


 

 
চা ববার্ ড কর্তডক নিবন্ধিকৃত সর্ বম োট-১৬৪টি চো র্োগোমের তোলিকো নিম্নেরূপঃ 

 

 ‘‘টি এম্নেট’’ সংঙ্গা- চা গাছ হইম্নত আহরণকৃত পাতা প্রনিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ সুনবধানিসহ চা বাগািম্নক বুঝাইম্নব। 
 

 “চো র্োগোে” সংঙ্গা- ২৫.০০(পঁনচশ) একর বা ১০.১২ বহক্টম্নরর অধীক ভূখন্ড সম্বনিত চা বাগাি  া টি এম্নেট িয়। 
 

বিৌিভীবাজার বজিায় ৭৬টি ‘‘টি এমেট’’ ও ১৫ টি ‘‘চো র্োগোে’’ এর তানিকা 
িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি (একর) 

চা কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. আিীিগর চা বাগাি  

র্াকঘরঃ শিম্নশরিগর        

থািাঃ কিিগঞ্জ              

বজিাঃ বিৌিভীবাজার। 

A-23 ৪৪৬২.৮৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০২. আিীিাবাি চা বাগাি    

র্াকঘরঃ বরিচাি           

থািাঃ রাজিগর             

বজিাঃ বিৌিভীবাজার। 

P-7 ৭৪৫.১৪৫০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৩. আিরাইি চা বাগাি,           

র্াককঘরঃ সাতগাঁও          

থািাঃ শ্রীিঙ্গি               

বজিাঃ বিৌিভীবাজার। 

A-7 ৩৮৫৩.১৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৪. আনতয়াবাগ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ জুরী 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-88 ৭৩২.১৫ বন্ধ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৫. বানিম্নশরা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কািীঘাট 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-6 ৮৬৫২.৬৯৪৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৬. ভাড়াউড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীিঙ্গি 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-9 ২৬০১.৮৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৭. নবটিআরআই চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীিঙ্গি 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-51 ৪৭৬.১৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৮. চান্দভাগ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ইম্নন্দশর 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-16 ১০৪৩.৭০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৯. চাতিাপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শিম্নশর িগর 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-24 ৩১৫০.৮৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১০. নিভর্ি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রানঙ্গরকুি 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-26 ১৫০৩.৭৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১১. বিািাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ভূিবীর 

থািাঃ  শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-95 

 
৩৯৯.০৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

 

 

 



 

 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি  

(একর) 

চা কারখািা চা 

শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-

সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২. বিওড়াছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ মুনিবাজার 

থািাঃ  কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-25 ১৮৬৮.৩৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৩. নর্িম্নটাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বখজুরীছড়া 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-4 ৮০১৩.৯৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৪. ধািাই চা বাগাি 

র্াকঘরঃ জুরী 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজর 

A-12 ২৫৮২.০৭ বন্ধ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৫. নিিিারপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রানঙ্গরকুি 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজর 

P-20 ৭৬৫.২৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৬. নিিারপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শিম্নসর িগর 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-98 ৯৯৯.৬২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৭. ইটা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কনরিপুর 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-32 ৩১৮৮.০৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৮ গাজীপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কুিাউড়া 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-49 ২০৫৬.৮৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৯. হানিজ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পূব ডশাহবাজপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-26 ১৩২.৮৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২০. হাজীিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কাজিধারা 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-92 ৪৪৯.৩৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২১. বহাম্নসিাবাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কানিঘাট 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার  

P-86 ৯৯৯.৪৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২২. নঝিাই চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কুিাউড়া 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-77 ৬৬১.৫৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৩. জুম্নিখািগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বখজুড়ীছড়া 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার  

P-83 ৮৬১.২৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 



 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা কারখািা চা 

শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-

সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪. জঙ্গিবাড়ী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কানিঘাট 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-82 ১০০০.০০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৫. কনরিপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কনরিপুর 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজর 

