
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ চা ববার্ ড 

ওদেব সাইট: www.teaboard.gov.bd 

 

সসটিদজন চাট ডার 

১. সিশন ও সিশন 

সিশন: বেদশর অিযন্তরীণ চাসিো সিটিদে রপ্তাসনর জন্য অসিক চা উৎপােন। 

সিশন: চা বাগাদনর চা চাষদ াগ্য জসি সচসিতপূব ডক সদব ডাচ্চ ব্যবিার, ক্ষুদ্র চা চাদষ উৎসাি প্রোন, চাদের উৎপােন বৃসি ও িাদনান্নেন, চাদের অিযন্তরীণ চাসিো পূরণ এবাং চা রপ্তাসনর িারাদনা ঐসতিয 

পুনরুিার। 

 

২. বসবা প্রোন প্রসতশ্রুসত 

২.১ নাগসরক বসবা 

ক্রসিক 

নাং 

বসবার নাি বসবা প্রোন 

পিসত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাসপ্তস্থান বসবার মূল্য এবাং পসরদশাি পিসত বসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা (নাি, পেসব. ব ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চা ব্যবসার জন্য খুচরা-

পাইকারী, সবর্ার, বেন্ডার 

এবাং বরাকার লাইদসন্স 

প্রোন ও নবােন করা 

অনলাইন/র্াক

ব াদগ/সরাসসর 

১) খুচরা-পাইকারীীঃ- 

বের্ লাইদসন্স এর  দটাকসপ, 

২) সবর্ারীঃ- খুচরা-পাইকারী লাইদসন্স, 

বের্ লাইদসন্স, ব্যাাংক সলদিসন্স 

সাটি ডস দকট, আেকর সনে এবাং িযাট 

বরসজীঃ সনে এর  দটাকসপ 

৩) বেন্ডারীঃ- খুচরা-পাইকারী ও 

সবর্ার লাইদসন্স, বের্ লাইদসন্স, 

ব্যাাংক সলদিসন্স সাটি ডস দকট, আেকর 

সনে ও িযাট বরসজীঃ সনে এর 

 দটাকসপ এবাং প্রসতষ্ঠাদন সনদোসজত 

টি বটস্টাদরর জীবন বৃত্তান্ত 

বরাকারীঃ ১) প্রাইদিট/পাবসলক 

সলসিদটর্ বকাম্পানী িওো সম্পসকডত 

কাগজপত্র। 

২) আদবেনকারী প্রসতষ্ঠাদনর 

অনুদিাসেত মূলিন কিপদে ০১ 

ব্যবসার 

িরণ 

বরসজ: 

স  

 

 

(টাকা) 

নবােন 

স  

 

 

(টাকা) 

নবােন না 

করা িদল 

প্রসত বছর  

অসতসরক্ত স  

(টাকা) 

পসরপূণ ড আদবেন পত্র 

পাওোর ৭(সাত) 

কা ডসেবদসর িদে 

নাি: মুিাম্মে িেহুল কবীর বচৌধুরী 

পেসব: উপ-পসরচালক (বাসণজয)(িা:) 

ব ান:০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদিইল: madhulchy@gmail.com 

পাইকারী 

ও খুচরা 

২,৫০০ ১,০০০ ২৫০ 

সবর্ার ১০,০০০ ৫,০০০ ৫০০ 

বেন্ডার ২০,০০০ ১০,০০০ ১,০০০ 

বরাকার ২৫,০০০ ১২,৫০০ ২,৫০০ 

 

সবীঃদ্রীঃ  

১. প্রসত বছর ৩১দশ জুলাই তাসরদের িদে নবােন 

করা না িদল অসতসরক্ত স  প্রদ াজয িদব। 

২. বপ-অর্ ডার/ ব্যাাংক ড্রাফ্ট  এর িােদি স  

পসরদশাি করদত িদব। 

http://www.teaboard.gov.bd/


ক্রসিক 

নাং 

বসবার নাি বসবা প্রোন 

পিসত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাসপ্তস্থান বসবার মূল্য এবাং পসরদশাি পিসত বসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা (নাি, পেসব. ব ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(এক) বকাটি টাকা এবাং পসরদশাসিত 

