
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ চা বফাড ড 

দেফ াইটঃ www.teaboard.gov.bd 

সটিদজন চাট ডায 

১. সবন  সভন 

সবন: বদদয অবযন্তযীণ চাসদা সভটিদে যপ্তাসনয জন্য অসধক চা উৎাদন। 

সভন: চা ফাগাদনয চা চালদমাগ্য জসভ সচসিতপূফ ডক দফ ডাচ্চ ব্যফায, ক্ষুদ্র চা চাদল উৎা প্রদান, চাদেয উৎাদন বৃসি ভাদনান্নেন, চাদেয অবযন্তযীণ চাসদা পূযণ এফাং চা যপ্তাসনয াযাদনা ঐসতয 

পুনরুিায। 

 

২. বফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

২.১ নাগসযক বফা 

ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

িসত 

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান বফায মূল্ম এফাং সযদাধ িসত বফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (নাভ, দসফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চা ব্যফায জন্য খুচযা-

াইকাযী, সফডায, বেন্ডায 

এফাং বরাকায রাইদন্স 

প্রদান   নফােন কযা 

অনরাইন/ডাক

বমাদগ/যাসয 

১) খুচযা-াইকাযীঃ- 

বেড রাইদন্স এয পদটাকস, 

২) সফডাযঃ- খুচযা-াইকাযী রাইদন্স, 

বেড রাইদন্স, ব্যাাংক রদবসন্স 

াটি ডসপদকট, আেকয নদ এফাং বযাট 

বযসজঃ নদ এয পদটাকস 

৩) বেন্ডাযঃ- খুচযা-াইকাযী  

সফডায রাইদন্স, বেড রাইদন্স, 

ব্যাাংক রদবসন্স াটি ডসপদকট, আেকয 

নদ  বযাট বযসজঃ নদ এয 

পদটাকস এফাং প্রসতষ্ঠাদন সনদোসজত 

টি বটস্টাবযয জীফন বৃত্তান্ত 

বরাকাযঃ ১) প্রাইদবট/াফসরক 

সরসভদটড বকাম্পানী ো ম্পসকডত 

কাগজত্র। 

২) আদফদনকাযী প্রসতষ্ঠাদনয 

অনুদভাসদত মূরধন কভদে ০১ 

(এক) বকাটি টাকা এফাং সযদাসধত 

মূরধন কভদে ১০% ো  

ম্পসকডত কাগজত্র। 

৩)  ব্যাাংক রদবসন্সাটি ডসপদকট।   

৪)  বেড রাইদন্স। 

৫) ইনকাভ-বটক্স বথদক সজ, আই, আয 

ব্যফায 

ধযণ 

বযসজঃ 

সপ 

 

 

(টাকা) 

নফােন 

সপ 

 

 

(টাকা) 

নফােন না 

কযা দর 

প্রসত ফছয  

অসতসযক্ত সপ 

(টাকা) 

সযপূণ ড আদফদন ত্র 

াোয ৭(াত) 

কাম ডসদফদয ভদে 

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দসফ: উ-সযচারক (ফাসণজয)(বা:) 

বপান:০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: madhulchy@gmail.com 

াইকাযী 

 খুচযা 

২,৫০০ ১,০০০ ২৫০ 

সফডায ১০,০০০ ৫,০০০ ৫০০ 

বেন্ডায ২০,০০০ ১০,০০০ ১,০০০ 

বরাকায ২৫,০০০ ১২,৫০০ ২,৫০০ 

 

সফঃদ্রঃ  

১. প্রসত ফছয ৩১ব জুরাই তাসযদেয ভদে নফােন 

কযা না দর অসতসযক্ত সপ প্রদমাজয দফ। 

২. ব-অড ডায/ ব্যাাংক ড্রাফ্ট  এয ভােদভ সপ 

সযদাধ কযদত দফ। 



ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

িসত 

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান বফায মূল্ম এফাং সযদাধ িসত বফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (নাভ, দসফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াটি ডসপদকট।  

