বাাংাদেল চা ববার্ ড প্রেত্ত চা াইদন্স প্রাপ্তির বেদে প্তেক-প্তিদে ডলিা ও পরামলড
বাাংাদেল চা ববার্ ড বেদক চা ব্যবাদের জন্য াইদন্স গ্রদের বাধ্যবাধকতা রদেদছ। ‗প্তর্প্তজটা প্রমৄপ্তি কাদজ াপ্তগদে
ক্ষুধা ও োপ্তরদ্র্যমুি ―প্তর্প্তজটা বাাংাদেল‖ প্রপ্ততষ্ঠা করার জন্য রকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা ব দেয এপ্তগদে যাপ্তি।
গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর এ মৄদগাপমৄগী প্তদ্ধান্ত বাস্তবােদির অাংল প্তদদব বাাংাদেল চা ববার্ ড তার াইদন্স প্রোি
কায ডক্রম পুরাদিা ম্যানুদে প্তদেম‘বক প্তবোে জাপ্তিদে ম্পূে ড অিাইদি চালু কদরদছ। চা ববাদর্ ডর ―অিাইি টি াইদপ্তন্সাং
প্তদেম‖ এর ববা গ্রদের মাধ্যদম এখি ঘদর বদ অিাইদি আদবেি কদর চা ব্যবাদের কাপ্তিত াইদন্স পাওো যাে।
চা ব্যবাদে জন্য পয ডােক্রদম ৩টি াইদন্স (পয ডােক্রদম প্রেদম খুচরা-পাইকারী, তারপর প্তবর্ার এবাং পরবতীদত বেন্ডার
াইদন্স) গ্রে করদত দব। এছাড়া প্তিাদম চা প্তবক্রদের জন্য বকউ বরাকার াউজ প্রপ্ততষ্ঠা করদত চাইদ তাদক বরাকার াইদন্স
গ্রি করদত বব।
বকি খুচরা-পাইকারী াইদন্স প্রদোজি?
াধারেত াট-বাজার/ লপ্তপাং ম/ বোকািপাট/ অিাইদি খুচরা প্তিপ্তত্তদত চা প্তবক্রদের জন্য খুচরা-পাইকারী চা
াইদন্স গ্রে করদত ে। খুচরা-পাইকারী াইদন্স প্তেদে প্যাদকট কদর চা প্তবক্রে করা যাদব িা। এদেদে প্তিজস্ব প্রপ্ততষ্ঠাদির/
ব্র্যান্ড িাম বা প্রপ্ততষ্ঠাদির পপ্তরপ্তচপ্তত বি কদর এমি প্তকছু প্যাদকদটর গাদে ব্যবার করা যাদব িা। াধারেত মুপ্তে বোকাদি খুচরা
চা প্তবক্রে করবত অেবা চা ববার্ ড এর বেপ্তন্ডাং াইদন্স প্রাি প্রপ্ততষ্ঠাদির (বযমি: আবু খাদের, ইস্পাাপ্তি, প্তিিদ ইতযাপ্তে
বকাম্পাপ্তির) চা কপ্তমলদি প্তবক্রদের বেদে খুচরা- পাইকারী াইদন্স গ্রে করদত দব। উদেখ্য বয, শুধূমাে বের্ াইদন্স অেবা
খুচরা-পাইকারী ও প্তবএটিআই াইদন্স গ্রে কদর প্তিজস্ব পপ্তরপ্তচপ্তত / ব্র্যান্ড িাম ব্যবার কদর চা প্যাদকটজাত কদর
বাজারজাত/প্তবপেি করা যাদব িা। প্তিজস্ব ব্র্যাদন্ড চা বাজারজাত করদত দ বেপ্তন্ডাং াইদন্স পয ডন্ত (প্রেদম খুচরা-পাইকারী,
তারপর প্তবর্ার এবাং পরবতীদত বেন্ডার াইদন্স) গ্রে করদত দব।
বকি প্তবর্ার াইদন্স প্রদোজি?
খুচরা-পাইকারী াইদন্স প্রাপ্তির পর প্তিাম দত চা ক্রদের জন্য চা ববার্ ড দত প্তবর্ার াইদন্স গ্রে করদত দব এবাং
চা ব্যবােী প্তমপ্তত Tea Traders Association of Bangladesh (TTAB) এর বমম্বার দত দব। TTAB
বেদক াধারেত ২ ধরদির েস্যপে প্রোি করা ে। (১) Assiociate Member (প্তিিঃ ১০৩,৫০০ টাকা) এবাং (২)
Ordinary Member (প্তিিঃ ২১০,৫০০ টাকা)। TTAB এর েস্যপে ছাড়া প্তিাম বেদক রাপ্তর চা ক্রে করা যাে িা।
