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ফাাংরাদদ চা বফাড ড 

প্রধান কাম ডারয় 

১৭১-১৭২, ফাদয়জজদ বফাস্তাভী বযাড, নাজযাফাদ 

চট্টগ্রাভ 

www.teaboard.gov.bd 

 

ফাাংরাদদ চা বফাড ড এয ২০১৭-১৮ অথ ড ফছদযয ফাজল ডক প্রজতদফদন 

(তথ্য অজধকায আইন -২০০৯ এয ধাযা ৬ অনুমায়ী) 

 

 

১। ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয গঠন : 

 

বাাংলাদেশ চা ববার্ ড একটি সাংবববিবদ্ধ প্রবিষ্ঠান। পাবকস্তান টি অ্যাক্ট -১৯৫০ এর অ্িীদন ১৯৫১ সাদলর ২২ বেব্রুয়াবর িৎকালীন 

পাবকস্তান টি ববার্ ড গঠন করা হয়। জাবির জনক বঙ্গবন্ধু বশখ মুবজবুর রহমান ০৪ জুন ১৯৫৭ সাল বেদক ২৩ অ্দক্টাবর ১৯৫৮ সাল 

পর্ ডন্ত িৎকালীন টি ববাদর্ ডর বচয়ারম্যান বহসাদব োবয়ত্ব পালন কদরন।  

১৯৫৯ সাদলর ০৮ আগস্ট পাবকস্তান টি অ্যাক্ট -১৯৫০ বাবিল কদর টি ববার্ ড পবরচালনার লদযয চা অ্ধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। 

১৯৭৭ সাদল চা অ্ধ্যাদেশ -১৯৫৯ বাবিল কদর চা অ্ধ্যাদেশ -১৯৭৭ জারী করা হয় এবাং এ অ্ধ্যাদেদশর অ্িী বন বাাংলাদেশ চা ববার্ ড 

প্রবিবষ্ঠি হয়। ০১ আগস্ট ২০১৬ িাবরদখ এক বগদজদের মাধ্যদম চা অ্ধ্যাদেশ -১৯৭৭ রবহি কদর সরকার চা আইন -২০১৬ জারী 

কদরন। 

২। ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয জনফদরয তথ্যাজদ : 

cÖavb Kvh©vjq wewUAviAvB wcwWBD me©‡gvU 
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1g 20 18 02 40 27 13 11 08 03 71 53 18 

2q 03 02 01 13 09 04 05 02 03 21 13 08 

3q  57 29 28 74 49 25 30 16 14 161 94 67 

4_© 44 34 10 55 47 08 05 04 01 104 85 19 

‡gvU 124 83 41 182 132 50 51 30 21 357 245 112 

 

৩। বফাদড ডয কাম ডাফরী:  চা আইন ২০১৬ এয ধাযা -৭ অনুমায়ী বফাদড ডয কাম ডাফরী জনম্নরূ:- 

 (ক) চা জদেয াভজগ্রক উন্নয়ন াধনকদে মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ; 

 (খ)  চাদয়য উৎাদন বৃজিয ব্যফস্থা গ্রণ; 
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 (গ) চা এয ক্রয় জফক্রয় কাম ডক্রভ জযফীক্ষণ, জনয়ন্ত্রণ  জযচারনা; 

(ঘ) চা এয আভদাজন, যপ্তাজন, জযফীক্ষণ  জনয়ন্ত্রণ; 

 (ঙ) জফজবন্ন প্রকায চাদয়য গুণগতভান জনধ ডাযণ এফাং চাদয়য গুণগতভান উন্নয়দনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ; 

 (চ) চা আস্বাদদনয জন্য প্রজক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ  চা আস্বাদন অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা; 

(ছ) চাদয়য উৎাদনকাযী, প্রস্তুতকাযক, আভদাজনকাযক, যপ্তাজনকাযক ফা ব্যফায়ী অথফা চা  চা জদেয জত 

াংজিষ্ট অন্য বকান ব্যজি/ প্রজতষ্ঠান এয জনকট ইদত তথ্যাজদ াংগ্র; 

(জ)  চা ফাগান ভজনটয কযা এফাং চা ফাগান এয কাম ডক্রভ দতালজনক না ইদর ইজাযা ফাজতদরয সুাজয কযা;  

(ঝ) চাদয়য উৎাদন বৃজি  গুণগতভান উন্নয়দনয জন্য চা চালাফাদ  চা জে াংজিষ্ট জফলদয় বফজ্ঞাজনক, প্রযুজিগত 

এফাং অথ ডননজতক গদফলণা কাম ডক্রভ গ্রণ  জযচারনা কযা এফাং প্রদ ডনী খাভায স্থান  যক্ষণাদফক্ষণ; 

 (ঞ) চাদয়য জন্য ক্ষজতকাযক বাকাভাকড়  কীটতঙ্গ দভদন ায়তা; 

(ট) ক্ষুদ্রায়তন ফাগাদনয চা উৎাদনকাযীদদয ভদে ভফায়ী কাম ডক্রভ জযচারনায জন্য প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান; 

(ঠ) চা চালাফাদ  ফাগান ব্যফস্থানায় জনদয়াজজত ব্যজিগণ এফাং বফাদড ডয জনয়ন্ত্রদণ কভ ডযত কভ ডচাযীদদয জন্য 

প্রজক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

(ড) চা এফাং অন্যান্য অথ ডকযী পর উৎাদন বৃজি কযায জন্য বফজ্ঞাজনক, প্রযুজিগত  অথ ডননজতক গদফলণা কাম ডক্রভ 

গ্রণ এফাং প্রদ ডনী খাভায  উৎাদন বকন্দ্র যক্ষণাদফক্ষদণ প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান; 

(ঢ) ফাগান, না ডাযী, কাযখানা, য়যাযাউজ জনফন্ধীকযণ এফাং ফাগান ভাজরক, চা প্রস্তুতকাযক, যপ্তাজনকাযক, 

আভদাজনকাযক, বেন্ডায, জফডায, বরাকায, চা ফজডয জফদক্রতা এফাং াইকাযী  খুচযা জফদক্রতাগণদক রাইদন্স 

প্রদান; 

(ণ) যকাদযয জনদদ ড অনুমায়ী চা াংজিষ্ট বকান ব্যফায দাজয়ত্ববায গ্রণ কযা অথফা চা াংজিষ্ট বকান ব্যফা 

প্রজতষ্ঠান, চা প্রদ ডনী বকদন্দ্রয অজডন, গ্রণ ফা জযচারনা; 

(ত) নতুন ফাগান প্রজতষ্ঠা কযা যকায কর্তডক অনুদভাজদত জযকেনা অনুমায়ী জযতযি ফাগান গ্রণ  পুনফ ডাদনয 

ব্যফস্থা কযা এফাং াধাযণবাদফ জফদ্যভান ফাগানগুজরদক উৎাদন বৃজিদত প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান; 

 (থ) ফাগাদনয চা চাল ফজর্ভ ডত অজতজযি জজভয ব্যফায জনজিতকযদণয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ; 

(দ) চা আফাদ ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ  চা জদেয উন্নয়দন জফজবন্ন প্রকে গ্রণ, চা চালী  ক্ষুদ্রায়তন চা ফাগান 