৬)  বযসজস্ট্রায অফ জদেন্ট ষ্টক 

বকাম্পানী কর্তডক ইস্যযকৃত াটি ডসপদকট 

অফ ইন কদ ডাদযন।  

৭)  বভদভাদযন্ডাভ এন্ড আটি ডদকর অফ 

এদাসদেন। 

৮)  ডাইদযক্টযগদণয পূূ্ণ ড  জীফন  বৃত্তান্ত। 

৯) ডাইদযক্টযগদণয জাতীেতায 

নদত্র। 

১০)  কভ ডযত টি বটস্টাযদদয জীফন 

বৃত্তান্ত। 

১১)  সনরাভকাযী কভ ডকতডায জীফন 

বৃত্তান্ত। 

১২)  প্রস্তাসফত অসপদয কভ ডযত 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয সফফযণ। 

১৩)  প্রস্তাসফত অসপদয স্থান 

বটসরদপান, পযাক্স, বটবরক্স, কসম্পউটায 

এফাং মানফাদনয ম্পূণ ড সফফযণী। 

১৪)  অসপ বাড়ায ব্যাাদয ফাড়ী 

োরায াদথ চুসক্ত দত্রয তযাসেত 

পদটাকস। 

১৫)  কভদে ১ সভসরেন বকসজ চা 

সফক্রদেয জন্য াো মাদফ ভদভ ড ফাগান 

ভাসরকদদয প্রতযেনত্র। 

১৬) বরাকা ড বকাম্পানী াদথ অথফা 

বফনাদভ বকান প্রকায চা ব্যফাে জসড়ত 

না থাকায সফলদে প্রতযেনত্র। 

চা বফাড ড/দেফাইট 

২ যপ্তাসন রাইদন্স ইস্যয কযা যাসয বর চুসক্ত, সনরাভ বথদক ক্রে 

াংক্রান্ত কাগজত্রাসদ। 

 

পূন ডাঙ্গ আদফদন ত্র াোয ০৩ (সতন) 

কভ ডসদফদয ভদে 

 

 নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দসফ: উ-সযচারক (ফাসণজয)(বা:) 

বপান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: madhulchy@gmail.com 

৩ আভদাসন রাইদন্স ইস্যয কযা যাসয সনধ ডাসযত পদভ ড আদফদন, আভদাসন 

চুসক্ত, আইআযস, কাসি অফ অসযসজন 

পূন ডাঙ্গ আদফদন ত্র াোয ০৩ (সতন) 

কভ ডসদফদয ভদে 

 নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দসফ: উ-সযচারক (ফাসণজয)(বা:) 

বপান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: madhulchy@gmail.com 



ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

িসত 

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান বফায মূল্ম এফাং সযদাধ িসত বফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (নাভ, দসফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ এক্স-গাদড ডন বর এয 

আতাে চা সফক্রদেয জন্য 

অনুভসত প্রদান কযা। 

যাসয বরাকায বর সযদাট ড  প্রডাকন 

সযদাট ড আদফদন ত্র। 

সযপূণ ড আদফদন ত্র াোয ০৩(সতন) 

কভ ডসদফদয ভদে 

 

 নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দসফ: উ-সযচারক (ফাসণজয)(বা:) 

বপান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: madhulchy@gmail.com 

৫ যাসয ফাগান দত চা 

যপ্তাসনয অনুভসত প্রদান 

কযা। 

যাসয যপ্তাসন চুসক্তদত্রয কস আদফদন 

ত্র। 

চুসক্তকৃত চাদেয ববলুদেন াংক্রান্ত 

কাগজত্র 

- সযপূণ ড আদফদন ত্র 

াোয ০৩(সতন) 

কভ ডসদফদয ভদে 

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দসফ: উ-সযচারক (ফাসণজয)(বা:) 

বপান:০৩১-৬৮৩৫২৭ 

ইদভইর: madhulchy@gmail.com 

৬ চা সফণন াংক্রান্ত াধাযণ 

তথ্য যফযা। 

যাসয আদফদনত্র - ক) বটসরদপাদন 

তাৎেসণকবাদফ  

ে) সরসেতবাদফ 

চাসদাত্র াোয 

০৩(সতন)কভ ডসদফদয 

ভদে 

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী 

দসফ: উ-সযচারক (ফাসণজয)(বা:) 

বপান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ইদভইর: madhulchy@gmail.com 

৭ বদদয  চা ফাগাদনয কর 

শ্রসভক, কভ ডচাযী  তাদদয 

বাষ্যদদয শ্রভকল্যাণ মূরক 

মাফতীে কাম ডাফরী বমভন-

সো, সচসকৎা, কন্যায 

সফফা,সফসবন্ন দান/অনুদান 

প্রদান কযা। 

যাসয আদফদনত্র - ০৭(াত) 

