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চা লাইেস  ইসু /নবায়ন সং া  তথ ািদ 

-০১। চা ব বসােয়র জন  চা বাড থেক কান কান ধরেণর লাইেস  দান করা 
হয়?  

উ র: বাংলােদশ চা বাড থেক চা ব বসােয়র জন  লাইেস  হেণর বাধ বাধকতা রেয়েছ। চা বাড 
থেক চা ব বসােয়র জন  পযায় েম িনে া  ০৩ ধরেণর লাইেস  দান করা হয় যথা: 

ক) খুচরা-পাইকারী লাইেস  
খ) িবডার লাইেস  এবং  
গ) ার লাইেস  

এছাড়া িনলাম কে  চা িব েয়র জন  কউ াকার হাউজ িত া করেত চাইেল চা বাড থেক 
াকার লাইেস  হণ করেত হেব। বতমােন চ াম ১ ট এবং ম েল ১ ট অথাৎ মাট ২ ট চা 

িনলাম ক  রেয়েছ। বাংলােদশ চা বােডর “অনলাইন ট লাইেস ং িসে ম” এর সবা হেণর 
মাধ েম এখন ঘের বেস অনলাইেন আেবদন কের চা ব বসােয়র লাইেস  পাওয়া যায়।  
 

-০২। কন খচুরা-পাইকারী লাইেস  েয়াজন? মুিদ দাকােন বা কিমশেন চা 
িব েয়র ে  িক ধরেণর লাইেস  েয়াজন?  

উ র: সাধারণত হাট-বাজার/শিপংমল/ দাকানপাট/অনলাইেন খুচরা িভি েত যারা ধুমা  চা িব য় 
কের থােকন তােদরেক খুচরা-পাইকারী চা লাইেস  হণ করেত হয়। খুচরা-পাইকারী লাইেস ধারী চা 
ব বসায়ী চা বােডর িনবি ত িবডার ও ার লাইেস  া  িত ান থেক প ােকটজাতকৃত চা 
য়পূবক বাজাের িব য় (কিমশেনর িভি েত) করেত পারেবন। িক  িনেজর নােম/ িত ােনর 

নােম/ াে র নাম প ােকেটর গােয় ব বহার করা যােব না। িনজ  াে  চা প ােকট কের িব েয়র 
জন  চা বাড থেক ার লাইেস  হণ করেত হেব।  

-০৩। িবডার লাইেস  কন েয়াজন?  

উ র:  সরাসির িনলাম ক  থেক চা য় করার জন  চা বাড হেত িবডার লাইেস  হণ করেত 
হেব।   

-০৪। িনলাম থেক সরাসির চা য় করেত িক করেত হেব? 

উ র: িনলাম ক  থেক সরাসির িবড কের চা য় করেত হেল থেম িবডার লাইেস  হণ করেত 
হেব। িবডার লাইেস  াি র পর চ ােমর চা ব বসায়ী সিমিত Tea Traders Association of 
Bangladesh (TTAB) বা ম ল  Tea Planters and Traders Association of Bangladesh 
(TPTAB) এর ম ার হেত হেব। সদস পদ অজেনর জন  ড লাইেস , আয়কর সনদ, ভ াট সনদ, 
ব াংক কতৃক আিথক স লতার সনদ, মেমাের াম ( কা ািনর ে ), চ প  (অংশীদাির 
িত ােনর ে ), ছিব, জাতীয় পিরচয়প  এবং চা বাড এর িবডার লাইেস  েয়াজন হয়।  

০১. TTAB থেক সাধারণত ২ ধরেনর সদস পদ দান করা হয়। (১) Assiociate Member 
( ম ারশীপ িফ: ১,৫০,০০০ টাকা) এবং (২) Ordinary Member ( ম ারশীপ িফ: ২,৫০,০০০ টাকা)। 
TTAB এর সদস পদ ছাড়া িনলাম থেক সরাসির চা য় করা যায় না। TTAB এর সদস পদ অজেনর 
জন  যাগােযােগর ঠকানা:  Progressive Tower (3rd Floor), 1837 Sheikh Mujib Road, 
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Badamtoly, Agrabad, Chattogram, আলাপনী: +88031712452, ইেমইল: ttabctg@gmail.com, 
ওেয়বসাইট: info@ttabctg.com  

০২. TPTAB, ম ল এর ম ারশীপ িফ ১,০০০ টাকা। যাগােযােগর ঠকানা: খান টাওয়ার 
(২য় তলা), মৗলভীবাজার রাড, ম ল সদর, ম ল।  

 

 

-০৫। িনজ  াে  প ােকট কের চা িব য় করেত হেল কান লাইেস  হণ করেত 
হেব? 