TTAB এর েস্যপে অজডদির জন্য বযাগাদযাদগর ঠিকািা: Progressive Tower (3rd Floor), 1837 Sheikh
Mujib Road, Badamtoly, Agrabad, Chattogram, আাপিী: +88031712452, ইদমই:
ttabctg@gmail.com, ওদেবাইট: info@ttabctg.com
বকি বেন্ডার াইদন্স প্রদোজি?
প্তিজস্ব পপ্তরপ্তচপ্তত / ব্র্যান্ড িাম ব্যবার কদর চা প্যাদকটজাত কদর বাজারজাত/প্তবপেি করদত চাইদ চা ববার্ ড বেদক
বেন্ডার াইদন্স গ্রে করদত দব। চা একটি বিাগ্য পণ্য প্তবধাে বমাড়কজাত ব্যতীত বাজারজাতকরদে আইিত: প্তিদধাজ্ঞা রদেদছ
এবাং চা আইি-২০১৬ অনুযােী চা ব্যবার বেদে বাাংাদেল চা ববার্ ড বেদক াইদন্স গ্রদের বাধ্যবাধকতা রদেদছ। অে ডাৎ চা
বেপ্তন্ডাং াইদন্স ব্যপ্ততদরদক চা প্যাদকটজাতকরে ও প্তবপেি আইিত েন্ডিীে অপরাধ। চা আইদির এই অপরাদধর জন্য দব ডাচ্চ ২
বছর কারােন্ড অেবা ৫ ে টাকা অে ডেন্ড অেবা উিে েদন্ডর প্তবধাি রদেদছ।
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অিাইদি আদবেদির পদ্ধপ্তত:
 অিাইদি আদবেি করদত রাপ্তর tealicense.com.bd প্তাংদক প্রদবল করদত দব। অেবা বাাংাদেল চা ববার্ ড
এর ওদেবাইবট (www.teaboard.gov.bd) প্রদবল কদর অিযন্তরীে ই-ববামূ কাদমর ―অিাইি চা
াইদন্স আদবেি‖ অপলদি প্রদবল করদত দব।
 াইদন্স এর ধরে প্তিব ডাচি করদত দব (খুচরা-পাইকারী/প্তবর্ার/বেন্ডার/বরাকার)
 িতুি আদবেি/ িতুি প্তিবন্ধদির বেদে আদবেদির ধরে ‗িতুি প্তিবন্ধি‘ প্তদক্ট করদত দব।
 চা ববার্ ড বেদক ইদতা:পূদব ড বই আকাদর াইদন্স গ্রে কদর োকদ অিাইবি াইদন্স বপদত ‗পুরাতি প্তিবন্ধি‘ প্তদক্ট
করদত দব। এদেদে পুরাতি াইদন্স বইদের প্রেম বেদক ব ডদল িবােি া পয ডন্ত ক পৃষ্ঠা pdf Combined
format-এ ‗পুরাতি াইদন্স‘ বিাল্ডাদর াংমৄি করবত দব। গুগ েদক jpg2pdf.com বেদক pdf
Combined করা যাে।
 বের্ াইদন্স অনুযােী ক তথ্য উদেখ কদর আদবেি করদত দব।
 অিাইদি াইদন্স প্রাি দ প্রপ্তত বছর াইদন্স িবােি করদত বমাবাইদ প্রাি User id ও Password প্তেদে
Log in কদর ―িবােি কাম‖ প্তদক্ট করদত দব এবাং িবােি প্তি পপ্তরবলাদধর তথ্য উদেখ কদর আদবেি বপ্ররে
করদত দব। প্রপ্ততবছর চা ববার্ ড কর্তডক াইদন্স িবােিকৃত দ মুদ াদিাদি িতুি কদর বকাি ম্যাদজ যাদব িা।
গ্রাকদক তার পুরাদিা User id ও Password প্তেদে Log in কদর িবােিকৃত িতুি াইদন্স Download
কদর প্তিদত দব।
 প্রপ্তত বছর াইদন্স িবােদির জন্য User id ও Password াংরেে করা বাধ্যতামূক। User id ও
Password াপ্তরদে বগদ যোযে কর্তডপে কর্তডক চা ববাদর্ ড প্তপ্তখত আদবেি করদত দব।
 আদবেি বাাংাে করা বাধ্যতামূক। শুধুমাে বমাবাই িাম্বার এবাং ই-বমই ইাংদরপ্তজদত উদেখ করদত দব।

