
বাাংলাদেশ চা ববার্ ড 

প্রকল্প উন্নয়ন ইউননট 

শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। 

www.pduteaboard.gov.bd 

১. নভশন ও নমশন: 

 

নভশন:  চা নশদল্প েক্ষ জনশনি তৈরীর মাধ্যদম চাদয়র গুনগৈমান ও উৎপােন বৃনি।  

 

নমশন: চাদয়র উৎপােন ও গুনগৈমান বৃনির জন্য চা নশদল্প েক্ষ জনশনি তৈরী করা, চা বাগানসমূহ সদরজনমদন পনরেশ ডন কদর নবজ্ঞানসম্মৈভাদব চা চাদের জন্য পরামশ ড প্রোন ও বাগাদনর চা চােদ াগ্য জনম নচনিৈ কদর সদব ডাচ্চ ব্যবহার নননিৈ করা এবাং ক্ষুদ্র চা চাদের 

জন্য উৎসাহ প্রোন করা। 

 

২. প্রনৈশ্রুৈ বসবাসমূহ: 

২.১) নাগনরক বসবা:  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনমক বসবার নাম বসবা প্রোদন 

সদব ডাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফরম 

প্রানিস্থান 

বসবামূল্য এবাং পনরদশাধ 

পিনৈ ( নে থাদক) 

শাখার নামসহ োনয়ত্বপ্রাি কম ডকৈডার পেনব, রুম 

নম্বর, বজলা/উপদজলার বকার্, অনফনসয়াল 

বটনলদফান ও ইদমইল 

উর্ধ্ডৈন কম ডকৈডার পেনব, রুম নম্বর, 

বজলা/উপদজলার বকার্সহ, অনফনসয়াল 

বটনলদফান ও ইদমইল 

১. 
প্রদফশনাল নর্দলামা ইন 

টি ম্যাদনজদমন্ট বকাস ড 
২ বৎসর 

১) ননধ ডানরৈ ফরদম পূর্ ডাঙ্গ 

আদবেন। 

 

২) স্নাৈক/সমমান পরীক্ষায় 

উত্তীদর্ ডর সনেপদত্রর কনপ।  

 

ফরম: (ওদয়বসাইট) 

www.pduteaboard.gov.bd 

এবাং বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন 

ইউননট, শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার কা ডালয়। 

 

আদবেন গ্রহর্: সরাসনর। 

বসবার মূল্য: ভনৈড নফ- 

৪০,০০০/-  

প্রকল্প উন্নয়ন ইউননট, 

বাাংলাদেশ চা ববাদর্ ডর 

অনুকূদল নর্নর্/বপ-অর্ ডার 

বপ্ররর্ করদৈ হদব। 

  

পনরদশাধ পিনৈ: সরাসনর। 

নাম: বমাোঃ বরজাউল কনরম                                                                              

পেবী: উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৪৬৮০৯০ 

ই-বমইলোঃ 

rezaulkarimpdu@gmail.com 

 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                                                                                                          

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ    

directorbtbpdu@gmail.com 

 

২. 

টি বটনটাং এন্ড 

বকায়ানলটি কদন্টাল 

বকাস ড 

০৫ নেন ব্যাপী 

১) ননধ ডানরৈ ফরদম পূর্ ডাঙ্গ 

আদবেন। 

 

২) স্নাৈক/সমমান পরীক্ষায় 

উত্তীদর্ ডর সনেপদত্রর কনপ।  

 

ফরম: (ওদয়বসাইট) 

www.pduteaboard.gov.bd 

এবাং বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন 

ইউননট, শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার কা ডালয়। 

 

আদবেন গ্রহর্: সরাসনর। 

বসবার মূল্য: ভনৈড নফ- 

১২,০০০/-  

প্রকল্প উন্নয়ন ইউননট, 

বাাংলাদেশ চা ববাদর্ ডর 

অনুকূদল নর্নর্/বপ-অর্ ডার 

বপ্ররর্ করদৈ হদব। 

  

পনরদশাধ পিনৈ: সরাসনর। 

নাম: বমাোঃ বরজাউল কনরম                                                                              

পেবী: উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৪৬৮০৯০ 

ই-বমইলোঃ 

rezaulkarimpdu@gmail.com 

 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ    

directorbtbpdu@gmail.com 

 

৩. চা উৎপােন বকাস ড ১ বৎসর 

১) ননধ ডানরৈ ফরদম পূর্ ডাঙ্গ 

আদবেন। 

 

২) বজএসনস/বজনর্নস/সমমান 

পরীক্ষায় উত্তীদর্ ডর সনেপদত্রর 

কনপ।  

 