কভ ডসদফদয ভদে 

নাভ: বভা: যাসজবুর াান 

দসফ: জনাংদমাগ  শ্রভকল্যাণ  

কভ ডকতডা 

বপান: ০১৯১৫৬৮০২৮০ 

ইদভইর: rajib.mcj@gmail.com  

৮ চা ফাগাদনয ভাসরকানা 

স্তান্তদয বফাদড ডয অনুভসত 

প্রদাদনয সফলদে ব্যফস্থাগ্রণ 

কযা। 

যাসয ক) ক্রেতা/ হস্থান্তর গ্রহহতার তাহিকা 

(হিহভটড ক্রকাম্পানী হলি ক্রকাম্পানীর 

ক্রভলভালরন্ডাভ ও আর্ট িিস 

অফএলসাহসলেশনস এফং সার্ট িহপলকট 

অফ ইনকল িালরশনস এর কহ)। 

খ) হফলেতা/ হস্থান্তরকারী কর্তিক 

ফাগালনর দাে-ক্রদনার সম্পূন ি হফফরলের 

কহ। 

গ) ফাগান ভাহিক ক্রকাম্পানী হলি 

ফাগান হস্তান্তলরর হফষলে ক্রকাম্পানীর 

ফাহষ িক সাধারন সবার হসদ্ধালন্তর কহ।  

ঘ) ক্রেতা/ হস্তান্তর গ্রহীতা কর্তিক 

হতনশত টাকা মূলের নন- জুহডহশোি 

ষ্ট্যালম্প ফাগালনর খালত সকি 

প্রকাহশত ও অপ্রকাহশত  দাে–ক্রদনা  

ফহলনর অঙ্গীকারত্র। 

ঙ) প্রস্তাহফত হস্তান্তর হফষলে কৃহষ 

- বভাট ম্ভাব্য 

কভ ডসদফ ৩০ (সত্র) 

সদন 

নাভ: বভা: সদদারুর ভরা 

দসফ: ভূসভ সনেন্ত্রণ কভ ডকতডা 

বপান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদভইর:didarcox@gmail.com 

mailto:rajib.mcj@gmail.com


ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

িসত 

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান বফায মূল্ম এফাং সযদাধ িসত বফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (নাভ, দসফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ব্াংলকর অনাহিত্র। 

চ) হস্তান্তর গ্রহীতার আহথ িক স্বচ্ছিতার 

স্বলে ব্াংক সিলবহি সার্ট িহপলকট। 

ছ) হস্তান্তর গ্রহীতার চা চালষর 

অহবজ্ঞতা সম্পহকিত হফষলে ক্রকান 

প্লান্টাস ি এর প্রতযেনত্র। 

জ)ক্রকান হসহবি ভাভিা হফচারাধীন 

থাকলি এর পিাপি ক্রেতা কর্তিক 

ফহন করলফন ভলভ ি হতনশত টাকা 

মূলের নন- জুহডহশোি ষ্ট্যালম্প প্রদি 

অঙ্গীকার ত্র। 

৯ ফাগাদনয জসভয ইজাযা 

ম্পাদন/নফােন সফলদে 

স্যাসয প্রণেন, নতুন চা 

ফাগান প্রসতষ্ঠায জন্য জসভ 

ফযাদেয ব্যাাদয  

ব্যফস্থাগ্রণ কযা। 

যাসয াংসিষ্ট বজরা প্রাক/ ফাগান 

কর্তডদেয চাসদাত্র। 

- বভাট ম্ভাব্য 

কভ ডসদফ ৩০ (সত্র) 

সদন 

নাভ: বভাঃ সদদারুর ভরা 

দসফ: ভূসভ সনেন্ত্রণ কভ ডকতডা 

বপান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদভইর:didarcox@gmail.com 

১০ চা ফাগান  ক্ষুদ্রােতন চা 

চালীদদয চা বফাদড ডয াদথ 

সনফন্ধীকযণ। 

যাসয (ক) প্রস্তাসফত জসভয 

ভাসরকানা/ফদদাফসস্ত/ ইজাযা দসরর। 

(ে) েসতোদনয কস  ভাঠ চ ডা। 

(গ) বভৌজা ম্যা। 

(ঘ) ার দনয ভূসভ উন্নেন কদযয 

দাসেরা। 

(ঙ) বভৌজা ম্যাদ জসভয অফস্থান 

সচসিত কদয বে ম্যা। 

(চ) জসভয পূণ ডাঙ্গ তীর। 

(ছ) Bank Solvency Certificate. 