উ র: িনজ  া / পিরিচিত নাম ব বহার কের চা প ােকটজাত কের বাজারজাত/িবপণন করেত 
চাইেল চা বাড থেক ার লাইেস  হণ করেত হেব। এছাড়া িবএস টআই এর লাইেস  হণ 
করেত হেব।  

-০৬। চা বাড হেত লাইেস  হেণর য়া কী ?  

উ র: অনলাইেন আেবদন করেত সরাসির tealicense.com.bd িলংেক েবশ করেত হেব। অথবা 
বাংলােদশ চা বাড এর ওেয়বসাইেট (www.teaboard.gov.bd) েবশ কের অভ রীণ ই- সবাসমূহ 
কলােমর “অনলাইন চা লাইেস  আেবদন” অপশেন েবশ করেত হেব।  

 উপের বিণত িলংেক েবশ করেত হেব।  
 লাইেস  এর ধরণ িনবাচন করেত হেব (খুচরা-পাইকারী/িবডার/ ার/ াকার) 
 নতন আেবদন/ নতন িনব েনর ে  আেবদেনর ধরণ ‘নতন িনব ন’ িসেল  করেত হেব।  

 ড লাইেস  অনুযায়ী সকল তথ  উে খ কের আেবদন করেত হেব।  

 আেবদন বাংলায় করা বাধ তামূলক। ধুমা  মাবাইল না ার এবং ই- মইল ইংের জেত উে খ 

করেত হেব।  

 একক মািলকানাধীন িত ান হেল ড লাইেসে  বিণত স ািধকারী কতৃক সকল তথ  দান 
করত: আেবদন করেত হেব। অংশীদাির কারবােরর ে  সকল অংশীদারেদর নাম, ছিব ও 
া র একে  সংযু  কের আেবদন করেত হেব ( ড লাইেস  এবং চ প  অনুযায়ী)। 
কা ানী/ িলিমেটড কা ানী/ কেপােরশন এর ে  ধান িনবাহী কমকতা/ চয়ারম ান/ 
ব ব াপনা পিরচালক আেবদন করেবন।  

-০৭। অনলাইেন আেবদন করা হেল লাইেস  িকভােব পাওয়া যােব?  

উ র: অনলাইেন যথাযথভােব আেবদন স  হেল চা বােডর চূড়া  অনুেমাদেনর জন  অেপ া 
করেত হেব। চা বাড কতৃপ  কতৃক লাইেস ট চূড়া ভােব অনুেমািদত হেল আেবদেন উে িখত 
মাবাইল ন ের য়ং য়ভােব User id ও Password সহ এক ট মেসজ পাঠােনা হেব। উ  ম ােসজ 
পাওয়ার পর পুনরায় tealicense.com.bd ত েবশ কের া  User id ও Password ব বহার কের 
লাইেস  ডাউনেলাড করেত হেব।  
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-০৮। খুচরা-পাইকারী, িবডার, ার লাইেস  পেত িক িক ডকুেম স দািখল 
করেত হয়? 

 

খুচরা-পাইকারী লাইেস  িবডার লাইেস  ার লাইেস  
১) ড লাইেস   
২) আেবদনকারী িত ান 
কা ািন হেল সংি  
কাগজপ  
৩) আেবদনকারী িত ান 
অংশীদাির  হেল সংি  
কাগজপ  
 
 
 

১) ড লাইেস   
২) আয়কর সনদ 
৩) ভ াট সনদ 
৪) ব াংক কতৃক আিথক 
স লতার সনদ 
৫) খুচরা-পাইকারী লাইেস  এর 
কিপ 

১) ড লাইেস   
২) আয়কর সনদ 
৩) ভ াট সনদ 
৪) ব াংক কতৃক আিথক 
স লতার সনদ 
৫) িবএস টআই সনদ 
৬) ট ট ার এর বােয়াডাটা 
(একজন ট ট ার িনেয়াগ 
করেত হেব)  
৭) ািবত চা’ য়র প ােকেটর 
ছিব 
৮) চা কারখানা/ দােমর ছিব 
৯) খুচরা-পাইকারী এবং িবডার 
লাইেস  এর কিপ 

 

 

-০৯: াকার লাইেস  পেত িক িক ডকুেম স েয়াজন হয়?  

