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স্বাধীনতার সুির্ ণজয়ন্তী উদযাপন 

 চা বিল্পের উন্নয়ন কর্ ণকাণ্ড েদি ণন 

 

চট্টগ্রার্, ২৭ র্াচ ণ ২০২১ বিস্টাব্দ: ‘স্বাধীনতার সুির্ ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত প্রদি প্রেল্পক উন্নয়নিীল িাাংলাল্পদি’ উদযাপন 

উপলল্পযে প্রজলা েিাসন, চট্টগ্রার্ এর উল্পযাল্পে চট্টগ্রার্ এর্ এ আজীজ প্রস্টবিয়াল্পর্র বজর্ল্পনবিয়ার্ র্াল্পে অনুবিত 

দুই বদন ব্যাপী কর্ ণসূবচল্পত িাাংলাল্পদি চা প্রিাি ণ এর স্টল্পল চা প্রিাল্পি ণর েের্ িাঙাবল প্রচয়ারম্যান বিল্পসল্পি জাবতর 

বপতার অবিস্মরর্ীয় অিদান এিাং চা বিল্পের নানা উন্নয়ন কর্ ণকাণ্ড েদি ণল্পনর ব্যিস্থা করা িল্পয়ল্পে। 

 

িঙ্গিন্ধু ৪ জুন ১৯৫৭ বিস্টাব্দ িল্পত ২৩ অল্পটাির ১৯৫৮ বিস্টাব্দ পয ণন্ত েের্ িাঙাবল বিল্পসল্পি চা প্রিাল্পি ণর 

প্রচয়ারম্যান পল্পদ দাবয়ত্ব পালন কাল্পল ঢাকার র্বতবিল্পল সরকাল্পরর িরাদ্দকৃত জবর্ল্পত চা প্রিাল্পি ণর েধান কায ণালয় 

স্থাপন কাজ ত্বরাবিতকরর্, চা বিল্পের সম্প্রসারর্, েল্পিষর্া ও শ্রবর্কল্পদর জীিনর্ান উন্নয়ল্পন অবিস্মরর্ীয় অিদান 

রাল্পেন। এোড়াও স্বাধীনতা পরিতী যুদ্ধবিধ্বস্ত চা িাোন পুনে ণেন, িাোন র্াবলকল্পদর ভর্তণবক েদান এিাং টি বরসাচ ণ 

প্রস্টিনল্পক পূর্ ণাঙ্গ চা েল্পিষর্া ইনবস্টটিউল্পে (বিটিআরআই) উন্নীতকরল্পর্র কাজটিও বতবন সম্পন্ন কল্পরন।  

 

চা বিল্পে িঙ্গিন্ধুর অিদান এিাং তারই ধারািাবিকতায় স্বাধীনতার ৫০ িেল্পর প্রদল্পি চা েল্পিষর্া, উৎপাদন, চা 

আিাদ সম্প্রসারর্, সর্তল্পল চা চাল্পষ বিপ্লি, চা রিাবন, উন্নত র্াল্পনর চা েদি ণন, চা প্রসিার বিবজোলাইল্পজিন, 

শ্রর্ঘন চা বিল্পে নারীর অিদান, চা শ্রবর্কল্পদর কল্যার্ ও জীিনর্ান উন্নয়ল্পন সরকার নানা কর্ ণকাণ্ড র্াবিবর্বিয়া 

েল্পজকিন এিাং ব্যানার, প্রেস্টুল্পনর র্াধ্যল্পর্ চা প্রিাল্পি ণর স্টল্পল েদি ণন করা িল্পয়ল্পে। 

 

চা প্রিাল্পি ণর সম্মাবনত প্রচয়ারম্যান প্রর্জর প্রজনাল্পরল প্রর্া: জবিরুল ইসলার্, এনবিবস, বপএসবস িল্পলন, স্বল্পোন্নত প্রদি 

প্রেল্পক উন্নয়নিীল িাাংলাল্পদল্পি রুপান্তল্পর প্রদল্পির অন্যান্য বিল্পের র্ত চা বিল্পের গুরুত্বপূর্ ণ অিদান রল্পয়ল্পে। প্রদল্পির 

অভেন্তরীন চাবিদা পূরর্ কল্পর িাাংলাল্পদি িতণর্াল্পন চা রিাবন করল্পে। এোড়া দাবরদ্র বিল্পর্াচল্পনও চা চাষ গুরুত্বপূর্ ণ 

ভূবর্কা পালন করল্পে। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচত্র: ২৬ র্াচ ণ, ২০২১ বি. তাবরল্পে স্বাধীনতার সুির্ ণজয়ন্তীর অনুিাল্পন জাবতর বপতার েবতকৃবতল্পত পুষ্পস্তিক অপ ণর্।  



 

 

 

 

বচত্র: ‘স্বাধীনতার সুির্ ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত প্রদি প্রেল্পক উন্নয়নিীল িাাংলাল্পদি’ উদযাপন উপলল্পযে প্রজলা েিাসন, 

চট্টগ্রার্ এর উল্পযাল্পে চট্টগ্রার্ এর্ এ আজীজ প্রস্টবিয়াল্পর্র বজর্ল্পনবিয়ার্ র্াল্পে অনুবিত দুই বদন ব্যাপী (২৭ ও ২৮ 

র্াচ ণ, ২০২১ বি. তাবরে) কর্ ণসূবচল্পত িাাংলাল্পদি চা প্রিাি ণ এর স্টল্পল প্রিাল্পি ণর কর্ ণকতণাবৃন্দ। 

 

 

 



 

 


