
বাংলােদশ চা বাড 
নদান বাংলােদশ ক   

আ িলক কাযালয় 
বাগানবাড়ী, ধা ামারা, প গড়।  
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বাংলােদশ চা বাড ক ক বা বায়নাধীন নদান বাংলােদশ কে র আওতায় “ক ােমিলয়া খালা আকাশ 
ল” মেডেল উ রবে র  চা চাষীেদর জ  “চা আবাদী ব াপনা”  

িবষয়ক িশ ণ কমশালার মিডউল/িসেলবাস  
 
পা চী  মিডউল ১: চােয়র জাত িনবাচন, চা চাষ প িত, চারা রাপণ, ি কা ও 

সার ব াপনা 
িরেসাস পাসন 

 চােয়র উি দতাি ক িদক  িষিবদ মাঃ আিমর হােসন 
উ য়ন কমকতা, বাংলােদশ চা 
বাড, আ িলক কাযালয়, প গড়।   

 অথবা 
 িব আরআই এর সংি  িবষেয় 

অিভ  িব ানী।   
 অথবা  
 িপিডইউ এর সংি  িবষেয় অিভ  

িশ ক।  
 

 চােয়র জাত উ য়ন  
 চােয়র জাত িনবাচন (বীজজাত ও ান) 
 চােয়র নাসারী ব াপনা  
 চা চাষ প িত  
 চা চারা রাপণ কৗশল  
 ি কা ও সার ব াপনা 
 চা গােছর ি হীনতার ল নস হ   
 চা আবাদীেত সার েয়াগ পািরশমালা  
 চা আবাদীেত ফিলয়ার েয়াগ  

  
মিডউল ২: িনং ও পাতা চয়ন প িত, ছায়াগাছ, সচ ও পািন িন াশন   জনাব মাহা দ ছােয় ল হক, 

সহকারী খামার ত াবধায়ক, 
বাংলােদশ চা বাড, আ িলক 
কাযালয়, প গড়।   

 অথবা 
 িব আরআই এর সংি  িবষেয় 

অিভ  িব ানী।   
 অথবা  
 িপিডইউ এর সংি  িবষেয় অিভ  

িশ ক।  

 চা আবাদীেত িনং এর   
 চা আবাদীেত চিলত িবিভ  ধরেণর িনং কৗশল ( বহািরকসহ) 
 চা আবাদীেত িপং এর  ও কৗশল   
 চা উৎপাদেন ািকং বা পাতা চয়েনর   
 পাতা চয়ন প িত (তাি ক ও বহািরক) 
 ব িমটােরর আদশ পাতার মান িননয় 
 যাি ক উপােয় ািকং ও িনং কৗশল ( বহািরক)  
 চা উৎপাদেন ছায়াত র িমকা  
 সচ ও পািন িন াশন  

  
মিডউল ৩: চােয়র পাকামাকড় ও রাগবালাই দমন ব াপনা    ড. মাহা দ শামীম আল মা ন, 

ঊধবতন ব ািনক কমকতা 
(কীটত ) ও ক  পিরচালক, 
বাংলােদশ চা বাড, প গড়।  

 অথবা 
 িব আরআই এর সংি  িবষেয় 

অিভ  িব ানী।   
 অথবা  

িপিডইউ এর সংি  িবষেয় অিভ  
িশ ক। 

 

 চােয়র িতকারক পাকামাকড় পিরিচিত, িতর িত ও দমন 
ব াপনা   

 চােয়র িতকারক রাগবালাই পিরিচিত, রােগর ল ণ ও দমন ব াপনা   
 চােয়র আগাছা পিরিচিত ও দমন ব াপনা   
 বালাইনাশক, ইহার কারেভদ ও কােযর ধরণ   
 পি সাইড ফর েলশন, কািলে শন অব য়ার ও িনরাপ া সতকতা   
 চােয়র ব ত অ েমািদত বালাইনাশক  
 চােয়র সমি ত বালাই ব াপনা (আইিপএম) কৗশল  
 তির চােয় কীটনাশেকর রিসিডউ  
 িয়ং কৗশল ( বহািরক)   

 