ভাজরকদদয প্রদয়াজনীয় দমাজগতা প্রদান।  
 (ধ) ফাগাদনয শ্রজভক  কভ ডচাযীদদয জন্য কল্যাণমূরক ব্যফস্থাজদ গ্রণ;  

(ন) ফাাংরাদদদয চা জদেয উন্নয়দনয স্বাদথ ড মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ এফাং যকায কর্তডক, ভয় ভয় জনদদ ডজত অন্যান্য 

কাম ডক্রভ গ্রণ; এফাং 

() জফজবন্ন ধযদণয চা উৎাদন এফাং চা ইদত উৎাদনদমাগ্য নতুন নতুন ানীয়, খাদ্যদ্রব্য, প্রাধনী ইতযাজদ 

দ্রব্যাভগ্রী উদ্ভাফদন গদফলণা কাম ডক্রভ জযচারনা  দমাজগতা কযা । 
(প) চা জদেয উন্নয়দন বফযকাযী াংস্থাদক অনুভজত প্রদান। 
 

৪। কভ ডকতডা কভ ডচাযীগদণয দাজয়ত্ব, জিাত গ্রণ প্রজক্রয়ায জফফযণ ফা িজত, এফাং রাইদন্স, াযজভট, অনুদান, ফযাদ্দ, ম্মজত, 

অনুদভাদন ফা অন্য বকাদনা প্রকায সুজফধা/বফা ায়ায দতডয জফফযণ: 

ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চা ব্যফায 

জন্য খুচযা-

াইকাযী, 

জফডায, 

বেন্ডায এফাং 

বরাকায 

রাইদন্স 

প্রদান  

নফায়ন কযা 

অনরাই

ন/ডাক

বমাদগ/

যাজয 

১) খুচযা-াইকাযীীঃ- 

বেড রাইদন্স এয পদটাকজ, 

২) জফডাযীঃ- খুচযা-াইকাযী 

রাইদন্স, বেড রাইদন্স, 

ব্যাাংক রদবজন্স 

ার্ট ডজপদকট, আয়কয নদ 

এফাং বযাট বযজজীঃ নদ এয 

পদটাকজ 

৩) বেন্ডাযীঃ- খুচযা-াইকাযী 

 জফডায রাইদন্স, বেড 

রাইদন্স, ব্যাাংক রদবজন্স 

ার্ট ডজপদকট, আয়কয নদ 

 বযাট বযজজীঃ নদ এয 

পদটাকজ এফাং প্রজতষ্ঠাদন 

জনদয়াজজত র্ট বটস্টাদযয 

জীফন বৃত্তাত 

বরাকাযীঃ ১) 

প্রাইদবট/াফজরক জরজভদটড 

বকাম্পানী য়া ম্পজকডত 

কাগজত্র। 
২) আদফদনকাযী প্রজতষ্ঠাদনয 

অনুদভাজদত মূরধন কভদক্ষ 

০১ (এক) বকার্ট টাকা এফাং 

জযদাজধত মূরধন কভদক্ষ 

১০% য়া  ম্পজকডত 

কাগজত্র। 
৩)  ব্যাাংক 

রদবজন্সার্ট ডজপদকট।   
৪)  বেড রাইদন্স। 
৫) ইনকাভ-বটক্স বথদক জজ, 

আই, আয ার্ট ডজপদকট।  
৬)  বযজজস্ট্রায অফ জদয়ন্ট 

ষ্টক বকাম্পানী কর্তডক 

ইসুযকৃত ার্ট ডজপদকট অফ ইন 

কদ ডাদযন।  
৭)  বভদভাদযন্ডাভ এন্ড 

আর্ট ডদকর অফ এদাজদয়ন। 
৮)  ডাইদযক্টযগদণয পূ্ণ ড  

জীফন  বৃত্তাত। 
৯) ডাইদযক্টযগদণয 

জাতীয়তায নদত্র। 
১০)  কভ ডযত র্ট বটস্টাযদদয 

জীফন বৃত্তাত। 

ব্যফা

য 

ধযণ 

বযজজ: 

জপ 

 

 

(টাকা

) 

নফায়ন 

জপ 

 

 

(টাকা) 

নফায়ন 

না 

কযা 

দর 

প্রজত 

ফছয  

অজতজয

ি জপ 

(টাকা) 

জযপণ ড 

আদফদন 

ত্র 

ায়ায 

৭(াত) 

কাম ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর 

কফীয বচৌধুযী 

দজফ: উ-

জযচারক 

(ফাজণজয)(বা:) 

বপান:০১৮১৮৭৩৭০

৬২ 

ইদভইর: 

madhulchy

@gmail.com াই

কাযী 

 

খুচযা 

২,৫০

০ 

১,০০০ ২৫০ 

জফডায ১০,০

০০ 

৫,০০০ ৫০০ 

বেন্ডায ২০,০

০০ 

১০,০০

০ 

১,০০০ 

বরাকা

য 

২৫,০

০০ 

১২,৫০

০ 

২,৫০০ 

 

জফীঃদ্রীঃ  

১. প্রজত ফছয ৩১ব জুরাই তাজযদখয 

ভদে নফায়ন কযা না দর অজতজযি 

জপ প্রদমাজয দফ। 
২. ব-অড ডায/ ব্যাাংক ড্রাফ্ট  এয 

ভােদভ জপ জযদাধ কযদত দফ। 



4 
 

ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১)  জনরাভকাযী কভ ডকতডায 

জীফন বৃত্তাত। 
১২)  প্রস্তাজফত অজপদয 

কভ ডযত 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয 

জফফযণ। 
১৩)  প্রস্তাজফত অজপদয 

স্থান বটজরদপান, পযাক্স, 

বটদরক্স, কজম্পউটায এফাং 

মানফাদনয ম্পূণ ড জফফযণী। 
১৪)  অজপ বাড়ায ব্যাাদয 

ফাড়ী য়ারায াদথ চুজি 

দত্রয তযাজয়ত পদটাকজ। 
১৫)  কভদক্ষ ১ জভজরয়ন 

বকজজ চা জফক্রদয়য জন্য 

ায়া মাদফ ভদভ ড ফাগান 

ভাজরকদদয প্রতযয়নত্র। 
১৬) বরাকা ড বকাম্পানী াদথ 

অথফা বফনাদভ বকান প্রকায 

চা ব্যফায় জজড়ত না থাকায 

জফলদয় প্রতযয়নত্র। 
চা বফাড ড/দয়ফাইট 

২ যপ্তাজন 

রাইদন্স 

ইসুয কযা 

যাজয বর চুজি, জনরাভ বথদক 

ক্রয় াংক্রাত কাগজত্রাজদ। 
 

পন ডাঙ্গ আদফদন ত্র ায়ায ০৩ 

(জতন) কভ ডজদফদয ভদে 

 

 নাভ: মুাম্মদ ভদহুর 

কফীয বচৌধুযী 

দজফ: উ-

জযচারক 

(ফাজণজয)(বা:) 

বপান: 