মূলিন কিপদে ১০% িওো  

সম্পসকডত কাগজপত্র। 

৩)  ব্যাাংক সলদিসন্সসাটি ডস দকট।   

৪)  বের্ লাইদসন্স। 

৫) ইনকাি-বটক্স বেদক সজ, আই, আর 

সাটি ডস দকট।  

৬)  বরসজস্ট্রার অব জদেন্ট ষ্টক 

বকাম্পানী কর্তডক ইস্যযকৃত সাটি ডস দকট 

অব ইন কদপ ডাদরশন।  

৭)  বিদিাদরন্ডাি এন্ড আটি ডদকল অব 

এদসাসসদেশন। 

৮)  র্াইদরক্টরগদণর পূূ্ণ ড  জীবন  বৃত্তান্ত। 

৯) র্াইদরক্টরগদণর জাতীেতার 

সনেপত্র। 

১০)  কি ডরত টি বটস্টারদের জীবন 

বৃত্তান্ত। 

১১)  সনলািকারী কি ডকতডার জীবন 

বৃত্তান্ত। 

১২)  প্রস্তাসবত অস দসর কি ডরত 

কি ডকতডা/কি ডচারীদের সববরণ। 

১৩)  প্রস্তাসবত অস দসর স্থানসি 

বটসলদ ান,  যাক্স, বটদলক্স, কসম্পউটার 

এবাং  ানবািদনর সম্পূণ ড সববরণী। 

১৪)  অস স িাড়ার ব্যাপাদর বাড়ী 

ওোলার সাদে চুসক্ত পদত্রর সতযাসেত 

 দটাকসপ। 

১৫)  কিপদে ১ সিসলেন বকসজ চা 

সবক্রদের জন্য পাওো  াদব িদি ড বাগান 

িাসলকদের প্রতযেনপত্র। 

১৬) বরাকাস ড বকাম্পানী সাদে অেবা 

ববনাদি বকান প্রকার চা ব্যবসাে জসড়ত 

না োকার সবষদে প্রতযেনপত্র। 

চা ববার্ ড/ওদেবসাইট 

২ রপ্তাসন লাইদসন্স ইস্যয করা সরাসসর বসলস চুসক্ত, সনলাি বেদক ক্রে 

সাংক্রান্ত কাগজপত্রাসে। 

 

পূন ডাঙ্গ আদবেন পত্র পাওোর ০৩ (সতন) 

কি ডসেবদসর িদে 

 

 নাি: মুিাম্মে িেহুল কবীর বচৌধুরী 

পেসব: উপ-পসরচালক (বাসণজয)(িা:) 

ব ান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদিইল: madhulchy@gmail.com 



ক্রসিক 

নাং 

বসবার নাি বসবা প্রোন 

পিসত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাসপ্তস্থান বসবার মূল্য এবাং পসরদশাি পিসত বসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা (নাি, পেসব. ব ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ আিোসন লাইদসন্স ইস্যয করা সরাসসর সনি ডাসরত  দি ড আদবেন, আিোসন 

চুসক্ত, আইআরসস, কাসি অব অসরসজন 

পূন ডাঙ্গ আদবেন পত্র পাওোর ০৩ (সতন) 

কি ডসেবদসর িদে 

 নাি: মুিাম্মে িেহুল কবীর বচৌধুরী 

পেসব: উপ-পসরচালক (বাসণজয)(িা:) 

ব ান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদিইল: madhulchy@gmail.com 

৪ এক্স-গাদর্ ডন বসল এর 

আওতাে চা সবক্রদের জন্য 

অনুিসত প্রোন করা। 

সরাসসর বরাকার বসল সরদপাট ড ও প্রর্াকশন 

সরদপাট ডসি আদবেন পত্র। 

পসরপূণ ড আদবেন পত্র পাওোর ০৩(সতন) 

কি ডসেবদসর িদে 

 

 নাি: মুিাম্মে িেহুল কবীর বচৌধুরী 

পেসব: উপ-পসরচালক (বাসণজয)(িা:) 

ব ান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদিইল: madhulchy@gmail.com 

