............................ চা ফাগাননয ................ ননয রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররিনফদন
ং-ক (াধাযণ িথ্য)
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

৭.
৮.

চা ফাগাননয নাভ, রফটিরফ’য রযরজনেন নং এফং
রকান রেণীনি আজাযাভূক্ত
চা ফাগাননয দাপ্তরযক ঠিকানা (রভাফাআর নম্বয,
পযাক্স, আ-রভআর)
ফাগান কর্তৃনক্ষয নাভ ও ঠিকানা (রভাফাআর, পযাক্স,
আ-রভআর)
ফাগান রযদৃনকাযী কভৃকিৃায নাভ, দফী ও
রযদৃননয িারযখ (রভাফাআর, আ-রভআর)
রযদৃন ভনয় উরিি ফাগান প্ররিরনরধয নাভ,
দফী (রভাফাআর, আ-রভআর)
(ক) দররর ম্পাদননয িারযখ ও আজাযায
রভয়াদকার
(খ) রযরজস্টাড ৃ আজাযা দররর নং ও িারযখ
চা উৎাদন, ভূমির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ আবাদদর
উর মিমি কদর বর্তিান শ্রেণী
বাগাদনর সংমিপ্ত ইমর্হাস

:
:
:
:
:
িারযখ:
................নি ..................... রভাট........... ফছয
দররর নং ....................... িারযখ ...........................
:

ং - খ (রযংখ্যান িথ্য)
সরকার কর্ততক ইজারাধীন ভূমিদর্ সৃমজর্ চা বাগাদনর শ্রিদে
ক্র. নং
রফলয়
একয ক্র. নং
রফলয়
জার্ ও সংগ্রদহর স্থান একয
১.
রভাট জরভয রযভাণ (আজাযাধীন)
--২.(ক) চা চানলয ধীন জরভয রযভাণ
২.(খ) চা উৎন্ন য় না এরূ চা এরাকা
ক. রযণি চা গাছ (১-৫ ফছয)
চ. রলান না ৃাযী
খ. নতুন চা গাছ (৬-১০ ফৎয)
ছ. ফীজ না ৃাযী
গ. পূণ ৃ ফয়স্ক চা গাছ (১১-৪০ ফৎয)
জ. ছায়ািরু না ৃাযী
ঘ. ফয়স্ক চা গাছ (৪১-৬০ ফৎয)
ঙ. রি ফয়স্ক চা গাছ (৬০ ফৎয উর্ধ্ৃ)
উ-রভাট- ২(ক)
উ-রভাট- ২(খ)
চা অফাদীনি ব্যফহৃি রভাট ভূরভ (উনভাট ২/ক + ২/খ):
৩.(ক) চা ফরভূৃি এরাকা (একয)
(1) (চা অফাদী হ্রা) চা উৎাটন
(2) (চা অফাদী হ্রা) ভাটি পুনফ ৃান
(3) চা অফাদী রযিযক্ত (মরদ থানক)
উ-রভাট- ৩(ক)
৩.(খ) ন্যান্য কৃরল কানজ ব্যফহৃি ভূরভয রযভাণ
একয
৩.(গ) কৃরল ফরভূৃি কানজ ব্যফহৃি ভূরভয রযভাণ
একয
(১) যাফায
(১) রিি জরভ
(২) ফাঁ
(২) জরায়/পুকুয/খার আিযারদ
(৩) রযারি গাছ
(৩) ভরজদ/ভরিয/গীজৃা
(৪) প্রাকৃরিক জঙ্গর
(৪) কফয/শ্মান
(৫) ছন
(৫) েরভক ফরি/কভৃচাযী গৃ
(৬) ধানী রক্ষি
(৬) কাযখানা/ফাংনরা/রপ
(৭) কাঁঠার গাছ/ ররবু
(৭) স্কুর/াািার/রডননারয
ৃকযী
(৮) ন্যান্য পরজ ও থ পর
(৮) যাত্মা, রকননয যাত্মা 
উ-রভাট- ৩(খ)
উ-রভাট- ৩(গ)
আজাযাকৃি রভাট নুনভারদি জরভ উ-রভাট ২(ক) + ২(খ) + ৩(ক) + ৩(খ) + ৩(গ):
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৪ (ক)
৫.

