
 
 

উপপরিচালকেি োর্ যালয়, েৃরি সম্প্রসািণ অরিদপ্তি, খামািবারি, িংপুি  

রসটিকেন চািযাি ও রবরিন্ন নাগরিে সসবা প্রারপ্তি তথ্যাবলী 
ক্রম সেবার 

নাম 

সেবা েম্পর্কিত 

সমৌর্িক তথ্যাবিী 

সেবা প্রদান পদ্ধর্ত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রার্িস্থান 

সেবার মূিয ও 

পর্রয় াধ 

পদ্ধর্ত 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দার্য়ত্বপ্রাি কম িকতিা/কম িচারী (পদবী, 

স ান নম্বর ও  ই-সমইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1  কৃর্ি 

র্বিয়ক 

পরাম ি 

প্রদান 

চার্িদা প্রার্ি 

োয়পয়ে কৃর্ি 

র্বিয়ক পরাম ি 

সেবা প্রদান এবং 

প্রয় াজয সেয়ত্র মাঠ 

পর্রদ িন/প্রর্ েণ/ 

প্রদ িনী/মাঠ র্দবে/ 

দিীয় েভার 

আয়য়াজন 

চার্িদা প্রার্ি (বযক্তিগত 

স াগায় াগ, এেএমএে, 

সের্িয় ান/সমাবাইি কি,   

ই-সমইি) 

পরাম ি প্রদান 

প্রয়য়াজন নাই র্বনা মূয়িয ৭ কম ির্দবে সজিা প্রর্ েণ অর্ োর, অত্র দির। 

০১৭১৭-৭২৯০৪৭ 

aftabkrisi@gmail.com 

অর্তর্রি উপপর্রচািক ( েয), অত্র 

দির। ০১৭১১৩২৮২২৪ 

mdkalam87@gmail.com  

অর্তর্রি উপপর্রচািক (র্পর্প),অত্র 

দির।  ০১৭১৭৬৭৭৯২২ 

matlubardae69@gmail.com 

অর্তর্রি উপপর্রচািক(উদযান),অত্র 

দির। ০১৭১৫৫৮৭৫৯৮ 

reaj_uddin2420@yahoo.com  
2  উদযান 

 েি 

চায়ি 

পরাম ি 

ও নাে িারী 

স্থাপয়ন 

েিায়তা 

প্রদান 

উদযান  েি চাি 

েম্প্রোরণ ও নাে িারী 

স্থাপয়ন পরাম ি ও 

কার্রগরী েিায়তা 

প্রদান 

চার্িদা প্রার্ি (বযক্তিগত 

স াগায় াগ, এেএমএে, 

সের্িয় ান/সমাবাইি কি,  

ই-সমইি) 

পর্রদ িন ও কার্রগর্র 

েিায়তা প্রদান 

 

প্রয়য়াজন নাই র্বনামূয়িয বছর বযাপী ১০ 

কম ি র্দবে  

অর্তর্রি উপপর্রচািক(উদযান),অত্র 

দির। 

০১৭১৫৫৮৭৫৯৮  

reaj_uddin2420@yahoo.com 
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ক্রম সেবার নাম সেবা েম্পর্কিত সমৌর্িক 

তথ্যাবিী 

সেবা প্রদান পদ্ধর্ত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রার্িস্থান 

সেবার মূিয ও 

পর্রয় াধ 

পদ্ধর্ত 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দার্য়ত্বপ্রাি 

কম িকতিা/কম িচারী (পদবী, 

স ান নম্বর ও  ই-সমইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3  বেত বার্ির 

ছায়দ বাগান 

স্থাপয়ন 

েিয় ার্গতা 

প্রদান 

পুষ্টি চার্িদা র্মোয়ত বেত 

বার্ির ছায়দ েবক্তজ 

বাগান স্থাপয়ন 

েিয় ার্গতা প্রদান এবং 

প্রয় াজয সেয়ত্র 

প্রর্ েণ/প্রদ িনী/ 

উদ্বুদ্ধকরণ/র্ি য়িে 

/বুকয়িে/ ব্ুর্ য়ার/ 

সপাস্টার/ জান িাি প্রদান 

চার্িদা প্রার্ি 

(বযক্তিগত স াগায় াগ, 

এেএমএে, 

সের্িয় ান/সমাবাইি 

কি,  ই-সমইি) 

পর্রদ িন ও কার্রগর্র 

েিায়তা প্রদান 

 

 

প্রয়য়াজন নাই র্বনামূয়িয বছর বযাপী 

৭ কম ির্দবে  

অর্তর্রি 

উপপর্রচািক(উদযান), 

অত্র দির। 

০১৭১৫৫৮৭৫৯৮ 

reaj_uddin2420@yahoo.c

om 

 