অদপো করুি:
 অিাইদি যোযেিাদব আদবেি ম্পন্ন দ চা ববাদর্ ডর চূড়ান্ত অনুদমােদির জন্য অদপো করদত দব।
 চা ববার্ ড কর্তডপে কর্তডক াইদন্সটি চূড়ান্তিাদব অনুদমাপ্তেত দ আদবেদি উদেপ্তখত বমাবাই িম্বদর স্বোংপ্তক্রেিাদব
User id ও Password  একটি বমদজ পা াদিা দব। উি ম্যাদজ পাওোর পর
পুিরাে tealicense.com.bd বত প্রদবল কদর প্রাি User id ও Password ব্যবার কদর াইদন্স
র্াউিদার্ করদত দব।
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াইদন্স প্তি/ িবােি প্তি/ জপ্তরমািা াংক্রান্ত তথ্য:
চা ব্যবাদের ধরে

াইদন্স বরপ্তজদেলি প্তি

াইদন্স িবােি প্তি

খুচরা-পাইকারী
প্তবর্ার
বেন্ডার
বরাকার

২,৫০০/- টাকা
১০,০০০/- টাকা
২০,০০০/- টাকা
২৫,০০০/- টাকা

১,০০০/- টাকা
৫,০০০/- টাকা
১০,০০০/- টাকা
১২,৫০০/- টাকা

িবােি করা িা দ
প্রপ্তত বছর ৩০
প্রপ্তত বছদরর জন্য প্তবম্ব
জুদির মদধ্য
াইদন্স
িবােি
প্তি / জপ্তরমািা
করদত দব। উি
২৫০/- টাকা
মদের পর প্তবম্ব
৫০০/- টাকা
প্তি প্রদযাজয দব।
১,০০০/- টাকা
২,৫০০/- টাকা

**পরপর ৩ বছর াইদন্স িবােি িা করদ াইদন্স স্বোংপ্তক্রেিাদব বাপ্তত বদ গণ্য দব।

াইদন্স প্তি পপ্তরদলাদধর মাধ্যমমূ:

১। বাাংাদেল কৃপ্ত
ব্যাাংক
প্তাদবর িামিঃ
বাাংাদেল চা ববার্ ড
প্তাব িম্বরিঃ
২৯০৫-০৩২০০০০২৯১
(এটিপ্তর্-২৯)
চা ববার্ ড লাখা, চট্টগ্রাম।

২। প্তবকযাল (ম্যানুো)
*247# - Payment—
01847165888 –
License Fee—
Reference (প্রপ্ততষ্ঠাদির
িাম) - Counter no (1)
- Pin - send
(এযাপ বেদক বপদমন্ট
বগটওদের মাধ্যদম প্তি
পপ্তরদলাধ করা যাদব।)
(প্তব:দ্র্: উদেপ্তখত
01847165888 িম্বরটি
মাদচ ডন্ট িম্বর)

৩। রদকট (ম্যানুো)
*322# - Bill Payself (আপিার রদকট
একাউন্ট বেদক পপ্তরদলাধ
করদত)- other - Biller
id (2442) - Bill no
(2442) – License
Fee- Pin – send.
(প্তব:দ্র্:
Reference
চাইদ প্রপ্ততষ্ঠাদির িাম উদেখ
করদবি।
উদেপ্তখত
01847165888 িম্বরটি
মাদচ ডন্ট িম্বর)

প্তবিঃদ্র্িঃ
এছাড়াও
বর্প্তবট/বক্রপ্তর্ট কার্ ড ব্যবার
কদর প্তি পপ্তরদলাধ করা যাে।
ব্যাাংদক প্তি পপ্তরদলাধ করদ
টাকা জমার চাাি/ প্তিপ
এর ছপ্তব স্ক্যাি কদর
আপদার্ করদত দব।
বমাবাই ব্যাাংপ্তকাং (প্তবকযাল,
রদকট ইতযাপ্তে) এর মাধ্যদম
প্তি
পপ্তরদলাধ
করদ
োিদজকলি আইপ্তর্, তাপ্তরখ,
বয িম্বর বেদক টাকা বপ্ররে
করা দেদছ প্তবস্তাপ্তরত উদেখ
করদত দব। এদেদে মদি
রাখদত দব বকাদিা বমাবাই
িম্বর োিদজকলি আইপ্তর্
িে।

