চা রাআসন্স আস্যু/নফায়ন ংক্রান্ত তথ্যাদি
প্রশ্ন-০১। চা ব্যফাসয়য জন্য চা বফাড ড বেসে বোন বোন ধযসেয রাআসন্স প্রিান েযা য়?
উত্তয: ফাংরাসি চা বফাড ড বেসে চা ব্যফাসয়য জন্য রাআসন্স গ্রসেয ফাধ্যফাধেতা যসয়সছ। চা বফাড ড বেসে চা ব্যফাসয়য জন্য ম ডায়ক্রসভ
দনসনাক্ত ০৩ ধযসেয রাআসন্স প্রিান েযা য় মো:
ে) খুচযা-াআোযী রাআসন্স
খ) দফডায রাআসন্স এফং
গ) বেন্ডায রাআসন্স
এছাড়া দনরাভ বেসে চা দফক্রসয়য জন্য বেউ বরাোয াউজ প্রদতষ্ঠা েযসত চাআসর চা বফাড ড বেসে বরাোয রাআবন্স গ্রে েযসত সফ।
ফতডভাসন চট্টগ্রাভ ১টি এফং শ্রীভঙ্গসর ১টি ে ডাৎ বভাট ২টি চা দনরাভ বেে যসয়সছ। ফাংরাসি চা বফাসড ডয ―নরাআন টি রাআসদন্সং
দসেভ‖ এয বফা গ্রসেয ভাধ্যসভ এখন ঘসয ফস নরাআসন অসফিন েসয চা ব্যফাসয়য রাআসন্স াওয়া মায়।
প্রশ্ন-০২। বেন খুচযা-াআোযী রাআসন্স প্রসয়াজন? মুদি বিাোসন ফা েদভসন চা দফক্রসয়য বেসে দে ধযসেয রাআসন্স প্রসয়াজন?
উত্তয: াধাযেত াট-ফাজায/দংভর/বিাোনাট/নরাআসন খুচযা দবদত্তসত মাযা শুধুভাে চা দফক্রয় েসয োসেন তাসিযসে খুচযাাআোযী চা রাআসন্স গ্রে েযসত য়। খুচযা-াআোযী রাআসন্সধাযী চা ব্যফায়ী চা বফাসড ডয দনফদিত দফডায ও বেন্ডায রাআসন্স প্রাপ্ত
প্রদতষ্ঠান বেসে প্যাসেটজাতকৃত চা ক্রয়পূফ ডে ফাজাসয দফক্রয় (েদভসনয দবদত্তসত) েযসত াযসফন। দেন্তু দনসজয নাসভ/প্রদতষ্ঠাসনয
নাসভ/ব্র্যাসন্ডয নাভ প্যাসেসটয গাসয় ব্যফায েযা মাসফ না। দনজস্ব ব্র্যাসন্ড চা প্যাসেট েসয দফক্রসয়য জন্য চা বফাড ড বেসে বেন্ডায রাআসন্স
গ্রে েযসত সফ।
প্রশ্ন-০৩। দফডায রাআসন্স বেন প্রসয়াজন?
উত্তয: যাদয দনরাভ বেে বেসে চা ক্রয় েযায জন্য চা বফাড ড সত দফডায রাআসন্স গ্রে েযসত সফ।
প্রশ্ন-০৪। দনরাভ বেসে যাদয চা ক্রয় েযসত দে েযসত সফ?
উত্তয: দনরাভ বেে বেসে যাদয দফড েসয চা ক্রয় েযসত সর প্রেসভ দফডায রাআসন্স গ্রে েযসত সফ। দফডায রাআসন্স প্রাদপ্তয য
চট্টগ্রাসভয চা ব্যফায়ী দভদত Tea Traders Association of Bangladesh (TTAB) ফা শ্রীভঙ্গরস্থ Tea Planters
and Traders Association of Bangladesh (TPTAB) এয বভম্বায সত সফ। িস্যি জডসনয জন্য বেড রাআসন্স,
অয়েয নি, বুাট নি, ব্যাংে ের্তডে অদে ডে চ্ছ্বরতায নি, বভসভাসযন্ডাভ (বোম্পাদনয বেসে), চুদক্তে (ংীিাদয প্রদতষ্ঠাসনয
বেসে), ছদফ, জাতীয় দযচয়ে এফং চা বফাড ড এয দফডায রাআসন্স প্রসয়াজন য়।
০১. TTAB বেসে াধাযেত ২ ধযসনয িস্যি প্রিান েযা য়। (১) Assiociate Member (বভম্বাযী দপ:
১,৫০,০০০ টাো) এফং (২) Ordinary Member (বভম্বাযী দপ: ২,৫০,০০০ টাো)। TTAB এয িস্যি ছাড়া দনরাভ