ফরম: (ওদয়বসাইট) 

www.pduteaboard.gov.bd 

এবাং বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন 

ইউননট, শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার কা ডালয়। 

 

আদবেন গ্রহর্: সরাসনর। 

বসবার মূল্য: ভনৈড নফ- 

১৫,০০০/-  

প্রকল্প উন্নয়ন ইউননট, 

বাাংলাদেশ চা ববাদর্ ডর 

অনুকূদল নর্নর্/বপ-অর্ ডার 

বপ্ররর্ করদৈ হদব। 

  

পনরদশাধ পিনৈ: সরাসনর।  

নাম: বমাোঃ বরজাউল কনরম                                                                              

পেবী: উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৪৬৮০৯০ 

ই-বমইলোঃ 

rezaulkarimpdu@gmail.com 

 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ    

directorbtbpdu@gmail.com 

 

৪. কম ডশালা ০১ নেন ব্যাপী 

বাগান কর্তডপদক্ষর আদবেন 

এবাং প্রকল্প উন্নয়ন ইউননদটর 

বানে ডক কম ড সম্পােন চুনি 

(APA) অনু ায়ী  

চা বাগাদন সমদয় সমদয় উদ্ভুৈ নবনভন্ন 

সমস্যার সমাধান এবাং নবজ্ঞানসম্মৈভাদব 

চাদের জন্য সমসামনয়ক নবেদয়র উপর 

কম ডশালা আদয়াজন করা হয়। 

বসবার মূল্য: নবনামূদল্য 

 

পনরদশাধ্ পিনৈ: প্রদ াজয নয়। 

নাম: বমাোঃ বরজাউল কনরম                                                                              

পেবী: উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৪৬৮০৯০ 

ই-বমইলোঃ 

rezaulkarimpdu@gmail.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ    

directorbtbpdu@gmail.com 
 

 

http://www.pduteaboard.gov.bd/
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২.২) প্রানৈষ্ঠাননক বসবা:  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনমক বসবার নাম বসবা প্রোদন 

সদব ডাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফরম 

প্রানিস্থান 

বসবামূল্য এবাং পনরদশাধ 

পিনৈ ( নেথাদক) 

শাখার নামসহ োনয়ত্বপ্রাি কম ডকৈডার 

পেনব, রুম নম্বর, বজলা/উপদজলার বকার্, 

অনফনসয়াল বটনলদফান ও ইদমইল 

উর্ধ্ডৈন কম ডকৈডার পেনব, রুম নম্বর, 

বজলা/উপদজলার বকার্সহ, অনফনসয়াল 

বটনলদফান ও ইদমইল 

১. চা বাগান/ক্ষুদ্রায়ৈন চা 

বাগান ননবন্ধীকরদর্র 

নবেদয় সুপানরশ 

পূর্ ডাঙ্গ 

আদবেনসহ চা 

ববাদর্ ডর 

ননদে ডশনা 

প্রানির ৩০ 

(নত্রশ) কা ড 

নেবদসর মদধ্য। 

১। চা বাগান ননবন্ধদনর জন্য পূরর্কৃৈ ফরম। 

২) জাৈীয় পনরচয় পদত্রর ফদটাকনপ। 

৩) ব্যাাংক সলদভন্সী সাদট ডনফদকট। 

৪) ভূনম উন্নয়ন কর এর ফদটাকনপ। 

৫) জনমর খনৈয়ান এর ফদটাকনপ। 

৬) বের্ লাইদসন্স এর ফদটাকনপ। 

৭) আয়কর সনে এর ফদটাকনপ। 

৮) জনমর েনলল এর ফদটাকনপ। 

৯) জনমর অবস্থান নচনিৈ কদর বমৌজা ম্যাপ 

এর ফদটাকনপ। 

১০) েীর্ ড বময়ােী বদদাবস্ত প্রস্তাব এর 

ফদটাকনপ। 

১১) বকাম্পানন বরনজদেশদনর কনপ। 

ফরম: (ওদয়বসাইট) 

www.pduteaboard.gov.bd 

 

বসবারমূল্য: নবনামূদল্য 

 

 

পনরদশাধ পিানৈ: 

প্রদ াজয নয়। 

নাম: বমাোঃ বরজাউল কনরম                                                                              

পেবী: উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৪৬৮০৯০ 

ই-বমইলোঃ 

rezaulkarimpdu@gmail.com 

 

 

