
খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ২৭, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, ক উয়ন ইউিনট (িপিডইউ)

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড -এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ২৭, ২০২২ ১২:৫৪ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

িচপ

আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ............................................................................................. 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ ......... 

সকশন ২: আিলক / জানাল অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ........................... 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১১ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১২ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৩ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৪ ................................................ 



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ২৭, ২০২২ ১২:৫৪ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ক উয়ন ইউিনট, বাংলােদশ চা বাড , দেশর চা িশে উয়েনর জ িনরলসভােব কাজ করেছ। যার ফলিতেত এ িশের ত উয়ন
ঘটেছ। এেদেশ ২০১৯ সােল ৯৬.০৭ িমঃ কিজ, ২০২০ সােল ৮৬.৩৯ িমঃ কিজ এবং ২০২১ সােল ৯৬.৫০ িমঃ কিজ চা উৎপাদন হেয়েছ।
২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সােল চা সসারণ আবাদ হেয়েছ যথােম ৭০১.২৬ হর, ৫৬৯.৬৭ হর এবং ৬৭০.৫০ হর । একই সমেয়
নঃ আবাদ হেয়েছ যথােম ৩৩৪.৬৭ হর, ৪৩১.৭০ হর এবং ৩৭০.০৭ হর। এছাড়াও গত ৩ বছের চা চারা ইনিফিলং করা হেয়েছ
যথােম ৯৫,৮১,০০০, ১১২১০০০০ এবং ১১৩৯৫৫০৫।

সমা এবং চােলসহ:

দেশ চা বাজার  াসএবং উৎপাদন য় ির কারেণ দশীয় চা িশ বতমােন তী আিথ ক সংকেটর সুখীন। এছাড়া বিশর ভাগ চা
বাগান শ শাসনামেল িতিত হওয়ায় বাগানেলােত বয় চা আবাদী এলাকার পিরমাণ িদন িদন ি পাে। দেশর চা চাষাধীন জিমর
ায় ৩০% জিম বয় চা আবাদী এবং বয় চা আবাদীর একর িত বািষ ক গড় উৎপাদন ৩০০ কিজর িনেচ। পয া িবিনেয়ােগর অভােব
বয় চা আবাদী এলাকা নঃআবােদর আওতায় িনেয় আসা সব হে না। যার ফেল জাতীয় গড় উৎপাদন ি করা কসা হেয় পেড়েছ।
এছাড়া  বাগানেলােত  দ জনশি,  িমক  তা,  িমক  অসোষ,  বাগােনর  মািলকানা  িবেরাধ,  িনরিবি  িবৎ  ও  াস  সরবরােহর
ঘাটিত, সার ও কীটনাশেকর  ি, বিয়ক আবহাওয়া পিরবতন এবং বাগানেলােত চা তার হার ি চা িশের উয়েন
িতবকতা  ি  করেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

এক সময় চা আমােদর গৗরবময় রািন প িছল। তেব সমেয়র িববতেন উৎপাদেনর অভরীণ চািহদার মি এবং চা উৎপাদনকারী
অা দেশর সে তী িতেযািগতার ফেল চােয়র রািন াস পেত  কের। বাংলােদেশর চা িশের গৗরবময় ঐিতহ িফিরেয় আনেত
বাংলােদশ চা বােড র পাশাপািশ ক উয়ন ইউিনট িনরলশভােব কাজ কের যাে।
হদায়তেনর  চা  বাগােনর  পাশাপািশ  ায়তেনর  জিমেত  চােয়র  চাষ  িেত  মেনােযাগ  দয়া  হে।  দেশর  উর  অেলর  পগড়,
ঠারগও, নীলফামাির, িদনাজর ও লালমিনরহাট জলায়  পয ােয় চা আবাদ সসারেণর জ “এেটনশন অব ল হািং 
কালেভশন ইন নদ ান বাংলােদশ” এবং “ইরািডেকশন অব র্যাল পভা  বাই এেটনশন অব ল হািং  কালেভশন ইন
লালমিনরহাট” নােম  ক এবং চাম িহল াস -এ “এেটনশন অব ল হািং  কালেভশন ইন িচটাগং িহল াস” নােম
এক ক চলমান রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। ৫০০.০০ হর সসািরত চা আবাদী সেরজিমেন পিরদশ ন।
২। ৪০০.০০ হর ন: আবাদত চা আবাদী সেরজিমেন পিরদশ ন।
৩। ১৩০ চা বাগােনর পিরবীণ ও ায়ন।
৪। ১০০  চা কারখানা পিরদশ ন।
৫। চা বাগান সেহ ৩ কম শালা আেয়াজন।
৬।  চা চাষীেদর জ ৫ কম শালা আেয়াজন।
৭। বাগান বাপক/সহকারী বাপকেদর জ ১০ িশণ মিডউল অান করা।
৮। ১০ জন বাগান বাপক/ সহকারী বাপকেক েফশনাল িডোমা ইন  ােনজেম কােস 
ভিত করােনা।
৯। ৫০  চা আবাদী সেরজিমেন পিরদশ ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, ক উয়ন ইউিনট (িপিডইউ)