উ র: 

১) াকােরর জন  আেবদনকারী িত ানেক অবশ ই াইেভট/ াইেভট িলিমেটড কা ানী হওয়া 
স িকত কাগজপ  
২) আেবদনকারী িত ােনর অনুেমািদত মূলধন কমপে  ০১ কা ট টাকা এবং পিরেশািধত মূলধন 
কমপে  ১০% হওয়া স িকত কাগজপ   
৩) ব াংক কতৃক আিথক স লতার সনদ 
৪) ড লাইেস   
৫) আয়কর সনদ 
৬) র জ ার অব জেয়ন ক কা ািন কতৃক ইসু কৃত সা টিফেকট অব ইনকেপােরশন 
৭) মেমাের াম অব আটেকল অব এেসািসেয়শন 
৮) পিরচালকেদর পূণ জীবন বৃ া  
৯) পিরচালকেদর জাতীয়তার সনদ 
১০) কমরত ট ট ােরর জীবন বৃ া  
১১) িনলামকারী কমকতার জীবন বৃ া  
১২) ািবত অিফেসর কমরত কমকতা-কমচারীেদর জীবন বৃ া  
১৩) ািবত অিফেসর ানসহ টিলেফান, ইেমইল, ফ া , ক উটার ও যানবাহেনর স ূণ িববরণী 
১৪) অিফস ভাড়ার ব াপাের বাড়ীওয়ালার সােথ চ পে  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
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১৫) কমপে  ১িমিলয়ন কজ চা িব েয়র জন  পাওয়া যােব বেল বাগান মািলকেদর িনকট থেক 
া  ত য়নপ  

১৬) নােম/ বনােম অন  কান কার চা ব বসার সােথ জিড়ত নাই মেম অি কারনামা 
 

 

-১০। িতবছর িকভােব লাইেস  নবায়ন করেত হয়? 

উ র: অনলাইেন লাইেস  া  হেল িত বছর লাইেস  নবায়ন করেত মাবাইেল া  User id ও 
Password িদেয় Log in কের “নবায়ন অপশন” িসেল  করেত হেব এবং নবায়ন িফ পিরেশােধর তথ  
উে খ কের আেবদন রণ করেত হেব। িতবছর চা বাড কতৃক লাইেস  নবায়নকৃত হেল 
মুেঠােফােন নতন কের কান ম ােসজ যােব না। াহকেক তার পুরােনা User id ও Password িদেয় 
Log in কের নবায়নকৃত লাইেস  Download কের িনেত হেব।  

তেব, চা বাড থেক ইেতা:পূেব বই আকাের লাইেস  হণ কের থাকেল অনলাইেন নতন নবায়নকৃত 
লাইেস  পেত ‘পুরাতন িনব ন’ িসেল  করেত হেব। এে ে  পুরাতন লাইেস  বইেয়র থম থেক 
সবেশষ নবায়ন সাল পয  সকল পৃ া pdf Combined format-এ ‘পুরাতন লাইেস ’ ফা াের সংযু  
করেত হেব। গল থেক jpg2pdf.com থেক pdf Combined করা যায়। 

 

 

 

-১১। লাইেস  র জে শন িফ, নবায়ন িফ এবং জিরমানা কত? 

চা ব বসােয়র 
ধরণ 

লাইেস  
র জে শন িফ 

লাইেস  নবায়ন 
িফ 

নবায়ন করা না 
হেল িত বছেরর 
জন  িবল  িফ / 
জিরমানা 

 
 
িত বছর ৩০

জেুনর মেধ
লাইেস  
নবায়ন করেত
হেব। উ
সমেয়র পর
িবল  িফ
েযাজ  হেব।  

খুচরা-
পাইকারী 

২,৫০০/- টাকা  ১,০০০/- টাকা ২৫০/- টাকা 

িবডার ১০,০০০/- টাকা ৫,০০০/- টাকা ৫০০/- টাকা 
ার ২০,০০০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা ১,০০০/- টাকা 

াকার ৩৭,৫০০/- টাকা ১৮,৭৫০/- টাকা ৫,০০০/- টাকা 

         ** পরপর ৩ বছর লাইেস  নবায়ন না করেল লাইেস  য়ং য়ভােব বািতল বেল 
গণ  হেব। 
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-১২। অনলাইেন আেবদেনর ে  িকভােব ও কান কান মাধ েম িফ পিরেশাধ করা 
যায়? 