৫ সরাসসর বাগান িদত চা 

রপ্তাসনর অনুিসত প্রোন 

করা। 

সরাসসর রপ্তাসন চুসক্তপদত্রর কসপসি আদবেন 

পত্র। 

চুসক্তকৃত চাদের বিলুদেশন সাংক্রান্ত 

কাগজপত্র 

- পসরপূণ ড আদবেন পত্র 

পাওোর ০৩(সতন) 

কি ডসেবদসর িদে 

নাি: মুিাম্মে িেহুল কবীর বচৌধুরী 

পেসব: উপ-পসরচালক (বাসণজয)(িা:) 

ব ান:০৩১-৬৮৩৫২৭ 

ইদিইল: madhulchy@gmail.com 

৬ চা সবপণন সাংক্রান্ত সািারণ 

তথ্য সরবরাি। 

সরাসসর আদবেনপত্র - ক) বটসলদ াদন 

তাৎেসণকিাদব  

ে) সলসেতিাদব 

চাসিোপত্র পাওোর 

০৩(সতন)কি ডসেবদসর 

িদে 

গ) ইদিইদলর 

িােদি 

নাি: মুিাম্মে িেহুল কবীর বচৌধুরী 

পেসব: উপ-পসরচালক (বাসণজয)(িা:) 

ব ান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদিইল: madhulchy@gmail.com 

৭ চা বাগাদনর িাসলকানা 

িস্তান্তদর ববাদর্ ডর অনুিসত 

প্রোদনর সবষদে ব্যবস্থা গ্রিণ 

করা। 

সরাসসর ক) ক্রেতা/ হস্থান্তর গ্রহহতার তাহিকা 

(হিহিটড ক্রকাম্পানী হলি ক্রকাম্পানীর 

ক্রিলিালরন্ডাি ও আর্ট িিস 

অবএলসাহসলেশনস এবং সার্ট িহিলকট 

অব ইনকল্ িালরশনস এর কহ্)। 

খ) হবলেতা/ হস্থান্তরকারী কর্তিক 

বাগালনর দাে-ক্রদনার সম্পূন ি হববরলের 

কহ্। 

গ) বাগান িাহিক ক্রকাম্পানী হলি 

বাগান হস্তান্তলরর হবষলে ক্রকাম্পানীর 

বাহষ িক সাধারন সভার হসদ্ধালন্তর কহ্।  

ঘ) ক্রেতা/ হস্তান্তর গ্রহীতা কর্তিক 

হতনশত টাকা মূলের নন- জুহডহশোি 

ষ্ট্যালম্প বাগালনর খালত সকি 

প্রকাহশত ও অপ্রকাহশত  দাে–ক্রদনা  

বহলনর অঙ্গীকার্ত্র। 

ঙ) প্রস্তাহবত হস্তান্তর হবষলে কৃহষ 

ব্াংলকর অনা্হি্ত্র। 

- বিাট সম্ভাব্য 

কি ডসেবস ৩০ (সত্রশ) 

সেন 

নাি: বিা: সেোরুল িওলা 

পেসব: ভূসি সনেন্ত্রণ কি ডকতডা 

ব ান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদিইল:didarcox@gmail.com 



ক্রসিক 

নাং 

বসবার নাি বসবা প্রোন 

পিসত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাসপ্তস্থান বসবার মূল্য এবাং পসরদশাি পিসত বসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা (নাি, পেসব. ব ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

চ) হস্তান্তর গ্রহীতার আহথ িক স্বচ্ছিতার 

স্ব্লে ব্াংক সিলভহি সার্ট িহিলকট। 

ছ) হস্তান্তর গ্রহীতার চা চালষর 

অহভজ্ঞতা সম্পহকিত হবষলে ক্রকান 

প্লান্টাস ি এর প্রতযেন্ত্র। 

জ)লকান হসহভি িািিা হবচারাধীন 

থাকলি এর িিািি ক্রেতা কর্তিক 

বহন করলবন িলি ি হতনশত টাকা 

মূলের নন- জুহডহশোি ষ্ট্যালম্প প্রদি 

অঙ্গীকার ্ত্র। 

৮ বাগাদনর জসির ইজারা 

সম্পােন/নবােন সবষদে 

স্যপাসরশ প্রণেন, নতুন চা 

বাগান প্রসতষ্ঠার জন্য জসি 

বরাদের ব্যাপাদর  

ব্যবস্থাগ্রিণ করা। 

সরাসসর সাংসিষ্ট বজলা প্রশাসক/বাগান 

কর্তডপদের চাসিোপত্র। 

- বিাট সম্ভাব্য 

কি ডসেবস ৩০ (সত্রশ) 

