বশষ 

হদব 

জুি ২০১৭ িাদসর িদধ্য। 

প্রশ্যতদবেি প্রকাশ চুড়ান্ত 

হদব 

জুি ২০১৭ িাদসর িদধ্য। 

০১ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

২৬. টি জাি যাি প্রকাশ। টি জাি যাি প্রকাশ শুরু 

জুিাই ২০১৬ িাদস 

 

টি জাি যাি প্রকাশ বশষ 

হদব 

বসদেম্বর ২০১৬ িাদস 

টি জাি যাি প্রকাশ চুড়ান্ত 

হদব 

বসদেম্বর ২০১৬ িাদস 

০১ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

২৭. সাকূযিার অদক্টাবর-িদভম্বর ২০১৬ 

সিদয়র িদধ্য বশষ হদব। 

 

অদক্টাবর-িদভম্বর ২০১৬ 

সিদয়র িদধ্য বশষ হদব। 

অদক্টাবর-িদভম্বর ২০১৬ 

সিদয়র িদধ্য বশষ হদব। 

০১ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

২৮. গদবষণা উপকশ্যিটির সভা ২ টি সভা অনুষ্ঠাি শুরু 

হদব। 

আগষ্ট ২০১৬ ও শ্যর্দসম্বর 

২০১৬ িাদস। 

২ টি সভা অনুষ্ঠাি বশষ 

হদব। 

বসদেম্বর ২০১৬ ও  

জানুয়াশ্যর ২০১৭ িাদস। 

২ টি সভা অনুষ্ঠাি চুড়ান্ত 

হদব। 

বসদেম্বর ২০১৬ ও  

জানুয়াশ্যর ২০১৭ িাদস। 

০২ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

২৯. মৃশ্যিকার িমুিা শ্যবদেষণ বাগাি বথদক িাটির 

িমুিা প্রাশ্যপ্ত সাদপদে 

শ্যবদেষণ করা শুরু 

জুিাই,২০১৬ িাদস 

বাগাি বথদক িাটির 

িমুিা প্রাশ্যপ্ত সাদপদে 

শ্যবদেষণ করা বশষ হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

বাগাি বথদক িাটির িমুিা 

প্রাশ্যপ্ত সাদপদে শ্যবদেষণ 

চুড়ান্ত হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

 

২,৫০০ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩০. সাদরর িমুিা শ্যবদেষণ বাগাি বথদক িাটির 

িমুিা প্রাশ্যপ্ত সাদপদে 

শ্যবদেষণ শুরু হদব 

জুিাই,২০১৬ িাদস 

বাগাি বথদক িাটির 

িমুিা প্রাশ্যপ্ত সাদপদে 

শ্যবদেষণ বশষ হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

বাগাি বথদক িাটির িমুিা 

প্রাশ্যপ্ত সাদপদে শ্যবদেষণ 

চুড়ান্ত হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

১২০ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 
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৩১. বপশ্যষ্টসাইর্ বরশ্যসশ্যর্উ শ্যবদেষণ িমুিা প্রাশ্যপ্ত ও চাশ্যহো 

সাদপদে শ্যবদেষণ শুরু 

বসদেম্বর,২০১৬ িাদস 

িমুিা প্রাশ্যপ্ত ও চাশ্যহো 

সাদপদে শ্যবদেষণ বশষ 

হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

িমুিা প্রাশ্যপ্ত ও চাশ্যহো 

সাদপদে শ্যবদেষণ চুড়ান্ত 

হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

০৫ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩২. শ্যিউশ্যলয়াস লে ততরীর জন্য উন্নত 

জাদতর / বলাদির শ্যশকড়যুি  চারা 

শ্যবতরণ 

চাশ্যহো ও বরাপদির সিয় 

শ্যবদবচিায় সরবরাহ শুরু 

বসদেম্বর,২০১৬ িাদস 

চাশ্যহো ও বরাপদির সিয় 

শ্যবদবচিায় সরবরাহ বশষ 

হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

চাশ্যহো ও বরাপদির সিয় 

শ্যবদবচিায় সরবরাহ চুড়ান্ত 

হদব 

জুি ২০১৭ িাদস 

৫০,০০০ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩৩. বাগাদি চারা ততরীর জন্য উন্নত জাদতর/ 

বলাদির বেশ কাটিাং শ্যবতরণ 

বাগাদির চাশ্যহো ও বেশ 

কাটিাংউৎপােদির উপর 

শ্যভশ্যি কদর শ্যবতরণ শুরু  

িাচ য ২০১৭ িাদস 

বাগাদির চাশ্যহো ও বেশ 

কাটিাংউৎপােদির উপর 

শ্যভশ্যি কদর শ্যবতরণ বশষ 

হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

বাগাদির চাশ্যহো ও বেশ 

কাটিাংউৎপােদির উপর 

শ্যভশ্যি কদর শ্যবতরণ চুড়ান্ত 

হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

২০,০০,০০০ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩৪. িাস যারীর িাটিদত কৃশ্যি বপাকা শ্যবদেষণ িাটির িমুিা প্রাশ্যপ্ত 