A-33 ৩৩৪৭.১৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৬. কুরিা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-21 ৩১৫২.১৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৭. লুয়ািী-হনিছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কাজিধারা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-30 ২০৩৯.০২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৮. িিিিহিপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-80 ৯৯৬.৭০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৯. বিনরিা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কুিাউড়া 

থািাঃ  কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-24 ৮৭২.২৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩০. িাজনিনহ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িারায়িম্নছড়া 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-29 ৩০২২.৬৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩১. নিরনতংগা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ মুনিবাজার 

থািাঃ কিিগঞ্জ  

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-45 ২৪৭৮.৯১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩২. নিজডাপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শিম্নশরিগর 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-50 ২৪০৬.০৫৫০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩৩. নিউসিিবাগ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িনিণবাগ 

থািাঃ বড়ম্নিখা  

বজিাঃ বিৌিভীবাজার  

A-40 ৩৫২৮.৮২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩৪. নুরজাহাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীিঙ্গি 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-34 ৭৩৮.২৭৩৭ বন্ধ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩৫. পাল্লাকানন্দ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িংিা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-48 ১২৩.৬৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 



 

 

 

 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬. পাত্রম্নখািা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ  কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-20 ৪৫৮৭.২৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩৭. ফুিতিা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ফুিতিা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-24 ২৬৩৬.৫৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩৮. ফুিবাড়ী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বকরািতিগর 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-42 ১৫১৪.৭৫৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৩৯. বপ্রিিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িরায়ণম্নছড়া 

থািাঃ বিৌিভীবাজার 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-51 ৯৭১.০৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪০. রাজঘাট চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বখজুরীছড়া 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-5 ৫৮১৬.৭৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪১. রাজকী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ফুিতিা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-38 ২০১৫.৯১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪২. রাজিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িংিা  

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-41 ২৪১২.৮০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪৩. রশীিাবাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িনিণবাগ 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-55 ৪০০.০৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪৪. বরহািা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কুিাউড়া  

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-32 ৪৬৪.৪৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪৫. সাগরিাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ সাগরিাি 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-1 ১৮০০.৬১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪৬. সাইি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কুিাউড়া 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-84 ৯৩৭.০৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪৭. সাতগাঁও চা বাগাি 

র্াকঘরঃ সাতগাঁও 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-35 ৩০৭৮.৮৫২৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৮. শিম্নশরিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কিিগঞ্জ 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-31 ৪৩২৬.৪৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৪৯. নসলুয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ জুরী 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-37 ২৪৭৪.৬৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫০. শ্রীম্নগানবন্দপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-23 ৮৮২.০৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫১. অনহিাবাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীধরপুর  

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-11 ৭৪২.৮০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫২. বজনরি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীিঙ্গি 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-99 ৬৮১.৮৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫৩. চম্পারায় চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-22 ১৯৯৬.৩১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫৪. নিিকুশা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নসম্নিায়াবাজার 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-21 ১০৩৯.৬০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫৫. িিই চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-3 ১২০০.৯০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫৬ কাপিাপাহাড় চা বাগাি 

র্াকঘরঃ জুরী 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-13 ১৯২৫.৮৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫৭. িংিা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ  িংিা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-30 ৩২০২.৭৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৫৮. উত্তরবাগ-ইম্নন্দািগর চা 

বাগাি 

র্াকঘরঃ ইম্নন্দশর 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-47 ১৫০.৭৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 
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িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি  

(একর) 

চা কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 
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বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৯. পাল্লাথি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পূব ডশাহবাজপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-70 ৭৯৫.৯৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬০. রত্না চা বাগাি 

র্াকঘরঃ জুরী 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-52 ১৭০৩.৬৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬১. বসািারুপা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িনিণবাগ 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-14 ২৫০২.২৩ বন্ধ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬২. বাহাদুরপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বড়ম্নিখা 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-79 ৬৩১.০২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৩. বছাটম্নিখা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বড়ম্নিখা 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-18 ১৯৬৪.৫০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৪. িম্নতহবাগ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পূব ডশাহবাজপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-71 ৪৭৯.৯৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৫. হানিনিয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িাথারকাপি 