চা অফানদয িকযা ায % (আজাযাধীন
জরভয তুরনায়)
ভূমি প্রকৃমর্র মরিাণ ও শর্করা হার (%)

৪ (খ) চা অফানদয িকযা ায % (চা চাল উনমাগী
জরভয তুরনায়)
টিলাাঃ
উচ্চ সিভূমিাঃ
সিভূমিাঃ

শ্রিাটাঃ

ব্যরক্ত ভাররকানাধীন থফা মনজস্ব ভূমিদর্ সৃমজর্ চা বাগাদনর শ্রিদে
ক্র. নং

রফলয়

একয

ক্র. নং

রফলয়

জার্ ও
সংগ্রদহর স্থান

রভাট জরভয রযভাণ
--চা চানলয ধীন জরভয রযভাণ
২.(খ) চা উৎন্ন য় না এরূ চা এরাকা
ক. রযণি চা গাছ (১-৫ ফছয)
চ. রলান না ৃাযী
খ. নতুন চা গাছ (৬-১০ ফৎয)
ছ. ফীজ না ৃাযী
গ. পূণ ৃ ফয়স্ক চা গাছ (১১-৪০ ফৎয)
জ. ছায়ািরু না ৃাযী
ঘ. ফয়স্ক চা গাছ (৪১-৬০ ফৎয)
ঙ. রি ফয়স্ক চা গাছ (৬০ ফৎয উর্ধ্ৃ)
উ-রভাট- ২(ক)
উ-রভাট- ২(খ)
চা অফাদীনি ব্যফহৃি রভাট ভূরভ (উনভাট ২/ক + ২/খ):
৩.(ক) চা ফরভূৃি এরাকা (একয)
(1) (চা অফাদী হ্রা) চা উৎাটন
(2) (চা অফাদী হ্রা) ভাটি পুনফ ৃান
(3) চা অফাদী রযিযক্ত (মরদ থানক)
উ-রভাট- ৩(ক)
৩.(খ) ন্যান্য কৃরল কানজ ব্যফহৃি ভূরভয রযভাণ
একয
৩.(গ) কৃরল ফরভূৃি কানজ ব্যফহৃি ভূরভয রযভাণ
(১) যাফায
(১) রিি জরভ
(২) ফাঁ
(২) জরায়/পুকুয/খার আিযারদ
(৩) রযারি গাছ
(৩) ভরজদ/ভরিয/গীজৃা
(৪) প্রাকৃরিক জঙ্গর
(৪) কফয/শ্মান
(৫) ছন
(৫) েরভক ফরি/কভৃচাযী গৃ
(৬) ধানী রক্ষি
(৬) কাযখানা/ফাংনরা/রপ
(৭) কাঁঠার গাছ/ ররবু
(৭) স্কুর/াািার/রডননারয
(৮) ন্যান্য পরজ ও থ ৃকযী পর
(৮) যাস্তা, রকননয যাস্তা 
উ-রভাট- ৩(খ)
উ-রভাট- ৩(গ)
আজাযাকৃি রভাট নুনভারদি জরভ উ-রভাট ২(ক) + ২(খ) + ৩(ক) + ৩(খ) + ৩(গ):

একয

১
২.(ক)

৪ (ক)
৫.

চা অফানদয িকযা ায % (চা রফাড ৃ কর্তৃক
রযরজনেন ভূক্ত জরভয তুরনায়)
ভূমি প্রকৃমর্র মরিাণ ও শর্করা হার (%)

৪ (খ) চা অফানদয িকযা ায % (চা চাল উনমাগী
জরভয তুরনায়)
টিলাাঃ
উচ্চ সিভূমিাঃ
সিভূমিাঃ

৫. চা অফাদীয রেণী রফন্যা (উ-রভাট ২(ক) নুমায়ী)
(ক) রলান (জানিয নাভ উনেখ) :
(খ) ফাআ/রর রলান (জানিয নাভ উনেখ) :
(গ) াধাযণ ফীজ (জানিয নাভ উনেখ) :
৬. ক. আজাযাভূক্ত জরভ ভনে বরফষ্যনি চা রযাণনমাগ্য জরভয রযভাণ (ম্ভাব্য) : ...................... একয।
খ. ফােিামূরকবানফ ম্প্রাযণভূক্ত জরভয ভনে প্রকৃি অফাদী জরভয রযভাণ (ং - খ এয ক্ররভক ২ক+২খ+৬ক থ ৃাৎ
আজাযাভূক্ত চা চালনমাগ্য রভাট জরভয ২.৫%) = ....................... একয
গ. ফােিামূরক ম্প্রাযণ অফাদ ফাস্তফায়ন : ................... একয।
ঘ. ২.৫% ানয ফােিামূরক ম্প্রাযণ অফাদ ফাস্তফায়ন না কযনর িৎরফলনয় সুারয : ...........................
ঙ. ফাগাননয চা অফাদ ম্প্রাযণনমাগ্য জরভনি রকান ভাভরা অনছ রকনা, থাকনর রফস্তারযি রফফযণ : ..................
ভন্তব্যঃ
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একয

