চা বাগান মালিক এবং চা বাগান ব্যবস্থাপককর নাম ও ঠিকানা
(চট্টগ্রাম অঞ্চি)
ক্রমিক
নং
১

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

লমর্জা সািমান ইস্পাহানী
চচয়ারম্যান
এম. এম. ইস্পাহানী লিলমকেড
ইস্পাহানী লবলডং, আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম।
চ ান নং-০৩১-৭১৬১৫৩-৬
চমাবাইি: ০১৭১১-২৮৬৬৯০
ই-চমইি-teatrade@ispahanibd.com

চনপচুন চা বাগান
ডাকঘরঃনারায়ণহাে,
উপকর্িাঃ ভুর্পুর
চর্িাঃ চট্টগ্রাম

জনোব কোজী আরফোন উল্লোহ
কিোবোইল-০১৭১৫-২৪২৭৯৩

চাঁদপুর-চবিগাঁও চা বাগান
ডাকঘরঃ পুকুলরয়া,
উপকর্িাঃ বাঁশখািী
চর্িাঃ চট্টগ্রাম

জনোব আবুল বোশোর
কিোবোইল- ০১৭১৩-৩৭৬৬৩৫

১. রামগড় চা বাগান
নলুয়া, ভূর্পুর
টিকছলড়
চট্টগ্রাম

১. জনোব কিো: জমহর মব ক ৌধুরী
কিোবোইল ০১৮৩৩-৩২৫৩১৪

ই-কিইল: neptunete@ispahani
bd.com

salmanispahani@hotmail.com

২

৩-৪

৫

৬

৭-৯

র্নাব র্লুর রহমান
চচয়ারম্যান
লসটি গ্রুপ অ ইন্ডালির্ লি:,
লসটি হাউর্,,হাউর্ নং এনডালিউ(কর্ড)-০৬
চরাড-৫১ গুিশান, ঢাকা-১২১২
চ ান-০২-৯৮৫২৩৫৬
চমাবাইি-০১৮১৯-২৬৯১৫৭
ই-চমইি: chandpur.tea@citygroup.com
র্নাব নাকদর খান
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
হািদা ভ্যািী টি চকাং লি:
চপকরািা প্লার্া
৫, জুবিী চরাড
চট্টগ্রাম।
চ ান- ০৩১-৬২১৫৩১-৫
চমাবাইি: ০১৭১১-৭২২৩৫৫
ই-চমইি:info@pnlholdings.com
ড. আবু নোনের ক ৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
এ তাকিব চচৌধুরী এন্ড সন্স লি:
ডাকঘরঃ দাঁতমারা,উপকর্িাঃ টিকছলড়
চর্িাঃ চট্টগ্রাম
চ ান- ০১৮১৯-৩২৪৩২৪
জনোব সোলোউমিন কোনশি খোন
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
আধাঁরমালনক টি চকাং লি:
ডাকবক্স নং-২২৩
বাোিী হীি, আমবাগান, খুিলশ,চট্টগ্রাম।
চমাবাইি : ০১৮১৯-২১০৭৮৩
চ ান:০৩১-৬১১০৫০-২,৬১৩৯৫৩,৬১৩০৮৪
জনোব সোইদ বখ্ত িজুিদোর
পলরচািক
ব্রাক চকাদািা টি চকাং লি:
৭৫, মহাখািী,ঢাকা-১২১২
চ ান- ০১৭১৩-০০০৮৫৭,০১৭৯৮-৫৯৯৯০২
ই-চমইি : saieed.bm@brac.net

২. হািদা ভ্যািী চা বাগান
নারায়ন হাে
টিকছলড়,চট্টগ্রাম

২. জনোব কিো: জোহোমির আলি
কিোবোইল-০১৮১৭-২১০৯১৮

লনউ দাঁতমারা চা বাগান
ডাকঘরঃ দাঁতমারা,
উপকর্িাঃ টিকছলড়
চর্িাঃ চট্টগ্রাম

জনোব শোহোবুল্লোহ সরকোর
কিোবোইল-০১৭২০-৪৪১৮০১

আধাঁরমালনক চা বাগান
লচকনকছড়া,ভূর্পুর
টিকছলড়
চট্টগ্রাম

জনোব আকতোরুজ্জোিোন িন্ডল
কিোবোইল-০১৮৪১-৬৩৬৪০০

১. চকাদািা চা বাগান
ডাকঘরঃ চকাদািা
উপকর্িাঃ রাঙ্গুলনয়া
চর্িাঃ চট্টগ্রাম

জনোব আব্দুল লমতফ
কিোবোইল-০১৭৩১-০২৭৩০০

ক্রমিক
নং

১০

১১

১২

১৩-১৫

১৬

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

জনোব কিো: কহফোজুতুর রহিোন
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
চ য়ারওকয়র্ ককপজাকরশন লি:
চমাস্ত া গ্রুপ, চমাস্ত া চসন্টার
১১০২/এ, আগ্রাবাদ বা/এ
চট্টগ্রাম
চ ান- ০১৭১১৭২০৭৪৭
কবগি ফোহমিদো কহোসোইন খোন
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
নুরপুর টি চহালডং চকাং লি:
১১০, কার্ী নর্রুি ইসিাম এলভ্লনউ
বাংিা চমাের, রমনা ঢাকা।
চ ান- ০২-৮৩১৯৪৭৯
চমাবাইি: ০১৭৩৩-৫২১৫৮২
জনোব এনোি
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
নাকছহা চা বাগান
ডাক: দাতমারা,
উপকর্িা : টিকছলড়,
চর্িা : চট্টগ্রাম।
চ ান: ০১৭১১-২৩৬৫৮২
জনোব তোমরক আহনিদ
পলরচািক
টি কক গ্রুপ অব ইন্ডোমিজ
৮৩, খাতুনগঞ্জ,চট্টগ্রাম।
চ ান- ০১৮১৯৩১৬৫১১
ই-চমইি: info@tkgroupbd.com
ctginfo@tkgroupbd.com

র্নাব কার্ী এম এন আিম
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
ঠান্ডাছলড় চা বাগান
ডাকঘর : ঠান্ডাছলড়,উপকর্িা : রাঙ্গুলনয়া,
চর্িা : চট্টগ্রাম।

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

২. ককয়াছড়া-ডলু চা বাগান
ূঁ পুর
ডাকঘরঃ ভূর্
উপকর্িাঃ টিকছলড়
চর্িাঃ চট্টগ্রাম

জনোব কবলোনেত কহোনসন
কিোবোইল-০১৭২০-২৫১৩৫৬

৩. কণ জফুিী চা বাগান
ডাকঘরঃ টিকছলড়
উপকর্িাঃ টিকছলড়
চর্িাঃ চট্টগ্রাম
উদালিয়া চা বাগান
ডাকঘরঃ নালর্রহাে
উপকর্িাঃ টিকছলড়
চর্িাঃ চট্টগ্রাম

জনোব সমফকুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১৩-৩৭৬৬৩৪

জনোব কিো: রমফকুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৯৭৯-৯৯৯১১২

মা-র্ান চা বাগান
ডাকঘরঃ দাঁতমারা,
উপকর্িাঃ টিকছলড়,
চর্িা চট্টগ্রাম

জনোব আবুল কোলোি আজোদ
কিোবোইল-০১৭১২-৫০৭৩২৮

নাকছহা চা বাগান
ডাক: দাতমারা
উপকর্িা : টিকছলড়
চর্িা : চট্টগ্রাম।

জনোব িমনর হোেদোর
কিোবোইল-০১৮২৩-৫২৯২৮৪

১. বারমালসয়া চা বাগান
নালর্রহাে, টিকছলড়
চট্টগ্রাম

জনোব এবোদুল হক
কিোবোইল-০১৭১৬-৯৬৭৪৮৭

২. এিাহীনুর চা বাগান
নালর্রহাে,
টিকছলড়
চট্টগ্রাম
৩. রাঙ্গাপালন চা বাগান
ডাকঘরঃ টিকছলড়,
উপকর্িাঃ টিকছলড়
চর্িাঃ চট্টগ্রাম
ঠান্ডাছলড় চা বাগান
ডাকঘর : ঠান্ডাছলড়
উপকর্িা : রাঙ্গুলনয়া
চর্িা : চট্টগ্রাম।