** ািডার ত্রুটি / অন্য বকাি কারদে আদবেি অম্পূে ড দ পুিরাে আদবেি করদত বপদমন্ট তথ্য অবশ্যই াংরেদে
রাখদব দব।
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আদবেি করদত বয ক র্কুদমন্ট প্রদোজি:
খুচরা-পাইকারী াইদন্স
১) বের্ াইদন্স

প্তবর্ার াইদন্স

বেন্ডার াইদন্স

১) বের্ াইদন্স
২) আেকর িে
৩) িযাট িে
৪) ব্যাাংক কর্তডক আপ্তে ডক চ্চবতার
িে

১) বের্ াইদন্স
২) আেকর িে
৩) িযাট িে
৪) ব্যাাংক কর্তডক আপ্তে ডক চ্চবতার িে
৫) প্তবএটিআই িে
৬) টি বটোর এর বাদোর্াটা (একজি টি
বটোর প্তিদোগ করদত দব)
৭) প্রস্তাপ্তবত চা‘বের প্যাদকদটর ছপ্তব
৮) চা কারখািা/গুোদমর ছপ্তব

** ব্যপ্তিমাপ্তকািাধীি প্রপ্ততষ্ঠাদির বেদে স্বত্বাপ্তধকারী; অাংলীোপ্তর কারবাদরর বেদে ক অাংলীোর এবাং বকাম্পাপ্তি/
প্তপ্তমদটর্ বকাম্পািী/ কদপডাদরলদির বেদে প্রধাি প্তিব ডাী কমডকতডা/বচোরম্যাি/ ব্যবস্থাপিা পপ্তরচাক আদবেিকারী
প্তদদব তথ্য প্রোি করদবি।
** অিাইদি আদবেি করদত আদবেিকারীর জাতীে পপ্তরচেপদের কপ্তপ, ছপ্তব, স্বাের, প্তক্রে বমাবাই িম্বর ও ই-বমই
প্রদোজি দব। অাংলীোপ্তর প্রপ্ততষ্ঠাদির বেদে ক অাংলীোদরর ছপ্তব ও স্বাের একদে াংপ্তিষ্ট বিাল্ডাদর আপদার্ করদত
দব।
** অাংলীোপ্তর প্রপ্ততষ্ঠাদির বেদে বের্ াইদন্স এর পালাপাপ্তল ―অাংলীোপ্তর চুপ্তিপে‖ (২,০০০/- টাকার েযাদম্প
বিাটারীকৃত) এবাং Registrar of Joint stock Companies & Firms (RJSC)
বেদক Certificate of Restration of Firms াংপ্তিষ্ট বিাল্ডাদর আপদার্ করদত দব। এদেদে ক পৃষ্ঠা
pdf Combined format-এ াংমৄি কদর াংপ্তিষ্ট বিাল্ডাদর আপদার্ করদত দব।
** বকাম্পাপ্তি/ কদপডাদরলি/প্তপ্তমদটর্ বকাম্পািী এর বেদে Memorandum (িরম-১২ ) এবাং Registrar
of Joint stock Companies & Firms (RJSC) বেদক Certificate of Incorporation
াংপ্তিষ্ট বিাল্ডাদর আপদার্ করদত দব। ক পৃষ্ঠা pdf Combined format-এ াংমৄি কদর াংপ্তিষ্ট বিাল্ডাদর
আপদার্ করদত দব।