০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: 

madhulchy

@gmail.com 

৩ আভদাজন 

রাইদন্স 

ইসুয কযা 

যাজয জনধ ডাজযত পদভ ড আদফদন, 

আভদাজন চুজি, আইআযজ, 

কাজি অফ অজযজজন 

পন ডাঙ্গ আদফদন ত্র ায়ায ০৩ 

(জতন) কভ ডজদফদয ভদে 

 নাভ: মুাম্মদ ভদহুর 

কফীয বচৌধুযী 

দজফ: উ-

জযচারক 

(ফাজণজয)(বা:) 

বপান: 

০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: 

madhulchy

@gmail.com 
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ এক্স-গাদড ডন 

বর এয 

আতায় চা 

জফক্রদয়য 

জন্য অনুভজত 

প্রদান কযা। 

যাজয বরাকায বর জযদাট ড  

প্রডাকন জযদাট ড 

আদফদন ত্র। 

জযপণ ড আদফদন ত্র ায়ায 

০৩(জতন) কভ ডজদফদয ভদে 

 

 নাভ: মুাম্মদ ভদহুর 

কফীয বচৌধুযী 

দজফ: উ-

জযচারক 

(ফাজণজয)(বা:) 

বপান: 

০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: 

madhulchy

@gmail.com 

৫ যাজয 

ফাগান দত 

চা যপ্তাজনয 

অনুভজত 

প্রদান কযা। 

যাজয যপ্তাজন চুজিদত্রয কজ 

আদফদন ত্র। 
চুজিকৃত চাদয়য ববলুদয়ন 

াংক্রাত কাগজত্র 

- জযপণ ড 

আদফদন 

ত্র 

ায়ায 

০৩(জতন) 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর 

কফীয বচৌধুযী 

দজফ: উ-

জযচারক 

(ফাজণজয)(বা:) 

বপান:০৩১-

৬৮৩৫২৭ 

ইদভইর: 

madhulchy

@gmail.com 

৬ চা জফণন 

াংক্রাত 

াধাযণ তথ্য 

যফযা। 

যাজয আদফদনত্র - ক) 

বটজরদপা

বন 

তাৎক্ষজণক

বাদফ  

খ) 

জরজখতবা

বফ 

চাজদাত্র 

ায়ায 

০৩(জতন)

কভ ডজদফদ

য ভদে 

গ) 

ইদভইদরয 

ভােদভ 

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর 

কফীয বচৌধুযী 

দজফ: উ-

জযচারক 

(ফাজণজয)(বা:) 

বপান: 

০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: 

madhulchy

@gmail.com 

৭ বদদয  চা 

ফাগাদনয 

কর শ্রজভক, 

কভ ডচাযী  

তাদদয 

বাষ্যদদয 

শ্রভকল্যাণ 

যাজয আদফদনত্র - ০৭ (াত) 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: বভা: যাজজবুর 

াান 

দজফ: জনাংদমাগ 

 শ্রভকল্যাণ  

কভ ডকতডা 

বপান: 

০১৯১৫৬৮০২৮০ 
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মূরক 

মাফতীয় 

কাম ডাফরী 

বমভন-জক্ষা, 

জচজকৎা, 

কন্যায 

জফফা,জফজবন্ন 

দান/অনুদান 

প্রদান কযা। 

ইদভইর: 

rajib.mcj@g

mail.com  

৮ চা ফাগাদনয 

ভাজরকানা 

স্তাতদয 

বফাদড ডয 

অনুভজত 

প্রদাদনয 

জফলদয় 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। 

যাজয ক) বক্রতা/ স্থাতয গ্রজতায 

তাজরকা (জরজভটড বকাম্পানী 

দর বকাম্পানীয 

বভদভাদযন্ডাভ  আর্ট ডর 

অফএদাজদয়ন এফাং 

ার্ট ডজপদকট অফ 

ইনকদ ডাদযন এয কজ)। 

খ) জফদক্রতা/ স্থাতযকাযী 

কর্তডক ফাগাদনয দায়-বদনায 

ম্পূন ড জফফযদণয কজ। 

গ) ফাগান ভাজরক বকাম্পানী 

দর ফাগান স্তাতদযয জফলদয় 

বকাম্পানীয ফাজল ডক াধাযন 

বায জিাদতয কজ।  

ঘ) বক্রতা/ স্তাতয গ্রীতা 

কর্তডক জতনত টাকা মূদল্যয 

নন- জুজডজয়ার ষ্টযাদম্প 

ফাগাদনয খাদত কর 

প্রকাজত  অপ্রকাজত  

দায়–বদনা  ফদনয 

অঙ্গীকাযত্র। 

ঙ) প্রস্তাজফত স্তাতয জফলদয় 

কৃজল ব্যাাংদকয অনাজত্তত্র। 

চ) স্তাতয গ্রীতায আজথ ডক 

স্বচ্ছরতায স্বদক্ষ ব্যাাংক 

রদবজন্স ার্ট ডজপদকট। 

ছ) স্তাতয গ্রীতায চা চাদলয 

অজবজ্ঞতা ম্পজকডত জফলদয় 

বকান প্লান্টা ড এয 

প্রতযয়নত্র। 

জ)বকান জজবর ভাভরা 

জফচাযাধীন থাকদর এয 

পরাপর বক্রতা কর্তডক ফন 

কযদফন ভদভ ড জতনত টাকা 

- বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: বভা: জদদারুর 

ভরা 

দজফ: র্ভজভ জনয়ন্ত্রণ 

কভ ডকতডা 

বপান: 

০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদভইর:didarc

ox@gmail.c

om 

mailto:rajib.mcj@gmail.com
mailto:rajib.mcj@gmail.com
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মূদল্যয নন- জুজডজয়ার 

ষ্টযাদম্প প্রদত্ত অঙ্গীকায ত্র। 
৯ ফাগাদনয 

জজভয 

ইজাযা 

ম্পাদন/নফা

য়ন জফলদয় 

সুাজয 

প্রণয়ন, নতুন 

চা ফাগান 

প্রজতষ্ঠায 

জন্য জজভ 

ফযাদদ্দয 

ব্যাাদয  

ব্যফস্থাগ্রণ 

কযা। 

যাজয াংজিষ্ট বজরা প্রাক/ফাগান 

কর্তডদক্ষয চাজদাত্র। 
- বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: বভাীঃ জদদারুর 

ভরা 

দজফ: র্ভজভ জনয়ন্ত্রণ 

কভ ডকতডা 

বপান: 

০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদভইর:didarc

ox@gmail.c

om 

১০ চা ফাগান  

ক্ষুদ্রায়তন চা 

চালীদদয চা 

বফাদড ডয াদথ 

জনফন্ধীকযণ। 

যাজয (ক) প্রস্তাজফত জজভয 

ভাজরকানা/ফদদাফজস্ত/ ইজাযা 

দজরর। 
(খ) খজতয়াদনয কজ  ভাঠ 

চ ডা। 
(গ) বভৌজা ম্যা। 
(ঘ) ার দনয র্ভজভ উন্নয়ন 

কদযয দাজখরা। 
(ঙ) বভৌজা ম্যাদ জজভয 

অফস্থান জচজিত কদয বে 

ম্যা। 
(চ) জজভয পণ ডাঙ্গ তীর। 
(ছ) Bank Solvency 

Certificate. 