জনোব কিো: মনেোজুর রহিোন কিোবোইল০১৮৩৭-৭০৮৮৪৩

জনোব উৎপল মবশ্বোস
কিোবোইল-০১৮৪৮-১৭১৬৮৫

জনোব কোমজ ইশমতেোক
কিোবোইল-০১৮১৯-৩১২৩৯৯

ক্রমিক
নং
১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

চমাবাইি : ০১৮১৯-৩১২৩৯৯, ০১৮১৮৮১০৮৪০
আিহাজ্ব চবিাি চহাকসন এন্ড গং
ব্যবস্থাপনা পলরচািক,
চমাহাম্মদনগর চা বাগান
ডাকঘর: লমর্জারহাে,উপকর্িা : টিকছলড়
চর্িা : চট্টগ্রাম।
র্নাব র্কি চমালবন ারুকী
এে জনী দাঁতমারা চা বাগান
ডকঘর : দাঁতমারা উপকর্িা : টিকছলড়
চর্িা : চট্টগ্রাম।
চমাবাইি: ০১৮১৯-৫২৩২৬৮
ই-চমইি :mojammelctg@gmail.com
র্নাব চমা: র্লহরুি আিম
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
আলছয়া টি একেে লি:,২২ সতীশ বাবু চিইন
পাথর ঘাো, চট্টগ্রাম।
চমাবাইি : ০১৭০৪-০৯৬৭৮৫, ০১৮৬৯-৮৯১১৬৮
র্নাব মীর শত্তকত চহাকসন
পলরচািক
আগুলনয়া চা বাগান,ডাকঘর : ধালমরহাে,উপকর্িা
: রাঙ্গুলনয়া, চর্িা : চট্টগ্রাম
চমাবাইি: ০১৮১৮-৩৫৮৭৫৩
আিহাজ্ব নালসর উলিন বাহাদুর
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
চবঙ্গি টি ইন্ডালির্ লিঃ
৯৭, কলব কার্ী নর্রুি ইসিাম চরাড,
ল লরলঙ্গবার্ার, চট্টগ্রাম।
কফোন: ০১৮১৩-০৬৬০৬৪
র্নাব আলমনুর রলশদ কাকদরী
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
ওয়াগ্গাছড়া টি চকাং লি:
৩৫, কাতািগঞ্জ আ/এ
চট্টগ্রাম-৪০০০।
চ ান: ০১৭১১১৭২৩৭৩
র্নাব খন্দমলন চাকমা
ব্যবস্থাপক
কখদোরিোরো ো বোগোন
ডাকঘর : বড়ইছলড়
উপকর্িা : কাপ্তাই
চর্িা: রাঙ্গামাটি

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

চমাহাম্মদনগর চা বাগান
ডাকঘর: লমর্জারহাে
উপকর্রা : টিকছলড়
চর্িা : চট্টগ্রাম।

জনোব শ্রী শংকর কুিোর কদ
কিোবোইল-০১৮২৪৮২২৩৭৬

দাঁতমারা চা বাগান
ডকঘর : দাঁতমারা
উপকর্িা : টিকছলড়
চর্িা : চট্টগ্রাম।

জনোব কিো: ইেোকুব
কিোবোইল-০১৮২১-৯৬০৫৯৮

আলছয়া চা বাগান
ডাকঘর : ভূর্পুর
উপকর্িা : টিকছলড়
চর্িা : চট্টগ্রাম।

জনোব িিতোজুল হোসোন
কিোবোইল-০১৮১৯-৮৭৩৭০০

আগুলনয়া চা বাগান
ডাকঘর : ধালমরহাে
উপকর্িা : রাঙ্গুলনয়া
চর্িা : চট্টগ্রাম

জনোব িীর িোহমুদুল হক
কিোবোইল০১৮১৮-৭০৭৩৭৪

পঞ্চবটি চা বাগান
ডাকঘর : লমর্জাপুর
উপকর্িা : ভূর্পুর
চর্িা : চট্টগ্রাম।

জনোব শ্রী অজুুন কুমিোর নোথ
কিোবোইল-০১৮১৯-১৭৭৯৫৫

ওয়াগ্গাছড়া চা বাগান
ডাকঘর : বড়ইছলড়
উপকর্িা : কাপ্তাই
চর্িা: রাঙ্গামাটি

র্নাব চখারকশদ আিম কাকদরী
চমাবাইি: ০১৭১১১৭২৪৯০

কখদোরিোরো ো বোগোন
ডাকঘর : বড়ইছলড়
উপকর্িা : কাপ্তাই
চর্িা: রাঙ্গামাটি

র্নাব খন্দমলন চাকমা
চমাবাইি: ০১৮২৮৮২০৬২১

-৪-

চা বাগান মালিক এবং চা বাগান ব্যবস্থাপককর নাম ও ঠিকানা
(লসকিে, চমৌিভ্ীবার্ার ও হলবগঞ্জ চর্িা)
ক্রমিক
নং
১-৮

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

জনোব সোফওেোন ক ৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
এম আহকমদ টি এন্ড ল্যান্ডস চকাং লি:
দরগামহল্লা
লসকিে
চ ান- ০৮২১-৭১৬৫৫২, ০৮২১-৭১৮৮১৫
ই-চমইি : m.ahmedgroup@gmail.com

১. ফুিবালড় চা বাগান
ডাকঘরঃ চকরামতনগর
উপকর্িাঃকমিগঞ্জ
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল
নম্বর
জনোব কিো: লুৎফুর রহিোন
কিোবোইল-০১৭১৩-৪৮৫৩৫৪
ইনিইল:
phulbariteestate@gmail.
com

২. নূরর্াহান চা বাগান
ডাকঘরঃ শ্রীমংগি
উপকর্িাঃ শ্রীমংগি
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: বদরুজ্জোিোন
কিোবোইল-০১৭১৩-৪৮৫৩৫৫

৩. আলমনাবাদ চা বাগান
ডাকঘরঃ বরমচাি
উপকর্িাঃ রার্নগর
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: আমতকুর রহিোন
কিোবোইল-০১৭১৩-৪৮৫৩৫৭

৪. চান্দবাগ চা বাগান
ডাক: ইকন্দশ্বর
উ-চর্িা: রার্নগর
চর্িা: চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: িমজবুর রহিোন
কিোবোবইল: ০১৭১৩-৪৮৫৩৫৬

৫. হালবব নগর চা বাগান
ডাকঘরঃ লচকনাগুি
উপকর্িাঃ কর্ন্তাপুর
চর্িাঃ লসকিে

জনোব আফজোল আহনিদ
ক ৌধুরী
কিোবোইল:০১৭৪৩২১৯৮১৯

৬. খান চা বাগান
ডাকঘরঃ লচকনাগুি
উপকর্িাঃ কর্ন্তাপুর
চর্িাঃ লসকিে

জনোব হুিোয়ুর কমবর
কিোবোইল: ০১৭১৩-৪৮৫৩৫৯

৭. আল ানগর চা বাগান
ডাকঘরঃ কর্ন্তাপুর
উপকর্িাঃ কর্ন্তাপুর
চর্িাঃ লসকিে
৮. লোলোখোল ো বোগোন
ডাকঘরঃ কর্ন্তাপুর
উপকর্িাঃ কর্ন্তাপুর
চর্িাঃ লসকিে

জনোব ওমলউর রহিোন ক ৌধুরী
কিোবোইল:০১৭১৩-৪৮৫৩৬০

জনোব ওমলউর রহিোন ক ৌধুরী
কিোবোইল:০১৭১৩-৪৮৫৩৬০

ক্রমিক
নং
৯-১৫

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

জনোব আহনিদ কোিরুল ইসলোি ক ৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পলরচািক
মদ কননসোমলনডনেড টি এন্ড ল্যোন্ডস ককো: মল:
ল নকি হাউর্, আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম।
ই-চমইি: consol_dhaka@finlaydhaka.com
ই-চমইি:mail:aqic@jfbdltd.com

১. লডকনেন চা বাগান
ডাকঘরঃ চখজুরীছড়া
উপকর্িাঃ শ্রীমংগি
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল
নম্বর
কিোবোইল- ০১৭১১-৩৫০৫৬১

ইকমইি:deanston@finlay
sbd.com

২. বালিলশরা চা বাগান
ডাকঘরঃ কািীঘাে
উপকর্িাঃ শ্রীমংগি
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭১১-৩৫০৫৭৫