শ্রিাটাঃ

৭. (ক) চা কাযখানায় ব্যফহৃি মন্ত্রারি এফং এগুনরায কভৃক্ষভিাঃ
মন্ত্রারিয নাভ
ংখ্যা
অকৃরি
ংনমাজননয িারযখ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
ভন্তব্যঃ
(খ) চা কাযখানায় ............ থ ৃফছনয নতুন ংনমারজি মন্ত্রারি এফং এগুনরায কভৃক্ষভিাঃ
মন্ত্রারিয নাভ
ংখ্যা
অকৃরি
ংনমাজননয
িারযখ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
ভন্তব্যঃ

কভৃক্ষভিা (রকরজ/ ঘন্টা, রদন)

কভৃক্ষভিা (রকরজ/ ঘন্টা, রদন)

(গ) চা ফাগানন ফরিি চা প্ররক্রয়াজাি কাযখানাটিয ফাংরানদ চা রফাড ৃ কর্তৃক প্রদত্ত রনফন্ধন নম্বয : .........................
(ঘ) রযদৃনকারীন ম ৃন্ত চা প্ররক্রয়াজাি কাযখানাটিয রনফন্ধন নফায়ন কযা নয়নছ রকনা : ................
(ঙ) চা ফাগানন চা প্ররক্রয়াজাি কাযখানা না থাকনর কাঁচা চা ািা রফক্রয় ম্পরকৃি রফস্তারযি রফফযণ : ...............
৮. (ক) মানফান, রচ মন্ত্র, রনচয উৎ, কৃরল মন্ত্রারি, রফদ্যযৎ (রজনানযটয এফং ট্রান্সপযভায):
নতুন
কিতিির্া
নতুন
রফলয়
ংখ্যা (টি)
রফলয়
ংখ্যা (টি)
ংনমাজন (রকরজ/ঘন্টা, রদন)
ংনমাজন
(১)
(৬)
(২)
(৭)
(৩)
(৮)
(৪)
(৯)
(৫)
(১০)
ভন্তব্যঃ

কিতিির্া
(রকরজ/ঘন্টা, রদন)

৮. (খ) খযা রভাকানফরায জন্য রচ ব্যফিায উন্নয়নন রক রক রযকল্পনা গ্রণ কযা নয়নছ :
৯. জন ম্পদ
ক. রনফরন্ধি
জন
েরভক
২০২০-২১
১) পুরুল
২) ভররা
রভাট

খ.
রনফরন্ধি
েরভক
১) পুরুল
২) ভররা
রভাট

জন
২০২০-২১

সব তদিাট
(ক+খ)

ফাগানন ফফাযি জনংখ্যায িথ্য
(রফগি ০৩ ফছয)
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯
২০১৯-২০
১) পুরুল
২) ভররা
রভাট