সেন 

নাি: বিাীঃ সেোরুল িওলা 

পেসব: ভূসি সনেন্ত্রণ কি ডকতডা 

ব ান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদিইল:didarcox@gmail.com 

৯ চা বাগান ও ক্ষুদ্রােতন চা 

চাষীদের চা ববাদর্ ডর সাদে 

সনবন্ধীকরণ। 

সরাসসর (ক) প্রস্তাসবত জসির 

িাসলকানা/বদদাবসস্ত/ ইজারা েসলল। 

(ে) েসতোদনর কসপ ও িাঠ পচ ডা। 

(গ) বিৌজা ম্যাপ। 

(ঘ) িাল সদনর ভূসি উন্নেন কদরর 

োসেলা। 

(ঙ) বিৌজা ম্যাদপ জসির অবস্থান 

সচসিত কদর বেস ম্যাপ। 

(চ) জসির পূণ ডাঙ্গ তপশীল। 

(ছ) Bank Solvency Certificate. 

(জ) চা চাদষর অসিজ্ঞতা সবষদে বকান 

প্লান্টাস ড কর্তডক প্রেত্ত প্রতযেন পত্র। 

(ঝ) সলসিদটর্ বকাম্পানীর বেদত্র 

বকাম্পানীর বিদিাদরন্ডাি এন্ড 

আটি ডকযালস অব এদসাসসদেশন এবাং 

সাটি ডস দকট অব ইনকদপ ডাদরশদনর 

কসপ। 

- স্যপাসরশসি আদবেন 

প্রাসপ্তর ১৫ 

(পদনর)কা ডসেবদসর 

িদে 

নাি: বিাীঃ সেোরুল িওলা 

পেসব: ভূসি সনেন্ত্রণ কি ডকতডা 

ব ান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদিইল: didarcox@gmail.com 

১০ অবসর গ্রিণকারী 

কি ডকতডা/কি ডচারীগদণর 

সকল চূড়ান্ত পাওনা 

পসরদশাদির ব্যবস্থা গ্রিণ 

করা। 

সরাসসর িঞ্জুরী আদেশ 

 

- ০৭ 

(সাত)কি ডসেবদসর 

িদে 

নাি: আবুল বাসার সসসেকী 

পেসব: প্রিান সিসাব রেণ কিকতডা 

ব ান: ০৩১-৬৮৩৫৪৮ 

ইদিইল: basharsiddique@yahoo.com 



ক্রসিক 

নাং 

বসবার নাি বসবা প্রোন 

পিসত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র এবাং প্রাসপ্তস্থান বসবার মূল্য এবাং পসরদশাি পিসত বসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা (নাি, পেসব. ব ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ চা বাগাদন ব্যবিাদরর 

সনসিদত্ত সবসিন্ন প্রকার সার 

এর জন্য স্যপাসরশ প্রোন। 

সরাসসর বাাংলাদেশীে চা সাংসদের স্যপাসরশ 

এবাংবাগান কর্তডপে কর্তডক প্রেত্ত সার 

গ্রিণকারীর েিতা পত্রসি আদবেন 

পত্র। 

- বিাট সম্ভাব্য 

কি ডসেবস 

৩০(সত্রশ)সেন 

নাি: মুসনর আিিে 

পেসব: উপ-পসরচালক (পসরকল্পনা) 

ব ান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদিইল: munirbtb@gmail.com 

১২ চা বাগাদনর বনজ সম্পে 

কতডন/অপসারদণর সবষদে 

স্যপাসরশ প্রোন। 

সরাসসর কতডন সম্ভাব্য গাদছর তাসলকা ও বেচ 

ম্যাপসি আদবেন পত্র। 

- বিাট সম্ভাব্য 

কি ডসেবস 

৪৫(পঁেতাসিশ)সেন 

নাি: মুসনর আিিে 

পেসব: উপ-পসরচালক (পসরকল্পনা) 