৩. রার্ঘাে চা বাগান
ডাকঘরঃ চখজুরীছড়া
উপকর্িাঃ শ্রীমংগি
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭১১-৩৫০৫২৮

৪. আিরোইল ো বোগোন

জনোব কিো: জোনবদ আশরোফ
কিোবোইল-০১৭১২-৬৩৪১১৯,
০১৬৮৭-৭৪৯৬২৮

ডাকঘরঃসাতগাঁও
উপকর্িাঃ শ্রীমংগি
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

ই-চমইি:
balisera@finlaysbd.com

ই-চমইি:
rajghat@finlaysbd.com

ই-চমইি:
amrail@finlaysbd.com

৫. ভ্াড়াউড়া চা বাগান
ডাকঘরঃ শ্রীমংগি
উপকর্িাঃ শ্রীমংগি
চর্িাঃ চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব এ মজ এি মশবলী
(মডমজএি)
কিোবোইল-০১৭১১-৩৫০৫৫১

ই-চমইি:
varaoora@finlaysbd.co
m

৬. রলশদপুর চা বাগান
ডাকঘরঃ রলশদপুর
উপকর্িাঃ বাহুবি
চর্িাঃ হলবগঞ্জ
৭. দোরোগাঁও ো বোগোন
ডাকঘরঃ রলশদপুর
উপকর্িাঃ বাহুবি
চর্িাঃ হলবগঞ্জ

কিোবোইল-০১৭৬৮-১১১৪৮৪

ই-চমইি:
rashidpur@finlaysbd.co
m

কিোবোইল-০১৭১১-৪৭০৬৬৩

ই-চমইি:
daragaon@finlaysbd.co
m

ক্রমিক
নং
১৬-১৭

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

র্নাব সাইদ চহাকসন চচৌধুরী
চচয়ারম্যান
এইচ আরলস গ্রুপ
৪৬, কারওয়ার বার্ার বা/এ
ঢাকা-১২১৫।
চ ান: ০২-৯১৩৩৪১৮-৪২২.

১. লিভ্ডন চা বাগান
ডাকঘর : কুিাউড়া
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: হোমেব মিেো
কিোবোইল-০১৭১১-৮৬৬৬৫১

২. লদিদারপুর চা বাগান
ডাকঘর : রালঙ্গরকুি
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: হোমেব মিেো
কিোবোইল-০১৭১১-৮৬৬৬৫১

১. পাত্রকখািা চা বাগান
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: শমফকুর রহিোন
কিোবোইল- ০১৭১১-২৬৩৪৪৩,

২. কুরমা চা বাগান
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: শমফকুর রহিোন
কিোবোইল-০১৭৭৫-৬৬৪৮২৬,

02-58152690,58156426,

ই-চমইি: hrcsda@hrcbd..com
ই-চমইি:hrcgardencg.com
১৮২৯

র্নাব আব্দুি আওয়াি
ব্যবস্থাপনা পলরচািক,
ন্যাশনাি টি চকা: লি:
লবলর্আইলস োওয়ার (৭তম তিা)
৩৪,কতাপখানা চরাড
ঢাকা।
চ ান: ০২-৯৫৮১৫৬৩,৯৫৭৫২৫৭,৯৫৭৬৪৭৮
ই-চমইি :natco@bangla.net
ই-চমইি :awalntc@yahoo.com

৩. োম্পোরোই ো বোগোন
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

০১৭১৫-৮৯৫৮৪৮
ই-চম:natco@bangla.net

০১৭১৬-৬৮৯১২৮
চমইি:kurmahte@gmail.com
জনোব কিো: শোিছুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১৫-৮৯৫৮৪৮

৪. মদনকমাহনপুর চা বাগান
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: জোহোমির রমশদ
কিোবোইল- ০১৭৩৭-৬৬০৫৫৬

৫. িোধবপুর ো বোগোন
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব ক ৌধুরী মুরোদ আহনিদ
কিোবোইল-০১৭১৩-৮০৪৭৪৩

৬. জগদীশপুর ো বোগোন
ডাকঘর: ইোকখািা
উপকর্িা : মাধবপুর
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব মবদুুৎ কুিোর রে
কিোবোইল-০১৭১১-১৩৭২৪৮

৭. কতমলেোপোড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: ইোকখািা
উপকর্িা : মাধবপুর
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব কক এি এিদোদুল হক
কিোবোইল-০১৭১১-১০৫২৫৫

৮. মন্ডনেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: ইোকখািা
উপকর্িা: মাধবপুর
চর্িা : হলবগঞ্জ

ইকমইি:jagadihspur.te@gm
ail.com

কিোবোইল-০১৭১১-১৭৬২৬৯

ক্রমিক
নং

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

৯. িাক্কাতুরা চা বাগান
ডাকঘর: লসকিে
উপকর্িা : লসকিে
চর্িা : লসকিে

জনোব আশরোফুল িমতন ক ৌধুরী
কিোবোইল-০১৭১১-১২০০৮০

ই-চমইি:

১০. পারকুি চা বাগান
ডাকঘর: রলশদপুর
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ
১১. চেমনগর চা বাগান
ডাকঘর: নারায়নকছড়া
উপকর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

৩০

৩১৩৩

জনোব কিো: িনজুরুর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
করিো টি ককোম্পোনী মল:
কজরীন ম্যোনশন, (৪তুথ ু তলো)
৫৫,িমতমিল বো/এ
ঢোকো-১০০০
কফোন-০২-৯৫৮৬৪৯১,৯৫৫৪৬১১,৯৫৫৬২০৭
ই-কিইল:remateaaho@gmail.com
মিজুো সোলিোন ইস্পোহোনী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
এি এি ইস্পোহোনী মল:ইস্পোহোনী
মবমডং,আগ্রোবোদ
ট্টগ্রোি।
কফোন:০৩১-৭১৬১৫৩-৬
ই-কিইল: teatrade@ispahanibd.com
salmanispahani@hotmail.com

৩৪৩৭

জনোব লোেলো রহিোন কবীর
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ককদোরপুর টি ককো: মল:
কনকড ু অমিলোষ,হোউজ নং-৬২, কলোর ২ে
তলো,করোড-১/এ,লোে-১/ই ,ধোনিমন্ড,ঢোকো-১২০৯
কফোন : ০২-৯১৪৬১৮৬
lrkabir@yahoo.com

১২. লবর্য়া চা বাগান
ডাকঘর: রালঙ্গরকুি
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
করিো ো বোগোন
ডাকঘর: গার্ীপুর
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

১. গোজীপুর োবোগোন
ডাকঘর: কুিাউড়া
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
২. লমর্জাপুর চা বাগান
ডাকঘর: লমর্জাপুর
উপকর্িা : শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৩. কজমরন ো বোগোন
ডাকঘর: রালঙ্গরকুি
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১. মিিোই ো বোগোন
ডাকঘর: কুিাউড়া
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: সোহোদোত কহোসোইন
কিোবোইল-০১৭১৬-৬৮৯১২৮
জনোব মদলীপ সরকোর
কিোবোইল-০১৭১২-৯৪২৮৫৫

ইচমইি:remateagarden@gm
ail.com

জনোব কশখ কোজল িোহমুদ
কিোবোইল-০১৭১১-৩৭০৩৫৬

ইকমইি:ghaziporete@ispah
anibd.com

জনোব কিো:সোইদুজ্জোিোন
কিোবোইল-০১৭১১-৩৭০৩৫৪

ই-চমইি:
mirzaporete@ispahanibd.c
om

জনোব কিো:িমনরুজ্জোিোন
কিোবোইল-০১৮৬৯-২১০৪৯৪
ইচমইি:jhemaiteaestate@gmail
.com

ক্রমিক
নং

৩৮

৩৯

৪০৫৫

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

কশখ বমশর উিীন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
আমকজ গ্রুপ
বোহোদুরপুর টি এনেে মল:
আমকজ ক ম্বোর,৭৩,মদলকুশো বো/এ,
ঢোকো-১০০০
ই-কিইল: infi@akij.net
জনোব আলতোিোস হোসোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
প্লোন্টোস ু বোংলোনদশ মল:
এই এস মবমডং(১ি তলো)
৫২/১, মনউ ইস্কোেন করোড,
ঢোকো
কফোন: ০২-৮৩১১৭২০
ইকিইল:altamashh@hotmail.com
জনোব ইিরোন আহনিদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ডোনকোন ব্রোদোস ু (বোংলোনদশ) মল:
কুোনিমলেো হোউজ,২২কোমজ নজরুল ইসলোি
এমিমনউ,কপোে বক্স:৮০২,ঢোকো-১০০০
ই-কিইল:duncan_tea@duncanbd.com