(জ) চা চাদলয অসবজ্ঞতা সফলদে বকান 

প্লান্টা ড কর্তডক প্রদত্ত প্রত্মেন ত্র। 

(ঝ) সরসভদটড বকাম্পানীয বেদত্র 

বকাম্পানীয বভদভাদযন্ডাভ এন্ড 

আটি ডকযার অফ এদাসদেন এফাং 

াটি ডসপদকট অফ ইনকদ ডাদযদনয 

কস। 

- স্যাসয আদফদন 

প্রাসপ্তয ১৫ 

(দনয)কাম ডসদফদয 

ভদে 

নাভ: বভাঃ সদদারুর ভরা 

দসফ: ভূসভ সনেন্ত্রণ কভ ডকতডা 

বপান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯ 

ইদভইর:didarcox@gmail.com 

১১ অফয গ্রণকাযী 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীগদণয 

কর চূড়ান্ত ানা 

সযদাদধয ব্যফস্থা গ্রণ 

যাসয ভঞ্জুযী আদদ 

 

- ০৭ 

(াত)কভ ডসদফদয 

ভদে 

নাভ: আবুর ফাায সসেকী 

দসফ: প্রধান সাফ যেণ কভকতডা 

বপান: ০৩১-৬৮৩৫৪৮ 

ইদভইর:basharsiddique@yahoo.com 



ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

িসত 

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাসপ্তস্থান বফায মূল্ম এফাং সযদাধ িসত বফা প্রদাদনয 

ভেীভা 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (নাভ, দসফ. বপান 

নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কযা। 

১২ চা ফাগাদন ব্যফাদযয 

সনসভদত্ত সফসবন্ন প্রকায ায 

এয জন্য স্যাসয প্রদান। 

যাসয ফাাংরাদদীে চা াংদদয স্যাসয 

এফাংফাগান কর্তডে কর্তডক প্রদত্ত ায 

গ্রণকাযীয েভতা ত্র আদফদন 

ত্র। 

- বভাট ম্ভাব্য 

কভ ডসদফ 

৩০(সত্র)সদন 

নাভ: মুসনয আভদ 

দসফ: উ-সযচারক (সযকল্পনা) 

বপান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: munirbtb@gmail.com 

১৩ চা ফাগাদনয ফনজ ম্পদ 

কতডন/অাযদণয সফলদে 

স্যাসয প্রদান। 

যাসয কতডন ম্ভাব্য গাদছয তাসরকা  বেচ 

ম্যা আদফদন ত্র। 

- বভাট ম্ভাব্য 

কভ ডসদফ 

৪৫(পঁেতাসি)সদন 

নাভ: মুসনয আভদ 

দসফ: উ-সযচারক (সযকল্পনা) 

