
বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 প্রাণরসায়ন স্টবভাগ 

 

স্টভশন 

চাদয়র গুণগতমান প্রাণরাসায়স্টনক দৃস্টিভাংস্টগ থেদক পর্ যাদলাচনা কদর চা’থক সবার জন্য স্বাস্থ্যকর গ্রহণদর্াগ্য 

একটি পানীয় স্টহদসদব প্রস্টতষ্ঠা করা। 

 

স্টমশন 

চা স্টশল্পদক আধুস্টনক প্রাণরাসায়স্টনক প্রযুস্টির সাদে একীভূত কদর এবাং ততরী চা’থক ISO মানেন্ড অনুর্াস্টয় 

স্টবদেষণ কদর বাাংলাদেদশর চা’থয়র গুনগতমানদক সদব যাচ্চ আন্তজযাস্টতক পর্ যাদয় স্টনদয় র্াওয়া। 

 

কার্ যাবলী 

প্রাণরসায়ন স্টবভাদগর প্রধান প্রধান কাজগুদলা স্টনম্নরুপ: 

1) ততরী চাদয়র প্রধান প্রধান প্রাণরাসায়স্টনক উপাোনগুদলা পরীক্ষাগাদর স্টনণ যয় করা। 

2) চা গাদের স্টবস্টভন্ন প্রাণরাসায়স্টনক উপাোন থর্মন- থলাদরাস্টিদলর পস্টরমান, িাদচ যর পস্টরমান স্টনণ যয় করা। 

3) আধুস্টনক র্ন্ত্রপাস্টত থর্মন- HPLC, UV-Vis Spectrophotometer ব্যবহার কদর স্টবস্টভন্ন 

চা বাগান/প্রস্টতষ্ঠান থেদক পাঠাদনা চা নমুনার প্রাণরাসায়স্টনক স্টবদেষণ (থর্মন: পস্টলদিনল, কযাদিইন, 

এস্টিঅস্টিদেি, অযাশ ইতযাস্টে স্টনণ যয়) কদর আন্তজযাস্টতক মানেদন্ডর সাদে স্টমস্টলদয় এদের গুণগত উৎকষ যতা 

র্াচাই করা। 

4) থপাকামাকড় ও থরাগজীবানুর আক্রমদনর িদল চা গাদের পাতা ও ততরী চা’র প্রাণ রাসায়স্টনক গুণাবলী 

স্টকভাদব প্রভাস্টবত হয় তা খুদজ থবর করা।  

5) গদবষণার কাদজ স্টবটিআরআই এর স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ হদত থপ্ররীত সবুজ পাতা ও ততরী চা’থয়র নমুনার 

প্রাণরাসায়স্টনক স্টবদেষণ সম্পােন করা। 

6) স্টবস্টভন্ন প্রকার ততরী চা’থয়র আদপস্টক্ষক আদ্রতা তাৎক্ষস্টনকভাদব থবর করা। 

7) চা বাগানসমূদহ চা প্রস্টক্রয়াজাতকরদণ প্রাণরাসায়স্টনক দৃস্টিদকান থেদক থকান সমস্যা থেখা স্টেদল থস সমস্যা 

সমাধাদন প্রদয়াজনীয় পরামশ য প্রোন করা। 

8) চা’য়ের বহুমুখী ব্যবহাররর পাশাপাশশ চা শশরে নতুন কর্ মসংস্থারনর সুর াগ সৃশির লরযে স্টবস্টভন্ন প্রকার ভযালু 

অযাদেে চা পণ্য উদ্ভাবন এবাং তাদের গুনগতমান উন্নত করা। 

 

প্রাণ রসায়ন স্টবভাদগর চলমান গদবষণা কার্ যক্রম 

1) ব্ল্যাক টি এর মাদনর উপর থিাদরজ সময়কাল এবাং প্যাদকস্টজাং উপকরদনর প্রভাব। 

2) তজব রাসায়স্টনক উপাোন ততরীদক প্রভাস্টবত কদর চা’থয়র িলন এবাং গুণমাদনর উন্নস্টতদত 