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

২. িধূপুর ো বোগোন
ডাকঘর: বাহুবি
উপকর্িা : বাহুবি
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব এি. মজ .িতুজ
ু ো
কিোবোইল- ০১৭১৬-৪৮৫১২৬

৩. মদনোরপুর ো বোগোন
ডাকঘর: লমর্জাপুর
উপকর্িা : শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: মিজোনুর রহিোন
কিোবোইল-০১৭৩৫-০৩২৯১৬,
০১৯১৫-০৮০৮৪২

৪. সোতগাঁও ো বোগোন
ডাকঘর: সাতগাঁও
উপকর্িা : শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
বোহোদুরপুর ো বোগোন
ডাকঘর: বড়কিখা
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

ই-চমইি
madhupuriteaestate@gmai
l.com

জনোব কিো: রমফকুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১৪-৩৬২৯১৬
জনোব এমব এি কোনদর মসমিকী
কিোবোইল-০১৭১১-২৩৩১৮৫

শ্রীবোমড় ো বোগোন
ডাকঘর: রলশদপুর
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

১. আমু ো বোগোন
ডাকঘর: চাঁদপুর বাগান
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ
২. াঁদপুর ো বোগোন
ডাকঘর: চাঁদপুর বাগান
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

৩. িষ্করপুর চা বাগান
ডাকঘর: চাঁদপুর বাগান
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব হোমবব আহনিদ ক ৌধুরী
কিোবোইল-০১৭১১-৮১০৭৪২

জনোব শোিীি হুদো

জনোব তোমরফ আহনিদ

ক্রমিক
নং

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

৪. চাকিাপুলঞ্জ চা বাগান
ডাকঘর: চাঁদপুর বাগান
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব এস.মস. নোগ
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৪

৫. আিীনগর চা বাগান
ডাকঘর : শমকশরনগর
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৬. মাঝলদলহ চা বাগান
ডাকঘর: নারায়নকছড়া
উপকর্িা : শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৭. িংিা চা বাগান
ডাকঘর: কুিাউড়া
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৮. লহঙ্গালর্য়া চা বাগান
ডাকঘর: কার্িধারা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৯. চাতিাপুর চা বাগান
ডাকঘর: শমকসরনগর
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১০. কলরমপুর চা বাগান
ডাকঘর: কলরমপুর
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১১. শমকসরনগর চা বাগান
ডাকঘর: শমকমরনগর
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব এস এি খুরমশদ আলি
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৮

জনোব কোিরুজ্জজ্জিোন
কিোবোইল-০১৭১১-

জনোব শ্রীিোন কোমি বড়ুেো
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৫

জনোব শ্রীিোন কোমি বড়ুেো
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৫

জনোব ইফনতখোর এনোি
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৩

জনোব আবুল িোনলক পোরোিোমনক
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৭

জনোব এি জোমকর কহোসোইন
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৪৪৭

১২. রার্কী চা বাগান
ডাকঘর: ফুিতিা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব িকবুল হোেদোর
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১১

১৩. লসকিায়া চা বাগান
ডাকঘর: জুরী
উপকর্িা : কুিাউড়া

জনোব শমহদুল ইসলোি খোন
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১২

ক্রমিক
নং

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১৪.ইো চা বাগান
ডাকঘর: কলরমপুর
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১৫. নলুয়া চা বাগান
ডাকঘর: চান্দপুর বাগান
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব কিো: েোনলক িোহমুদ
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৬

জনোব কিো: জমহরুল ইসলোি
কিোবোইল- ০১৭১১-৯২২৪৫৭

১৬. পাল্লাকালন্দ চা বাগান
ডাকঘর: িংিা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব শ্রীিোন কোমি বড়ুেো
কিোবোইল-০১৭১১-৯২২৮১৫

আলহোজ সোিে উিীন খোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
িোমথউড়ো টি ককো: মল:
তোজিীলো,টিলোগড়,মসনলে।
কফোন:০১৭১১-৮০০৩৬০
ই-কিইল:taztea@yahoo.com

১. মালথউড়া চা বাগান
ডাকঘর: রার্নগর
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: রমবউল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১২-১৯৪৪৯০

৫৮

জনোব মরেোজুর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ও রহিোন টি ককো: মল:
৫২,িমতমিল ,বো/এ
ঢোকো-১০০০

পাল্লাথি চা বাগান
ডাকঘর: পূব জসাহবার্পুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব এ মব এি িোহবুবুর রহিোন
কিোবোইল-০১৭১২-২০৫৪১৩

৫৯৬২

জনোব ওেোমহদুল হক
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
মডউমন্ড টি ককো: মল:
বোেোলী হোউজ,লোে-৪এ, হোউজ-৩২
করোড-১১৬/১২২,গুলশোন-১,
ঢোকো-১২১২

১. মডউমন্ড ো বোগোন
ডাকঘর: চাঁদপুর বাগান
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ
২. মিরমতংগো ো বোগোন
ডাকঘর: মুলন্সবার্ার
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: মরেোজ উমিন
কিোবোইল-০১৭৩০-০১৯৩২০

৫৬৫৭

২. মলমনছড়া চা বাগান
ডাকঘর: বাকেরা
উপকর্িা : চ ঞ্চুগঞ্জ
চর্িা : লসকিে

৩. লোল োন্দ ো বোগোন
ডাকঘর: শাহালর্বার্ার
উপকর্িা : চুনারুঘাে
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব কিো: রমবউল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১২-১৯৪৪৯০

জনোব এস এ কহলোলী
কিোবোইল-০১৭৪৩-৭৯২২৩৩

জনোব কিোফোজ্জল কহোসোইন
কিোবোইল- ০১৭৩০-০১৯৩৩২,
০১৭১১-৯২২০০৫

ক্রমিক
নং

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬৬৭

৬৮৬৯

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

জনোব কিো: সনরোেোর কোিোল
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
পমলিোর এনগ্রো ইন্ডোমিজ মল:
এসমপএল েোওেোর (৯বি তলো),
১৮৬ বীর উত্তি িীর সোখোওেোত আলীসড়ক,
কতজগাঁও ১/এ,ঢোকো-১২০৮
কফোন: ০১৭৩০-৭৩৫০৮১
ই-কিইল: mcdnld@mcdonaldbd.com
জনোব আজগর কমরি
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
সুরিো টি এনেে
১২ িহোখোলী বো/এ,
ঢোকো-১২১২
কফোন:০১১৯৯-৮৮৯৯০০
ই-কিইল: surmatea@gmail.com
জনোব হোমফজ আহনিদ িজুিদোর
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
গ্রীণিুোলী প্লোনন্টশন মল:
১৫৩,গুলশোন এমিমনউ,
গুলশোন-২
ঢোকো-১২১২
ই-কিইল: greenvalleybd2012@yahoo.com
জনোব রমফকুল হক
ক েোরম্যোন
মদ মনউ মসনলে টি এনেে মল:
খোমদিনগর,মসনলে
কফোন:০১৭১১-৩০১১৬৫

জনোব ফজলুর রহিোন
মসটি গ্রুপ অফ ইন্ডোমিজ মল:
মসটি হোউজ,হোউজ নং এনডোমিউ(কজড)০৬
করোড-৫১,গুলশোন,ঢোকো-১২১২
কফোন:০২-৯৮৫২৩৫৬
ই-কিইল: chandpur.tea@citygroup.com

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

৪. নেোপোড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: ইোকখািা
উপকর্িা : মাধবপুর
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব এফ,আই ফমরমদ
কিোবোইল-০১৭৩০-০১৯৩০৫

উত্তরবোগ ইন্দুনগর ো বোগোন
ডাকঘর: ইকন্দশ্বর
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব শোহননওেোজ কিো: আহসোন
ূঁ ো
ভঞ
কিোবোইল-০১৭৩০-৭৩৫০৮২

ই-চমইি:
mpolymer@mcdonaldbd.c
om

সুরিো ো বোগোন
ডাকঘর: ইোকখািা
উপকর্িা : চতলিয়াপারা
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব এি এ কোনশি
কিোবোইল-০১৭১১-৯৪৫৪৯৭