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড -এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর অভরীণ চািহদা িমেয় রািনর জ অিধক চা উৎপাদন।

১.২ অিভল (Mission)
চা বাগানসহ সেরজিমেন পিরদশ ন কের চা চাষেযা জিম িচিত করণ ব ক এর সেব া বহার করা,  চা চােষ উৎসাহ
দান, চােয়র উৎপাদন ি ও মােনানয়ন, চােয়র অভরীণ চািহদা রণ ও চা রািনর হারােনা ঐিতহ নরৃার।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. চা িশের সমতা ি ও দ জনশি তরী।
২. চা বাগান পিরবীণ ও ায়ন; এবং
৩. সসািরত চা এলাকা সেরজিমেন পিরদশ ন ও পরামশ  দান;
৪. চা কারখানা পিরদশ ন কের কারখানা উতকরণ ও া সতভােব চা েত সেচতনতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. চা আবাদ সসারেণ উৎসাহ দান কের চােয়র উৎপাদন ি।
২. িশণ ও কম শালা আেয়াজন কের চা িশে দ জনশি তরী করা।
৩. চােয়র ণগত মান উয়েনর জ বা হণ করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

দ জনবল তির িশণ মিডউল সংা ৬ ১১ ১০ ১০ ১০ ক উয়ন ইউিনট ও বাংলােদশ চা বাড 
ক উয়ন ইউিনট এর মািসক
িতেবদন

চা বাগােনর উয়ন অগিত
ায়ন

অগিত ািয়ত সংা ১২৫ ৮০ ১৩০ ১৩০ ১৩০ ক উয়ন ইউিনট ও বাংলােদশ িষ াংক
ক উয়ন ইউিনট এর
মিনটিরং িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ২৭, ২০২২ ১২:৫৪ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] চা িশের
সমতা ি ও দ
জনশি তরী।

৩০

[১.১] িপিডইউ কক চা
বাপনার ওপর িশণ
মিডউল আেয়াজন

[১.১.১] মিডউল
তরীত

সমি সংা ১০ ৬ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.২] চা বাগােনর জ
কম শালা আেয়াজন

[১.২.১] কম শালা
দ

সমি সংা ১০ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ২ ৩ ৩

[১.৩]  চা চাষীেদর
জ কম শালা আেয়াজন

[১.৩.১] কম শালা
দ

সমি সংা ১০ ৪ ৬ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ৫ ৫

[২] চা বাগান
পিরবীণ ও
ায়ন; এবং

২৫

[২.১] চা বাগান পিরদশ ন
[২.১.১] পিরদশ ন
স

সমি সংা ১০ ১২৫ ৯৫ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৩০ ১৩০

[২.২] পিরদশ ন আেলােক
বাগােনর উয়ন অগিত
ায়ন

[২.২.১] অগিত
ািয়ত

সমি সংা ১০ ১২৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩০ ১৩০

[২.৩]  চা আবাদী
পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ন
স

সমি সংা ৫ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৩] সসািরত চা
এলাকা সেরজিমেন
পিরদশ ন ও পরামশ 
দান;

