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১.  সিশন ও সিশন 

 

   ভিশন (Vission): 

   তুলা ও তুলা ফির্লর উপোত এর উৎপাদন বৃসি। 

 

   সিশন (Mission): 

   গর্ ষণার িাধ্যর্ি েল ায়ু উপর্যাগী ও কৃষর্ের চাসিদা অনুযায়ী প্রযুসি উদ্ভা ন, িানিম্পন্ন উচ্চফলনশীল োর্তর  ীে ির রাি, স দ্যিান    

   চাষ এলাোর পাশাপাসশ বদর্শর স্বল্প উৎপাদনশীল েসির্ত তুলা চাষ িম্প্রিারণ ও  াোরোতেরর্ণ িিায়তার িাধ্যর্ি তুলার উৎপাদন বৃসি। 

 

২. বি া প্রদান প্রসতশ্রূসত 

 

২.১)  নাগসরে বি া 

 

ক্র: 

নং 
বি ার নাি 

বি া প্রদান 

পিসত 

প্রর্য়ােনীয় 

োগেপত্র 

এ ং প্রাসি 

স্থান 

বি ার মূল্য এ ং 

পসরর্শাধ পিসত 

বি া প্রদার্নর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি েিেতো (নাি, পদ ী, বফান 

ও ই-র্িইল) 

1 

তুলা উৎপাদন 

সংক্রান্ত পরামশ শ 

প্রদান 

মমৌভিক/মে

ভলফ াভনক/ 

ভলভিত 

-- ভিনামূফে ৫ কার্ শ ভদিস 

ড. বিা: তািসদকুর রিিান 

উপ-পসরচালে (িদর দির) 

রুি নং-৫১৫, 

বফান : ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

বিা াইল : ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-বিইল: 

mdtasdiqur@yahoo.com 

2 

তুলা গফিষণা 

সংক্রান্ত পরামশ শ 

প্রদান 

মমৌভিক/মে

ভলফ াভনক/ 

ভলভিত 

-- ভিনামূফে ৫ কার্ শ ভদিস 

ড. মমা: কামরুল ইসলাম 

উর্ধ্শতন বিজ্ঞাভনক কম শকতশা 

বফান : ৯১০৩৮০১  

বিা াইল : ০১৭৭১২৫৯৯০৯ 

ই-বিইল: 

islam.mdkamrul@gmail.com 

3 
ভিভনং সহায়তায় 

অনুফমাদন প্রদান 
পত্রিারী আফিদনপত্র ভিনামূফে 

১০-১৫ কার্ শ 

ভদিস 

মুিাম্মদ বিাফাজ্জল বিার্িন 
ভসভনয়র ভিভনং েি েেতো,  (ি: দ:), রুি 

নং-৬১২, 

বফান : ৯১03638, 

বিা াইল : ০১৭১১-৩১৪৩৪৮ 

ই-বিইল: 

mdmofazzal1977@gmail.com 

4 
আফেঁর গুণগত 

মান পরীক্ষা 
পত্রিারী আফিদনপত্র 

প্রভত স্যাম্পল ৫০০ 

োকা এিং মেিারী 

চালাফনর মাধ্যফম 

চালান মকাড-১-

৪৩৩৯-০০০০-২০৩১ 

৫-১০ কার্ শ 

ভদিস 

মমাোঃ আবু তার্ল  বচৌধুরী 

আঁশ প্রযুসিস দ 

বফান : ০২৫৫০২৮২৫২ 
বিা াইল : ০৮১৫৫৮৩৮৬৮ 

ই-বিইল: 

biplob.chy75@gmail.co

m 

5 

তুলার 

িালাাা্াইনাশক, 

োয়াফলর 

অনুফমাদন 

পত্রিারী 

সাপভপোফক

র 

সুপাভরশসহ 

আফিদনপত্র 

ভিনামূফে (তফি 

সংভিষ্ট গফিষণা 

মকফে োয়াল 

স্থাপফনর িন্য মসিা 

গ্রহণকারীফক িরচ 

িহন করফত হফি) 

মমৌসুমভিভিক 

ড. বিা: তািসদকুর রিিান 

উপ-পসরচালে (িদর দির) 

রুি নং-৫১৫, 

বফান : ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

বিা াইল : ০১৭১২-৮৩৭৭২০ 

ই-বিইল: 

mdtasdiqur@yahoo.com 

 

http://www.cdb.gov.bd/
mailto:mdtasdiqur@yahoo.com
mailto:mdmofazzal1977@gmail.com
mailto:mdtasdiqur@yahoo.com


 
 

২.২)   প্রাসতষ্ঠাসনে বি া  

 

ক্র: 

নং 
বি ার নাি 

বি া প্রদান 

পিসত 

প্রর্য়ােনীয় 

োগেপত্র এ ং 

প্রাসি স্থান 

বি ার 

মূল্য এ ং 

পসরর্শাধ 

পিসত 

বি া 

প্রদার্নর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি েিেতো (নাি, পদ ী, বফান 