নাম: বমাহাম্মে মননরুজ্জামান আকদ 

পেবী: সহকারী উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭৫৩৮৮১৭২২ 

ই-বমইলোঃ 

akanda1987@gmail.com 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ    

directorbtbpdu@gmail.com 

 

২. বাগাদনর বনজ সম্পে 

কৈডন/অপসারদর্র 

নবেদয় সুপানরশ 

পূর্ ডাঙ্গ 

আদবেনসহ চা 

ববাদর্ ডর 

ননদে ডশনা 

প্রানির ৩০ 

(নত্রশ) কা ড 

নেবদসর মদধ্য। 

১) বাগাদনর মানলকানা সাংক্রান্ত েনললানে 

২) বনজ সম্পে কৈডন অপসারদর্র পর প্রাি 

নবক্রয়লি অথ ড বাগাদনর নক কাদজ ব্যবহার 

করা হদব ৈার কম ড-পনরকল্পনা 

৩) বনজ সম্পে কৈডন/অপসারর্ করা হদল 

পনরদবশগৈ বকান সমস্যা হদব নক না বস 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র। 

৪) পূদব ড বনজ সম্পে কৈডন/ অপসারর্ করা 

হদয়দে নক না, কৈবার এবাং কয়টি করা 

হদয়দে। বনজ সম্পে কৈডন/অপসারর্ করা 

হদয় থাকদল নবক্রয়লি অথ ড বাগাদনর বকান 

বকান উন্নয়ন কাদজ ব্যবহার করা হদয়দে ৈার 

নববরর্ী। 

৫) বাগাদনর নবগৈ ৫ (পাঁচ) বেদরর উন্নয়ন 

পনরকল্পনার নববরর্ী। 

৬) ২.৫% হাদর বাধ্যৈামূলক বরাপর্ কম ডসূচী 

সঠিকভাদব পালন করা হদয়দে নক না ৈার 

প্রমার্ক। 

৭) চা ববাদর্ ডর বকান পাওনা আদে নক না ৈার 

প্রমার্ক। 

৮) চা উৎপােন এবাং উৎপানেৈ চা অকশদন 

পাঠাদনার পনরমার্। তৈরী চা পাৈা নবনক্রর 

সরকারী ভযাট ও বসচ সঠিকভাদব পনরদশাধ 

করা হদয়দে নক না ৈার প্রমার্ক। 

৯) বকান অথ ডলগ্নী প্রনৈষ্ঠান হদৈ ঋর্ গ্রহর্ করা 

হদয়দে নক না, হদয় থাকদল ঋর্ সাংক্রান্ত 

কাগজপত্র। 

ফরম: (ওদয়বসাইট) 

www.pduteaboard.gov.bd 

 

বসবার মূল্য:  

 

বাগান কর্তডক বন 

নবভাদগর মাধ্যদম 

ননধ ডানরৈ বরনভননউ 

সরকানর বকাোগাদর জমা 

করা হয়। প্রকল্প উন্নয়ন 

ইউননদটর আনথ ডক 

সাংদেে বনই। 

 

 

পনরদশাধ পিানৈ: 

প্রদ াজয নয়। 

নাম: বমাোঃ বরজাউল কনরম                                                                              

পেবী: উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৪৬৮০৯০ 

ই-বমইলোঃ 

rezaulkarimpdu@gmail.com 

 

 

নাম: বমাহাম্মে মননরুজ্জামান আকদ 

পেবী: সহকারী উন্নয়ন কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭৫৩৮৮১৭২২ 

ই-বমইলোঃ 

akanda1987@gmail.com 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ    

directorbtbpdu@gmail.com 
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২.৩) অভযন্তরীর্ বসবা:  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনমক বসবার নাম বসবা প্রোদন 

সদব ডাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরম প্রানিস্থান 

বসবামূল্য এবাং 

পনরদশাধ পিনৈ 

( নেথাদক) 

শাখার নামসহ োনয়ত্বপ্রাি কম ডকৈডার পেনব, রুম নম্বর, 

বজলা/উপদজলার বকার্, অনফনসয়াল বটনলদফান ও 

ইদমইল 

উর্ধ্ডৈন কম ডকৈডার পেনব, রুম নম্বর, বজলা/উপদজলার 

বকার্সহ, অনফনসয়াল বটনলদফান ও ইদমইল 

১.  সরকার কর্তডক জারীকৃৈ অধ্যাদেশ নবনধ নবধানসমূহ 

নবনধবি আইদনর মাধ্যদম বাস্তবায়ন করা। 

বমাট সম্ভাব্য 

কম ডনেবস ১৫ 

(পদনর) নেন 

নবনধ/প্রনবনধ/ 

পনরপত্র 

নবনধ/প্রনবনধ/ পনরপত্র - নাম: তসয়ে শানকল আহদমে                                                                              

পেবী: প্রশাসননক কম ডকৈডা                                                                                                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৬৮৭৮৯০ 