4  োর ও োর 

জাতীয় দ্রয়বযর 

আমদানী,উৎ

পাদন, র্বপনন,  

র্নবন্ধন ও 

র্নবন্ধন নবায়ন 

েংক্রান্ত র্বিয়  

কৃিক প িায়য় মান েম্পন্ন 

োর েরবরাি র্নক্তিত 

করয়ত োর ও োর 

জাতীয় দ্রয়বযর আমদানী, 

উৎপাদন, র্বপনন,  

র্নবন্ধন ও র্নবন্ধন 

নবায়ন েংক্রান্ত র্বিয় 

র্নধ িার্রত  রয়ম 

আয়বদন প্রার্ি 

মূিযায়ন ও েংর্িি 

র্ির্ি র্িএই’র েুপার্র  

র্নবন্ধন েনদ প্রদান 

১. র্নধ িার্রত  রয়ম 

আয়বদন ( রম) 

২. আয়বদন  রয়ম 

উর্ির্িত অনযানয 

দর্িিার্দ 

েয়রজর্মন উইং, 

র্িএই, িামারবার্ি, 

 াম িয়গে, ঢাকা। 

১০০০/- 

সেজারী 

চািায়নর 

মাধযয়ম Rgv 

cÖ`vb Ges 15% 

f¨vU wn‡m‡e 150 

UvKv 1-1133-

0015-0311 

†Kv‡W Rgv 

cÖ`vb| 

৩০ কম ি 

র্দবে 

অর্তর্রি উপপর্রচািক 

( েয), অত্র দির। 

০১৭১১৩২৮২২৪ 

mdkalam87@gmail.com  
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ক্রম সেবার নাম সেবা েম্পর্কিত সমৌর্িক 

তথ্যাবিী 

সেবা প্রদান 

পদ্ধর্ত 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রার্িস্থান 

সেবার মূিয ও 

পর্রয় াধ পদ্ধর্ত 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

দার্য়ত্বপ্রাি কম িকতিা/কম িচারী 

(পদবী, স ান নম্বর ও  ই-সমইি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5  সপষ্টিোইি 

সিািয়েি 

িাইয়েন্স 

কৃিক প িায়য় মান েম্পন্ন 

কীেনা ক েরবরাি 

র্নক্তিত করয়ত েকি 

ধরয়ণর সপর্স্টোইি 

সিািয়েি িাইয়েন্স 

প্রদান 

র্নধ িার্রত 

 রয়ম 

আয়বদন 

প্রার্ি 

উক্তিদ 

েংরেণ উইং 

এর মূিযায়ন 

ও েুপার্র  

িাইয়েন্স 

প্রদান 

 রম-৭ এ দুই 

কর্প আয়বদন, ২. 

জাতীয় 

পর্রচয়পত্র, ৩. 

বযাংক েিয়ভন্সী 

েনদ, ৪. সেি 

িাইয়েন্স, ৫. 

ষ্টেআইএন েনদ। 

েংর্িি উপয়জিা 

কৃর্ি অর্ ে, 

উপপর্রচািক 

র্িএই এর 

কা িািয়।  

1-4331-0000-

2043 †Kv‡W 

১০০০/- 

সেজারী 

চািায়নর 

মাধযয়ম Rgv 

cÖ`vb Ges 15% 

f¨vU wn‡m‡e 150 

UvKv 1-1133-

0015-0311 

†Kv‡W Rgv cÖ`vb| 

৩০ কম ি র্দবে অর্তর্রি উপপর্রচািক 

(র্পর্প),অত্র দির। 

০১৭১৭৬৭৭৯২২  

matlubardae69@gmail.com  

6  সপষ্টিোইি 

র্রয়েইি 

িাইয়েন্স 

কৃিক প িায়য় মান েম্পন্ন 

কীেনা ক েরবরাি 

র্নক্তিত করয়ত েকি 

ধরয়ণর সপর্স্টোইি 

র্রয়েইি িাইয়েন্স প্রদান 

র্নধ িার্রত 

 রয়ম 

আয়বদন 

প্রার্ি 

উক্তিদ 

েংরেণ উইং 

এর মূিযায়ন 

ও েুপার্র  

িাইয়েন্স 

প্রদান 

১.  রম-৮ এ দুই 

কর্প আয়বদন, ২. 

সেি িাইয়েন্স, ৩. 