ব ান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদিইল: munirbtb@gmail.com 

১৩ চাদের উৎপােন ও গুনগত 

িান উন্নেন, নাস ডারীদত চারা 

বরাপন, ছাঁটাই, পাতা চেন, 

বরাগ-বালাই ও বপাকা-

িাকড় েিন, উন্নত জাদতর 

বীজবাড়া স্থাপন, সনইসিোস 

বিান প্লট স্থাপন, বড্রদনজ 

বপ্রাবদলি, িাটির সপএইচ, 

সাদরর পসরিাণ সনি ডারণ 

সবদশষ প্রদোজন এবাং 

সিস্যাসে,  যাক্টরীদত চা 

ততরী ইতযাসে চা সশদল্পর 

উন্নেদন চা বাগান 

িাসলক/কর্তডপে, চা সশদল্পর 

সদঙ্গ জসড়ত সাংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/সাংস্থাদক উপদেশ 

প্রোন। 

সরাসসর চা বাগান িাসলক/কর্তডপে, চা সশদল্পর 

সদঙ্গ জসড়ত সাংসিষ্ট ব্যসক্ত/সাংস্থার 

আদবেন। 

সনি ডাসরত স  ০৫ বেদক ০৭ 

কি ডসেবদসর িদে 

নাি: র্. বিািাম্মে আলী 

পেসব: পসরচালক, সবটিআরআই 

ব ান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল:director_btri@yahoo.com 

১৪ চাদের উৎপােন ও গুনগত 

িান উন্নেদন চা বাগান 

পসরেশ ডন পূব ডক িাটি ও 

সাদরর নমুনা সবদিষণ। 

সরাসসর চা বাগান িাসলক/কর্তডপদের  

আদবেন। 

িাটির নমুনা সবদিষণ- ১০০.০০ টাকা  

সাদরর নমুনা সবদিষণ- ১০০.০০ টাকা বেদক 

৫০০.০০ টাকা 

০৩ বেদক 

০৫কি ডসেবদসর 

িদে। 

নাি: র্. বিািাম্মে আলী 

পেসব: পসরচালক, সবটিআরআই 

ব ান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল:director_btri@yahoo.com 

১৫ চা নমুনার রাসােসনক 

সবদিষণ। 

সরাসসর চা বাগান িাসলক/কর্তডপে, চা সশদল্পর 

সদঙ্গ জসড়ত সাংসিষ্ট ব্যসক্ত/সাংস্থার 

আদবেন। 

১০০.০০ টাকা ০৭ (সাত) 

কি ডসেবদসর  িদে 

নাি: র্. বিািাম্মে আলী 

পেসব: পসরচালক, সবটিআরআই 

ব ান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল:director_btri@yahoo.com 
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১৬ ততরী চা এর বরসসসর্উ িাত্রা 

সবদিষণ। 

সরাসসর চা বাগান িাসলক/কারোনা 

িসলক/কর্তডপদের  আদবেন। 

সনি ডাসরত স  ০৬ বেদক ০৭ 

কি ডসেবদসর িদে 

নাি: র্. বিািাম্মে আলী 

পেসব: পসরচালক, সবটিআরআই 

ব ান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল:director_btri@yahoo.com 

১৭ কীটনাশদকর িান এবাং 

কা ডেিতা সনি ডারণ। 

সরাসসর চা বাগান িাসলক/কর্তডপদের  

আদবেন। 

১০,০০০.০০ টাকা বেদক ৩০,০০০.০০ টাকা ০৬ বেদক ১২ িাদসর 

িদে 

নাি: র্. বিািাম্মে আলী 

পেসব: পসরচালক, সবটিআরআই 

ব ান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল:director_btri@yahoo.com 

১৮ আগাছা নাশদকর িান ও 

কা ডকাসরতা সনি ডারণ। 

সরাসসর চা বাগান িাসলক/কর্তডপদের  আদবেন ১০,০০০.০০ টাকা বেদক ৩০,০০০.০০ টাকা ০৬ বেদক ১২ িাদসর 