(জ) চা চাদলয অজবজ্ঞতা 

জফলদয় বকান প্লান্টা ড কর্তডক 

প্রদত্ত প্রতযয়ন ত্র। 
(ঝ) জরজভদটড বকাম্পানীয 

বক্ষদত্র বকাম্পানীয 

বভদভাদযন্ডাভ এন্ড 

আর্ট ডকযার অফ 

এদাজদয়ন এফাং 

ার্ট ডজপদকট অফ 

ইনকদ ডাদযদনয কজ। 

- সুাজয

 আদফদন 

প্রাজপ্তয ১৫ 

(দনয) 

কাম ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: বভাীঃ জদদারুর 

ভরা 

দজফ: র্ভজভ জনয়ন্ত্রণ 

কভ ডকতডা 

বপান: 

০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদভইর: 

didarcox@g

mail.com 

১১ অফয 

গ্রণকাযী 

কভ ডকতডা/কভ ড

যাজয ভঞ্জুযী আদদ 

 

- ০৭ (াত) 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: আবুর ফাায 

জজদ্দকী 

দজফ: প্রধান জাফ 
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

চাযীগদণয 

কর চূড়াত 

ানা 

জযদাদধয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। 

যক্ষণ কভকতডা 

বপান: ০৩১-

৬৮৩৫৪৮ 

ইদভইর: 

basharsiddi

que@yahoo.

com 

১২ চা ফাগাদন 

ব্যফাদযয 

জনজভদত্ত 

জফজবন্ন প্রকায 

ায এয জন্য 

সুাজয 

প্রদান। 

যাজয ফাগান কর্তডক্ষ কর্তডক প্রদত্ত 

ায গ্রণকাযীয ক্ষভতা 

ত্র আদফদন ত্র। 

- বভাট 

ম্ভাব্য  

৩০(জত্র) 

কভ ডজদফ 

নাভ: মুজনয আভদ 

দজফ: উ-

জযচারক 

(জযকেনা) 

বপান:০৩১-

৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: 

munirbtb@

gmail.com 

১৩ চা ফাগাদনয 

ফনজ ম্পদ 

কতডন/অা

যদণয জফলদয় 

সুাজয 

প্রদান। 

যাজয কতডন ম্ভাব্য গাদছয তাজরকা 

 বেচ ম্যা আদফদন 

ত্র। 

- বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৪৫ 

(পঁয়তাজি

) জদন 

নাভ: মুজনয আভদ 

দজফ: উ-

জযচারক 

(জযকেনা) 

বপান:০৩১-

৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: 

munirbtb@

gmail.com 

১৪ চাদয়য 

উৎাদন  

গুনগত ভান 

উন্নয়ন, 

না ডাযীদত 

চাযা বযান, 

ছাঁটাই, াতা 

চয়ন, বযাগ-

ফারাই  

বাকা-ভাকড় 

দভন, উন্নত 

জাদতয 

ফীজফাড়া 

স্থান, 

জনইজিয়া 

বিান প্লট 

যাজয চা ফাগান ভাজরক/কর্তডক্ষ, 

চা জদেয দঙ্গ জজড়ত 

াংজিষ্ট ব্যজি/াংস্থায 

আদফদন। 

জনধ ডাজযত জপ ০৫ বথদক 

০৭ 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ 

আরী 

দজফ: জযচারক, 

জফর্টআযআই 

বপান:০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর:directo

r_btri@yaho

o.com 

mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

স্থান, 

বড্রদনজ 

বপ্রাফদরভ, 

ভার্টয 

জএইচ, 

াদযয 

জযভাণ 

জনধ ডাযণ 

জফদল 

প্রদয়াজন 

এফাং 

ভস্যাজদ, 

পযাক্টযীদত 

চা বতযী 

ইতযাজদ চা 

জদেয 

উন্নয়দন চা 

ফাগান 

ভাজরক/কর্তড

ক্ষ, চা 

জদেয দঙ্গ 

জজড়ত 

াংজিষ্ট 

ব্যজি/াংস্থা

বক উদদ 

প্রদান। 
১৫ চাদয়য 

উৎাদন  

গুনগত ভান 

উন্নয়দন চা 

ফাগান 

জযদ ডন 

পফ ডক ভার্ট  

াদযয নমুনা 

জফদিলণ। 

যাজয চা ফাগান ভাজরক/কর্তডদক্ষয  

আদফদন। 
ভার্টয নমুনা জফদিলণ- ১০০.০০ টাকা  

াদযয নমুনা জফদিলণ- ১০০.০০ 

টাকা বথদক ৫০০.০০ টাকা 

০৩ বথদক 

০৫কভ ডজদফ

বয 

ভদে। 

নাভ: ড. বভাাম্মদ 

আরী 

দজফ: জযচারক, 

জফর্টআযআই 

বপান:০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর:directo

r_btri@yaho

o.com 

১৬ চা নমুনায 

যাায়জনক 

জফদিলণ। 

যাজয চা ফাগান ভাজরক/কর্তডক্ষ, 

চা জদেয দঙ্গ জজড়ত 

াংজিষ্ট ব্যজি/াংস্থায 

আদফদন। 

১০০.০০ টাকা ০৭ (াত) 

কভ ডজদফদ

য  ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ 

আরী 

দজফ: জযচারক, 

জফর্টআযআই 

বপান:০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর:directo
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

r_btri@yaho

o.com 

১৭ বতযী চা এয 

বযজজডউ 

ভাত্রা 

জফদিলণ। 

যাজয চা ফাগান ভাজরক/কাযখানা 

ভজরক/কর্তডদক্ষয  আদফদন। 
জনধ ডাজযত জপ ০৬ বথদক 

০৭ 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ 

আরী 

দজফ: জযচারক, 

জফর্টআযআই 

বপান:০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর:directo

r_btri@yaho

o.com 

১৮ কীটনাদকয 

ভান এফাং 

কাম ডক্ষভতা 

জনধ ডাযণ। 

যাজয চা ফাগান ভাজরক/কর্তডদক্ষয  

আদফদন। 
১০,০০০.০০ টাকা বথদক 

৩০,০০০.০০ টাকা 

০৬ বথদক 

১২ ভাদয 

ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ 

আরী 

দজফ: জযচারক, 

জফর্টআযআই 

বপান:০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর:directo

r_btri@yaho

o.com 

১৯ আগাছা 

নাদকয ভান 

 

কাম ডকাজযতা 

জনধ ডাযণ। 

যাজয চা ফাগান ভাজরক/কর্তডদক্ষয  

আদফদন 

১০,০০০.০০ টাকা বথদক 

৩০,০০০.০০ টাকা 

০৬ বথদক 

১২ ভাদয 

ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ 

আরী 

দজফ: জযচারক, 

জফর্টআযআই 

বপান:০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর:directo

r_btri@yaho

o.com 

২০ ভানফ ম্পদ 

উন্নয়নীঃ 

ক) জজজজড 

বকা ড 

খ) প্রজক্ষণ 

প্রদান 

যাজয ফাগান দত প্রাপ্ত চাজদাত্র 

 আদফদন। 
জজজজড বকা ড ২৫,০০০.০০ টাকা 

র্টজজ বকা ড ৯০০০.০০ টাকা 

ভজডউর 

অনুমায়ী 

জনধ ডাজযত 

ভয় 

নাভ: ড. এ বক এভ 

যজপকুর ক  

দজফ: জযচারক 

(বা:), জজডইউ 

বপান: ০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর: 

rafikulhaq7

6@yahoo.co

m  

২১ চা ফাগাদনয 

উন্নয়ন েীভ 

বতযী কযা। 

যাজয আদফদন ত্র  কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদন। 
- বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