থািাঃ বিৌিভীবাজার 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-74 ৪৫৫.১৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৬. নহঙ্গানজয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কাজিধারা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-29 ২৩৫৪.১৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৭. ইসিািাবাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নসম্নিায়া 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-69 ১১৭.১৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৮. কানিটি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কুিাউড়া 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-34 ১১৬৩.০৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৬৯. এি আর খাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীিঙ্গি 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-101 ৬০০.০০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৭০. িাধবপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পাত্রম্নখািা 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-19 ২৮২৫.০৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 
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িং 
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বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭১. বিৌিভী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িারয়ণছড়া 

থািাঃ বিৌিভীবাজার                      

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-43 ১৭৭১.৬২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৭২. িাহার চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বখজুরীছড়া 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-111 ৮৬৪.৮৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৭৩. রাঙ্গীছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পৃনথিপাশা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-57 ১০৮৬.৯০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৭৪. শাহবাজপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ সুজাউি 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-59 ২৮৮৬.১১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৭৫. পাথানরয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িনিণবাগ 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

A-40(1) ১৬৮২.৬৩ প্রনিয়াধীি আম্নছ টি এমেট 

৭৬. িনিণগুি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বড়ম্নিখা 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-22/2014 ১১৩১.৬৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

৭৭. আল্লািাি চা বাগাি 

র্াকঃ পূব ডশাহবাজপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-63 ৫৮০.২২ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৭৮. ববারহািিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পৃনথিপাশা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-110 ১৭৭.৫৪ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৭৯. আজগরাবাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পৃনথিপাশা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-67 ১৪২৬.০০ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮০. মুরইছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পৃনথিপাশা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-45 ৮৭৫.০৬ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮১. িানথউড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রাজিগর 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-4 ১৬৫৬.৫৫ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮২. িন্দরাণী  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কানিঘাট 

থািাঃ কিিগঞ্জ 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-46 ৪২৩.৫১ িাই আম্নছ চা বাগাি 
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চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 
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সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮৩. শনিিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বটংরাবাজার 

থািাঃ শ্রীিঙ্গি 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-109 ৯৭.৯৬ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮৪. কানশপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িংিা 

থািাঃ রাজিগর 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-35 ১৪১.৪৮ িাই িাই চা বাগাি 

৮৫. িনিছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বড়ম্নিখা 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-134/2014 ১০৯৬.৩৪ িাই িাই চা বাগাি 

৮৬. নসরাজিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কাজিধারা 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-60 ৮৩০.৬০৭৫ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮৭. কািীকাবাড়ী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পূব ডশাহবাজপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-33 ৩৪৪.৬২ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮৮. আম্নয়শাবাগ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীধরপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-13 ৫২৬.৬১ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৮৯. নবজয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রানঙ্গরকুি 

থািাঃ কুিাউড়া 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-12 ৭৫৫.৭৬ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৯০. কুিারশাইি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শ্রীধরপুর 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-37 ৯৮৫.৭৯ িাই আম্নছ চা বাগাি 

৯১. 

 

রহিানিয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বড়ম্নিখা 

থািাঃ বড়ম্নিখা 

বজিাঃ বিৌিভীবাজার 

P-58 ৩৪৭.৬৮ িাই আম্নছ চা বাগাি 

ম োট জল র পলর োে:- ১৫৪৪৪৭.৩৭  

 



 

হনবগঞ্জ বজিায় ২২ টি এম্নেট, ও ২ টি চা বাগাি এর তানিকা 
 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা 

ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা কারখািা চা  

শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ববকন্ঠপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ইটাম্নখািা 

থািাঃ িাধবপুর 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-9 ৯২২.৫৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০২ পারকুি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রনশিপুর 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-49 ২৫৩১.৭৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৩ জগিীশপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ইটাম্নখািা 

