গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ফাাংরাদদ চা বফার্ ড
দেফাইট: teaboard.gov.bd

সেফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)
১. তবন ও তভন:
রূকল্প (Vision): বদদয অবযন্তযীণ চাহদা হভটিদে যপ্তানীয জন্য অহধক চা উৎাদন।
অতবরক্ষ্য (Mission): চা ফাগাদনয চা চালবমাগ্য জহভ হচহিতকযণপূফ ডক এয দফ ডাচ্চ ব্যফায কযা, ক্ষুদ্র চা চাদল উৎা প্রদান, চাদেয উৎাদন বৃহি  ভাদনান্নেন, চাদেয অবযন্তযীণ চাহদা পূযণ
 চা যপ্তাহনয াযাদনা ঐহতয পুনরুিায।
২. প্রহতশ্রুত বফামূ:
২.১.নাগহযক বফা:
ক্রভ

বফায নাভ

বফা প্রদান
িহত

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাহপ্ত স্থান

(১)
১

(২)
চা ব্যফায জন্য খুচযা-াইকাযী,
হফর্ায, বেন্ডায এফাং বরাকায
রাইদন্স প্রদান  নফােন

(৩)
অনরাইন

(৪)
১) খুচযা-াইকাযী
২) হফর্ায
৩) বেন্ডায
৪) বরাকায
প্রদোজনীে কাগজদত্রয তদেয জন্য
াংহিষ্ট কভডকতডায াদথ বমাগাদমাগ
করুন/https://tealicense.c
om.bd/- বত হবহজট করুন।

বফায মূল্য এফাং হযদাধ িহত

ব্যফায
ধযণ

াইকাযী
 খুচযা
হফর্ায
বেন্ডায
বরাকায

(৫)
বযহজ:
নফােন
হপ
হপ
(টাকা)

(টাকা)

২,৫০০

১,০০০

২৫০

৫,০০০
৫০০
১০,০০০
১,০০০
১২,৫০০
২,৫০০
হফ:দ্র:
১. প্রহত ফছয ৩০ ব জুন তাহযদেয ভদে নফােন
কযা না দর অহতহযক্ত হপ প্রদমাজয দফ।
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১০,০০০
২০,০০০
২৫,০০০

নফােন না
কযা দর
প্রহত ফছয
অহতহযক্ত
হপ
(টাকা)

বফা প্রদাদনয ভেীভা

দাহেত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা (নাভ, দহফ.
বপান নম্বয  ইদভইর)

(৬)
পূণ ডাঙ্গ আদফদন ত্র
াোয য রাইদদন্সয
ধযণদবদদ ৩-১৫
কভডহদফদয ভদে

(৭)

নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী
দহফ: উ-হযচারক (ফাহণজয)(বা:)
বপান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২
০৩১-২৫৮৪৭২৪
ইদভইর: madhulchy@gmail.com

ক্রভ

বফায নাভ

বফা প্রদান
িহত

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাহপ্ত স্থান

বফায মূল্য এফাং হযদাধ িহত

বফা প্রদাদনয ভেীভা

দাহেত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা (নাভ, দহফ.
বপান নম্বয  ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)
২. বভাফাইর ব্যাাংহকাং/ অনরাইন ব্যাাংহকাং এয
ভােদভ হপ হযদাধ কযা মাে।

(৬)

(৭)

২

চা যপ্তাহন রাইদন্স প্রদান

যাহয

হনধ ডাহযত পযদভ আদফদন, বর
চুহক্ত, হনরাভ বথদক ক্রে াংক্রান্ত
কাগজত্রাহদ।

৩

চা আভদাহন রাইদন্স প্রদান

যাহয

হনধ ডাহযত পদভড আদফদন, আভদাহন
চুহক্ত, আইআযহ, কাহি অফ অহযহজন

৪

এক্স-গাদর্ ডন বর এয আতাে চা
হফক্রদেয জন্য অনুভহত প্রদান

যাহয

আদফদন ত্র, ফ ডদল হনরাভ ম ডন্ত
বরাকায কর্তডক হনরাদভ হফক্রে
প্রহতদফদন, উৎাদদনয তে,
ব্যাাংদকয অনাহিত্র এফাং ইহতপূদফ ড
এক্স-গাদর্ ডন বদরয আতাে হফক্রদেয
অনুভহতপ্রাপ্ত চাদেয বযাট চারান।
যপ্তাহন চুহক্তদত্রয কহ আদফদন
ত্র, চুহক্তকৃত চাদেয প্রহতহিত বরাকায
কর্তডক প্রদি ববলুদেন প্রহতদফদন