বেসে যাদয চা ক্রয় েযা মায় না। TTAB এয িস্যি জডসনয জন্য বমাগাসমাসগয ঠিোনা: Progressive Tower (3rd
Floor), 1837 Sheikh Mujib Road, Badamtoly, Agrabad, Chattogram, অরানী: +88031712452,
আসভআর: ttabctg@gmail.com, ওসয়ফাআট: info@ttabctg.com
০২. TPTAB, শ্রীভঙ্গর এয বভম্বাযী দপ ১,০০০ টাো। বমাগাসমাসগয ঠিোনা: খান টাওয়ায (২য় তরা), বভৌরবীফাজায
বযাড, শ্রীভঙ্গর িয, শ্রীভঙ্গর।
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প্রশ্ন-০৫। দনজস্ব ব্র্যাসন্ড প্যাসেট েসয চা দফক্রয় েযসত সর বোন রাআসন্স গ্রে েযসত সফ?
উত্তয: দনজস্ব ব্র্যান্ড/ দযদচদত নাভ ব্যফায েসয চা প্যাসেটজাত েসয ফাজাযজাত/দফেন েযসত চাআসর চা বফাড ড বেসে বেন্ডায রাআসন্স
গ্রে েযসত সফ। এছাড়া দফএটিঅআ এয রাআসন্স গ্রে েযসত সফ।
প্রশ্ন-০৬। চা বফাড ড সত রাআসন্স গ্রসেয প্রদক্রয়া েী ?
উত্তয: নরাআসন অসফিন েযসত যাদয tealicense.com.bd দরংসে প্রসফ েযসত সফ। েফা ফাংরাসি চা বফাড ড এয
ওসয়ফাআসট (www.teaboard.gov.bd) প্রসফ েসয বুন্তযীে আ-বফামূ েরাসভয ―নরাআন চা রাআসন্স অসফিন‖ সন
প্রসফ েযসত সফ।
 উসয ফদে ডত দরংসে প্রসফ েযসত সফ।
 রাআসন্স এয ধযে দনফ ডাচন েযসত সফ (খুচযা-াআোযী/দফডায/বেন্ডায/বরাোয)
 নতুন অসফিন/ নতুন দনফিসনয বেসে অসফিসনয ধযে ‗নতুন দনফিন‘ দসরক্ট েযসত সফ।
 বেড রাআসন্স নুমায়ী ের তথ্য উসেখ েসয অসফিন েযসত সফ।
 অসফিন ফাংরায় েযা ফাধ্যতামূরে। শুধুভাে বভাফাআর নাম্বায এফং আ-বভআর আংসযদজসত উসেখ েযসত সফ।
 এেে ভাদরোনাধীন প্রদতষ্ঠান সর বেড রাআসসন্স ফদে ডত ত্ত্বাদধোযী ের্তডে ের তথ্য প্রিান েযত: অসফিন েযসত সফ।
ংীিাদয োযফাসযয বেসে ের ংীিাযসিয নাভ, ছদফ ও স্বােয এেসে ংমৄক্ত েসয অসফিন েযসত সফ (বেড রাআসন্স
এফং চুদক্তে নুমায়ী)। বোম্পানী/ দরদভসটড বোম্পানী/ েসডাসযন এয বেসে প্রধান দনফ ডাী েভডেতডা/বচয়াযম্যান/
ব্যফস্থানা দযচারে অসফিন েযসফন।
প্রশ্ন-০৭। নরাআসন অসফিন েযা সর রাআসন্স দেবাসফ াওয়া মাসফ?
উত্তয: নরাআসন মোমেবাসফ অসফিন ম্পন্ন সর চা বফাসড ডয চূড়ান্ত নুসভািসনয জন্য সো েযসত সফ। চা বফাড ড ের্তডে ের্তডে
রাআসন্সটি চূড়ান্তবাসফ নুসভাদিত সর অসফিসন উসেদখত বভাফাআর নম্বসয স্বয়ংদক্রয়বাসফ User id ও Password  এেটি বভসজ
াঠাসনা সফ। উক্ত ম্যাসজ াওয়ায য পুনযায় tealicense.com.bd বত প্রসফ েসয প্রাপ্ত User id ও Password ব্যফায
েসয রাআসন্স ডাউনসরাড েযসত সফ।
প্রশ্ন-০৮। খুচযা-াআোযী, দফডায, বেন্ডায রাআসন্স বসত দে দে ডকুসভন্ট িাদখর েযসত য়?
খুচযা-াআোযী রাআসন্স