১০

[৩.১] উ ফলনশীল
চােয়র চারা রাপণ এর
মােম এলাকা সসরাণ

[৩.১.১]
সসািরতচা চাষ
এলাকা পিরদশ ন

সমি
পিরমাণ
(হর)

৫ ৭৫২.১৪ ৩২৮.৮৮ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০

[৩.২] িরানং
[৩.২.১]
িতািপত বয়
চা পিরদশ ন

সমি
পিরমাণ
(হর)

৫ ৩৭৯.৮৫ ৪১৯.১৯ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০

[৪] চা কারখানা
পিরদশ ন কের
কারখানা উতকরণ
ও া সতভােব
চা েত সেচতনতা
ি

৫
[৪.১] চা কারখানা
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন
স

সমি সংা ৫ ৯৩ ৬৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পিরচালক, ক উয়ন ইউিনট (িপিডইউ), চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড -এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, চয়ারান, বাংলােদশ চা বাড  িহসােব পিরচালক, ক উয়ন ইউিনট (িপিডইউ)-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
ক উয়ন ইউিনট (িপিডইউ)

তািরখ

চয়ারান
বাংলােদশ চা বাড 

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এম ও এ িমিনি অব এিকালচার

২ এম ও িস িমিনি অব কম াস

৩ িপিডইউ েজ ডেডলপেম ইউিনট

৪ িবআরআই বাংলােদশ  িরসাচ  ইনিউট

৫ িবএ বাংলােদশ  এেসািসেয়শন

৬ িবিব বাংলােদশ  বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িপিডইউ কক চা বাপনার ওপর িশণ মিডউল আেয়াজন [১.১.১] মিডউল তরীত ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর বািষ ক িতেবদন

[১.২] চা বাগােনর জ কম শালা আেয়াজন [১.২.১] কম শালা দ ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর বািষ ক িতেবদন

[১.৩]  চা চাষীেদর জ কম শালা আেয়াজন [১.৩.১] কম শালা দ ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর বািষ ক িতেবদন

[২.১] চা বাগান পিরদশ ন [২.১.১] পিরদশ ন স ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর মিনটিরং িতেবদন

[২.২] পিরদশ ন আেলােক বাগােনর উয়ন অগিত ায়ন [২.২.১] অগিত ািয়ত ক উয়ন ইউিনট /িবিব িপিডইউ এর মিনটিরং িতেবদন

[২.৩]  চা আবাদী পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন স ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর বািষ ক িতেবদন

[৩.১] উ ফলনশীল চােয়র চারা রাপণ এর মােম এলাকা সসরাণ [৩.১.১] সসািরতচা চাষ এলাকা পিরদশ ন িবিব, ক উয়ন ইউিনট, বাগান বাপনা, িষ াংক িপিডইউ এর মিনটিরং িতেবদন

[৩.২] িরানং [৩.২.১] িতািপত বয় চা পিরদশ ন ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর বািষ ক িতেবদন

[৪.১] চা কারখানা পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ ন স ক উয়ন ইউিনট িপিডইউ এর মিনটিরং িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
 চা চাষীেদর জ কম শালা আেয়াজন কম শালা দ বাংলােদশ চা বাড  বাংলােদশ চা বাড  হেত সংি খােত অথ  বরা

চা বাগােনর জ কম শালা আেয়াজন কম শালা দ বাংলােদশ চা বাড  বাংলােদশ চা বাড  হেত সংি খােত অথ  বরা

িপিডইউ কক চা বাপনার ওপর িশণ মিডউল আেয়াজন মিডউল তরীত বাংলােদশ চা বাড  বাংলােদশ চা বাড  হেত সংি খােত অথ  বরা

িরানং িতািপত বয় চা পিরদশ ন বাংলােদশ িষ াংক সক সমেয়  েদ াংক ঋণ দান

উ ফলনশীল চােয়র চারা রাপণ এর মােম এলাকা সসরাণ সসািরতচা চাষ এলাকা পিরদশ ন বাংলােদশ িষ াংক সক সমেয়  েদ াংক ঋণ দান
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