প্তকছু প্তবে েেীে:
 আদবেিকারী প্রপ্ততষ্ঠাদির জন্য চা ব্যবাদের অনুকূদ বের্ াইদন্স বাধ্যতামূক। ইদতাপূদব ড চা ববাদর্ ড প্তিবপ্তন্ধত একই
প্রপ্ততষ্ঠাদির িাদম পুিরাে অন্য াইদন্স গ্রদের সুদযাগ িাই। এছাড়াও বের্ াইদদন্স ব্যবাদের ধরে চা ব্যবাদের
অনুকূদ দত দব (বযমি: চা ব্যবা/ চা খুচরা ও পাইকারী/ কৃপ্তপণ্য উৎপােি ও প্তবপেি/ বিাগ্যপণ্য উৎপােি ও
রবরাকারী/ রবরাকারী/ পপ্তরদবলক/ পণ্য পপ্তরদবলক/ প্যাদকপ্তজাং ইতযাপ্তে)।
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 অাংলীোপ্তর কারবাদরর বেদে ক অাংলীোরদের িাম, ছপ্তব ও স্বাের একদে াংমৄি কদর আদবেি করদত দব (বের্
াইদন্স এবাং চুপ্তিপে অনুযােী)। বকাম্পািী/ প্তপ্তমদটর্ বকাম্পািী/ কদপডাদরলি এর বেদে প্রধাি প্তিব ডাী
কমডকতডা/বচোরম্যাি/ ব্যবস্থাপিা পপ্তরচাক আদবেি করদবি। ইদতামদধ্য প্তিবপ্তন্ধত বকাম্পািী/ প্তপ্তমদটর্ বকাম্পািী/
কদপডাদরলি এর প্রধাি প্তিব ডাী কমডকতডা/বচোরম্যাি/ ব্যবস্থাপিা পপ্তরচাক (যার িাদম প্রপ্ততষ্ঠাদির াইদন্স প্তিবপ্তন্ধত)
পপ্তরবতডি দ বকাম্পািীর Board of Director এর Resulation ও Memorandum Form- 12,
বের্ াইদন্স ও াংপ্তিষ্ট ক র্কুদমন্ট োপ্তখ কদর চা ববাদর্ ড আদবেি করদত দব।

 ইদতাপূদব ড প্তিবপ্তন্ধত ব্যবা প্রপ্ততষ্ঠাদির িাম পপ্তরবতডদির বকাদিা সুদযাগ িাই। চা ববাদর্ ডর অনুমপ্তত ব্যাপ্ততত মাপ্তকািা
স্তান্তর করা যাইদব িা। প্রপ্ততষ্ঠাদির মাপ্তকািা স্থান্তর করদত চাইদ পুরাতি মাপ্তদকর ওোপ্তরল িে এবাং পপ্তরবাদরর
অন্যান্য েস্যদের অিাপপ্তত্ত প্রোি করত: ১ম বেেীর প্তিব ডাী ম্যাপ্তজদেট কর্তডক মাপ্তকািা স্তান্তদরর এপ্তিবর্প্তি ট
কপ্তপ (৩০০ টাকার েযাদম্প) আদবেি করদত দব। এছাড়া ত্ত্বাপ্তধকারীর মৃতুযবরে জপ্তিত কারদে মাপ্তকািা স্থান্তর
করদত চাইদ প্রোত ব্যপ্তির স্বামী/ স্ত্রী; স্বামী/ স্ত্রী দু‘জিই মারা বগদ পপ্তরবাদরর জজষ্ঠয ন্তাি‘বক পৃেকিাদব আদবেি
করদত দব। আদবেদির াদে মৃতুয িে, ওোপ্তরল িে এবাং পপ্তরবাদরর অন্যান্য েস্যদের অিাপপ্তত্ত প্রোি করত: ১ম
বেেীর প্তিব ডাী ম্যাপ্তজদেট কর্তডক িতুি মাপ্তদকর িাদম মাপ্তকািা স্তান্তদরর এপ্তিদর্প্তিট কপ্তপ এবাং াইদন্স াংপ্তিষ্ট
ক ািাগােকৃত র্কুদমন্ট আদবেি করদত দব।
 বাাংাদেল চা ববার্ ড কর্তডক অনুদমাপ্তেত চা ব্যবােী (চা পাইকার, প্তবর্ার, বেন্ডার) ব্যাপ্ততত অন্য বকাোও বত চা ক্রে
করা যাবব িা।
 চা পাতার াদে বকাি ধরদির েপ্ততকারক রঙ বা পোে ড বমলাদিা যাবব িা।
 বকাি বেল বা এমি স্থাদির িাদম চা এর াইদন্স প্রোি করা দব িা যাদত চাদের অপ্তরপ্তজি ম্পদকড জিমদি প্তবভ্রাপ্তন্ত
সৃপ্তষ্ট ে।
 াইদন্স এর বকাি লতড িঙ্গ করদ বাাংাদেল চা ববার্ ড বয বকাি মুহূদতড াইদন্স বাপ্তত করার েমতা াংরেি কদর।

ধন্যবাোদন্তবমাাম্মে আব্দুো আ ববারাি
কারী পপ্তরচাক (বাপ্তেজয)
বাাংাদেল চা ববার্ ড
প্রধাি কায ডাে
১৭১-১৭২, বাদেপ্তজে ববাস্তাপ্তম বরার্
িাপ্তরাবাে, চট্টগ্রাম।
ইদমই: aab.btb89@gmail.com
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