লাইেস  িফ পিরেশােধর মাধ মসমূহ: 
১। বাংলােদশ 
কৃিষ ব াংক 
িহসােবর নামঃ  
বাংলােদশ চা বাড 
িহসাব ন রঃ  
২৯০৫-
০৩২০০০০২৯১ 
(এস টিড-২৯) 
চা বাড শাখা, 
চ াম। 
 

২। িবক াশ 
(ম ানুয়াল) 
*247# - Payment—
01847165888 – 
License Fee—  
Reference ( িত ােনর 
নাম) - Counter no (1) 
- Pin - send 
(এ াপস থেক পেম  
গটওেয়র মাধ েম িফ 
পিরেশাধ করা যােব।) 
 
(িব: : উে িখত 
01847165888 ন র ট 
মােচ  ন র) 

৩। রেকট (ম ানুয়াল) 
 
*322# - Bill Pay- self 
(আপনার রেকট 
একাউ  থেক 
পিরেশাধ করেত)- 
other - Biller id 
(2442) - Bill no 
(2442) – License 
Fee-  Pin – send. 
 
 (িব: : Reference 
চাইেল িত ােনর নাম 
উে খ করেবন। 
উে িখত 
01847165888 ন র ট 
মােচ  ন র) 

িবঃ ঃ এছাড়াও 
ডিবট/ িডট কাড 
ব বহার কের িফ 
পিরেশাধ করা যায়। 
ব াংেক িফ পিরেশাধ 
করেল টাকা জমার 
চালান/ ি প এর ছিব 
ান কের আপেলাড 

করেত হেব। মাবাইল 
ব াংিকং (িবক াশ, 
রেকট ইত ািদ) এর 
মাধ েম িফ পিরেশাধ 
করেল ানেজকশন 
আইিড (TrxID), 
তািরখ, য ন র থেক 
টাকা রণ করা 
হেয়েছ িব ািরত উে খ 
করেত হেব। এে ে  
মেন রাখেত হেব 
কােনা মাবাইল ন র 
ানেজকশন আইিড 
নয়। 
 

** সাভার ট / অন  কান কারেণ আেবদন অস ূণ হেল পনুরায় আেবদন করেত 
পেম  তথ  অবশ ই সংর েণ রাখেত হেব। 

 

-১৩। কা ািন/িলিমেটড কা ািন/ কেপােরশন গঠন করেল িক িক ডকুেম স 
দািখল করেত হয়? 

উ র: িত ােনর ধরণ কা ািন/ কেপােরশন/ িলিমেটড কা ানী হেল ড লাইেস  এর 
পাশাপািশ Company Memorandum (ফরম-১২ সহ) এবং Registrar of Joint stock Companies & 
Firms (RJSC) থেক Certificate of Incorporation সংি  ফা াের আপেলাড করেত হেব। 
সকল পৃ া pdf Combined format-এ সংযু  কের সংি  ফা াের আপেলাড করেত হেব। 
কা ানী/ িলিমেটড কা ানী/ কেপােরশন এর ে  ধান িনবাহী কমকতা/ চয়ারম ান/ 
ব ব াপনা পিরচালক কতৃক আেবদন করেত হেব। 

-১৪। িত ােনর মািলকানা একািধক হেল অথাৎ অংশীদাির িত ােনর ে  িক 
ধরেণর ডকুেম স েয়াজন? 

উ র: অংশীদাির িত ােনর ে  ড লাইেস  এর পাশাপািশ “অংশীদাির চ প ” (২,০০০/- 
টাকার াে  নাটারীকৃত) এবং Registrar of Joint stock Companies & Firms (RJSC) 
থেক Certificate of Restration of Firms সংি  ফা াের আপেলাড করেত হেব। এে ে  
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সকল পৃ া pdf Combined format-এ সংযু  কের সংি  ফা াের আপেলাড করেত হেব। 
অংশীদাির কারবােরর ে  সকল অংশীদারেদর নাম, ছিব ও া র একে  সংযু  কের আেবদন 
করেত হেব ( ড লাইেস  এবং চ প  অনুযায়ী)। 

-১৫। চা ব বসােয়র অনুকূেল কান ধরেণর ড লাইেস  হণ করেত হেব? 