নাভ: ড. এ বক এভ 

যজপকুর ক  

দজফ: জযচারক 

mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩০(জত্র)

জদন 

(বা:), জজডইউ 

বপান: ০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর: 

rafikulhaq7

6@yahoo.co

m 

২২ চা 

ফাগানগুদরা

বক কাজযগজয 

দমাজগতা 

 ফাাংরাদদ 

কৃজল ব্যাাংক 

বথদক  ঋণ 

প্রাজপ্তদত 

দমাজগতা 

প্রদান কযা। 

যাজয আদফদন ত্র  

 

- 

 চাজদা 

াদদক্ষ 

নাভ: ড. এ বক এভ 

যজপকুর ক  

দজফ: জযচারক 

(বা:), জজডইউ 

বপান: ০৮৬২৬-

৭১২২৫ 

ইদভইর: 

rafikulhaq7

6@yahoo.co

m 

২৩ চা ফাগান 

র্ভজভ ব্যফায  

জনজিত কযা, 

চা 

ফাগানগুদরায 

যাস্তা  

বমাগাদমাগ 

উন্নয়ন কযা। 

যাজয ফাগাদনয আদফদন ত্র চা বফাড ড ৫০% এফাং ফাগান কর্তডক্ষ 

৫০%   

০৬ ভা 

বথদক ১২ 

ভা 

নাভ: মুজনয আভদ 

দজফ: উ-

জযচারক 

(জযকেনা) 

বপান:০৩১-

৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: 

munirbtb@

gmail.com 

২৪ চা ফাগাদনয 

জযাংখ্যান 

বুদরর্টন 

প্রকা কযা। 

যাজয - - বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: মুজনয আভদ 

দজফ: উ-

জযচারক 

(জযকেনা) 

বপান:০৩১-

৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: 

munirbtb@

gmail.com 

২৫ চা কাযখানা 

জনফন্ধন  

নফায়ন 

যাজয ফাগান  কাযখানা 

কর্তডদক্ষয আদফদন 

জনফন্ধন জপ নতুন কাযখানায বক্ষদত্র 

৫,০০০ টাকা এফাং চা ফাগাদন 

জফদ্যভান কাযখানায বক্ষদত্র ১,০০০ 

টাকা এফাং প্রজতফছয নফায়ন জপ 

১০০০ টাকা। 
প্রজতফছয ১ জুরাদয়য ভদে নফায়ন 

কযদত দফ। 

৭ (াত) 

কভ ডজদফ 

নাভ: মুজনয আভদ 

দজফ: উ-

জযচারক 

(জযকেনা) 

বপান:০৩১-

৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: 

munirbtb@

mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:rafikulhaq76@yahoo.com
mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
mailto:munirbtb@gmail.com
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

gmail.com 

২.২)  অবযতযীণ বফা 

ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধিজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ যকায 

কর্তডক 

জাযীকৃত 

অোদদ 

জফজধ জফধান 

মূ জফজধফি 

আইদনয 

ভােদভ 

ফাস্তফায়ন 

কযা। 

যাজয   বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: বভাাম্মদ 

আজভরুর ইরাভ 

খান  

দজফ: 

প্রাজনককভ ডকতডা  

বপান: 

০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: 

amirbtb@g

mail.com 

২ ফাাংরাদদ চা 

বফাড ড এফাং 

এয অধীনস্থ 

অঙ্গ 

প্রজতষ্ঠান 

জফর্টআযআই 

 প্রকে 

উন্নয়ন 

ইউজনদটয 

জনদয়াগ,দদা

ন্নজত, াংক্রাত 

মাফতীয় 

কাম ডক্রভ 

ম্পাদন 

কযা। 

যাজয   বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: বভাাম্মদ 

আজভরুর ইরাভ 

খান  

দজফ: 

প্রাজনককভ ডকতডা  

বপান: 

০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: 

amirbtb@g

mail.com 

৩ ফাাংরাদদ চা 

বফাড ড এফাং 

এয অধীনস্থ 

অঙ্গ 

প্রজতষ্ঠান 

জফর্টআযআই 

 প্রকে 

উন্নয়ন 

ইউজনদটয 

মাফতীয় 

যাজয

, 

দয়ফা

ইট 

জফজ্ঞজপ্তয কজ  বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: বভাাম্মদ 

আজভরুর ইরাভ 

খান  

দজফ: প্রাজনক 

কভ ডকতডা  

বপান: 

০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: 

amirbtb@g

mail.com 

mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বটন্ডায/জফজ্ঞ

জপ্ত প্রকাদয 

ব্যফস্থা কযা। 
৪ ফাাংরাদদ চা 

বফাড ড এফাং 

এয অধীনস্থ 

অঙ্গ 

প্রজতষ্ঠান 

জফর্টআযআই 

 প্রকে 

উন্নয়ন 

ইউজনদটয 

কভ ডকতডা  

কভ ডচাযীদদয 

অফয 

গ্রদণয য 

স্বে ভদয়য 

ভদে তাদদয 

কর ানা 

জযদাদধয 

জফলদয় 

প্রাজনক 

ভঞ্জুযীয 

ব্যফস্থা কযা। 

যাজয আদফদন ত্র   

 

- 

বভাট 

ম্ভাব্য 

কভ ডজদফ 

৩০ (জত্র) 

জদন 

নাভ: বভাাম্মদ 

আজভরুর ইরাভ 

খান  

দজফ: প্রাজনক 

কভ ডকতডা  

বপান: 

০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: 

amirbtb@g

mail.com 

৫ কর 

জফজ্ঞান 

প্রকা  

জফর 

জযদাদধয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

যাজয কজভর্টয প্রতযয়ন ত্র  

- 

০৭ 

(াত)কভ ড

জদফদয  

ভদে 

 

 

নাভ: বভা: যাজজবুর 

াান 

দজফ: জনাংদমাগ 

 শ্রভকল্যাণ  

কভ ডকতডা 

বপান: 

০১৯১৫৬৮০২৮০ 

ইদভইর: 

rajib.mcj@g

mail.com  

৬ ফাাংরাদদ চা 

বফাড ড এফাং 

এয অধীনস্থ 

অঙ্গ 

প্রজতষ্ঠান 

জফর্টআযআই 

 প্রকে 

উন্নয়ন 

ইউজনদটয 

যাজয প্রকায ববদদ জচজকৎদকয 

ব্যফস্থাত্র, জফদ্যারয়, কদরজ, 

জফশ্ব-জফদ্যারদয়য প্রধাদনয 

প্রতযয়নত্র আদফদন ত্র। 

 