বৃন্দোবন ো বোগোন
ডাকঘর: পুটিজুরী
উপকর্িা : বাহুবি
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব কিো: নোমসর উমিন খাঁন
কিোবোইল-০১৭১১-৯৬৬৯০৯

১. বুরজোন ো বোগোন
ডাকঘর: খালদমনগর
উপকর্িা :খালদমনগর
চর্িা : লসকিে

কিোবোইল-০১৭১-৬২৩৯৮১

২. ফুলতলো ো বোগোন
ডাকঘর: জুরী
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১. সোগরনোল ো বোগোন
ডাকঘর: সাগরনাি
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কসোনহল আহনিদ
কিোবোইল-০১৭১১-৯৮৩১১৮

২. নোহোর ো বোগোন
ডাকঘর: চখজুরীছড়া
উপকর্িা :শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব সুমজত কুিোর সোহো
কিোবোইল-০১৭১১-২৩৬১৬২

জনোব পীজুষ কোমি িট্টো োয
কিোবোইল-০১৭১২-৮৮১৪০০

ক্রমিক
নং
৭০-৭১

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

জনোব মজ.কক. িোহবুব হোেদোর ক ৌধুরী ও
জনোব িোসুদ ক ৌধুরী
ব্যবস্থ্পনো পমর োলক
ইিোি টি এনেে মল:
৩,পমিি ধোনিমন্ড,
সোত িসমজদ করোড
ঢোকো-১২০৯
কফোন-০২-৯১২৮১১২,৮১২০৮১৭

১. ইিোি ো বোগোন
ডাকঘর: পালনউমদা
উপকর্িা : নবীগঞ্জ
চর্িা : হলবগঞ্জ

জনোব কিো: ফখরুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১২-০৪৮৮০৩

জনোব এি,এ, হোসোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কোমলকোবোমড় ো বোগোন
দরগোিহল্লো, পোকোবোমড়, মসনলে
কফোন: ০১৭২৭-৩৯২৯৯২
৭৩
জনোব সসেদ হোমফজুর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক,
জুনলখোনগর ো বোগোন
ডোকঘর: কখজুরীেড়ো,
উপ-কজলো:শ্রীিংগল
কজলো: কিৌলিীবোজোর
৭৪
জনোব কোিরোন তোনিীরুর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কোপনো টি ককো: মল:
সোউথ ব্রীজ কসন্টোর, ৭তি তলো,
করোড-১১, িক-মজ, মবমডং-৫, বনোনী,ঢোকো-১২১২
কফোন: ০১৯১১৩৬৩৯০৪
৭৫-৭৭ সসেদ রোেহোন হোসোন আলী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
প্লোনন্টশন এন্ড ইন্ডোমিজ মল:
করোড নং-১০, হোউজ-২,
ধোনিমন্ড আ/এ,ঢোকো-১২১২
কফোন:০১৭১১-৫২২৪৭১
৭২

৭৮

৭৯

জনোব কোেসর আহোম্মদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কোমলটি ো বোগোন
ইসিোইল িমিল, নোইেোরপুল
মসনলে
জনোব সোনরহো ইসলোি ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
আিতলী প্লোনন্টশন মল:

২. বোওেোনী ো বোগোন
ডাকঘর: পালনউমদা
উপকর্িা : নবীগঞ্জ
চর্িা : হলবগঞ্জ
কোমলকোবোমড় ো বোগোন
ডাকঘর: পূব জ শাবার্পুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: ফখরুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১২-০৪৮৮০৩
জনোব কিো: আব্দুল িমতন
কিোবোইল-০১৮১৭-৩৩২২৫০

জুনলখোনগর ো বোগোন
ডোকঘর: কখজুরীেড়ো,
উপ-কজলো: শ্রীিংগল
কজলো: কিৌলিীবোজোর
কোপনো পোহোড় ো বোগোন
ডোকঘর: জুরী
উ-কজলো: জুরী
কজলো: কিৌলিীবোজোর

জনোব কোিরুল হোসোন
কিোবোইল- ০১৭১১-৮৯১২২৪

১. আমতেোবোগ ো বোগোন
ডোকঘর: জুরী
উ-কজলো: জুরী
কজলো: কিৌলিীবোজোর

জনোব আবু নোইি কিসবোহ
কিোবোইল-০১৭৭৫-১৬৯৬৩১

২. কসোনোরুপো ো বোগোন
ডোকঘর: কেোে ধোিোই
উ-কজলো: জুরী
কজলো: কিৌলিীবোজোর

ইচমইি:managerkapna@gma
il.com

জনোব বীর জেি িট্ট োয ু
কিোবোইল-০১৭৮৭-৩৫৭০০৯

৩. ধোিোই ো বোগোন
ডোকঘর: জুরী
উ-কজলো: জুরী
কজলো: কিৌলিীবোজোর
কোমলটি ো বোগোন
ডোকঘর: কুলোউড়ো
উ-কজলো: কুলোউড়ো
কজলো: কিৌলিীবোজোর

জনোব কগোপোল কুিোর মসকদোর
কিোবোইল- ০১৭১৫-৭৩২৮৫১

আিতলী ো বোগোন
ডোকঘর: রমশদপুর
উ-কজলো: বোহুবল

জনোব কোজী িোসুদুর রহিোন
কিোবোইল-০১৭১১-৩৩১৩৮৩

কিোবোইল-০১৭২৭-২৯৯২১৩

ক্রমিক
নং

৮০

৮১৮২

৮৩৮৫

৮৬৮৭

৮৮৯০

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

হোউজ নং-১১, করোড-২১, কসক্টর-৪ উত্তরো িনডল
েোউন, ঢোকো-১২৩০
কফোন: ০১৭২০-০১৭৩০০
জনোব শমফকুল বোমর
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
পূব ুোপোহোড় টি ককো: মল:
ডোকঘর + উ-কজলো:কুলোউড়ো
কজলো: কিৌলিীবোজোর
জনোব আব্দুল িোমলক হুিোয়ুন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ম্যোকসন ব্রোদোস ু (বোংলোনদশ)মল:
প্রোমিক সুলি, সুমবদ বোজোর,মসনলে
কফোন: ০১৭১১-৯৮৪৪৪৯

কজলো: হমবগি

জনোব কিো: সোইফুর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
িমনপুর টি ককো: মল:
গুলশোন েোওেোর,
প্লে-৩১,করোড-৫৩, গুলশোন নথ ু বো/এ,
ঢোকো-১২১২
ই-কিইল: srm@transcombd.com

জনোব আফজোল রমশদ ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
মননো আফজোল ইন্ডোমিজ মল:
রমশদ হোউজ,রে কহোনসন ইনলকমিক সোপ্লোই
করোড,আম্বরখোনো, মসনলে।
কফোন: ০১৮১৯-৫৫০২২২

জনোব সোইরুল ইসলোি ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
বোমলমশরো মহল টি ককো: মল:
লোে-মসমজ হোউজ ১মব, করোড নং-১২৬,গুলশোন-১
ঢোকো-১২১২
কফোন:০১৭১১-৯২১০৮৬, ০২-৯৮৮০৩৯৮
ই-কিইল: sahiruli@gmail.com

করহোনো ো বোগোন
ডো: + উ-কজলো:কুলোউড়ো
কজলো: কিৌলিীবোজোর
১. হোমফজ ো বোগোন
ডাকঘর: পূব জ শাবার্পুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
২. আকয়শাবাগ চা বাগান
ডাকঘর: শ্রীধরপুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১. কিমরনো ো বোগোন
ডো: + উ-কজলো:কুলোউড়ো
কজলো: কিৌলিীবোজোর
২. সোইফ ো বোগোন
ডোকঘর: সোতগাঁও,
উপ-কজলো: শ্রীিংগল
কজলো: কিৌলিীবোজোর
৩. িমনপুর ো বোগোন
ু
ডোকঘর:ফোটিলোইজোর
ফুোক্টরী
কজলো: কফঞ্চুগি
কজলো: মসনলে
১. খোমদি ো বোগোন
ডাকঘর: খালদমনগর
উপকর্িা : লসকিে
চর্িা : লসকিে