ই-বমইলোঃ 

shakilahmed0336@gmail.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বফান:  ০৮৬২৬-৭১২৬৩                                                                                     

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ directorbtbpdu@gmail.com 
 

২. বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউননদটর 

কম ডকৈডা-কম ডচারীদের নবনভন্ন পাওনানে, ঋর্ ও 

অনগ্রম এর জন্য প্রাি আদবেন চা ববার্ ড প্রধান 

কা ডালদয় বপ্ররর্ করা। 

০৭ (সাৈ) 

কম ডনেবদসর মদধ্য 

আদবেন পত্র আদবেন পত্র - নাম: তসয়ে শানকল আহদমে                                                                              

পেবী: প্রশাসননক কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৬৮৭৮৯০ 

ই-বমইলোঃ 

shakilahmed0336@gmail.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বফান: ০৮৬২৬-৭১২৬৩                                                                                                                                                                           

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ directorbtbpdu@gmail.com 
 

৩. বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউননদটর 

কম ডকৈডা-কম ডচারীদের অবসর গ্রহদর্র আদবেন চা 

ববার্ ড প্রধান কা ডালদয় বপ্ররর্ করা। 

০৭ (সাৈ) 

কম ডনেবদসর মদধ্য 

আদবেন পত্র আদবেন পত্র - নাম: তসয়ে শানকল আহদমে                                                                              

পেবী: প্রশাসননক কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৬৮৭৮৯০ 

ই-বমইলোঃ 

shakilahmed0336@gmail.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বফান: ০৮৬২৬-৭১২৬৩                                                                                                                                                                           

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ directorbtbpdu@gmail.com 
 

৪. বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউননদটর 

কম ডকৈডাদের শ্রানন্ত নবদনােন ছুটি ও ভাৈার আদবেন 

চা ববার্ ড প্রধান কা ডালদয় বপ্ররর্ করা। 

০৭ (সাৈ) 

কম ডনেবদসর মদধ্য 

আদবেন পত্র আদবেন পত্র - নাম: তসয়ে শানকল আহদমে                                                                              

পেবী: প্রশাসননক কম ডকৈডা                                                                                      

বমাবাইলোঃ ০১৭১৯-৬৮৭৮৯০ 

ই-বমইলোঃ 

shakilahmed0336@gmail.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বফান: ০৮৬২৬-৭১২৬৩                                                                                                                                                                           

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ directorbtbpdu@gmail.com 
 

৫. বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউননদটর অবসর 

গ্রহর্কারী কম ডকৈডা-কম ডচারীদের সকল চূড়ান্ত 

পাওনানে পনরদশাদধর নননমত্ত প্রাি আদবেন চা ববার্ ড 

প্রধান কা ডালদয় বপ্ররর্ করা। 

০৭ (সাৈ) 

কম ডনেবদসর মদধ্য 

আদবেন পত্র আদবেন পত্র - নাম: আবু ইউসুফ                                                                              

পেবী: নহসাবরক্ষর্ কম ডকৈডা                                                                                      

বফান:  -                                                                                     

বমাবাইলোঃ ০১৫৫৭-৩৩০৫৩১ 

ই-বমইলোঃ abuyousuf1411@yahoo.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বফান: ০৮৬২৬-৭১২৬৩                                                                                                                                                                           

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ directorbtbpdu@gmail.com 
 

৬. বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউননদটর  াবৈীয় 

বটন্ডার নবজ্ঞনি প্রকাশ করা। 

০৭ (সাৈ) 

কম ডনেবদসর মদধ্য 

নবজ্ঞনি নবজ্ঞনি - নাম: বমাোঃ জনহরুল ইসলাম                                                                              

পেবী: সহকারী প্রদকৌশলী                                                                                      

বফান:  -                                                                                     

বমাবাইলোঃ ০১৭১২-৫৯৫১৮৯ 

ই-বমইলোঃ mjislam.aepdubtb@gmail.com 
 

নাম: র্. এ. বক. এম. রনফকুল হক                                                                              

পেবী: পনরচালক                                                                                       

বফান: ০৮৬২৬-৭১২৬৩                                                                                                                                                                           

বমাবাইলোঃ ০১৭১১-৮৬৭৪৮৪ 

ই-বমইলোঃ directorbtbpdu@gmail.com 
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