ভন্তব্যঃ
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১০. েভ কল্যাণ সুনমাগ সুরফধা (রফগি ০৩ ফছয):
মববরণ
(ক) েরভক ফািান
(১) াকা/রভযরিঙ্গা টাআ
(২) ভাটি টিননয ছাউরন
(৩) কাঁচা/রফড়া ও টিননয/ছননয ছাউরন
রভাট
(খ) য়ঃ রনস্কান ব্যফিাঃ
(১) কাঁচা রররট্রন
(২) াকা রররট্রন
(গ) স্বািয রফাঃ
(১) াািার
(২) রডননারয
(৩) রফছানা ংখ্যা
(৪) রচরকৎক (এভরফরফএ)
(৫) রচরকৎক (এরএভএপ)
(৬) কভাউন্ডায
(৭) রভডওয়াআপ/না ৃ
(৮) রোয
(৯) দাআ
(১০) রক্র াউজ
(১১) রক্র এনটননডন্ড
ঘ) রফশুদ্ধ ারন যফযাঃ
(১) গবীয নরকূ
(২) স্ত চাররি নরকূ
(৩) কুয়া (াকা)
(৪) কুয়া (কাঁচা)
ঙ) রক্ষা গ্রনণয সুনমাগ (ফাগাননয রবিনয)
(১) প্রাথরভক রফদ্যারয় ংখ্যা (াকা)
(২) প্রাথরভক রফদ্যারয় ংখ্যা (কাঁচা)
(৩) ছাত্র/ছাত্রী ংখ্যা
(৪) রক্ষক/ররক্ষকা ংখ্যা
(৫) স্কুনর অরঙ্গনায় ফরিি রররট্রন ংখ্যা
(৬) যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় ংখ্যা
(৭) রনফরন্ধি/এভরও ভুক্ত রফদ্যারয় ংখ্যা
(৮) এনরজও রযচাররি রফদ্যারয় ংখ্যা
(৯) ফাগান ব্যফিানায় রযচাররি রফদ্যারয় ংখ্যা

২০১৮-২০১৯

ভন্তব্যঃ
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২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

১১. উন্নয়ননয থনকায ফাস্তফায়নঃ
মববরণ

২০১৬-২০২০
র্ তন্ত বাস্তবায়ন
অগ্রগমর্
(স্বল্প শ্রিয়াদী)

২০২১-২০২৫
র্ তন্ত বাস্তবায়ন
লিযিাো (িধ্য
শ্রিয়াদী)

২০১৬ সাল হদর্
মরদশতনকালীন
........./২০... িাস র্ তন্ত
বাস্তবায়ন অগ্রগমর্

চলমর্ বছদর
........./২০... িাস
র্ তন্ত বাস্তবায়ন
অগ্রগমর্

(১) রযণি ও রযণি এরাকায়
শূন্যিানন নতুন চাযা রযাণ (ংখ্যা)
(২) চা পুনযাফাদ/খন্ড পুনযাফাদ (একয)
(৩) চা এরাকা ম্প্রাযণ (একয)
(৪) চা বাগাদনর জন্য র্ানবাহন ক্রদয়র
মরিাণ (ট্রাক্টর, শ্রট্রইলর, শ্রট্রইলরসহ
াওয়ার টিলার)
(৫) চা বাগাদনর জন্য শ্রসচ র্ন্ত্র ক্রদয়র
সংখ্যা (৫০ একর, ১০০ একর, ভূগিতস্থ)
(৬) কীটনাশদকর জন্য শ্রেয়ার ক্রদয়র
মরিাণ (হস্ত চামলর্ , াওয়ার
শ্রেয়ার)
(৭) চা কারখানা আধুমনকীকরদণর জন্য
র্ন্ত্র ক্রয় (র্দন্ত্রর নাি ও সংখ্যা)
(৮) চা বাগানসমূদহর অবকাঠাদিা
উন্নয়ন (রাস্তা, কালিাট ত, মিজ মনিতাদণর
সংখ্যা)
(৯) বাঁধ/জলাধার মনিতাদণর সংখ্যা
(১০) েমিকদদর জন্য স্বাস্থযসম্মর্
বাসস্থান মনিতাদণর সংখ্যা
(১১) েমিকদদর জন্য স্বাস্থযসম্মর্
শ্রশৌচাগার মনিতাদণর সংখ্যা
(১২) ানীয় জদলর সুমবধা (হস্তচামলর্
নলকূ, গিীর নলকূ , ার্কূয়া
মনিতাদণর সংখ্যা)
(১৩) স্বাস্থযদসবা- হাসার্াল/ মিমনক/
মডসদনসামর মনিতাদণর সংখ্যা
(১৪) চা বাগাদন েমিকদদর জন্য শ্রক্রস
হাউস মনিতাদণর সংখ্যা
(১৫) চা বাগাদন িাদারস িাব মনিতাণ
িন্তব্যাঃ
ং-গ (জরভনি চা রযানণয িথ্য)
১. রযণি চা (১-৫ ফছয)
ফৎয

ম্প্রাযণ অফাদ
রকন নং

একয

(১) চাযা রযাণ ফছয (২০২০-২০২১)
(২) যক্ষণানফক্ষণ ১ভ ফছয (২০১৯-২০২০)
(৩) যক্ষণানফক্ষণ ২য় ফছয (২০১৮-২০১৯)
(৪) যক্ষণানফক্ষণ ৩য় ফছয (২০১৭-২০১৮)
(৫) যক্ষণানফক্ষণ ৪থ ৃ ফছয (২০১৬-২০১৭)
রভাট
ভন্তব্যঃ
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খন্ড / পুন:অফাদ
রকন নং