বপান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: munirbtb@gmail.com 

১৪ চাদেয উৎাদন  গুনগত 

ভান উন্নেন, না ডাযীদত চাযা 

বযান, ছাঁটাই, াতা চেন, 

বযাগ-ফারাই  বাকা-

ভাকড় দভন, উন্নত জাদতয 

ফীজফাড়া স্থান, সনইসিো 

বিান প্লট স্থান, বড্রদনজ 

বপ্রাফদরভ, ভাটিয সএইচ, 

াদযয সযভাণ সনধ ডাযণ 

সফদল প্রদোজন এফাং 

ভস্যাসদ, পযাক্টযীদত চা 

ততযী ইতযাসদ চা সদল্পয 

উন্নেদন চা ফাগান 

ভাসরক/কর্তডে, চা সদল্পয 

দঙ্গ জসড়ত াংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/াংস্থাদক উদদ 

প্রদান। 

যাসয চা ফাগান ভাসরক/কর্তডে, চা সদল্পয 

দঙ্গ জসড়ত াংসিষ্ট ব্যসক্ত/াংস্থায 

আদফদন। 

সনধ ডাসযত সপ ০৫ বথদক ০৭ 

কভ ডসদফদয ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী 

দসফ: সযচারক, সফটিআযআই 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 

১৫ চাদেয উৎাদন  গুনগত 

ভান উন্নেদন চা ফাগান 

সযদ ডন পূফ ডক ভাটি  

াদযয নমুনা সফদিলণ। 

যাসয চা ফাগান ভাসরক/কর্তডদেয  

আদফদন। 

ভাটিয নমুনা সফদিলণ- ১০০.০০ টাকা  

াদযয নমুনা সফদিলণ- ১০০.০০ টাকা বথদক 

৫০০.০০ টাকা 

০৩ বথদক 

০৫কভ ডসদফদয 

ভদে। 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী 

দসফ: সযচারক, সফটিআযআই 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 

১৬ চা নমুনায যাােসনক 

সফদিলণ। 

যাসয চা ফাগান ভাসরক/কর্তডে, চা সদল্পয 

দঙ্গ জসড়ত াংসিষ্ট ব্যসক্ত/াংস্থায 

আদফদন। 

১০০.০০ টাকা ০৭ (াত) 

কভ ডসদফদয  ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী 

দসফ: সযচারক, সফটিআযআই 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 
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১৭ ততযী চা এয বযসসডউ ভাত্রা 

সফদিলণ। 

যাসয চা ফাগান ভাসরক/কাযোনা 

ভসরক/কর্তডদেয  আদফদন। 

সনধ ডাসযত সপ ০৬ বথদক ০৭ 

কভ ডসদফদয ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী 

দসফ: সযচারক, সফটিআযআই 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 

১৮ কীটনাদকয ভান এফাং 

কাম ডেভতা সনধ ডাযণ। 

যাসয চা ফাগান ভাসরক/কর্তডদেয  

আদফদন। 

১০,০০০.০০ টাকা বথদক ৩০,০০০.০০ টাকা ০৬ বথদক ১২ ভাদয 

ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী 

দসফ: সযচারক, সফটিআযআই 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 

১৯ আগাছা নাদকয ভান  

কাম ডকাসযতা সনধ ডাযণ। 

যাসয চা ফাগান ভাসরক/কর্তডদেয  আদফদন ১০,০০০.০০ টাকা বথদক ৩০,০০০.০০ টাকা ০৬ বথদক ১২ ভাদয 

ভদে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী 

দসফ: সযচারক, সফটিআযআই 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 

২০ ভানফ ম্পদ উন্নেনঃ 

ক) সসজসড বকা ড 

ে) প্রসেণ প্রদান 

যাসয ফাগান দত প্রাপ্ত চাসদাত্র  

আদফদন। 

সসজসড বকা ড ২৫,০০০.০০ টাকা 

টিসস বকা ড ৯০০০.০০ টাকা 

ভসডউর অনুমােী 

সনধ ডাসযত ভে 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী (দাসেত্বপ্রাপ্ত) 

দসফ: সযচারক, সসডইউ 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com 

২১ চা ফাগাদনয উন্নেন েীভ 

ততযী কযা। 

যাসয আদফদন ত্র  কর্তডদেয 

অনুদভাদন। 

- বভাট ম্ভাব্য 

কভ ডসদফ 

৩০(সত্র)সদন 

নাভ: ড. বভাাম্মদ আরী (দাসেত্বপ্রাপ্ত) 

দসফ: সযচারক, সসডইউ 

বপান:০৮৬২৬-৭১২২৫ 

ইদভইর:director_btri@yahoo.com ২২ চা ফাগানগুদরাদক কাসযগসয 

দমাসগতা  ফাাংরাবদ 

কৃসল ব্যাাংক বথদক  ঋণ 

প্রাসপ্তদত দমাসগতা প্রদান 

কযা। 

যাসয আদফদন ত্র  

 

- 

 চাসদা াদদে 

২৩ চা ফাগান ভূসভ ব্যফায  

সনসিত কযা, চা 

ফাগানগুদরায যাস্তা  

বমাগাদমাগ উন্নেন কযা। 

যাসয ফাগাদনয আদফদন ত্র চা বফাড ড ৫০% এফাং ফাগান কর্তডে ৫০%   ০৬ ভা বথদক ১২ 

ভা 

নাভ: মুসনয আভদ 

দসফ: উ-সযচারক (সযকল্পনা) 

বপান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: munirbtb@gmail.com 

২৪ চা ফাগাদনয সযাংখ্যান 

বুদরটিন প্রকা কযা। 

যাসয - - বভাট ম্ভাব্য 

কভ ডসদফ ৩০ (সত্র) 