থািাঃ িাধবপুর 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-31 ১৪৮৯.০৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৪ সুরিা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ইটাম্নখািা 

থািাঃ িাধবপুর 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-64 ৪৪৫৪.৩৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৫ চাকিাপুনঞ্জ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চাঁিপুর 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-15 ১৭৫৩.৭৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৬ বতনিয়াপাড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ইটাম্নখািা 

থািাঃ িাধবপুর 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-17 ২৬০১.২৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৭ বরিা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ গাজীপুর 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-56 ২১১৪.৬১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৮ বিায়াপাড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ইটাম্নখািা 

থািাঃ িাধবপুর 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-8 ১৭০১.০৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৯ চনন্ডছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চাঁিপুরবাগাি 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-36 ১৯৬০.৪৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১০ শ্রীবাড়ী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রনশিপুর 

থািাঃ বাহুবি 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-61 ১৬৪৯.১২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১১ িািচান্দ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ শাহাজীবাজার 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-44 ২৪৬২.২৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১২ বৃন্দবি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ পুটিজুরী 

থািাঃ বাহুবি 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-14 ১১৯২.৫৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৩ চান্দপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চাঁিপুর 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-27 ৩৯৪৯.৪৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

 



 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা 

কারখািা 

চা  

শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ িারাগাঁও চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রনশিপুর 

থািাঃ বাহুবি 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-11 ৪৫৯৯.৬৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৫ ইিাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িটিজুরী 

থািাঃ বাহুবি 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-106 ১১৪৮.০০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৬ রনশিপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রনশিপুর 

থািাঃ বাহুবি 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-10 ৫৫৭৪.৩০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৭ বর্উনন্দ চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চাঁিপুরবাগাি 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-43 ২৮১২.৭২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৮ িস্করপুর  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চািপুরবাগাি 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-39 ২৮২৭.২৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৯ আমু  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চািপুর বাগাি 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-15 ২৫০৫.২৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২০ িলুয়া  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ চািপুরবাগাি 

থািাঃ চুিারুঘাট 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

A-16 ৩০৬৩.০৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২১ আিতিী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ রনশিপুর 

থািাঃ বাহুবি 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-103 ২৩৫.২২৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২২ িধুপুর  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বাহুবি 

থািাঃ বাহুবি,ম্নজিাঃ হনবগঞ্জ 
P-41 ১১৬৫.২৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

২৩ বাওয়ািী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ  পুটিজুরী 

থািাঃ হনবগঞ্জ 

বজিাঃ হনবগঞ্জ 

P-105 ১১৭৯.০০ িাই আম্নছ চা বাগাি 

২৪ চািতাছড়া চা বাগাি 

র্াকঘর: রনশিপুর 

উপম্নজিা: বাহুবি 

বজিা: হনবগঞ্জ। 

P(11)-

135/2011 
৬৩.৫৬ িাই িাই 

চো র্োগোে 

(অস্থোয়ী লের্ন্ধে 

প্রোপ্ত) 

                                 ম োট জল র পলর োে:- ৫৩৯৫৫.৬৩৫  



 

 

 

নসম্নিট বজিায় ১২ টি ‘‘টি এম্নেট’’ ও ০৭ টি ‘‘চা বাগাি’’ এর তানিকা 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আিীবাহার চা বাগাি 

র্াকঘরঃ আখানিয়া 

থািাঃ নসম্নিট 

বজিাঃ  নসম্নিট 

P-13 ৬৫০.৩৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০২ বিাভাছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ কািাইঘাট 

থািাঃ কািাইঘাট 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-3 ১৮৩৯.০০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৩ বুরজাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ খানিিিগর 

থািাঃ নসম্নিট 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-102 ৩২৬৩.৩১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৪ খানিি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ খানিিিগর 

থািাঃ নসম্নিট                      

বজিাঃ নসম্নিট 

A-1 ৩৬২৯.৬০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৫ িাক্কাতুরা  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নসম্নিট                      