একয

রভাট এরাকা
(একয)

রযারি জাি

২. নতুন চা অফারদ (৬-১০ ফৎয) (২০১৬-২০১১)
রযানণয
জরভয রযভাণ
রকন নং
ফৎয
(একয)

রযারি চানয়য
জাি

চা উৎাদন, রকরজ/একয
(বুজ ািা)

চা উৎাদন,রকরজ/একয
(তিযী চা)

রযারি চানয়য
জাি

চা উৎাদন, রকরজ/একয
(বুজ ািা)

চা উৎাদন,রকরজ/একয
(তিযী চা)

রযারি চানয়য
জাি

চা উৎাদন,রকরজ/একয
(বুজ ািা)

চা উৎাদন,রকরজ/একয
(তিযী চা)

রযারি চানয়য
জাি

চা উৎাদন,রকরজ/একয
(বুজ ািা)

চা উৎাদন,রকরজ/একয
(তিযী চা)

রভাট
ভন্তব্যঃ
৩. পূণ ৃ ফয়স্ক চা (১১-৪০ ফৎয) (২০১০-১৯৮১)
রযানণয
জরভয রযভাণ
রকন নং
ফৎয
(একয)

রভাট
ভন্তব্যঃ
৪. ফয়স্ক চা (৪১-৬০ ফৎয) (১৯৮০-১৯৬১)
রযানণয
জরভয রযভাণ
রকন নং
ফৎয
(একয)

রভাট
ভন্তব্যঃ
৫. রি ফয়স্ক চা (৬০ ফৎয উর্ধ্ৃ)
রযানণয
রকন নং
ফৎয

জরভয রযভাণ
(একয)

রভাট
ভন্তব্যঃ
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৬. চা ফাগাননয রকন রবরত্তক িথ্যঃ
রকন জরভয
ভূমি প্রকৃমর্র
নং
রযভাণ মরিাণ ও শর্করা
(একয) হার % (টিলা/উচ্চ

রযারি
চানয়য
জাি

শ্ররাদণর
সাল

উৎামদর্ কাঁচা
চা ার্ার
মরিাণ (শ্রকমজ)

উৎামদর্ তর্মর একর প্রমর্ উৎাদদনর
চাদয়র মরিাণ উৎাদন
শর্করা
(শ্রকমজ)
(শ্রকমজ)
হার (%)

সিভূমি/সিভূমি)

শ্রিাটাঃ
িন্তব্যাঃ
ং-ঘ (উন্নয়ন কাম ৃক্রভ)
১. চা উন্নয়ন ংক্রান্ত িথ্য (২০২০-২০২১) :
(ক) রকননয নাম্বায  আনরপররং কযা চাযায ংখ্যা :
(খ) যফিী ফছয ম্প্রাযণ কযায জন্য জরভ রযস্কায :
(গ) পুযািন চা গাছ উৎাটন :
(ঘ) জরভ পুনফ ৃান :
ভন্তব্যঃ
২. না ৃাযী
জাি

প্রাআভারয রফনড
ঙ্কুরযি চাযা (ক)

২য় ম ৃানয়য ররটিউনফ
িারি/ঙ্কুরযি চাযা (খ)

রযাণনমাগ্য (গ)

রভাট
(ক+খ+গ)

ংগ্রনয
উৎ

১. াধাযণ ফীজ
২. ফাআ রলানার ফীজ
৩. রর রলানার ফীজ
৪. রবর (রফটি রেণীয)
৫. রবর রেণীয (ন্যান্য)
রভাট
৬. িায়ী ছায়ািরু
৭. িায়ী ছায়ািরু
৮. মূল্যফান গাছ
ভন্তব্যঃ
৩. চা ব্যিীি ন্য গাছারা রযাণ (একয)/ংখ্যা :
৪. যাফায অফাদ ম্পরকৃি :
রাবার আবাদের নুভরি যাফায অফানদ জরভয
রনয়া নয়নছ রকনা
রযভাণ (একয)