৫

ফাগান দত যাহয চা যপ্তাহনয
অনুভহত প্রদান

যাহয

৬

চা েযাযাউদজয রাইদন্স প্রদান
 নফােন

যাহয

৭

চা হফণন াংক্রান্ত াধাযণ তে
যফযা

যাহয

চা ফাগাদনয ভাহরকানা স্তান্তদয
বফাদর্ ডয অনুভহত প্রদান, ফাগাদনয
জহভয ইজাযা ম্পাদন/নফােন

যাহয

৮

হনধ ডাহযত পযদভ আদফদন, বের্
রাইদন্স, বযাট, টিআইএন, ব্যাাংক
ড
রদবহন্স াটিহপদকট,
পাোয
ড
াটিহপদকট,
গুদাভ বাড়ায চুহক্তত্র
অথফা জহভয ভাহরকানায বেবত্র
দহররত্রাহদ
আদফদনত্র

হফনামূদল্য
কনাইনদভন্ট প্রহত আদফদন হপ ৫০০/- টাকা
ফাাংরাদদ চা বফার্ ড এয অনুকূদর হর্হ/ব অর্ ডায
বপ্রযণ কযদত দফ।

পূণ ডাঙ্গ আদফদন প্রাহপ্তয ০৩
(হতন) কভডহদফদয ভদে
পূণ ডাঙ্গ আদফদন প্রাহপ্তয ০৩
(হতন) কভডহদফদয ভদে
পূণ ডাঙ্গ আদফদন প্রাহপ্তয
০৩(হতন) কভডহদফদয ভদে

হফনামূদল্য

হফনামূবল্য
হনফন্ধন হপ ৭৫,০০০/নফােন হপ ১৫,০০০/ফাাংরাদদ চা বফার্ ড এয অনুকূদর হর্হর্/ব অর্ ডায
বপ্রযণ কযদত দফ

হফনামূদল্য

প্রদোজনীে কাগজত্র  তদেয জন্য
াংহিষ্ট কভডকতডায াদথ বমাগাদমাগ
করুন/দেফাইট বদখুন

পূণ ডাঙ্গ আদফদন প্রাহপ্তয
০৩(হতন) কভডহদফদয ভদে
পূণ ডাঙ্গ আদফদন প্রাহপ্তয
১৫(দনয) কভডহদফদয
ভদে

ক) বটহরদপান/ইদভইদর
তাৎেহণকবাদফ
ে) হরহেতবাদফ চাহদাত্র
াোয
০৩(হতন)কভডহদফদয ভদে
বভাট ৩০ (হত্র) কভডহদফ

হফনামূদল্য
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নাভ: মুাম্মদ ভদহুর কফীয বচৌধুযী
দহফ: উ-হযচারক (ফাহণজয)(বা:)
বপান: ০১৮১৮৭৩৭০৬২
০৩১-২৫৮৪৭২৪
ইদভইর: madhulchy@gmail.com

ক্রভ

বফায নাভ

বফা প্রদান
িহত

প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাহপ্ত স্থান

বফায মূল্য এফাং হযদাধ িহত

বফা প্রদাদনয ভেীভা

দাহেত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা (নাভ, দহফ.
বপান নম্বয  ইদভইর)

(১)

(২)
হফলদে সুাহয প্রদান, নতুন চা
ফাগান প্রহতিায জন্য জহভ
ফযাদেয ব্যাাদয ব্যফস্থা গ্রণ
কযা
চা ফাগান/ক্ষুদ্রােতন চা ফাগান
হনফন্ধীকযণ

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)
নাভ: বভা: হদদারুর ভরা
দহফ: ভূহভ হনেন্ত্রণ কভডকতডা
বপান: ০১৭১৭৬২০৮৯৯
ইদভইর:

যাহয

প্রদোজনীে কাগজত্র  তদেয জন্য
াংহিষ্ট কভডকতডায াদথ বমাগাদমাগ
করুন/দেফাইট বদখুন
িহত াংক্রান্ত তে উাি

৯
১০
১১

১২

যকাদযয বতুহড ক মূদল্যয ায চা
ফাগাদনয অনুকূদর ফযাদেয
সুাহয
চা ফাগাদনয
(বযানকৃত/প্রাকৃহতক) ফনজ
ম্পদ কতডন/অাযদণয
সুাহয
চা কাযোনা হনফন্ধন  নফােন