দফডায রাআসন্স

বেন্ডায রাআসন্স

১) বেড রাআসন্স

১) বেড রাআসন্স

১) বেড রাআসন্স

২) অসফিনোযী প্রদতষ্ঠান বোম্পাদন ২) অয়েয নি
সর ংদিষ্ট োগজে
৩) বুাট নি
৩) অসফিনোযী প্রদতষ্ঠান ংীিাদয ৪) ব্যাংে ের্তডে অদে ডে চ্ছ্বরতায নি
সর ংদিষ্ট োগজে
৫) খুচযা-াআোযী রাআসন্স এয েদ

২) অয়েয নি
৩) বুাট নি
৪) ব্যাংে ের্তডে অদে ডে চ্ছ্বরতায নি
৫) দফএটিঅআ নি
৬) টি বটোয এয ফাসয়াডাটা (এেজন টি
বটোয দনসয়াগ েযসত সফ)
৭) প্রস্তাদফত চা‘বয়য প্যাসেসটয ছদফ
৮) চা োযখানা/গুিাসভয ছদফ
৯) খুচযা-াআোযী এফং দফডায রাআসন্স
এয েদ
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প্রশ্ন-০৯: বরাোয রাআসন্স বসত দে দে ডকুসভন্ট প্রসয়াজন য়?
উত্তয:
১) বরাোসযয জন্য অসফিনোযী প্রদতষ্ঠানসে ফশ্যআ প্রাআসবট/প্রাআসবট দরদভসটড বোম্পানী ওয়া ম্পদেডত োগজে
২) অসফিনোযী প্রদতষ্ঠাসনয নুসভাদিত মূরধন েভসে ০১ বোটি টাো এফং দযসাদধত মূরধন েভসে ১০% ওয়া ম্পদেডত
োগজে
৩) ব্যাংে ের্তডে অদে ডে চ্ছ্বরতায নি
৪) বেড রাআসন্স
৫) অয়েয নি
ড
৬) বযদজষ্ট্রায ফ জসয়ন েে বোম্পাদন ের্তডে আস্যুকৃত াটিদপসেট
ফ আনেসডাসযন
ড
৭) বভসভাসযন্ডাভ ফ অটিসের ফ এসাদসয়ন
৮) দযচারেসিয পূে ড জীফন বৃত্তান্ত
৯) দযচারেসিয জাতীয়তায নি
১০) েভডযত টি বটোসযয জীফন বৃত্তান্ত
১১) দনরাভোযী েভডেতডায জীফন বৃত্তান্ত
১২) প্রস্তাদফত দপসয েভডযত েভডেতডা-েভডচাযীসিয জীফন বৃত্তান্ত
১৩) প্রস্তাদফত দপসয স্থান বটদরসপান, আসভআর, পুাক্স, েদম্পউটায ও মানফাসনয ম্পূে ড দফফযেী
১৪) দপ বাড়ায ব্যাাসয ফাড়ীওয়ারায াসে চুদক্তসে তুাদয়ত পসটােদ
১৫) েভসে ১দভদরয়ন বেদজ চা দফক্রসয়য জন্য াওয়া মাসফ ফসর ফাগান ভাদরেসিয দনেট বেসে প্রাপ্ত প্রতুয়নে
১৬) নাসভ/বফনাসভ ন্য বোন প্রোয চা ব্যফায াসে জদড়ত নাআ ভসভড দঙ্গোযনাভা