িদে 

নাি: র্. বিািাম্মে আলী 

পেসব: পসরচালক, সবটিআরআই 

ব ান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল:director_btri@yahoo.com 

১৯ িানব সম্পে উন্নেনীঃ 

ক) সপসজসর্ বকাস ড 

ে) প্রসশেণ প্রোন 

সরাসসর বাগান িদত প্রাপ্ত চাসিোপত্র ও 

আদবেন। 

সপসজসর্ বকাস ড ২৫,০০০.০০ টাকা 

টিসপসস বকাস ড ৯০০০.০০ টাকা 

িসর্উল অনু ােী 

সনি ডাসরত সিে 

নাি: র্. এ বক এি রস কুল িক  

পেসব: পসরচালক (িা:), সপসর্ইউ 

ব ান: ০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল: rafikulhaq76@yahoo.com  

২০ চা বাগাদনর উন্নেন েীি 

ততরী করা। 

সরাসসর আদবেন পত্র ও কর্তডপদের 

অনুদিােন। 

- বিাট সম্ভাব্য 

কি ডসেবস 

৩০(সত্রশ)সেন 

নাি: র্. এ বক এি রস কুল িক  

পেসব: পসরচালক (িা:), সপসর্ইউ 

ব ান: ০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদিইল: rafikulhaq76@yahoo.com ২১ চা বাগানগুদলাদক কাসরগসর 

সিদ াসগতা ও বাাংলাদেশ 

কৃসষ ব্যাাংক বেদক  ঋণ 

প্রাসপ্তদত সিদ াসগতা প্রোন 

করা। 

সরাসসর আদবেন পত্র  

 

- 

 চাসিো সাদপদে 

২২ চা বাগান ভূসি ব্যবিার  

সনসিত করা, চা 

বাগানগুদলার রাস্তা ও 

ব াগাদ াগ উন্নেন করা। 

সরাসসর বাগাদনর আদবেন পত্র চা ববার্ ড ৫০% এবাং বাগান কর্তডপে ৫০%   ০৬ িাস বেদক ১২ 

িাস 

নাি: মুসনর আিিে 

পেসব: উপ-পসরচালক (পসরকল্পনা) 

ব ান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদিইল: munirbtb@gmail.com 

২৩ চা কারোনা সনবন্ধন ও 

নবােন 

সরাসসর বাগান ও কারোনা কর্তডপদের 

আদবেন 

সনবন্ধন স  নতুন কারোনার বেদত্র ৫,০০০ টাকা 

এবাং চা বাগাদন সবদ্যিান কারোনার বেদত্র ১,০০০ 

টাকা এবাং প্রসতবছর নবােন স  ১০০০ টাকা। 

প্রসতবছর ১ জুলাদের িদে নবােন করদত িদব। 

৭ (সাত) কি ডসেবস নাি: মুসনর আিিে 

পেসব: উপ-পসরচালক (পসরকল্পনা) 

ব ান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদিইল: munirbtb@gmail.com 
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২.২)  অিযন্তরীণ বসবা 

ক্রসিক 

নাং 

বসবার নাি বসবা প্রোন পিসত প্রদোজনীে কাগজপত্র এবাং 

প্রাসপ্তস্থান 

বসবার মূল্য এবাং 

পসরদশািপিসত 

বসবা প্রোদনর সিেসীিা োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা (নাি, পেসব. ব ান নম্বর ও ইদিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সরকার কর্তডক জারীকৃত অোদেশ সবসি 

সবিান সমূি সবসিবি আইদনর িােদি 

বাস্তবােন করা। 

সরাসসর   বিাট সম্ভাব্য কি ডসেবস 

৩০ (সত্রশ) সেন 

নাি: বিািাম্মে আসিরুল ইসলাি োন  

পেসব: প্রশাসসনক কি ডকতডা  

ব ান: ০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদিইল: amirbtb@gmail.com ২ বাাংলাদেশ চা ববার্ ড এবাং এর অিীনস্থ অঙ্গ 