রাবার উৎপােদের
পররমাণ

যাফায অফাদ নি
প্রাপ্ত নথ ৃয রযভাণ

উৎারদি যাফায রকাথায়
রফক্রয় কযা নয়নছ

িন্তব্যাঃ
৫. উন্নয়ন কভৃসূচী ফাস্তফায়ননয জন্য রকান ব্যাংক রথনক রক রযভাণ ঋণ গ্রণ কযা নয়নছ (রত্রক্ষীয় চুরক্তনত্রয কর) :
৬. ফনজ ম্পদ কিৃন ম্পরকৃি :
ইদর্াপূদব ত
বাাংাদেল চা ববাদড ের
তদশষ
সব
কখন
অনুমরি রি রিো
বনজ সম্পদ
(িাররখ ও স্মারি োং
কর্তন করা
উদেখ)
হদয়দছ

বেজ ম্পে
িিেদের
পররমাণ
(াংখ্যা)

বেজ ম্পে
রবক্রয় দি
প্রাপ্ত অদথ ের
পররমাণ

িন্তব্যাঃ
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বেজ ম্পে রবক্রয়
দি প্রাপ্ত অথ ে দ্বারা চা
বাগাদের উন্নয়ে মূি
িাদজর রববরণ

উক্ত অথ ে দ্বারা
রিার/বাাংাদেল
চা ববাড/ে ব্াাংি এর
ঋণ পররদলাধ িরা
দ িার পররমাণ

৭. দাপ্তরযক কানজ চা ফাগান রযদৃন ম্পরকৃি (রফগি ০৩ ফছয) :
রববরণ
পররেলেদের িারণ পররেলেেিাীে প্রেত্ত
পরামদলের রববরণ
(ক) ফাংরানদ চা রফাড ৃ, প্রধান
কাম ৃারয়
(খ) ফাংরানদ চা গনফলণা
আনরস্টটিউট (রফটিঅযঅআ) এয
রফজ্ঞানীগণ কর্তৃক উনদমূরক
রযদৃন
(গ) প্রিল্প উন্নয়ে ইউরেট
(রপরডইউ)
(ঘ) অন্যান্য রিারী েপ্তর
৮. গদবষণা সম্পমকতর্ :
মববরণ

চমাে গদবণার রবয়
ও গদবণার রলদরাোম

পরামলে অনুযায়ী ম্পারেি
িাদজর রববরণ ও ফাফ

বিলে োং

জরমর
পররমাণ

মন্তব্

গদবণার
বময়াে

গদবণাটির
বিেমাে অবস্থা

(ক) রফটিঅযঅআ কর্তৃক চরভান রকান
গনফলণায যীক্ষণ প্লট যনয়নছ রকনা?
(খ) ন্য রকান প্ররিষ্ঠান কর্তৃক রযচাররি
গনফলণায যীক্ষণ প্লট যনয়নছ রকনা?
িন্তব্যাঃ
৯. ির্তমত ক মূদের সার সংক্রান্ত :
বাাংাদেল চা ববাড ে ির্তেি ার িারখাো/গুোম দি
অনুদমারেি াদরর পররমাণ াংগৃীি াদরর পররমাণ

ার িারখাো/গুোম দি
াংগৃীি ার বাগাদে
আেয়দের িাররখ

চা বাগাদে ব্বহৃি
াদরর পররমাণ

চা বাগাদের গুোদম
ররিি অবরলষ্ট
াদরর পররমাণ

ভন্তব্যঃ
১০. চা ফাগানন “রাকাভাকড় ও রযাগফারাআ” ম্পরকৃি :
রববরণ
রবগি ০৩ বিদর রি
“রাকাভাকড় ও
ধরদণর
রযাগফারাআ” দভনন
“রাকাভাকড় ও
ব্যফহৃি “আননরিাআড”
রযাগফারাআ” এর
ও “ররস্টাআড” ঔষুনধয
আক্রমণ পরররিি
নাভ এফং প্রস্তুিকাযী
দয়দি
প্ররিষ্ঠাননয নাভ
(ি) বপািামািড়
(খ) বরাগবাাই
মন্তব্ঃ

ব্যফহৃি
রিয/একয প্ররি
ব্যফহৃি
“আননরিাআড”
ব্যফহৃি
“আননরিাআড”
ও “ররস্টাআড” “আননরিাআড” ও “ররস্টাআড”
মূ রফটিঅযঅআ ও “ররস্টাআড”
এয কাযনণ
কর্তৃক নুনভারদি
এয রযভাণ
উৎাদদন প্রিাব
রকনা