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

জনোব কিো: িোমুনুজ্জোিোন
কিোবোইল-০১৭৩২-২৬৫০৫১

কিোবোইল-০১৭২১-০৩৯৬৬৮

জনোব কিো: জোফর ইকবোল
কিোবোইল-০১৮১৯-০০০৩৯৫

জনোব কিো: রমবউল হোসোন
কিোবোইল-০১৭১৩-০৬৫৪৮৬

জনোব এ কক এি িোমুনর রীশদ
কিোবোইল-০১৭১৩-০৬৫৪৮৭

জনোব কিো: মসরোজুনদৌল্লো
কিোবোইল-০১৭১৩-০৬৫৯৮৫

জনোব এ.এই . ক ৌধুরী
কিোবোইল- ০১৮১৯-৫৮০৪৮০

২. জিলবোমড় ো বোগোন
ডাকঘর: কালিঘাে
উপকর্িা : শ্রীমঙ্গি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১. কুিোরশোইল ো বোগোন
ডাকঘর: শ্রীধরপুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব তোনরক আহনিদ ক ৌধুরী
কিোবোইল-০১৭২৭-৪১৭৮২০

২. এি আর খোন ো বোগোন
ডাকঘর: শ্রীমঙ্গি

জনোব জোমহর আহনিদ ক ৌধুরী
কিোবোইল-০১৭১১-১৯১৬৩০

কিোবোইল-০১৮৭৪-৩৫৩৫২১,
০১৭৬৬-৩৬৪৫৫৫

ইকমইি:mrkhantea@gmail.c

ক্রমিক
নং

৯১

৯২

৯৩

৯৪

৯৫৯৭

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

sati-ctg-@spctnet.com

উপকর্িা : শ্রীমঙ্গি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

om

সসেদ কিো: িনসুরুল হক
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কলোনোল ো বোগোন
১৭, আর কক মিশন করোড,
শ্রীিিল, কিৌলিীবোজোর
কফোন:০১৭১১-৩৭৬৬৬৫
ই-কিইল: syedmonsur@yahoo.com
জনোব বুশরো ইসলোি
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
করোজ টি ককো: মল:
হোউজ নং-২৫, করোড-৬৪,গুলশোন-২,র্
ঢোকো-১২১২
কফোন:০১৭৯০-১৩৮৮৬৭
ই-কিইল: rosetea1994@yahoo.com
জনোব কোমজ আলীউর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
হোমিমদেো টি ককো: মল:
ককেোর েোওেোর ৪তুথ ু তলো
১২০ কসোনোলী মশবগি,মসনলে
জনোব সমিউল এস ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
শোহবোজপুর টি ককো: মল:
স্কেোর কসন্টোর, ৪৮ িহোখোলী, বো/এ,
ঢোকো-১২১২
কফোন:০২-৮৮৩৩০৪৭-৫৬
ই-কিইল: isaac@squaregroup.com
teaoffice@squaregroup.com
জনোব ফোরুক রমশদ ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
হোিদোদ ু টি ককো: মল:
১৪০/এ, (মনউ-৩১),
ধোনিমন্ড আ/এ, করোড নং-০২,
ঢোকো-১২০৫
কফোন:০২-৯৬৭৫০৭১
ই-কিইল: forookrc@gmail.com

৩. নন্দরোনী ো বোগোন
ডাকঘর: কালিঘাে
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
কলোননল ো বোগোন
ডাকঘর: ভূনবীর
উপকর্িা : শ্রীমঙ্গি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব জোমহর আহনিদ ক ৌধুরী
কিোবোইল-০১৭১১-১৯১৬৩০

ইকমইি:mrkhantea@gmail.c
om

জনোব রে কিৌমিক
কিোবোইল-০১৭১১-৮৬৯৪৪৩

রোমিেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথমপাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব আব্দুল খোনলক
কিোবোইল-০১৭২৬-৯৬৫০৫৬

হোমিমদেো ো বোগোন
ডাকঘর: মাথার কাপন
উপকর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭৩১-৮৯৬৯৯৮

শোহবোজপুর ো বোগোন
ডাকঘর: সুর্াউি মাদ্রাসা
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব আলী আহনিদ
কিোবোইল-০১৭১৩-০৯১৯৬১

১. রমশদোবোদ ো বোগোন
ডাকঘর: দলিণবাগ
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব তপন কুিোর ক্রবতী
কিোবোইল-০১৭৫৫-৬৩১৫৭৩

২. মসরোজনগর ো বোগোন
ডাকঘর: কার্িধারা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৩. লদিকুশা ো বোগোন
ডাকঘর: জুরী
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭৫৫-৬৩১৫৭৫

জনোব কিো: নূরুল হক ক ৌধুরী
কিোবোইল- ০১৭৫৫-৬৩১৫৭১

ক্রমিক
নং
৯৮১০১

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

জনোব কিো: িমশউর রহিোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
প্যোরোগন এনগ্রো মল:
প্যোরোগন হোউজ,৫ িহোখোলী বো/এ,
ঢোকো-১২১২
ই-কিইল: paragongroup_bd.com

১. হার্ীনগর ো বোগোন
ডাকঘর: কার্িধারা
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব প্রদীপ কুিোর ক্রবতী
কিোবোইল-০১৭৪৫-৫৯৬১৫৬

২. রহমালনয়া চা বাগান
ডাকঘর: বড়কিখা
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
৩. কতহবাগ চা বাগান
ডাকঘর: পূব জ শাহবার্পুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

১০২

১০৩১০৫

জনোব এ কক আজোদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
মসনলে প্লোন্টোস ু মল:
৪০৭,কতজগাঁও মশল্প এলোকো
ঢোকো
জনোব রোগীব আলী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
রোজনগর টি ককো: মল:
৬৭,িমতমিল বো/এ, (২ে তলো)
ঢোকো-১০০০
কফোন: ০২-৯৫৫৪৩৪৯, ৯৫৫২০০১

৩. ববান চা বাগান
ডাকঘর: পালনউমদা
উপকর্িা : নবীগঞ্জ
চর্িা : হলবগঞ্জ
লুয়ানী-হলিছড়া চা বাগান
ডাকঘর: কার্িধারা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
১ . মািলনছড়া চা বাগান
ডাকঘর: লসকিে
উপকর্িা : লসকিে
চর্িা : লসকিে
২. রার্নগর চা বাগান
ডাকঘর: িংিা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

১০৬

১০৭

জনোব নোমের উমিন আহনিদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
এস আহনিদ ককো: মল:
১১/মড,শমহদ বুমিজীমব
মুমনর ক ৌধুরী সড়ক (কসন্ট্রোল করোড)
মনউ িোনকুে, ঢোকো-১২০৫
কফোন: ০১৭১১-২২২৪০৪
ড.পংকজ কুিোর গুপ্ত, কসবোইত
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কিসোস ু মদ েোর টি ককো: মল:

৩. দিই চা বাগান
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
অলহদাবাদ চা বাগান
ডাকঘর: পূব জ শাহবার্পুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

োর চা বাগান
ডাকঘর: লসকিে
উপকর্িা : লসকিে

জনোব কিো: নজরুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১০-৩৪৩২৮১

জনোব নূর আহনিদ
কিোবোইল-০১৭১২-১৭৩১০২

জনোব মবনে ন্দ্র বিুন
কিোবোইল:০১৭১২-৬৬৬৯৩৩
জনোব িোবুদ আলী
কিোবোইল-০১৭১১-৩৫৩৬২১

জনোব কিো: আমিনুল ইসলোি
কিোবোইল- ০১৭১৬-২৫৩৮২৭

ই-চমইি:

জনোব কতোফোনেল আহনিদ খোন
কিোবোইল-০১৭১১-০২৮৯৯৫

জনোব আমিনুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭১৬-২৫৩৮২৭
কিোবোইল-০১৭১৬-৪৬৫১২৯

জনোব ড.পংকজ কুিোর গুপ্ত,
কিোবোইল-০১৭১২-৭৪৬২৮৯

ক্রমিক
নং

১০৮ ১১২

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

৬৭,িমতমিল বো/এ
ঢোকো-১০০০
সম ব
বোংলোনদশ ো কবোড ু
১৭১/১৭২,বোেমজদ কবোস্তোিী করোড
নোমসরোবোদ, ট্টগ্রোি।
কফোন: ০৩১-৬৮২০৯৬
ই-কিইল:
secretarybtb1@gmail.com