প্রশ্ন-১০। প্রদতফছয দেবাসফ রাআসন্স নফায়ন েযসত য়?
উত্তয: নরাআসন রাআসন্স প্রাপ্ত সর প্রদত ফছয রাআসন্স নফায়ন েযসত বভাফাআসর প্রাপ্ত User id ও Password দিসয় Log in েসয
―নফায়ন ন‖ দসরক্ট েযসত সফ এফং নফায়ন দপ দযসাসধয তথ্য উসেখ েসয অসফিন বপ্রযে েযসত সফ। প্রদতফছয চা বফাড ড ের্তডে
রাআসন্স নফায়নকৃত সর মুসঠাসপাসন নতুন েসয বোন ম্যাসজ মাসফ না। গ্রােসে তায পুযাসনা User id ও Password দিসয় Log
in েসয নফায়নকৃত রাআসন্স Download েসয দনসত সফ।
তসফ, চা বফাড ড বেসে আসতা:পূসফ ড ফআ অোসয রাআসন্স গ্রে েসয োেসর নরাআসন নতুন নফায়নকৃত রাআসন্স বসত ‗পুযাতন দনফিন‘
দসরক্ট েযসত সফ। এসেসে পুযাতন রাআসন্স ফআসয়য প্রেভ বেসে ফ ডসল নফায়ন ার ম ডন্ত ের পৃষ্ঠা pdf Combined
format-এ ‗পুযাতন রাআসন্স‘ বপাল্ডাসয ংমৄক্ত েযসত সফ। গুগর েসে jpg2pdf.com বেসে pdf Combined েযা মায়।
প্রশ্ন-১১। রাআসন্স বযদজসষ্ট্রন দপ, নফায়ন দপ এফং জদযভানা েত?
চা
ধযে

ব্যফাসয়য রাআসন্স বযদজসষ্ট্রন দপ

রাআসন্স নফায়ন দপ

খুচযা-াআোযী
দফডায

২,৫০০/- টাো

১,০০০/- টাো

১০,০০০/- টাো

৫,০০০/- টাো

বেন্ডায

২০,০০০/- টাো

১০,০০০/- টাো

বরাোয

২৫,০০০/- টাো

১২,৫০০/- টাো

নফায়ন েযা না সর প্রদত
ফছসযয জন্য দফরম্ব দপ /
জদযভানা
প্রদত ফছয ৩০ জুসনয
ভসধ্য
রাআসন্স
২৫০/- টাো
নফায়ন
েযসত
সফ।
৫০০/- টাো
উক্ত ভসয়য য
১,০০০/- টাো
দফরম্ব দপ প্রসমাজু
২,৫০০/- টাো
সফ।

** যয ৩ ফছয রাআসন্স নফায়ন না েযসর রাআসন্স স্বয়ংদক্রয়বাসফ ফাদতর ফসর গণ্য সফ।
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প্রশ্ন-১২। নরাআসন অসফিসনয বেসে দেবাসফ ও বোন বোন ভাধ্যসভ দপ দযসাধ েযা মায়?
রাআসন্স দপ দযসাসধয ভাধ্যভমূ:
১। ফাংরাসি
কৃদল ২। দফেুা (ম্যানুয়ার)
ব্যাংে
*247# - Payment—
দাসফয নাভঃ
01847165888
–
ফাংরাসি চা বফাড ড
License
Fee—
দাফ নম্বযঃ
Reference
(প্রদতষ্ঠাসনয
২৯০৫-০৩২০০০০২৯১
নাভ) - Counter no (1) (এটিদড-২৯)
Pin - send
চা বফাড ড াখা, চট্টগ্রাভ।
(এুা বেসে বসভন্ট বগটওসয়য
ভাধ্যসভ
মাসফ।)

দপ

দযসাধ

(দফ:দ্র:
01847165888
ভাসচ ডন্ট নম্বয)

৩। যসেট (ম্যানুয়ার)
*322# - Bill Pay- self
(অনায যসেট এোউন্ট বেসে
দযসাধ েযসত)- other Biller id (2442) - Bill
no (2442) – License
Fee- Pin – send.

েযা

(দফ:দ্র: Reference চাআসর
প্রদতষ্ঠাসনয নাভ উসেখ েযসফন।
উসেদখত উসেদখত 01847165888
নম্বযটি নম্বযটি ভাসচ ডন্ট নম্বয)

দফঃদ্রঃ এছাড়াও বডদফট/বক্রদডট
োড ড ব্যফায েসয দপ দযসাধ
েযা মায়। ব্যাংসে দপ
দযসাধ েযসর টাো জভায
চারান/ দি এয ছদফ স্ক্ুান
েসয অসরাড েযসত সফ।
বভাফাআর ব্যাংদেং (দফেুা,
যসেট আতুাদি) এয ভাধ্যসভ দপ
দযসাধ েযসর োনসজেন
অআদড (TrxID), তাদযখ,
বম নম্বয বেসে টাো বপ্রযে েযা
সয়সছ দফস্তাদযত উসেখ েযসত
সফ। এসেসে ভসন যাখসত সফ
বোসনা
বভাফাআর
নম্বয
োনসজেন অআদড নয়।