যাহয
যাহয

চা বফাদর্ ডয দেফাইদটয হনধ ডাহযত
আদফদন পযভ

যাহয

চা বফাদর্ ডয দেফাইদটয হনধ ডাহযত
আদফদন পযভ

হফনামূদল্য
ফাগান কর্তডক হফএহর্হ এফাং হফহআইহ বক
াদযয মূল্য হযদাধ কযা ে।
চা বফাদর্ ডয আহথ ডক াংবিল নাই।
ফাগান কর্তডক ফন হফবাদগয ভােদভ হনধ ডাহযত
বযহবহনউ যকাহয বকালাগাদয জভা কযা ে।
চা বফাদর্ ডয আহথ ডক াংবিল নাই।
হনফন্ধন হপ নতুন কাযোনায বেদত্র ৫,০০০ টাকা
এফাং চা ফাগাদন হফদ্যভান কাযোনায বেদত্র
১,০০০ টাকা এফাং প্রহতফছয নফােন হপ ১,০০০
টাকা।
প্রহত ফছয ৩০ জুন তাহযদেয ভদে নফােন কযদত
দফ।
ফাাংরাদদ চা বফার্ ড এয অনুকূদর হর্হর্/ব-অর্ ডায
বপ্রযণ কযদত ে।

সুাহয আদফদন প্রাহপ্তয
৩০ (হত্র) কভডহদফদয
ভদে
বভাট ৬০ (লাট) কভডহদফবয
ভদে
বভাট ৪৫(পঁেতাহি)
কভডহদফবয ভদে
পূণ ডাঙ্গ আদফদন প্রাহপ্তয ১৫
(দনয) কভডহদফদয ভদে

d i d a r c o x @gmail.com

নাভ: মুহনয আভদ
দহফ: উ-হযচারক (হযকল্পনা)
বপান: ০১৭১১০৫৫০৫৫
০৩১-৬৮২৩৪৭
ইদভইর: btbplanning@gmail.com
নাভ: মুহনয আভদ
দহফ: উ-হযচারক (হযকল্পনা)
বপান: ০১৭১১০৫৫০৫৫
০৩১-৬৮২৩৪৭
ইদভইর: btbplanning@gmail.com

৩. আনায কাছে আভাছদয প্রিযাা
ক্রভ

প্রতিশ্রুি/কাতিি সেফা প্রাতিয রছক্ষ্য কযণীয়

০১. তনধ ধাতযি পযছভ েম্পূণ ধবাছফ পূযণকৃি আছফদন জভা প্রদান
০২. েঠিক ভাধ্যছভ প্রছয়াজনীয় তপে তযছাধ কযা
০৩. োক্ষ্াছিয জন্য তনধ ধাতযি েভছয়য পূছফ ধই উতিি থাকা
৪. অতবছমাগ প্রতিকায ব্যফিানা (GRS)
সেফা প্রাতিছি অেন্তুষ্ট হছর দাতয়ত্বপ্রাি কভধকিধায েছে সমাগাছমাগ করুন। িায কাে সথছক েভাধান াওয়া না সগছর তনছনাক্ত দ্ধতিছি সমাগাছমাগ কছয আনায েভস্যা অফতহি করুন।
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ক্রতভক

কখন সমাগাছমাগ কযছফন

কায েছে সমাগাছমাগ
কযছফন

১

দাতয়ত্বপ্রাি কভধকিধা েভাধান তদছি না াযছর

অতবছমাগ তনষ্পতি
কভধকিধা

২

অতবছমাগ তনষ্পতি কভধকিধা তনতদ ধষ্ট েভছয়
েভাধান তদছি না াযছর

আতর কভধকিধা

সমাগাছমাছগয ঠিকানা
নাভ: লুৎফুন নাহায, উেতিফ
দতফ: েতিফ (বাযপ্রাি), ফাাংরাছদ িা সফার্ ধ
বভাফাইর: ০১৮১৮২৭২৪১৮
সপান: ০৩১-৬৮২০৯৬
ইছভইর: secretarybtb1@gmail.com
ওছয়ফ: www.grs.gov.bd
নাভ: বভজয বজনাদযর বভা: জহরুর ইরাভ, এনহর্হ, হএহ
দতফ: সিয়াযম্যান, ফাাংরাছদ িা সফার্ ধ
সপান: ০৩১-৬৮২৭১২
ইছভইর: chairmanbtb@gmail.com
ওছয়ফ: www.grs.gov.bd
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তনষ্পতিয েভয়েীভা
তিন ভাে

এক ভাে