চর্িা : লসকিে
১. চদওরাছড়া চা বাগান
ডাকঘর: মুলন্স বার্ার
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিোস্তফো জোিোন
কিোবোইল-০১৭১৭-১৩২৬৭০

২. লনউসমনবাগ চা বাগান
ডাকঘর: দলিণবাগ
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিোহোম্মদ আলী খোন
কিোবোইল-০১৭১১-৮৪৮২৬৬

৩. পাথালরয়া চা বাগান
ডাকঘর: দলিণবাগ
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব শহীদ কনওেোজ
কিোবোইল- ০১৭১২-৪৯৭১৯৭

৪. লবটিআরআই লবিাসছড়া
পরীিণ খামার
ডাকঘর: শ্রীমঙ্গি
উপকর্িা : শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

১১৩

১১৪

১১৫

১১৬

জনোব রোফোত কনওেোজ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কহোনসনোবোদ টি ককো: মল:
৭/২ শোমিবোগ
ঢোকো-১২১৭
কফোন: ০১৭৬৫-৯৯৮৮৩৯
জনোব িহমসন মিেো
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
শ্রীনগোমবন্দপুর ো বোগোন
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
জনোব করজোউল হোসনোত
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
রত্নো ো বোগোন
কিসোস ু এফ রহিোন টি ককো: মল:
িোইেো করটিস ু গ্রুপ েমি,
গোমজপুর,ঢোকো।
আলহোজ্ব মসরোজুল ইসলোি
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কেোেনলখো ো বোগোন

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

ই-চমইি:
mu76zaman@gmail.com

ই-চমইি:
managernste@gmail.com

ই-চমইি:
shahidnewaz192@gmail.co
m

জনোব এ কক এি আশরোফুল হক
কিোবোইল- 01711377850
ই-চমইি:
ashraful0379@gmail.com

৫. কোমশপুর ো বোগোন
ডোকঘর: লংলো
উপ-কজলো: রোজনগর
কজলো: কিৌলিীবোজোর

জনোব আমতউর রহিোন
কিোবোইল-০১৭১১-১৯০২৯২

চহাকসনাবাদ চা বাগান
ডাকঘর: কালিঘাে
উপকর্িা : শ্রীমংগি
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব মৃদুল কোমি পোমরেোল
কিোবোইল- ০১৭৬০-০৮৯৪৪৪

শ্রীনগোমবন্দপুর ো বোগোন
ডাকঘর: পাত্রকখািা
উপকর্িা : কমিগঞ্জ
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব প্রশোি কুিোর সরকোর
কিোবোইল- ০১৭১৫-০০২৯৩৬

রত্নো ো বোগোন
ডাকঘর:জুরী
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো:িোহতোব উিীন
জিোিোর
কিোবোইল- ০১৭১২-০০০৭৬৭

কেোেনলখো ো বোগোন
ডাকঘর: বড়কিখা
উপকর্িা : বড়কিখা

জনোব কিো: শোমকল আলি
কিোবোইল-০১৯১৭-১০০২১০

ই-চমইি:
khanataurrahman@gmail.c
om

ক্রমিক
নং

১১৭

১১৮

১১৯

১২০

১২১

১২২

১২৩

১২৪

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

১৯০,ওেোেোর ওেোকুস করোড
কবোজোর
ঢোকো।
জনোব সোনদকুল ইসলোি
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ইসলোিোবোদ ো বোগোন
ডাকঘর: লসকিায়াবার্ার
উপকর্িা : জুরী
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
জনোব আজিত িঈন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কিৌলিী ো বোগোন
ডাকঘর: নারায়নকছড়া
উপকর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
জনোব শোহোনোজ ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
৮/মব,পমিি কোমজ টুলো
মসনলে।
সসেদ িমহউমিন কহোসোইন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
বুরহোননগর ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথম পাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
জনোব সোনহবজোমদ নোসমরন খোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
আজগরোবোদ ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথম পাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
জনোব নওেোব আলী আননোেোর খোন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
মুরইেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথম পাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
চ ান:০১৭১১৫২৬৪৮৭,০১৭৮৬৬৫১৫৯৪
জনোব শোহনুর আহনিদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
শমফনগর ো বোগোন
ডাকঘর: চেংরা বার্ার
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
জনোব ইিরোন আহনিদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
শ্রীপুর ো বোগোন
ডাকঘর: কর্ন্তাপুর

চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

ইসলোিোবোদ ো বোগোন
ডাকঘর: লসকিায়াবার্ার
উপকর্িা : জুরী
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭১৫-০১৭৯৪০

কিৌলিী ো বোগোন
ডাকঘর: নারায়নকছড়া
উপকর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো নোমদি
কিোবোইল-০১৭১১-৮৩৬০০১

আল্লোদোদ ো বোগোন
ডাকঘর: পূব জ শাহবার্পুর
উপকর্িা : বড়কিখা
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার
বুরহোননগর ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথম পাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭১৪-৯১৩৯৩৮

আজগরোবোদ ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথম পাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

কিোবোইল-০১৭১৪-৯১৩৯৩৮,
০১৮৬১-৩৪৭৯৪৮

মুরইেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: পৃলথম পাশা
উপকর্িা : কুিাউড়া
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব কিো: হুিোয়ুন কমবর
কিোবোইল-০১৭১৮৯৯৪৫৫৭,
০১৯৫৩৪৮৪৬৩৬

শমফনগর ো বোগোন
ডাকঘর: চেংরা বার্ার
উপকর্িা : রার্নগর
চর্িা : চমৌিভ্ীবার্ার

জনোব আব্দুল কোনদর
কিোবোইল: ০১৭১২-৪৯৬৩৭৯

শ্রীপুর ো বোগোন
ডাকঘর: কর্ন্তাপুর
উপকর্িা : কর্ন্তাপুর
চর্িা : লসকিে

জনোব িনসুর আহিদ ক ৌধুরী
কিোবোইল: ০১৭১৪-২৯২৬২০

কিোবোইল-০১৭১৬৪৯৬১৯০

ক্রমিক
নং

১২৫

১২৬

১২৭

১২৮

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

উপকর্িা : কর্ন্তাপুর
চর্িা : লসকিে
জনোব মব মড মুখোমজু
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
সবকুন্ঠপুর ো বোগোন
বোংলোনদশ প্লোনন্টশন মল:
এই এি মসমিক ম্যোনশন
৫৫/এ, কোমজ নজরুল ইসলোি করোড
পুরোনো পল্টন,ঢোকো
ড. শোিসুল হক ভইূঁ েোন
ক েোরম্যোন
এনপোনলো িোলটি পোরপোস এনগ্রো ইন্ডোমিজ মল:
জীবনবীিো েোওেোর (৭তি তলো)
১০ মদলকুশো, বো/এ,
ঢোকো
কফোন:
ই-কিইল:
জনোব কজ এন কদব ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ডোলুনেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: চ ঞ্চুগঞ্জ
উপকর্িা : চ ঞ্চুগঞ্জ
চর্িা : লসকিে
জনোব কিো:
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কিো:আলী বক্স এন্ড ককো: মল:
বক্স িীলো
আম্বরখোনো ,মসনলে

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

সবকুন্ঠপুর ো বোগোন
ডাকঘর: ইোকখািা
উপকর্িা : মাধবপুর
চর্িা : হলবগঞ্জ

কিোবোইল: ০১৭২৬-০২৪৯৫৬

ফনতপুর ো বোগোন
ডাকঘর: বড়নগর
উপকর্িা : চগায়াইনঘাে
চর্িা : লসকিে

জনোব কিো: খোমলদ িোমুন
কিোবোইল-০১৭৭-৪৯৫৮৫০০

ডোলুনেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: চ ঞ্চুগঞ্জ
উপকর্িা : চ ঞ্চুগঞ্জ
চর্িা : লসকিে

কিোবোইল-০১৭১৮-৩০১৯০৫

আলীবোহোর ো বোগোন
এেোরনপোে ু বোইপোস করোড
পোঠোনটুলো,
কপোে বক্স-৭৮
মসনলে

জনোব এস এি মেমিক আলী ক ৌং
কিোবোইল-০১৭১২-৫৮০৭৭১

জনোব কজিস মলও ফোরগুসন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
কলোিোেড়ো টি ককো:মল:
ডাকঘর: কানাইঘাে
উপকর্িা : কানাইঘাে
চর্িা : লসকিে
জনোব িননোহর আলী গং
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
২৫,পলোশী কোমজ ইমলেোস
ডোকঘর: মসনলে
উপ-কজলো: মসনলে
কজলো: মসনলে
জনোব সোলিোন ওবোেদুল কমরি
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
জোফলং টি ককো: মল:
ওমরেন হোউজ,১৫৩/১৫৪ কতজগাঁও এলোকো
ঢোকো-১২০৮