 

 

- 

০৭ (াত) 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: বভা: যজজবুর 

াান 

দজফ: জনাংদমাগ 

 শ্রভকল্যাণ  

কভ ডকতডা 

বপান: 

০১৯১৫৬৮০২৮০ 

ইদভইর: 

rajib.mcj@g

mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:rajib.mcj@gmail.com
mailto:rajib.mcj@gmail.com
mailto:rajib.mcj@gmail.com
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ক্রজভ

ক 

নাং 

বফায নাভ বফা 

প্রদান 

িজত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাজপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং জযদাধ িজত বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

(নাভ, দজফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কভ ডকতডা  

কভ ডচাযী 

এফাং তাদদয 

বাষ্যদদয 

শ্রভকল্যাণ 

মূরক 

মাফতীয় 

কাম ডাফরী 

বমভন-জক্ষা, 

জচজকৎা, 

জফজবন্ন 

দান/অনুদান 

প্রদান কযা । 

mail.com  

৭ অফয 

গ্রণকাযী 

কভ ডকতডা/কভ ড

চাযীগদণয 

কার চূড়াত 

ানা 

জযদাদধয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। 

যাজয ভঞ্জুযী আদদ  

 

- 

০৭ (াত) 

কভ ডজদফদ

য ভদে 

নাভ: আবুর ফাায 

জজদ্দকী 

দজফ: প্রধান জাফ 

যক্ষণ কভকতডা 

বপান: ০৩১-

৬৮৩৫৪৮ 

ইদভইর: 

basharsiddi

que@yahoo.

com 

 

৫।  আইন, জফজধভারা, প্রজফধানভারা, ইতযাজদয তাজরকা: 

  ০১ . চা আইন ২০১৬ 

 ০২. বাাংলাদেশ চা শ্রজভক কল্যাণ তজফর আইন ২০১৬ 

 ০৩. বাাংলাদেশ চা শ্রজভক কল্যাণ তজফর প্রজফধানভারা ২০১৬ 

 ০৪. চা আভদাজন রাইদজন্সাং জফজধভারা ২০১৬ 

 ০৫. উন্নয়দনয থনকা: ফাাংরাদদ চা জে 

০৬. ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয কভ ডচাযী চাকুযী উজফজধভারা ১৯৯২ 

৬। ২০১৭-২০১৮ অথ ড-ফছদয ম্পাজদত গুরুত্বপণ ড/উদিখদমাগ্য কাম ডাফজর: 

(১) ৫৬৫ বক্টয জজভদত উচ্চ পরনীর চাদয়য চাযা বযান কযা দয়দছ। ভাঠ ম ডাদয় ১২০ র্ট উদ্বুিকযণ বা কযা 

দয়দছ।  নতুন উদ্ভাজফত উন্নত জাদতয জফর্ট ২১ বিান চাযা অফমুি কযা দয়দছ।  

mailto:basharsiddique@yahoo.com
mailto:basharsiddique@yahoo.com
mailto:basharsiddique@yahoo.com
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(২)  ফাাংরাদদদয চা জদেয ইজতা , চাদয়য দঙ্গ ম্পজকডত জফজবন্ন দেয প্রায , চাদয়য বফজচত্রভয় ব্যফায , চা 

ফাগাদনয জনজস্ব াংস্কৃজত , বার ভাদনয চাদয়য উৎাদন বৃজি , ফাজায ম্প্রাযণ এফাং চা জদেয াভজগ্রক কভ ডকাণ্ড 

জনগণদক অফজত কযায  রদক্ষয ফাজণজয ভন্ত্রণারয় এফাং ফাাংরাদদ চা বফাড ড এয বমৌথ উদদ্যাদগ গত ১৮ -২০ বপব্রুয়াজয, 

২০১৮ তাজযদখ ঢাকায় বদদয চা  জদেয ইজতাদ চা জফলয়ক ফ ডবৃৎ প্রদ ডনী ‘ফাাংরাদদ চা প্রদ ডনী ২০১৮ ’ 

অনুজষ্ঠত দয়দছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ াজনা প্রদ ডনীয শুব উদদ্বাধন কদযন।  

ফাাংরাদদ চা প্রদ ডনী ২০১৮-বত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জফর্টআযআই কর্তডক উদ্ভাজফত চা বিান জফর্ট -২১ অফমুি কদযন।  

(৩) ফাাংরাদদ চা প্রদ ডনী ২০১৮ -বত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তডক ঢাকাস্থ ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয জায়গায় ৩০ তরা 

জফজষ্ট “ফঙ্গফন্ধু চা বফন” এয জবজত্ত প্রস্তয উদদ্বাধন কদযন। উদিখ্য , ঢাকাস্থ ফাাংরাদদ চা বফাড ড এয জনজস্ব জায়গায় ৩০ 

তরা ‘ফঙ্গফন্ধু চা বফন ’ জনভ ডাণ ীল ডক প্রকের্টয কাজ ত্বযাজিত কযায জন্য এ কাদজ স্থাতয অজধদপ্তয  গণপতড 

অজধদপ্তদযয প্রতযক্ষ  ম্পৃিকযণ প্রদঙ্গ জচফ , ফাজণজয ভন্ত্রণারয় ফযাফয গত ১০ /০৬/২০১৮ তাজযদখ ত্র বপ্রযণ কযা 

দয়দছ।    

(৪) দীঘ ডজদন অদখদর থাকা বভৌরবীফাজায বজরায যাজনগয উদজরায় অফজস্থত কাজপুয চা ফাগান ভাভান্য 

আদারদতয আদদদ বভৌরবীফাজায বজরা প্রাদকয কাম ডারদয় কভ ডযত কাযী কজভনায  জফজ্ঞ এজক্সজকউর্টব 

ম্যাজজদস্ট্রট জনাফ সুনজজত কুভায চদ, গত ১৩/০৫/২০১৮ জিস্টাব্দ তাজযখ দুপুয ১২:০০ ঘর্টকায় কাীপুয চা ফাগাদনয 

দখর, কর স্থায়ী/অস্থায়ী স্থানা এফাং ভারাভাদরয ইনদবন্টজয প্রনয়ন কদয ফাাংরাদদ চা বফাড ড এয জচফ এয জনকট 

বুজঝদয় বদন। 

(৫) ফাজণজয ভন্ত্রণারদয় গত ০৬ /০২/২০১৮ইাং তাজযদখ ভাননীয়  ফাজণজয ভন্ত্রী জনাফ বতাপাদয়র আদভদ, এভজ 

ভদাদদয়য উজস্থজতদত “র্ট  জযা ড ইনজস্টর্টউট, চাইজনজ একাদডজভ অফ এজগ্রকারচাযার াইদন্স (TRI,CAAS)” 

এফাং “ফাাংরাদদ চা বফাড ড” এয  ভদে একর্ট  ভদঝাতা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষজযত দয়দছ। ফাাংরাদদ চা 

বফাদড ডয দক্ষ ভদঝাতা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষয কদযন ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজস্টর্টউদটয জযচারক ড. বভাাম্মদ 