** াবডায ত্রুটি / ন্য বোন োযসে অসফিন ম্পূে ড সর পুনযায় অসফিন েযসত ববভন্ট তথ্য ফশ্যআ ংযেসে যাখসত
সফ।

প্রশ্ন-১৩। বোম্পাদন/দরদভসটড বোম্পাদন/ েসডাসযন গঠন েযসর দে দে ডকুসভন্ট িাদখর েযসত য়?
উত্তয: প্রদতষ্ঠাসনয ধযে বোম্পাদন/ েসডাসযন/ দরদভসটড বোম্পানী সর বেড রাআসন্স এয াাাদ Company Memorandum
(পযভ-১২ ) এফং Registrar of Joint stock Companies & Firms (RJSC) বেসে Certificate of
Incorporation ংদিষ্ট বপাল্ডাসয অসরাড েযসত সফ। ের পৃষ্ঠা pdf Combined format-এ ংমৄক্ত েসয ংদিষ্ট
বপাল্ডাসয অসরাড েযসত সফ। বোম্পানী/ দরদভসটড বোম্পানী/ েসডাসযন এয বেসে প্রধান দনফ ডাী েভডেতডা/বচয়াযম্যান/ ব্যফস্থানা
দযচারে ের্তডে অসফিন েযসত সফ।
প্রশ্ন-১৪। প্রদতষ্ঠাসনয ভাদরোনা এোদধে সর ে ডাৎ ংীিাদয প্রদতষ্ঠাসনয বেসে দে ধযবেয ডকুসভন্ট প্রসয়াজন?
উত্তয: ংীিাদয প্রদতষ্ঠাসনয বেসে বেড রাআসন্স এয াাাদ ―ংীিাদয চুদক্তে‖ (২,০০০/- টাোয েুাসম্প বনাটাযীকৃত) এফং
Registrar of Joint stock Companies & Firms (RJSC) বেসে Certificate of Restration of
Firms ংদিষ্ট বপাল্ডাসয অসরাড েযসত সফ। এসেসে ের পৃষ্ঠা pdf Combined format-এ ংমৄক্ত েসয ংদিষ্ট বপাল্ডাসয
অসরাড েযসত সফ। ংীিাদয োযফাসযয বেসে ের ংীিাযসিয নাভ, ছদফ ও স্বােয এেসে ংমৄক্ত েসয অসফিন েযসত সফ
(বেড রাআসন্স এফং চুদক্তে নুমায়ী)।
প্রশ্ন-১৫। চা ব্যফাসয়য নুকূসর বোন ধযসেয বেড রাআসন্স গ্রে েযসত সফ?
উত্তয: অসফিনোযী প্রদতষ্ঠাসনয জন্য চা ব্যফাসয়য নুকূসর বেড রাআসন্স ফাধ্যতামূরে। আসতাপূসফ ড চা বফাসড ড দনফদিত এেআ প্রদতষ্ঠাসনয
নাসভ পুনযায় ন্য রাআসন্স গ্রসেয স্যসমাগ নাআ। এছাড়াও বেড রাআসসন্স ব্যফাসয়য ধযে চা ব্যফাসয়য নুকূসর সত সফ (বমভন: চা
ব্যফা/ চা াতা খুচযা ও াআোযী/ কৃদলণ্য উৎািন ও দফেন/ ববাগ্যণ্য উৎািন ও যফযাোযী/ যফযাোযী/ দযসফে/
ণ্য দযসফে/ প্যাসেদজং আতুাদি)।
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প্রশ্ন-১৬। প্রদতষ্ঠাসনয ভাদরোনা দযফতডসনয জন্য বোন প্রদক্রয়া ফরম্বন েযসত সফ?
উত্তয: চা বফাসড ডয নুভদত ব্যদতত ভাদরোনা স্তান্তয েযা মাসফ না। প্রদতষ্ঠাসনয ভাদরোনা স্থান্তয েযসত চাআসর পুযাতন ভাদরসেয
ওয়াদয নি এফং দযফাসযয ন্যান্য িস্যসিয নাদত্ত প্রিান েযত: ১ভ বেেীয দনফ ডাী ম্যাদজসেট ের্তডে ভাদরোনা স্তান্তসযয