কলোিোেড়ো ো বোগোন
ডাকঘর: সুরাইঘাে
উপকর্িা : কানাইঘাে
চর্িা : লসকিে

জনোব কজিস মলও ফোরগুসন

ডোমলেো ো বোগোন
ডোকঘর: মসনলে
উপ-কজলো: মসনলে
কজলো: মসনলে

কিোবোইল-০১৬৮১-৩৫৯২৫৭

জোফলং ো বোগোন
ডোকঘর: জোফলং
উপ-কজলো: কগোেোইনঘোে
কজলো: মসনলে

কিোবোইল-০১৭৩০-৩৫২৮৩৩,
০১৭৩০-৩৩৩৫৯৮

জনোব কিো: ইকবোল কহোসোইন

কিঘোলে ো বোগোন
ডোকঘর: কদোরনবোে বোজোর

জনোব কিো: ইকবোল কহোসোইন
কিোবোইল-০১৭০৬-১৮৪৭৭৪

ই-কিইল: ali.baksh512@gmail.com

১২৯

১৩০

১৩১

১৩২

কিঘোলে ো বোগোন

কিোবোইল-০১৭৫৯-৭১৩৭১৪

কফোন:০১৬৭৩৩৩২৭৮৬

ক্রমিক
নং

১৩৩১৩৪

ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর

বোগোননর নোি

ডোকঘর: কদোরনবোে বোজোর
উপ-কজলো: সজিোপুর
কজলো: মসনলে

উপ-কজলো: সজিোপুর
কজলো: মসনলে
১. লমিেড়ো ো বোগোন
ডোকঘর: বড়নলখো
উপ-কজলো: বড়নলখো
কজলো: কিৌলিীবোজোর
২. দমিণগুল ো বোগোন
ডোকঘর: বড়নলখো
উপ-কজলো: বড়নলখো
কজলো: কিৌলিীবোজোর

১৩৫

োলতোেড়ো ো বোগোন
কপোে বক্স-৮
উপ-কজলো: শ্রীিংগল
কজলো: কিৌলিীবোজোর

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

জনোব কিো: িোহোমুদুল হোসোন
কিোবোইল-০১৭১৭-৫২০০১০
ইচমইি:kte_2011@yahoo.co
m

জনোব কিো: িোহোমুদুল হোসোন
কিোবোইল-০১৭১৭-৫২০০১০

ইচমইি:kte_2011@yahoo.com
জনোব িননোজ ক্রবতী
কিোবোইল-০১৭১২-৭৫৭০৪১,
০১৭৯২-৫৭৫৫৯৬

চা বাগান মালিক এবং চা বাগান ব্যবস্থাপককর নাম ও ঠিকানা
(পঞ্চগড় ও ঠোকুরগাঁও কজলো)
ক্রমিক ককোম্পোনীর নোি/ঠিকোনো/কিোবোইল নম্বর
নং
১
জনোব কিো: ফোইজুল ইসলোি মহনরো
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
গ্রীণ মফড টি ইন্ডোমিজ মল:
গ্রোি: শোহবোজপুর
ডোকঘর: বোমলেোডোমি
কজলো: ঠোকুরগাঁও
ই-কিইল:zamil@heritagebd.com
২
জনোব কক এি খোমলদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
ডোহুক ো বোগোন

ডোকঘর: বুড়োবুমড়
উপ-কজলো: কেঁতুমলেো
কজলো: পঞ্চগড়
৩

৪

জনোব কোমজ শোনহদ আহনিদ
কোমজ এন্ড কোমজ টি এনেে মল:
করোড নং-২৭ (পুরোতন)
নতুন-১৬, হোউজ-৪৪
ধোনিমন্ড
ঢোকো
কফোন: ০২-৯১৩৮২৪৬
জনোব আবুল কোলোি আজোদ
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
করনতোেো ো বোগোন

ডোকঘর: সোতিোরো
উপ-কজলো: পঞ্চগড় সদর
কজলো: পঞ্চগড়
৫

জনোব এ কজড করজোউনুল হক
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
হক ো বোগোন

ডোকঘর: শোলবোহোন
উপ-কজলো: কেঁতুমলেো
কজলো: পঞ্চগড়
৬

জনোব এ হোেদোর কহোনসন
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
এি এি ো বোগোন

ডোকঘর: হোমড় িোিো
উপ-কজলো: পঞ্চগড়
কজলো: পঞ্চগড়
৭

জনোব সুজোউর রব ক ৌধুরী
ব্যবস্থোপনো পমর োলক
স্যোমললোন ো বোগোন

ডোকঘর: িনডল স্কুল
উপ-কজলো: পঞ্চগড়

বোগোননর নোি

ব্যবস্থোপনকর নোি/কিোবোইল নম্বর

গ্রীণ মফড টি ইন্ডোমিজ মল:
গ্রোি: শোহবোজপুর
ডোকঘর: বোমলেোডোমি
কজলো: ঠোকুরগাঁও

জনোব কিো: তোজমুল হক
কিোবোইল-০১৭১৯- ৫১৩৩৮৫

ডোহুক ো বোগোন

জনোব কিো: ইেোমেন আলী
কিোবোইল-০১৭৩৫-৬০৫৬৭৮

ডোকঘর: বুড়োবুমড়
উপ-কজলো: কেঁতুমলেো
কজলো: পঞ্চগড়
কোমজ এন্ড কোমজ ো বোগোন

ডোকঘর: বুড়োবুমড়
উপ-কজলো: কেঁতুমলেো
কজলো: পঞ্চগড়

করনতোেো ো বোগোন

ডোকঘর: সোতিোরো
উপ-কজলো: পঞ্চগড় সদর
কজলো: পঞ্চগড়
হক ো বোগোন

ডোকঘর: িোমিপোরো
উপ-কজলো: কেঁতুমলেো
কজলো: পঞ্চগড়
এি এি ো বোগোন

ডোকঘর: হোমড় িোিো
উপ-কজলো: পঞ্চগড়
কজলো: পঞ্চগড়
স্যোমললোন ো বোগোন

কবোডু বোজোর,জগদল,
পঞ্চগড় সদর
কজলো: পঞ্চগড়

জনোব জেনোল আনবদীন
কিোবোইল-০১৭১৩-৩৩০০০৩

জনোব কিো: িোহমুদুর রহিোন
কিোবোইল-০১৮৩৯-৯৯০০০৪

জনোব কিো: আব্দুল জব্বোর
কিোবোইল-০১৭১৭-৩০৮১৭৩

জনোব কিোহো: কসোনহল রোনো
কিোবোইল-০১৭৫৩-২১৪৫৪৫

ই-চমইি:mmmshohel@gmail.com

জনোব কিো: আব্দুস সোলোি
কিোবোইল-০১৭১৩-৭৯২৫২৫

কজলো: পঞ্চগড়
৮

জনোব কিো: িমফজুল ইসলোি
মিপল কজড ো বোগোন

গ্রোি: বকমশ গি
ডোকঘর: সোতিোরো
উপ-কজলো: পঞ্চগড় সদর
কজলো: পঞ্চগড়
৯

জনোব সসেদ জুলমফকোর জহুর
স্বত্বোমধকোরী
কজড এন্ড কজড ো বোগোন
সরকোর পোড়ো
কততুমলেো
পঞ্চগড়

মিপল কজড ো বোগোন

গ্রোি: বকমশ গি
ডোকঘর: সোতিোরো
উপ-কজলো: পঞ্চগড় সদর
কজলো: পঞ্চগড়
কজড এন্ড কজড ো বোগোন
সরকোর পোড়ো
কততুমলেো
পঞ্চগড়

জনোব কিো: িমফজুল ইসলোি
কিোবোইল-০১৭৭৩-৯০২১২১

ইচমইি:rashidharun760@gmail.com

জনোব সসেদ জুলমফকোর জহুর
কিোবোইল: ০১৭৭২২২২০১৮
ই-কিইল:z.zteaestate@gmail.com