আরী এফাং র্ট জযা ড ইনজস্টর্টউট, চাইজনজ একাদডজভ অফ এজগ্রকারচাযার াইদন্স (TRI, CAAS) এয দক্ষ স্বাক্ষয 

কদযন প্রজতষ্ঠানর্টয জযচারক প্রদপয Yajun Yang। 

(৬) ২০১৭-১৮ অথ ড ফছদয ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয জফজবন্ন কযাটাগযীয ৯র্ট শূন্য দ পযণ কযা দয়দছ।  

(৭) গত ১১ -১৩ জানুয়াজয , ২০১৮ বজরা প্রাক , চট্টগ্রাদভয উদদ্যাদগ চট্টগ্রাভ জজভদনজয়াভ ভাদঠ ০৩ জদন ব্যাী 

অনুজষ্ঠত উন্নয়ন  বভরায় যকাদযয উন্নয়ন াংক্রাত তথ্য এফাং “ফঙ্গফন্ধু, চা জে এফাং ফাাংরাদদদয চা জে ” জফলদয়য 

উদয জবজড প্রদ ডন  কযা য়। ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয কর স্তদযয কভ ডকতডা  কভ ডচাযীগণ স্বত :স্ফুতডবাদফ এদত 

অাংগ্রণ কদযন।  

(৮) ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় অথ ডভন্ত্রী জনাফ আবুর ভার আফদুর মুজত কর্তডক বভৌরবীফাজায বজরায শ্রীভঙ্গদর 

গত ০৯  জডদম্বয, ২০১৭ তাজযখ বদদয ২য় চা জনরাভ বকন্দ্র উদদ্বাধন কযা য়।  

(৯) ২০১৭-১৮ অথ ড ফছদয ফাাংরাদদ চা বফাদড ড ০১র্ট বফাড ড বা এফাং প্রজত ভাদ বফাদড ডয অবযতযীণ ভাজক ভিয় 

বা অনুজষ্ঠত দয়দছ।  
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(১০) জাজতয জতা ফঙ্গফন্ধ বখ মুজজফয যভাদনয ০৭ই ভাচ ড এয ঐজতাজক বালণ ইউদনদোয “জফশ্ব প্রাভাে 

ঐজতদযয” স্বীকৃজত  রাব কযায় ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয ক্ষ বথদক গত ২৫ নদবম্বয , ২০১৭ তাজযখ আনদ বাবা মাত্রায় 

অাংগ্রণ কযা য়।  

(১১) ফাাংরাদদ চা বফাড ড প্রধান কাম ডারয় পায়ায াজব ড  জজবর জডদপন্স অজপদয অজবজ্ঞ প্রজক্ষক দর কর্তডক গত 

২৫/১০/২০১৭ তাজযখ ০১ জদদনয অজি জনফ ডাক প্রজক্ষণ অনুজষ্ঠত দয়দছ।  

(১২) ফাাংরাদদ চা বফাদড ড ই -পাইজরাং জফলয়ক প্রজক্ষণ কভ ডারা গত ২৯ -৩০ বদেম্বয , ২০১৭ তাজযখ অনুজষ্ঠত 

দয়দছ। ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয কর দাপ্তজযক কামক্রভ ই-নজথয ভােদভ ম্পাদন কযা দচ্ছ।  

(১৩) ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয বচয়াযম্যান ভদাদয় কর্তডক গত ২৪ /০৮/২০১৭ তাজযখ “দু’র্ট াতা একর্ট কুজড়” এফাং “চা 

বফা” নাভক দু’র্ট বভাফাইর অযা আনুষ্ঠাজনকবাদফ উদদ্বাধন কযা য়।  

(১৪) ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজস্টর্টউট-এয উদকদন্দ্রয ক্ষভতা বৃজিয জন্য ঞ্চগড় উদকদন্দ্র একর্ট ল্যাফদযটযী 

স্থান  কযা দয়দছ।  

(১৫) জফগত ৩১/০১/২০১৭ তাজযদখ ‘উন্নয়দনয  থ নকা: ফাাংরাদদ চা জে’ অথ ডননজতক জফলয়ক াংক্রাত ভন্ত্রী বা 

কজভর্ট কর্তডক অনুদভাজদত দয়দছ।  

(১৬) বৃত্তয ঞ্চগড় , ঠাকুযগাঁ, রারভজনযাট, জদনাজপুয এফাং নীরপাভাযী বজরায় ৫০০ বক্টয জজভদত চা চাল 

ম্প্রাযদণয  রদক্ষয ৪৯৭ .৬০ রক্ষ টাকা ব্যয় াদদক্ষ “Extension of Small Holding Tea 

Cultivation in Northern Bangladesh” ীল ডক প্রকের্ট গত ১০/১১/২০১৫ তাজযদখ ফাজণজয ভন্ত্রণারয় 

কর্তডক অনুদভাজদত দয়দছ।  প্রকদেয ২য় ফছদযয কাজ চরভান যদয়দছ। ফ ডদভাট ফযাদদ্দয জফযীদত জুন , ২০১৮ ম ডত 

আজথ ডক অগ্রগজত ৬৭.৭২% এফাং  ববৌত অগ্রগজত ৫২ .৬৪%। এখাদন প্রকদেয প্রথভ জতন ফছদযয রক্ষযভাত্রায 

জফযীদত জুন, ২০১৮ ভা ম ডত ববৌত অগ্রগজত  ৬৭.৩৮% এফাং আজথ ডক অগ্রগজত ৮৫.৯০% (আযজডজজ অনুাদয)। 

(১৭) রারভজনযাট বজরায় ১০০ বক্টয জজভদত ক্ষুদ্রায়তন চা চাল ম্প্রাযদণয জন্য ৪৪৬.৮৯ রক্ষ টাকা ব্যয় 

াদদক্ষ  “Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea 

 Cultivation in Lalmonirhat”-ীল ডক প্রকের্ট গত ১০/১১/২০১৫ কর্তডক ফাজণজয ভন্ত্রণারয় কর্তডক 

অনুদভাজদত দয়দছ। ইদতাভদে প্রকদেয ০৩ ফছয অজতক্রাত দয়দছ। এ ভয় ম ডত প্রকদেয ববৌত অগ্রগজত ৪৩ .৫৩% এফাং 

আজথ ডক অগ্রগজত ৩৯ .৭৭%। এখাদন উদিখ্য বম , ২০১৭-১৮ দনয জুন , ২০১৮ ভা ম ডত ববৌত অগ্রগজত ৩৫ .৯৫% এফাং 

আজথ ডক অগ্রগজত ৩২.৪৩% (আযজডজজ অনুাদয)। 

(১৮) াফ ডতয চট্টগ্রাদভ চা চাল ম্প্রাযণ কামক্রভ চরভান যাখায জন্য ৯৯৯ .৩৫ রক্ষ টাকা ব্যয় াদদক্ষ 

 fo noisnetxE“ Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill 

Tracts”-ীল ডক একর্ট নতুন প্রকে গত  ১৯/০৬/২০১৬ তাজযদখ ফাজণজয ভন্ত্রণারয় কর্তডক প্রাজনক অনুদভাদন 

