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বাাংলাদেশ চা ববাদডে স্বাগি
বাাংলাদেশ চা ববার্ড একটি সাংবববিবদ্ধ প্রবিষ্ঠান। পাবকস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অ্িীদন ১৯৫১ সাদলর ২২ বেব্রুয়াবর িৎকালীন পাবকস্তান টি ববার্ড গঠন করা
হয়। জাবির জনক বঙ্গবন্ধু বশখ মু বজবু র রহমান ০৪ জু ন ১৯৫৭ সাল বেদক ২৩ অ্দক্টাবর ১৯৫৮ সাল পর্ডন্ত িৎকালীন টি ববাদর্ডর বচয়ারমযান বহসাদব োবয়ত্ব
পালন কদরন। ১৯৫৯ সাদলর ০৮ আগস্ট পাবকস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ বাবিল কদর টি ববার্ড পবরচালনার লদযয চা অ্িযাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সাদল
চা অ্িযাদেশ-১৯৫৯ বাবিল কদর চা অ্িযাদেশ -১৯৭৭ জারী করা হয় এবাং এ অ্িযাদেদশর অ্িীদন বাাংলাদেশ চা ববার্ড প্রবিবষ্ঠি হয়। ০১ আগস্ট ২০১৬ িাবরদখ
এক বগদজদের মািযদম চা অ্িযাদেশ-১৯৭৭ রবহি কদর সরকার চা আইন-২০১৬ জারী কদরন।
বাাংলাদেশ চা ববাদর্ডর প্রিান কার্ডক্রম হদে চা বশদের উন্নয়ন িো চাদয়র উৎপােন, ববপণন ও রপ্তানী বৃ বদ্ধর জনয র্াবিীয় বযবস্থা গ্রহণ, নিুন চা বাগান প্রবিষ্ঠা
ও পবরিযাক্ত চা বাগান পু নডবাসন, বাাংলাদেদশ উৎপাবেি চাদয়র উপর উপ-কর আদরাপ এবাং িার সহায়ক অ্নযানয ববষদয় বযবস্থা গ্রহন ও সামবগ্রকভাদব চা
বশদের কার্ডক্রম বনয়ন্ত্রণ করা। বাাংলাদেশ চা ববাদর্ডর ববশ কদয়কটি অ্িীনস্থ েপ্তর/সাংস্থা রদয়দে। এগুদলা হদেেঃ
ক)
বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইবনবিটিউে
খ)
প্রকে উন্নয়ন ইউবনে
রুপকে (Vision): বেদশর অ্ভযন্তরীন চাবহো বমটিদয় রপ্তানীর জনয অ্বিক চা উৎপােন।
অ্বভকে (Mission): চা বাগাদনর চা চাষদর্াগয জবম বচবিিকরণপূ বডক এর সদবডাচ্চ বযবহার করা, যুদ্র চা চাদষ উৎসাহ প্রোন, চাদয়র উৎপােন বৃ বদ্ধ ও মাদনান্নয়ন, চাদয়র
অ্ভযন্তরীন চাবহো পূ রণ ও চা রপ্তাবনর হারাদনা ঐবিহয পু নরুদ্ধার।
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চা শিল্পের সামশিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা িহণ
চাল্পয়র উৎপাদন বৃশির ব্যবস্থা িহণ
চাল্পয়র আমদাশন পশরবীক্ষণ, রপ্তাশন ও শবক্রয় শনয়ন্ত্রণ এবং পশরচালনা
শবশিন্ন প্রকার চাল্পয়র গুণগতমান শনধ ধারণ এবং চাল্পয়র গুণগতমান উন্নয়ল্পনর জন্য ব্যবস্থা িহণ
চা আস্বাদল্পনর জন্য প্রশিক্ষল্পণর ব্যবস্থা িহণ
চাল্পয়র উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সাল্পথ সংশিষ্ট অন্য ব্যশির শনকট হইল্পত তথ্যাশদ সংিহ
চাল্পয়র উৎপাদন বৃশি ও গুণগতমান উন্নয়ল্পনর জন্য চা চাষাবাদ ও চা শিে সংশিষ্ট শবষল্পয় ববজ্ঞাশনক, প্রযুশিগত এবং অথ ধননশতক গল্পবষণা কায ধক্রম িহণ ও পশরচালনা
করা এবং প্রদিধনী খামার স্থাপন ও রক্ষণাল্পবক্ষণ
চাল্পয়র জন্য ক্ষশতকারক পপাকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমল্পন সহায়তা
ক্ষুদ্রায়তন বাগাল্পনর চা উৎপাদনকারীল্পদর মল্পে সমবায়ী কায ধক্রম বৃশির জন্য প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান
চা চাষাবাদ ও বাগান ব্যবস্থাপনায় শনল্পয়াশজত ব্যশিগণ এবং পবাল্পড ধর শনয়ন্ত্রল্পণ কমধরত কমধচাশরল্পদর জন্য প্রশিক্ষল্পণর ব্যবস্থা িহণ
চা এবং অন্যান্য অথ ধকারী ফসল উৎপাদন বৃশি করার জন্য ববজ্ঞাশনক, প্রযুশিগত ও অথ ধননশতক গল্পবষণা কায ধক্রম িহণ এবং প্রদিধনী খামার ও উৎপাদন পকন্দ্র
রক্ষণাল্পবক্ষল্পণ প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান
চাল্পয়র উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সাল্পথ সংশিষ্ট অন্য পকান ব্যশির শনকট হল্পত তথ্যাশদ সংিহ
বাগান ও কারখানা শনবন্ধীকরণ এবং বাগান মাশলক, চা প্রস্তুতকারক, রপ্তাশনকারক, পেন্ডার, শবডার, পরাকার, চা বজধয শবল্পক্রতা এবং পাইকারী ও খুচরা শবল্পক্রতাগণল্পক
লাইল্পসন্স প্রদান
সরকাল্পরর শনল্পদ ধি অনুযায়ী পয পকান ব্যবসার দাশয়ত্বিার িহণ করা অথবা পয পকান ব্যবসা প্রশতষ্ঠান অজধন, িহন বা পশরচালনা
নতুন বাগান প্রশতষ্ঠা করাসহ সরকার কর্তধক অনুল্পমাশদত পশরকেনা অনুযায়ী পশরতযি বাগান িহণ ও পুনব ধাসল্পনর ব্যবস্থা করা এবং সাধারণিাল্পব শবদ্যমান
বাগানগুশলল্পক উৎপাদন বৃশিল্পত প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান
বাগাল্পনর চা চাষ বশহর্ভধত অশতশরি জশমর ব্যবহার শনশিতকরল্পণর যথাযথ ব্যবস্থা িহণ
বাগাল্পনর শ্রশমক ও কমধচাশরল্পদর জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাশদ িহণ এবং
বাংলাল্পদল্পির চা শিল্পের উন্নয়ল্পনর স্বাল্পথ ধ যথাযথ ব্যবস্থা িহণ এবং সরকার কর্তধক সময় সময় শনল্পদ ধশিত অন্যান্য কায ধক্রম িহণ।