১১. চা বাগাদে বপািামািড় ও বরাগবাাই ম্পরিেি চাট ে াংরিণ িরা য় রিো : ..................
১২. চা বাগাদনর মবমিন্ন শ্রসকশননাল কন্টুর শ্রেন, কন্টুর াথ ও ামন মনষ্কাশদনর আউটদলট সম্পমকতর্: ............
১৩. চা ফাগাননয রফরবন্ন রকনন অগাছা ও চা গানছয জন্য ক্ষিকয ন্যান্য গানছয উরিরি ম্পরকৃি রফফযণ এফং িা দভনন গৃীি
ব্যফিামূ : ..............................
১৪. চা ফাগাননয রকনওয়াযী “Soil Map” কযা অনছ রকনা, থাকনর িায রফফযণ : ..................
১৫. চা ফাগাননয রকনওয়াযী “Soil Map” কযা না থাকনর িা ফাস্তফায়ননয জন্য গৃীি ব্যফিামূ : ..................
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ং-ঙ (চা উৎাদন রফলয়ক)
১। চা উৎাদন ংক্রান্তঃ
কভৃসূচী
২০১৭
২০১৮
(ক) চয়নকৃি রভাট বুজ ািা
(খ) উৎারদি রভাট তিরয চানয়য রযভাণ
(গ) উৎারদি চানয়য ায (%)
(ঘ) ওয়যারহাউশ্রসর নাি ও রপ্ররযি চানয়য রযভাণ
(ঙ) মনলাদি মবক্রদয়র জন্য চুমিবদ্ধ শ্রিাকার
হাউস/শ্রিাকার হাউসসমূদহর নাি ও মবমক্রর্ চাদয়র
মরিাণ
(চ) রনরানভ রফরক্রি রভাট চানয়য রযভাণ
(ছ) মনলাদি মবক্রদয়র র ওয়যারহাউদস রমির্ অবমশষ্ট
চাদয়র মরিাণ
(জ) “এক্স গানড ৃর রর” এয অওিায় রক রযভাণ চা
রফক্রনয়য নুনভাদন রনয়া নয়নছ
(ঝ) “এক্স গানড ৃর রর” এয অওিায়
রাজস্বাঃ
রফরক্রি চা নি যাজস্ব ও র
শ্রসসাঃ
রযনানধয রযভাণ
(ঞ) ব্যফাযনমাগ্য চানয়য রযভাণ
(ট)এক্স গানড ৃন রর ও রনরানভ রফরক্রি চানয়য গড় মূল্য
(টাকা/রকরজ)
(ঠ) একয প্ররি গড় উৎাদন *
(ড) শ্রকমজ প্রমর্ উৎাদদন ব্যশ্রয়র মরিাণ

২০১৯

২০২০

* রভাট চা উৎাদন ÷ রভাট চা এরাকা - (চা উৎাদন য় না এআরূ চা এরাকা + ০-৫ ফৎনযয রযণি চা এরাকা) =
একয প্ররি চা উৎাদন।
** রযদৃননয িারযখ ম ৃন্ত :
ম ৃনফক্ষণ এফং ভন্তব্যঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

ং-চ (ব্যফিানা রফলয়ক িথ্য)
ব্যফিানকয নাভ (রভাফাআর ও আ-রভআর)
উ- ব্যফিানকয নাভ ংখ্যা (রভাফাআর ও আ-রভআর)
কাযী ব্যফিানকয নাভ ংখ্যা (রভাফাআর ও আ-রভআর)
কভৃচাযী ংখ্যা (ভাঠ)
কভৃচাযী ংখ্যা (কাযখানা)
ন্যান্য ভারক রফিনভুক্ত কভৃচাযী (ংখ্যা)

িন্তব্যাঃ
৭. মবগর্ মরদশতন/মরবীিণ প্রমর্দবদদনর সুামরদশর আদলাদক গৃহীর্ ব্যবস্থা ও ির্াির্াঃ

৮. ফাগান উন্নয়নন প্ররিফন্ধকিা এফং ভাধাননয রফলনয় রযদৃনকাযী কভৃকিৃায রফস্তারযি ভিাভিঃ

......................................................
রযদৃনকাযী কভৃকিৃা/কভৃকিৃানদয স্বাক্ষয
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২০২১**