দয়দছ। উদিখ্য, ২০১৭-১৮ অথ ড ফছদযয ১ভ  ২য়  জকজস্ত ফাফদ ছাড়কৃত বভাট ৯৮.৫০ রক্ষ টাকা দত ৪৭.০২ রক্ষ টাকা 

খযচ কযা দয়দছ। অথ ডাৎ ছাড়কৃত অদথ ডয তুরনায় ২য় ফছদয আজথ ডক অগ্রগজত ৪৭.৭৩% এফাং ববৌত অগ্রগজত ৫৬.৪৭%। 

বভাট ফযাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ রক্ষ) টাকায তুরনায় জুন, ২০১৮  ম ডত আজথ ডক ৭.৩৯%। ৫ ফছদযয তুরনায় বভ, ২০১৮ ম ডত 

প্রকদেয ববৌত অগ্রগজত ২৭.৮৫%। 
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(১৯) ২০১৭-১৮ অথ ড ফছদয ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজস্টর্টউট , শ্রীভঙ্গদর গ্রীন র্ট কাযখানা স্থাদনয কাজ শুরু দয়দছ। 

 ইদতাভদে কাযখানা বফন জনভ ডাণ কাজ এফাং বভজনাজযজ ক্রয় প্রজক্রয়া বল ম ডাদয় যদয়দছ।  

(২০) ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয ভাজক চা বুদরর্টন জনয়জভতবাদফ প্রজত ভাদ প্রকা কযা দচ্ছ।  

(২১) ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয বত্রভাজক চা ভাচায জনয়জভত প্রকা কযা দচ্ছ।  

(২২) ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয দয়ফাইট জনয়জভত ারনাগাদ কযা দচ্ছ। এছাড়া চা বফাড ড এয একর্ট বপবুক বজ 

যদয়দছ মা জনয়জভত আদডট কযা য়।  

(২৩) “ফঙ্গফন্ধু চা বফন” ীল ডক প্রকদেয নাদভয মথাথ ডতা াংক্রাদত গত ২২-১০-২০১৭ তাজযদখ ফাজণজয ভন্ত্রণারদয় ত্র 

বপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 (২৬)  ফাাংরাদদ চা বফাড ড ফাাংরাদদী চাদয়য রাজন্ডাং কযায জফলদয় কাম ডকযী দদক্ষ জনদয়দছ। ইদতাভদে ‘ফাাংরাদদ 

র্ট’ নাদভ জর্টজ োক র্ট, অদথ ডাডক্স র্ট , গ্রীণ র্ট এফাং াতকড়া র্ট এয রাজন্ডাং কযা দয়দছ। ‘ফাাংরাদদ র্ট’ াধাযণ 

ভানুদলয কাদছ জযজচত কযদত এফাং জরবয কযদত ফাাংরাদদ চা বফাদড ডয প্রধাণ কাম ডারয়, চট্টগ্রাভ; র্ট জযদাট ড এন্ড 

জভউজজয়াভ, শ্রীভঙ্গর এ ১র্ট কদয চা জফক্রয় এফাং প্রদ ডন বকন্দ্র চালু কযা দয়দছ। তাছাড়া াজারার আতজডাজতক 

জফভানফদয এফাং বযজডন ব্লু, ঢাকাদত ১ র্ট কদয প্রদ ডন  জফক্রয় বকন্দ্র চালু কযা দয়দছ।  

৭। তথ্য অজধকায জনজিত কযায জন্য প্রদত্ত সুজফধায জফফযণ: 

তথ্য অজধকায বফা জনজিত কযায জন্য ফাাংরাদদ চা বফাড ড কর্তডক দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা/জফকে দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা জনদয়াগ কযা 

দয়দছ। তাদদয াদথ বমাগাদমাদগয তথ্য দয়ফাইদট যদয়দছ। এছাড়া বফা প্রাজপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায জফরুদি 

অজবদমাগ দাজখদরয জন্য GRS বপাকার দয়ন্ট কভ ডকতডা জনদয়াগ কযা দয়দছ।  
 

 অজবদমাগ জনষ্পজত্ত কভ ডকতডা  আজর কভ ডকতডায জফফযণ :  

ক্রজভক

নাং 

কখন বমাগাদমাগ কযদফন কায াদথ 

বমাগাদমাগ কযদফন 

বমাগাদমাদগয ঠিকানা জনষ্পজত্তয 

ভয়ীভা 

১ দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা ভাধান 

জদদত ব্যথ ড দর  

 

অজপ চরাকাদর:-    

কার  ৯.০০ –জফকার 

৫.০০ ঘর্টকায ভদে 

অজবদমাগ জনষ্পজত্ত 

কভ ডকতডা 

GRS বপাকার দয়ন্ট কভ ডকতডা 

নাভ: ‡gvnv¤§` b~iæjøvn 

b~ix 

দজফ: জচফ 

বপান: ০৩১-৬৮২০৯৬ 

ইদভইর: 

secretarybtb1@gmail.c

om 

ম্ভাব্য ৩০ 

কভ ডজদফদয ভদে 

২ GRS বপাকার দয়ন্ট 

কভ ডকতডা জনজদষ্ট ভদয় 

ভাধান জদদত ব্যথ ড দর  

 

অজপ চরাকাদর:-    

কার ৯.০০ –জফকার  

৫.০০ ঘর্টকায ভদে 

আজর কভ ডকতডা বকন্দ্রীয় অজবদমাগ প্রজতকায িজত 

(GRS) 

নাভ: বভজয বজনাদযর বভা: জাাঙ্গীয 

আর মুস্তাজদুয যভান, জএজ  

দজফ: বচয়াযম্যান 

বপান: ০৩১-৬৮২৭১২ 

ম্ভাব্য ৩০ 

কভ ডজদফদয ভদে 
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৮। তথ্য প্রদাদনয জন্য দাজয়ত্বপ্রাপ্ত, কভ ডকতডায নাভ, দজফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজয বক্ষদত্র পযাক্স নম্বয  ইদভইর ঠিকানা: 

ক) দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

কভ ডকতডায নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দফী: উ-জযচারক (ফাজণজয) (বা:) 

বপান: ০৩১-৬৮৩৫২৭ 

বভাফাইর: ০১৮১৮-৭৩৭০৬২ 

ই-বভইর: ddt@teaboard.gov.bd,   madhulchy@gmail.com 

দয়ফ াইট: www.teaboard.gov.bd 

কাম ডারয়: ১৭১-১৭২, ফাদয়জীদ বফাস্তাভী বযাড, ফাাংরাদদ চা বফাড ড। 
 

খ) জফকে দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

কভ ডকতডায নাভ: বভা: যাজজবুর াান 

দফী: জনাংদমাগ  শ্রভকল্যাণ কভ ডকতডা 

বপান: 

বভাফাইর: ০১৯১৫৬৮০২৮০ 

ই-বভইর: pro@teaboard.gov.bd;    rajib.mcj@gmail.com 

দয়ফ াইট: www.teaboard.gov.bd 

কাম ডারয়: ১৭১-১৭২, ফাদয়জীদ বফাস্তাভী বযাড, ফাাংরাদদ চা বফাড ড। 