প্রসতষ্ঠান সবটিআরআই ও প্রকল্প উন্নেন 

ইউসনদটর সনদোগ,পদোন্নসত, সাংক্রান্ত 

 াবতীে কা ডক্রি সম্পােন করা। 

সরাসসর   বিাট সম্ভাব্য কি ডসেবস 

৩০ (সত্রশ) সেন 

৩ বাাংলাদেশ চা ববার্ ড এবাং এর অিীনস্থ অঙ্গ 

প্রসতষ্ঠান সবটিআরআই ও প্রকল্প উন্নেন 

ইউসনদটর কি ডকতডা ও কি ডচারীদের অবসর 

গ্রিদণর পর স্বল্প সিদের িদে তাদের সকল 

পাওনা পসরদশাদির সবষদে প্রশাসসনক 

িঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা। 

সরাসসর আদবেন পত্র   

 

- 

বিাট সম্ভাব্য কি ডসেবস 

৩০ (সত্রশ) সেন 

নাি: বিািাম্মে আসিরুল ইসলাি োন  

পেসব: প্রশাসসনক কি ডকতডা  

ব ান: ০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদিইল: amirbtb@gmail.com 

৪ অবসর গ্রিণকারী কি ডকতডা/কি ডচারীগদণর 

সকাল চূড়ান্ত পাওনা পসরদশাদির ব্যবস্থা 

গ্রিণ করা। 

সরাসসর িঞ্জুরী আদেশ  

 

- 

০৭ (সাত) কি ডসেবদসর 

িদে 

নাি: আবুল বাসার সসসেকী 

পেসব: প্রিান সিসাব রেণ কিকতডা 

ব ান: ০৩১-৬৮৩৫৪৮ 

ইদিইল: basharsiddique@yahoo.com 

২.৩) আওতািীন অসিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কর্তডক প্রেত্ত বসবা 

বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইনসস্টটিউট (সবটিআরআই) :  www.btri.gov.bd 

৩)  আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

ক্রসিক নাং প্রসতশ্রুসত/কাসিত বসবা প্রাসপ্তর লদেয করণীে 

১) সনি ডাসরত  রদি সম্পূণ ডিাদব পূরণকৃত আদবেন জিা প্রোন 

 

২) সঠিক িােদি প্রদোজনীে স স পসরদশাি করা 

 

৩) সাোদতর জন্য সনি ডাসরত সিদের পূদব ডই উপসস্থত োকা 

 

৪) সরাসসর োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডার সাদে ব াগাদ াগ করা 
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৪)  অসিদ াগ প্রসতকার পিসত (GRS) 

বসবা প্রাসপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডারসদঙ্গ ব াগাদ াগ করুন। সতসন সিািান সেদত ব্যে ড িদল সনদনাক্ত পিসতদত ব াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা অবসিত করুন। 

ক্রসিক

নাং 

কেন ব াগাদ াগ করদবন কার সাদে ব াগাদ াগ করদবন ব াগাদ াদগর ঠিকানা সনষ্পসত্তর সিেসীিা 

১ োসেত্বপ্রাপ্ত কি ডকতডা সিািান সেদত ব্যে ড িদল 

কা ডসেবদসর সকাল  ৯.০০ –সবকাল ৫.০০ 

ঘটিকার িদে 

অসিদ াগ সনষ্পসত্ত কি ডকতডা GRS ব াকাল পদেন্ট কি ডকতডা 

নাি: জনাব কুল প্রেীপ চাকিা 

পেসব: সসচব 

ব ান: ০৩১-৬৮২০৯৬ 

ইদিইল: secretarybtb1@gmail.com 

সম্ভাব্য ৩০ কি ডসেবদসর 

িদে 

২ GRS ব াকাল পদেন্ট কি ডকতডা সনসেষ্ট সিদে 

সিািান সেদত ব্যে ড িদল অস স চলাকাদল   

সকাল ৯.০০ –সবকাল  ৫.০০ ঘটিকার িদে 

আসপল কি ডকতডা বকন্দ্রীে অসিদ াগ প্রসতকার পিসত (GRS) 

নাি: বিজর বজনাদরল বিা: বসািাদেল বিাদসন োন, সপএসসস 

পেসব: বচোরম্যান 

ব ান: ০৩১-৬৮২৭১২ 

সম্ভাব্য ৩০ কি ডসেবদসর 

িদে 

 