সদন 

নাভ: মুসনয আভদ 

দসফ: উ-সযচারক (সযকল্পনা) 

বপান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: munirbtb@gmail.com 

২৫ চা কাযোনা সনফন্ধন  

নফােন 

যাসয ফাগান  কাযোনা কর্তডদেয 

আদফদন 

সনফন্ধন সপ নতুন কাযোনায বেদত্র ৫,০০০ টাকা 

এফাং চা ফাগাদন সফদ্যভান কাযোনায বেদত্র ১,০০০ 

টাকা এফাং প্রসতফছয নফােন সপ ১০০০ টাকা। 

প্রসতফছয ১ জুরাদেয ভদে নফােন কযদত দফ। 

৭ (াত) কভ ডসদফ নাভ: মুসনয আভদ 

দসফ: উ-সযচারক (সযকল্পনা) 

বপান:০৩১-৬৮২৩৪৭ 

ইদভইর: munirbtb@gmail.com 
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২.২)  অবযন্তযীণ বফা 

ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান িসত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং 

প্রাসপ্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযদাধিসত 

বফা প্রদাদনয ভেীভা দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (নাভ, দসফ. বপান নম্বয  ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ যকায কর্তডক জাযীকৃত অোদদ সফসধ 

সফধান মূ সফসধফি আইদনয ভােদভ 

ফাস্তফােন কযা। 

যাসয   বভাট ম্ভাব্য কভ ডসদফ 

৩০ (সত্র) সদন 

নাভ: বভাাম্মদ আসভরুর ইরাভ োন  

দসফ: প্রাসনককভ ডকতডা  

বপান: ০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: amirbtb@gmail.com ২ ফাাংরাদদ চা বফাড ড এফাং এয অধীনস্থ অঙ্গ 

প্রসতষ্ঠান সফটিআযআই  প্রকল্প উন্নেন 

ইউসনদটয সনদোগ,দদান্নসত, াংক্রান্ত 

মাফতীে কাম ডক্রভ ম্পাদন কযা। 

যাসয   বভাট ম্ভাব্য কভ ডসদফ 

৩০ (সত্র) সদন 

৩ ফাাংরাদদ চা বফাড ড এফাং এয অধীনস্থ অঙ্গ 

প্রসতষ্ঠান সফটিআযআই  প্রকল্প উন্নেন 

ইউসনদটয মাফতীে বটন্ডায/সফজ্ঞসপ্ত প্রকাদয 

ব্যফস্থা কযা। 

যাসয, দেফাইট সফজ্ঞসপ্তয কস  বভাট ম্ভাব্য কভ ডসদফ 

৩০ (সত্র) সদন 

নাভ: বভাাম্মদ আসভরুর ইরাভ োন  

দসফ: প্রাসনক কভ ডকতডা  

বপান: ০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: amirbtb@gmail.com 

৪ ফাাংরাবদ চা বফাড ড এফাং এয অধীনস্থ অঙ্গ 

প্রসতষ্ঠান সফটিআযআই  প্রকল্প উন্নেন 

ইউসনদটয কভ ডকতডা  কভ ডচাযীদদয অফয 

গ্রদণয য স্বল্প ভদেয ভদে তাদদয কর 

ানা সযদাদধয সফলদে প্রাসনক 

ভঞ্জুযীয ব্যফস্থা কযা। 

যাসয আদফদন ত্র   

 

- 

বভাট ম্ভাব্য কভ ডসদফ 

৩০ (সত্র) সদন 

নাভ: বভাাম্মদ আসভরুর ইরাভ োন  

দসফ: প্রাসনক কভ ডকতডা  

বপান: ০১৮২৮৩৫২০১০ 

ইদভইর: amirbtb@gmail.com 

৫ কার সফজ্ঞান প্রকা  সফর সযদাবধয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

যাসয কসভটিয প্রতযেন ত্র  

- 

০৭ (াত)কভ ডসদফদয  

ভদে 

 

 