সদাকায়নর র্ববরণ, 

৪. নাগর্রক েনদ। 

৫. জাতীয় 

পর্রচয়পত্র,   

েংর্িি উপয়জিা 

কৃর্ি অর্ ে, 

উপপর্রচািক 

র্িএই এর 

কা িািয়। 

1-4331-0000-

2043 †Kv‡W 

300/- 

সেজারী 

চািায়নর 

মাধযয়ম Rgv 

cÖ`vb Ges 15% 

f¨vU wn‡m‡e 45 

UvKv 1-1133-

0015-0311 

†Kv‡W Rgv cÖ`vb| 

৩০ কম ি র্দবে অর্তর্রি উপপর্রচািক 

(র্পর্প),অত্র দির। 

০১৭১৭৬৭৭৯২২  

matlubardae69@gmail.com 
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µg ‡mevi bvg 
‡mev m¤úwK©Z 

†gŠwjK Z_¨vejx 

‡mev cÖ`vb 

c×wZ 
cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß ’̄vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v/Kg©Pvix (c`ex, 

‡dvb b¤^i I B‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

bb †M‡R‡UW 

Kg©KZ©v/ 

Kg©PvixM‡Yi 

AwR©Z QywU 

gÄyi 

bb †M‡R‡UW 

Kg©KZ©v/ 

Kg©PvixM‡Yi AwR©Z 

QywU gÄyixKiY 

Av‡e`b cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 

bb †M‡R‡UW Kg©KZ©v/Kg©Pvix Av‡e`b|  

QzwUi cÖZ¨qb dig|  

AÎ `ßi|  

webvg~‡j¨ 3 w`b 
Awdm mnKvix, AÎ `ßi 

01818861406 

8 

‡M‡R‡UW 

Kg©KZ©vM‡Yi 

kÖvwšÍ we‡bv`b 

I QzwU gÄyix 

‡M‡R‡UW 

Kg©KZ©vM‡Yi kÖvwšÍ 

we‡bv`b I QzwU 

gÄyixKiY 

Av‡e`b cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 

‡M‡R‡UW Kg©KZ©v KZ©„K Av‡e`b|  

QzwUi cÖZ¨qb ‡UªRvix Awdm KZ©„K (dig 

b¤^i-2395)|  

c~‡e©i QzwU gÄyixi Av‡`k|  

AÎ `ßi| 

webvg~‡j¨ 3 w`b 
Awdm mnKvix, AÎ `ßi 

01818861406 

9 

bb †M‡R‡UW 

Kg©KZ©v/Kg©Pv

ixM‡Yi kÖvwšÍ 

we‡bv`b I QzwU 

gÄyix  

bb †M‡R‡UW 

Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Y

i kÖvwšÍ we‡bv`b I 

QzwU gÄyixKiY 

Av‡e`b cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 

bb †M‡R‡UW Kg©KZ©v/Kg©Pvix Av‡e`b| 

c~‡e©i QzwU gÄyixi Av‡`k|  

QzwU cÖc¨Zvi mb`| 

AÎ `ßi| 

 

webvg~‡j¨ 7 w`b 
Awdm mnKvix, AÎ `ßi 

01818861406 

 

  



 
 

 

 

µg ‡mevi bvg 
‡mev m¤úwK©Z 

†gŠwjK Z_¨vejx 

‡mev cÖ`vb 

c×wZ 
cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß ’̄vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v/Kg©Pvix (c`ex, 

‡dvb b¤^i I B‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 wRwcGd gÄyix  wRwcGd gÄyixKiY 

Av‡e`b cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (dig b¤^i- 2631) 

‡UªRvix KZ…©K cÖ`Ë G¨vKvD›Um w ø̄c| 

wbqš¿YKvix Kg©KZ©vi mycvwik| 

webvg~‡j¨ 7w`b 
Awdm mnKvix, AÎ `ßi 

01818861406 

11 

wcAviGj 

gÄyix I 

‡cbkb 

wb¯úwËKiY  

wcAviGj gÄyix I 

‡cbkb 

wb¯úwËKiY (2q 

†kÖwY ch©šÍ) 

 

Av‡e`b cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 

wba©vwiZ dig (dig b¤^i- 2.1 I 2.2) G 

3 Kwc Av‡e`b| 

bv `vwe mb`| 

DËivaxKvix †NvlYvcÎ| 

bgybv ¯̂vÿi I cuvP Av½y‡ji Qvc| 

‡kl †eZb wba©vibx cÎ| 

BGjwcwm| 

wcAviGj gÄyixi Av‡`k| 

g~j PvKzix ewn| 

AÎ `ßi| 

webvg~‡j¨ 30 w`b 
Awdm mnKvix, AÎ `ßi 

01818861406 

12 

M„n 

wbg©vY/‡gvUimv

B‡Kj AwMÖg 

FY gÄyix 

েংক্রান্ত 

র্বিয় 

M„n wbg©vY/ 

‡gvUimvB‡Kj 

AwMÖg FY 

gÄyixKiY 

েংক্রান্ত র্বিয় 

Av‡e`b cÖvwß 

mv‡c‡ÿ 
Av‡e`bcÎ| 

Rwgi evqbvcÎ I `wjj| 

 

webvg~‡j¨ 7 w`b 
Awdm mnKvix, AÎ `ßi 

01818861406 

 