উ র: আেবদনকারী িত ােনর জন  চা ব বসােয়র অনুকূেল ড লাইেস  বাধ তামূলক। ইেতাপূেব 
চা বােড িনবি ত একই িত ােনর নােম পুনরায় অন  লাইেস  হেণর সুেযাগ নাই। এছাড়াও ড 
লাইেসে  ব বসােয়র ধরণ চা ব বসােয়র অনুকূেল হেত হেব ( যমন: চা ব বসা/ চা পাতা খচুরা ও 
পাইকারী/ কৃিষপণ  উৎপাদন ও িবপণন/ ভাগ পণ  উৎপাদন ও সরবরাহকারী/  সরবরাহকারী/ 
পিরেবশক/ পণ  পিরেবশক/ প ােকজং ইত ািদ)।  

 

-১৬। িত ােনর মািলকানা পিরবতেনর জন  কান য়া অবল ন করেত হেব? 

উ র: চা বােডর অনুমিত ব িতত মািলকানা হ া র করা যােব না। িত ােনর মািলকানা হ া র 
করেত চাইেল পুরাতন মািলেকর ওয়ািরশ সনদ এবং পিরবােরর অন ান  সদস েদর অনাপি  দান 
করত: ১ম ণীর িনবাহী ম া জে ট কতৃক মািলকানা হ া েরর এিফেডিভট কিপসহ (৩০০ টাকার 
াে ) আেবদন করেত হেব।  

চা বােড িনবি ত িত ােনর স ািধকারীর মৃত বরণ জিনত কারেণ মািলকানা হ া র করেত 
চাইেল য়াত ব র ামী/ ী / ামী অথবা ী দ’ুজনই য়াত হেল পিরবােরর জ  স ান’ ক 
পৃথকভােব আেবদন করেত হেব। আেবদেনর সােথ মৃত  সনদ, ওয়ািরশ সনদ এবং পিরবােরর অন ান  
সদস েদর অনাপি  দান করত: ১ম ণীর িনবাহী ম া জে ট কতৃক নতন মািলেকর নােম 
মািলকানা হ া েরর এিফেডিভট কিপ এবং লাইেস  সংি  সকল হালনাগাদকৃত ডকুেম সহ 
আেবদন করেত হেব।   

ইেতামেধ  িনবি ত কা ানী/ িলিমেটড কা ানী/ কেপােরশন এর ধান িনবাহী 
কমকতা/ চয়ারম ান/ ব ব াপনা পিরচালক (যার নােম িত ােনর লাইেস  িনবি ত) পিরবতন হেল 
কা ানীর Board of Director এর Resulation এবং সংেশািধত Memorandum (Form-12 সহ), ড 
লাইেস  ও সংি  সকল হালনাগাদকৃত ডকুেম স দািখল কের চা বােড আেবদন করেত হেব।   

 

-১৭। মাবাইেল া  User ID ও Passward হািরেয় গেল িক করেত হেব?   

উ র: লাইেস  ডাউনেলাড এবং িত বছর লাইেস  নবায়েনর জন  User id ও Password সংর ণ 
করা বাধ তামূলক। User id ও Password হািরেয় গেল যথাযথ কতৃপ  কতৃক চা বােড িলিখত 
আেবদন করেত হেব।  

 

-১৮। লাইেস  হণ না কের চা ব বসা করেল সমস া কী? 

চা আইন ২০১৬ এর ৭(ড) এবং ২৪ নং ধারা অনুযায়ী চা এর ব বসার ে  লাইেস  হেণর 
বাধ বাধকতা রেয়েছ।  আইন অমান  করা হেল চা আইন ২০১৬ এর ২৯ নং ধারায় ৫০ হাজার থেক 
৫ল  টাকা পয  অথদ  অথবা ৬মাস থেক ২ বছর পয  কারাদ  বা উভয় দে র িবধান রেয়েছ।  

িব: :  বাংলােদশ চা বাড কতৃক অনুেমািদত চা ব বসায়ী (চা পাইকার, িবডার, ার) ব ািতত অন  
কাথাও হেত চা য় করা যােব না। চা পাতার সােথ কান ধরেনর িতকারক রঙ বা পদাথ মশােনা 
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যােব না। কান দশ বা এমন ােনর নােম চা এর লাইেস  দান করা হেব না যােত চােয়র অির জন 
স েক জনমেন িব াি  সৃ  হয়। িত ােনর নােমর সােথ বাংলােদশ/ িবিড থাকেল আেবদন করা 
যােব না। লাইেস  এর কান শত ভ  করেল বাংলােদশ চা বাড য কান মুহেূত লাইেস  বািতল 
করার মতা সংর ন কের।  

 
 
ধন বাদাে - 

বাংলােদশ চা বাড  
ধান কাযালয় 

১৭১-১৭২, বােয় জদ বা ািম রাড 
নািসরাবাদ, চ াম। 
ইেমইল: aab.btb89@gmail.com 