নাভ: বভা: যাসজবুর াান 

দসফ: জনাংদমাগ  শ্রভকল্যাণ  

কভ ডকতডা 

বপান: ০১৯১৫৬৮০২৮০ 

ইদভইর: rajib.mcj@gmail.com  

৬ ফাাংরাদদ চা বফাড ড এফাং এয অধীনস্থ অঙ্গ 

প্রসতষ্ঠান সফটিআযআই  প্রকল্প উন্নেন 

ইউসনদটয কভ ডকতডা  কভ ডচাযী এফাং তাদদয 

বাষ্যদদয শ্রভকল্যাণ মূরক মাফতীে 

কাম ডাফরী বমভন-সো, সচসকৎা, সফসবন্ন 

দান/অনুদান প্রদানকযা । 

যাসয প্রকায ববদদ সচসকৎদকয 

ব্যফস্থাত্র, সফদ্যারে, 

কদরজ, সফশ্ব-সফদ্যারদেয 

প্রধাদনয প্রতযেনত্র 

আদফদন ত্র। 

 

 

 

- 

০৭ (াত)কভ ডসদফদয 

ভদে 

নাভ: বভা: যসজবুর াান 

দসফ: জনাংদমাগ  শ্রভকল্যাণ  

কভ ডকতডা 

বপান: ০১৯১৫৬৮০২৮০ 

ইদভইর: rajib.mcj@gmail.com  

৭ অফয গ্রণকাযী কভ ডকতডা/কভ ডচাযীগদণয 

কার চূড়ান্ত ানা সযদাদধয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা। 

যাসয ভঞ্জুযী আদদ  

 

- 

০৭ (াত) কভ ডসদফদয 

ভদে 

নাভ: আবুর ফাায সসেকী 

দসফ: প্রধান সাফ যেণ কভকতডা 

বপান: ০৩১-৬৮৩৫৪৮ 

ইদভইর: basharsiddique@yahoo.com 

 

mailto:amirbtb@gmail.com
mailto:amirbtb@gmail.com
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২.৩) আতাধীন অসধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা কর্তডক প্রদত্ত বফা 

ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনসস্টটিউট(সফটিআযআই) :  www.btri.gov.bd 

৩)  আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্রসভক নাং প্রসতশ্রুসত/কাসিত বফা প্রাসপ্তয রদেয কযণীে 

১) সনধ ডাসযত পযদভ ম্পূণ ডবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

 

২) ঠিক ভােদভ প্রবোজনীে সপ সযদাধ কযা 

 

৩) াোদতয জন্য সনধ ডাসযত ভদেয পূদফ ডই উসস্থত থাকা 

 

৪) যাসয দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায াদথ বমাগাদমাগ কযা 

 

 

৪)  অসবদমাগ প্রসতকায িসত (GRS) 

বফা প্রাসপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডাযদঙ্গ বমাগাদমাগ করুন। সতসন ভাধান সদদত ব্যথ ড দর সনদনাক্ত িসতদত বমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফসত করুন। 

ক্রসভক

নাং 

কেন বমাগাদমাগ কযদফন কায াদথ বমাগাদমাগ কযদফন বমাগাদমাদগয ঠিকানা সনষ্পসত্তয ভেীভা 

১ দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা ভাধান সদদত ব্যথ ড দর 

কাম ডসদফদয কার  ৯.০০ –সফকার ৫.০০ 

ঘটিকায ভদে 

অসবদমাগ সনষ্পসত্ত কভ ডকতডা GRS বপাকার দেন্ট কভ ডকতডা 

নাভ: ‡gvnv¤§` b~iæjøvn b~ix 
দসফ: সচফ 

বপান: ০৩১-৬৮২০৯৬ 

ইদভইর: secretarybtb1@gmail.com 

ম্ভাব্য ৩০ কভ ডসদফদয 

ভদে 

২ GRS বপাকার দেন্ট কভ ডকতডা সনসদষ্ট ভদে 

ভাধান সদদত ব্যথ ড দর অসপ চরাকাদর   

কার ৯.০০ –সফকার  ৫.০০ ঘটিকায ভদে 

আসর কভ ডকতডা বকন্দ্রীে অসবদমাগ প্রসতকায িসত (GRS) 

 নাভ: বভজয বজনাদযর বভা: াসপনুর ইরাভ, এনসডস, সএস  

দসফ: বচোযম্যান 

বপান: ০৩১-৬৮২৭১২ 

ইদভইর: chairmanbtb@gmail.com 

ম্ভাব্য ৩০ কভ ডসদফদয 

ভদে 

 

http://www.btri.gov.bd/