থািাঃ নসম্নিট                       

বজিাঃ নসম্নিট                       

P-6 ৩১৯৮.০৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৬ িািাখাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বজন্তাপুর 

থািাঃ নসম্নিট                       

বজিাঃ নসম্নিট                       

P-39 ১৩১৭.৩৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৭ িনিপুর  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িাটি ডিাইজার িযাক্টরী 

থািাঃ বিঞ্চুগঞ্জ 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-2 ১৬৯৪.৬৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৮ জািিং  চা বাগাি 

র্াকঃ জািিং 

থািাঃ বগায়াইিঘাট 

বজিাঃ নসম্নিট 

A-2 ২১৬৪.১৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৯ আনিিািগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বজন্তাপুর 

থািাঃ বজন্তাপুর 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-85 ৮৬৮.৯৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১০ হানববিগর  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নচকিাগুি 

থািাঃ বগায়াইিঘাট 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-25 ১৫৮৩.৩৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১১ বিানিিছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বাম্নটরা 

থািাঃ বিঞ্চুগঞ্জ 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-44 ৯৮৬.১২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১২ িািিীছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নসম্নিট                     

 থািাঃ নসম্নিট 

বজিাঃ নসম্নিট 

A-28 ২৫১৪.১৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৩ র্ানিয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নসম্নিট                     

 থািাঃ নসম্নিট 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-112 ১৭৪.৭৭ িাই আম্নছ চা বাগাি 



 

 

 

 

 

 

 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা  কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ টার  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নসম্নিট                      

থািাঃ নসম্নিট  

বজিাঃ নসম্নিট                                   

P-5 ৩৯২.৯৬ িাই আম্নছ চা বাগাি 

১৫ শ্রীপুর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বজন্তাপুর 

থািাঃ বজন্তাপুর 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-22 ১০১৭.৫২ িাই আম্নছ চা বাগাি 

১৬ িম্নতপুর  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বারািগর 

থািাঃ বগায়াইিঘাট 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-132 ৫২১.২৮ িাই আম্নছ চা বাগাি 

১৭ র্ালুছড়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বিঞ্চুগঞ্জ 

থািাঃ বিঞ্চুগঞ্জ 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-19 ৩২৫.৫২ িাই আম্নছ চা বাগাি 

১৮ খাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নচকিাগুি 

থািাঃ বগায়াইিঘাট 

বজিাঃ নসম্নিট 

P-36 ১৫৭৮.৩২ িাই আম্নছ চা বাগাি 

১৯ বিঘািয় চা বাগাি 

র্াকঘর: নসম্নিট 

উপম্নজিা: বজন্তাপুর 

বজিা: নসম্নিট 

P(S)-

134/2011 
১২১৬.৯২ িাই িাই 

চো র্োগোে 

(অস্থোয়ী লের্ন্ধে 

প্রোপ্ত) 

ম োট জল র পলর োে:- ২৮৯৩৬.৩২ 

 

 



 

চট্টগ্রাি বজিায় ১৮টি ‘‘টি এমেট’’ ও ৩টি “চা বাগাি”এর তোলিকো 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা  কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ িাম্নছহা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িাঁতিারা 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-90 ৫২৮.৩৭ বন্ধ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০২ ঠান্ডাছনড় চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ঠান্ডাছনড় 

থািাঃ রাঙ্গুনিয়া 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-65 ১০৪৫.০৩ বন্ধ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৩ িাঁতিারা  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িাঁতিারা 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-107 ৪৫২.৫৪ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৪ উিানিয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িানজরহাট 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-47 ২৯৯৫.৭২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৫ এিাহী নুর  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িানজরহাট 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-104 ১৪৯১.৮০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৬ িা-জাি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িাঁতিারা 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-96 ৫৮১.৯৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৭ আনছয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ভূ ূঁজপুর 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-89 ৬৭৬.৯২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৮ রাঙ্গাপানি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িটিকছনড় 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-54 ২৬৩৯.২০ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

০৯ চাঁিপুর-ববিগাঁও চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িানিকগ্রাি 