সাদপদে শ্যবদেষণ শুরু  

জানুয়াশ্যর ২০১৭ িাদস 

িাটির িমুিা প্রাশ্যপ্ত 

সাদপদে শ্যবদেষণ বশষ 

হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

িাটির িমুিা প্রাশ্যপ্ত সাদপদে 

শ্যবদেষণ করা চুড়ান্ত হদব  

জুি ২০১৭ িাদস 

৬০ টি িাটির িমুিা বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩৫. বাইদলাি বীজ শ্যবতরণ বীজ প্রাশ্যপ্ত ও বাগাদির 

চাশ্যহো অনুর্ায়ী বীজ 

শ্যবতরণ শুরু 

অদক্টাবর,২০১৬ িাদস 

বীজ প্রাশ্যপ্ত ও বাগাদির 

চাশ্যহো অনুর্ায়ী বীজ 

শ্যবতরণ বশষ হদব 

জানুয়াশ্যর,২০১৭ িাদস 

 

বীজ প্রাশ্যপ্ত ও বাগাদির 

চাশ্যহো অনুর্ায়ী বীজ 

শ্যবতরণ চুড়ান্ত হদব 

জানুয়াশ্যর,২০১৭ িাদস 

২৫০ বকশ্যজ বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩৬. পরীেণ খািাদরর উৎপাশ্যেত সবুজপাতা 

ম্যানুফযাকচাশ্যরাং 

চয়ি বিৌসুদি শুরু 

জুিাই,২০১৬ িাদস  

চয়ি বিৌসুি বশষ হদব 

জুি,২০১৭ িাদস 

কার্ যক্রি চুড়ান্ত হদব 

জুি,২০১৭ িাদস 

১,৮০,০০০ বকশ্যজ বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 



ক্রশ্যিক 

িাং 

কাদর্ যর শ্যববরণ গৃহীতব্য প্রথি 

পেদেদপর িাি ও শুরু 

করার তাশ্যরখ/িাস 

গৃহীতব্য পরবতী 

পেদেপসমূদহর িাি 

(বশষ করার 

তাশ্যরখ/িাসসহ) 

চূড়ান্ত পেদেদপর িাি এবাং 

বশষ করার তাশ্যরখ/িাস 

িেযিাত্রা বাস্তবায়দি 
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৩৭. বাগাদির উৎপােি সাংশ্যেষ্ট িতুি 

উদ্ভাশ্যবত সিস্যা সিাধাদির জন্য শ্যবভাগ 

শ্যভশ্যিক গদবষণা পশ্যরচািিা। 

শ্যবভাগ ওয়াশ্যর গদবষণা 

কি য পশ্যরচািিা শুরু 

জুিাই,২০১৬ িাদস 

শ্যবভাগ ওয়াশ্যর গদবষণা 

কি য পশ্যরচািিা বশষ হদব 

জুি,২০১৭ িাদস 

শ্যবভাগ ওয়াশ্যর গদবষণা কি য 

পশ্যরচািিা চুড়ান্ত হদব 

জুি,২০১৭ িাদস 

০৫ টি বাাংিাদেশ চা ববার্ য, 

শ্যবটিআরআই 

৩৮. চা ববাদর্ যর কি যকতযা-কি যচারীদের 

ব্যশ্যিগত আদবেি / অশ্যভদর্াগ 

শ্যিষ্পশ্যিকরণ।  

শ্যিষ্পশ্যি শুরু  

 

১৫ কি যশ্যেবদসর িদধ্য 

শ্যিষ্পশ্যি বশষ হদব। 

১৫ কি যশ্যেবদসর িদধ্য 

শ্যিষ্পশ্যি চুড়ান্ত হদব। 

১৫ কি যশ্যেবদসর 

িদধ্য 

বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

৩৯. কি যকতযা-কি যচারীদের প্রশ্যশেণ প্রোি। শ্যিধ যাশ্যরত তাশ্যরদখ শুরু শ্যিধ যাশ্যরত তাশ্যরদখ বশষ 

করা হদব 

শ্যিধ যাশ্যরত তাশ্যরদখ চুড়ান্ত 

করা হদব 

১৫ জি বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

৪০. কি যকতযা-কি যচারীদের শ্যিদয়াগ প্রোি। ছাড়পত্র প্রাশ্যপ্ত সাদপদে 

পশ্যত্রকায় শ্যবজ্ঞশ্যপ্ত প্রোি 

বি,২০১৬ িাদস 

শ্যিদয়াগ পরীো গ্রহণ, 

প্রাথী শ্যসদিকশি 

বসদেম্বর ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য 

শ্যিদয়াগ প্রশ্যক্রয়া চুড়ান্তকরণ 

অদক্টাবর ২০১৬ িাদসর 

িদধ্য 

২০ জি বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

৪১. িন্ত্রণািদয় শ্যরদপাে য শ্যরোণ য বপ্ররণ। প্রশ্যত িাদসর ০৩ 

তাশ্যরদখর িদধ্য 

প্রশ্যত িাদসর ০৩ 

তাশ্যরদখর িদধ্য 

প্রশ্যত িাদসর ০৩ তাশ্যরদখর 

িদধ্য 

প্রশ্যত িাদসর ০৩ 

তাশ্যরদখর িদধ্য 

বাাংিাদেশ চা ববার্ য 

 

 

 

সশ্যচব 

বাাংিাদেশ চা ববার্ য, চট্টগ্রাি। 