ব্রাস্টসদনাদিরদয়দের প্রভাব। 

 

প্রাণরসায়ন স্টবভাদগর অজযনসমূহ 

 স্টবটিআরআই এর অবমুি থলানগুদলার TF, TR ও অন্যান্য উপাোন স্টনণ যয়। 

 চা গাদের একটি স্টবটদপর (Shoot) স্টবস্টভন্ন অাংদশ পস্টলদিনল এবাং কযাদিইন এর পস্টরমান স্টনণ যয়। 

 চা থেদক ব্যাভাদরজ জাতীয় পন্য (টি থকালা) উদ্ভাবন। 

 ততরী চাদয়র প্রাণরাসায়স্টনক স্টবদেষদণর মাধ্যদম স্টগ্রন টি িযাক্টস্টরদত চা প্রস্টক্রয়াজাতকরণ আেশীকরণ। 

 চা স্টেদয় সাবান, কযাস্টন্ড, কুস্টকজ, আচার, চাটনী, থিস মাস্ক ইতযাস্টে উদ্ভাবন। 



                                      

 

 

                                       

 

 

 

প্রাণরসায়ন স্টবভাদগর ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা 

 ততরী চা’থত থকাদনা থভজাল আদে স্টকনা স্টকাংবা থকান রাসায়স্টনক উপাোন স্টমশাদনা হদয়দে স্টকনা তা স্টনণ যদয়র 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন। 

 সবুজ পাতা এবাং ততরী চা হদত প্রাণরাসায়স্টনকভাদব গুরুত্বপূণ য স্টবস্টভন্ন রাসায়স্টনক দ্রব্য আদরাহদণর 

(extraction) পদ্ধস্টত উদ্ভাবন। 

 ততরী চাদয়র নমুনার প্রাণরাসায়স্টনক স্টবদেষদণর মাধ্যদম িযাক্টস্টরদত চা প্রস্টক্রয়াজাতকরণ আেশীকরণ। 

 

প্রাণরসায়ন স্টবভাদগর জনবল 

জনবদলর ধরন অনুদমাস্টেত থপাি কম যরত পদের 

সাংখ্যা 

শূন্য পদের সাংখ্যা 

১। প্রধান তবজ্ঞাস্টনক কম যকতযা (স্টপএসও) ১ * ১ 

২। ঊর্ধ্যতন তবজ্ঞাস্টনক কম যকতযা (এসএসও) ১ - ১ 

৩। তবজ্ঞাস্টনক কম যকতযা (এসও) ১ ১ - 

৪। গদবষণাগার সহায়ক (এলএইচ) ১ - ১ 

৫। অস্টিস সহায়ক (এলএইচ) ১ - ১ 

* প্রাণরসায়ন স্টবভাদগর স্টপএসও পেটি শূণ্য আদে। বতযমাদন কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাদগর স্টপএসও ে. থমাহাম্মে মাসুে রানা প্রাণরসায়ন 

স্টবভাদগর স্টবভাগীয় প্রধাদনর অস্টতস্টরি োস্টয়ত্ব পালন করদেন। 

 

 

 

(ে. থমাহাম্মে মাসুে রানা) 

প্রধান তবজ্ঞাস্টনক কম যকতযা (কৃস্টষতত্ত্ব) 

ও োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (প্রাণরসায়ন) 

বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইনস্টিটিউট 

শ্রীমঙ্গল, থমৌলভীবাজার। 

 (মুহাম্মে আস্টবে হাসান থচৌধুরী) 

তবজ্ঞাস্টনক কম যকতযা (প্রাণরসায়ন) 

বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইনস্টিটিউট 

শ্রীমঙ্গল, থমৌলভীবাজার। 

 

স্টগ্রন টি সাবান স্টগ্রন টি ইন্সদটি থিস্টসয়াল মাস্ক 

(পাউোর টাইপ) 

স্টগ্রন টি ইন্সদটি থিস্টসয়াল মাস্ক 

(দপি টাইপ) 

টি থেভারড্ কযাস্টন্ড চা’থয়র আচার 

 

টি থেভারড্ কুস্টকজ্ 