থািাঃ বাঁশখািী 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-17 ৩৪৭২.৫৩ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১০ পঞ্চবটি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নিজডাপুর 

থািাঃ ভূ ূঁজপুর 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-93 ১২০.১৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১১ বারিানসয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িানজরহাট 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-10 ২৯২২.৬৮ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১২ বকািািা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বকািািা 

থািাঃ রাঙ্গুনিয়া 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

A-48 ২৪৩৮.৮৭ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৩ বিপচুি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িারায়ণহাট 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-87 ২৬৩১.৬৬ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 



 

 
 

রাঙ্গািাটি বজিায় ০১টি ‘‘টি এমেট’’ এর তোলিকো 
 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি 

িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা  কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির ধরি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ কণ ডফুিী চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িটিকছনড় 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

A-46 ৬৫৬৪.৮৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৫ রািগড় চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িলুয়া ভায়া রািগাঁ 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-53 ১৩৯৯.৮২ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৬ বকয়াছড়া-র্লু চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ভূজপুর 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-91 ১৭০০.২৫ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৭ নিউ-িাঁতিারা চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িাঁতিারা 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-97 ৫০৫.৮১ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৮ হািিাভযানি চা বাগাি 

র্াকঘরঃ িারায়ণহাট 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-27 ১০৫২.৬৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

১৯ আধাঁরিানিক চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নচকিম্নছড়া 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-8 ৭১২.০৭ েোই আম্নছ চা বাগাি 

২০ বিাহাম্মিিগর চা বাগাি 

র্াকঘরঃ নিজডাহাট 

থািাঃ িটিকছনড় 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-108 ৩১৬.৮৬ েোই আম্নছ চা বাগাি 

২১ আগুনিয়া চা বাগাি 

র্াকঘরঃ ধানিরহাট 

থািাঃ রাঙ্গুনিয়া 

বজিাঃ চট্টগ্রাি 

P-81 ৩১০.৬০ েোই আম্নছ চা বাগাি 

ম োট জল র পলর োে:- ৩৪৫৬০.৪৫ 

 

 

িনিক িং চা বাগাম্নির িাি চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা  কারখািা চা শ্রনিক/কি ডচারীর 

বিৌনিক সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির 

ধরি 

০১ 

ওয়াগ্গাছড়া  চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বড়ইছনড় 

থািাঃ কাপ্তাই 

বজিাঃ রাঙ্গািাটি 

P-66 ৭৬০.৯৯ আম্নছ আম্নছ টি এমেট 

ম োট জল র পলর োে:- ৭৬০.৯৯  



 

 

 

পঞ্জগড় বজিায়-৮টি চা বাগাি  

 

িনিক 

িং 

চা বাগাম্নির িাি বজিা চা ববাম্নর্ ডর 

নিবন্ধি িম্বর 

বিাট জনির 

পনরিাি 

 (একর) 

চা  

কারখািা 

চা 

শ্রনিক/কি ডচারী

র বিৌনিক 

সুম্ন াগ-সুনবধা 

বাগাম্নির 

ধরি 
 ন্তব্য 

০১ স্যানিিাি চা বাগাি 

নভতরগড় 

উপম্নজিা: পঞ্চগড় 

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় A(P)-55 ১৩৫.৫৮৫ আম্নছ িাই 

 
চা বাগাি স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত। 

০২ র্াহুক চা বাগাি 

ইউনিয়িঃ বুড়াবুনড় 

উপম্নজিাঃ বততুনিয়া 

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় A(P)-35 ৩৯৫.২০ িাই িাই চা বাগাি 
অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

০৩. কাজী এন্ড কাজী টি এম্নটট 

র্াকঘরঃ বুড়াবুনড় 

থািাঃ বততুনিয়া 

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় A-18 ১৫৪৩.৭৫ আম্নছ িাই চা বাগাি 
অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