এদপসডদবট েদ (৩০০ টাোয েুাসম্প) অসফিন েযসত সফ।
চা বফাসড ড দনফদিত প্রদতষ্ঠাসনয ত্ত্বাদধোযীয মৃতুুফযে জদনত োযসে ভাদরোনা স্থান্তয েযসত চাআসর প্রয়াত ব্যদক্তয স্বাভী/ স্ত্রী
/স্বাভী েফা স্ত্রী দু‘জনআ প্রয়াত সর দযফাসযয জজষ্ঠু ন্তান‘বে পৃেেবাসফ অসফিন েযসত সফ। অসফিসনয াসে মৃতুু নি, ওয়াদয
নি এফং দযফাসযয ন্যান্য িস্যসিয নাদত্ত প্রিান েযত: ১ভ বেেীয দনফ ডাী ম্যাদজসেট ের্তডে নতুন ভাদরসেয নাসভ ভাদরোনা
স্তান্তসযয এদপসডদবট েদ এফং রাআসন্স ংদিষ্ট ের ারনাগািকৃত ডকুসভন্ট অসফিন েযসত সফ।
আসতাভসধ্য দনফদিত বোম্পানী/ দরদভসটড বোম্পানী/ েসডাসযন এয প্রধান দনফ ডাী েভডেতডা/বচয়াযম্যান/ ব্যফস্থানা দযচারে
(মায নাসভ প্রদতষ্ঠাসনয রাআসন্স দনফদিত) দযফতডন সর বোম্পানীয Board of Director এয Resulation এফং ংসাদধত
Memorandum (Form-12 ), বেড রাআসন্স ও ংদিষ্ট ের ারনাগািকৃত ডকুসভন্ট িাদখর েসয চা বফাসড ড অসফিন েযসত
সফ।
প্রশ্ন-১৭। বভাফাআসর প্রাপ্ত User ID ও Passward াদযসয় বগসর দে েযসত সফ?
উত্তয: রাআসন্স ডাউনসরাড এফং প্রদত ফছয রাআসন্স নফায়সনয জন্য User id ও Password ংযেে েযা ফাধ্যতামূরে। User
id ও Password াদযসয় বগসর মোমে ের্তডে ের্তডে চা বফাসড ড দরদখত অসফিন েযসত সফ।
প্রশ্ন-১৮। রাআসন্স গ্রে না েসয চা ব্যফা েযসর ভস্যা েী?
চা অআন ২০১৬ এয ৭(ড) এফং ২৪ নং ধাযা নুমায়ী চা এয ব্যফায বেসে রাআসন্স গ্রসেয ফাধ্যফাধেতা যসয়সছ। অআন ভান্য েযা
সর চা অআন ২০১৬ এয ২৯ নং ধাযায় ৫০ াজায বেসে ৫রে টাো ম ডন্ত ে ডিন্ড েফা ৬ভা বেসে ২ ফছয ম ডন্ত োযািন্ড ফা উবয়
িসন্ডয দফধান যসয়সছ।
দফ:দ্র: ফাংরাসি চা বফাড ড ের্তডে নুসভাদিত চা ব্যফায়ী (চা াআোয, দফডায, বেন্ডায) ব্যাদতত ন্য বোোও সত চা ক্রয় েযা মাসফ
না। চা াতায াসে বোন ধযসনয েদতোযে যঙ ফা িাে ড বভাসনা মাসফ না। বোন বি ফা এভন স্থাসনয নাসভ চা এয রাআসন্স প্রিান
েযা সফ না মাসত চাসয়য দযদজন ম্পসেড জনভসন দফভ্রাদন্ত সৃদষ্ট য়। প্রদতষ্ঠাসনয নাসভয াসে ফাংরাসি/ দফদড োেসর অসফিন েযা
মাসফ না। রাআসন্স এয বোন তড বঙ্গ েযসর ফাংরাসি চা বফাড ড বম বোন মুহূসতড রাআসন্স ফাদতর েযায েভতা ংযেন েসয।

ধন্যফািাসন্তফাংরাসি চা বফাড ড
প্রধান োম ডারয়
১৭১-১৭২, ফাসয়দজি বফাস্তাদভ বযাড
নাদযাফাি, চট্টগ্রাভ।
আসভআর: aab.btb89@gmail.com
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