০৪. করম্নতায়া চা বাগাি  

র্াকঘর: জগিি বাজার 

থািাঃ পঞ্চগড় সির 

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় A(P)-53 
১৫০.৬৭ 

 
আম্নছ িাই চা বাগাি 

অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

০৫. হক টি এম্নটট 

ই্উনিয়ি: শািবাহাি 

থািাঃ বততুনিয়া                      

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় 
A(P)-

58/2011 
১১৩.০২ িাই িাই চা বাগাি 

অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

০৬. এি এি  টি এম্নটট 

ইউনিয়িঃ হানড়ভাসা, 

উপম্নজিাঃ পঞ্চগড় সির 

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় 
A(P)-

56/2005 
৬৮.০০ িাই িাই চা বাগাি 

অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

০৭ এনিম্নিন্ট চা বাগাি 

র্াকঘরঃ বানিয়ার্ানঙ্গ 

থািাঃ ঠাকুরগাঁও 

বজিাঃ পঞ্চগড় 

পঞ্চগড় 
A(T)-

57/2007 
৭৭.২৯ িাই িাই চা বাগাি 

অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

০৮ লিপি মজড চো র্োগোে 

সদর উপমজিো, 

পঞ্চগড়।  

 

পঞ্চগড় 
BTB(TG)-

01/2018 
৭৩.১৮ িাই িাই চা বাগাি 

অস্থায়ী নিবন্ধি 

প্রাপ্ত। 

ম োট জল র পলর োে:- ২৫৫৬.৭০  



 

 

 

 
 

স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত ‘‘টি এম্নেট’’ সমূম্নহর পনরসংখ্যাি 
 

বিৌিভীবাজার হনবগঞ্জ নসম্নিট চট্টগ্রাি রাঙ্গািাটি বিাট স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত টি 

এম্নেট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)=(১+২+৩+৪+৫) 

৭৬ ২২ ১২ ১৮ ০১ ১২৯ 

 
স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত ‘‘চা বাগাি’’ সমূম্নহর পনরসংখ্যাি 

 

বিৌিভীবাজার হনবগঞ্জ নসম্নিট চট্টগ্রাি পঞ্চগড় বিাট স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত টি 

এম্নেট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)=(১+২+৩+৪+৫) 

১৫ ০১ ০৬ ০৩ ০১ ২৬ 

 
অস্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত ‘‘চা বাগাি’’ সমূম্নহর পনরসংখ্যাি 

 

পঞ্চগড় হনবগঞ্জ নসম্নিট বিাট নিবন্ধিকৃত চা বাগাি 

(১) (২) (৩) (৪)=(১+২+৩) 

৭ ১ ১ ৯ 
 

 

চা ববার্ ড কর্তডক নিবন্ধিকৃত সব ডম্নিাট= ১৬৪টি “টি এম্নেট ও চা বাগাি” এর পনরসংখ্যাি 

স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত 

‘‘টি এম্নেট’’ 

স্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত 

‘‘চা বাগাি’’ 

অস্থায়ী নিবন্ধি প্রাপ্ত 

‘‘চা বাগাি’’ 

বিাট 

(১) (২) (৩) (৪)=(১+২+৩) 
১২৯ ২৬ ৯ ১৬৪ 

 

 
চা ববার্ ড কর্তডক নিবন্ধিকৃত সব ডম্নিাট= ১৬৪টি “টি এম্নেট ও চা বাগাি” এর বিাট জনির পনরিাি 

 

ম ৌিভীর্োজোর 

(একর)  

 

হলর্গঞ্জ  

(একর)  

 

লসমিট  

(একর)  

 

চট্টগ্রো   

(একর)  

 

রোঙ্গো োটি 

(একর)  

  

পঞ্চগড় 

(একর)  

  

ম োট  জল র পলর োে 

(একর) 

১,৫৪,৪৪৭.৩৭ ৫৩,৯৫৫.৬৩৫ ২৮,৯৩৬.৩২ 

 

৩৪,৫৬০.৪৫ 

 

৭৬০.৯৯ ২,৫৫৬.৭০ ২,৭৫,২১৭.৪৭ 

 