ও ই-র্িইল) 

1 

তুলাচাষ 

সম্প্রসারফণ 

কাভরগভর সহায়তা 

প্রদান 

প্রাভতষ্ঠাভনক 

প্রস্তাি/সম

ম াতা 

সমফ াতা স্মারক ভিনামূফে 
৩০ 

কার্ শভদিস 

মমাোঃ আিতারুজ্জামান 

অভতভরক্ত পভরচালক 

বফান : ০২-৫৫০২৮৪১৫ 
বিা াইল : ০১৮১৯৭২৪৬৭০ 

ই-বিইল: 

ak.zaman@yahoo.ca 

2 

তুলা গফিষণায় 

কাভরগভর সহায়তা 

প্রদান 

প্রাভতষ্ঠাভনক 

প্রস্তাি/সম

ম াতা 

সমফ াতা স্মারক ভিনামূফে 
৩০ 

কার্ শভদিস 

মমাোঃ আিতারুজ্জামান 

অভতভরক্ত পভরচালক 

বফান : ০২-৫৫০২৮৪১৫ 
বিা াইল : ০১৮১৯৭২৪৬৭০ 

ই-বিইল: 

ak.zaman@yahoo.ca 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ মসিা 

 

ক্র: 

নং 
বি ার নাি 

বি া 

প্রদান 

পিসত 

প্রর্য়ােনীয় োগেপত্র 

এ ং প্রাসি স্থান 

বি ার 

মূল্য এ ং 

পসরর্শাধ 

পিসত 

বি া 

প্রদার্নর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি েিেতো (নাি, পদ ী, 

বফান ও ই-র্িইল) 

1 
সেসপএফ  অসির্ির 

আর্ দন সনস্পসিেরণ 

মঞ্জরীপত্র 

িারী 

সেসপএর্ফর ব্যালান্স সিপ 

(িংসিষ্ট সিিা  রক্ষণ 

োয োলয় ের্তেে প্রদি) িি 

আর্ দনপত্র 

প্রাসি স্থানঃ িংসিষ্ট সিিা  

রক্ষণ েি েেতোর োয োলয় 

ভিনামূফে 
১০ 

কার্ শভদিস 

এম, এম আবু িা র 

ভহসাি রক্ষণ কম শকতশা 

বফান : ৫৫০২৮৩৬০   

বিা াইল : ০১৭১৫৪২৪৪৯৮ 

ই-বিইল: 

abuzafor66@gmail.com 

2 ভপআরএল িঞ্জুর 
মঞ্জরীপত্র 

িারী 

সংভিষ্ট কাগিাভদসহ 

আফিদন পত্র 
ভিনামূফে ২ মাস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

3 

গৃি সনি োণ, োর, 

বিার্র িাইর্েল, 

েসম্পউর্ার ক্রর্য়র 

অসিি ঋণ িঞ্জুরীর 

আর্ দনপত্র অিায়ন 

আর্ দনপত্র 

অিায়ন 
আফিদনপত্র ভিনামূফে 

৭ 

কার্ শভদিস 

উপ-পসরচালে (িদর দির) 

তুলা উন্নয়ন ব াড ে, খািার াসি, ঢাো-

১২১৫ 

বফান : ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

বিা াইল : ০১৭১২-৮৩৭৭২০  

ই-বিইল: 

mdtasdiqur@yahoo.com 

4 

পফদান্নভত ও চাকভর 

স্থায়ীকরফণর 

আর্ দনপত্র অিায়ন 

আর্ দনপত্র 

অিায়ন 

সংভিষ্ট কাগিাভদসহ 

আর্ দনপত্র 
ভিনামূফে 

১০-১৫ 

কার্ শভদিস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

তুলা উন্নয়ন মিাড শ, িামারিাভি, ঢাকা 

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

mailto:mdtasdiqur@yahoo.com


 

ক্র: 

নং 
বি ার নাি 

বি া 

প্রদান 

পিসত 

প্রর্য়ােনীয় োগেপত্র 

এ ং প্রাসি স্থান 

বি ার 

মূল্য এ ং 

পসরর্শাধ 

পিসত 

বি া 

প্রদার্নর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি েিেতো (নাি, পদ ী, 

বফান ও ই-র্িইল) 

5 

১১ মেফক ২০ মগ্রফডর 

কম শচারীফদর 

পফদান্নভত ও চাকভর 

স্থায়ীকরণ 

পত্রিারী 
সংভিষ্ট কাগিাভদসহ 

আর্ দনপত্র 
ভিনামূফে 

৬০ 

কার্ শভদিস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

তুলা উন্নয়ন মিাড শ, িামারিাভি, ঢাকা 

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

6 

উচ্চ শিক্ষার       

(মাষ্টার্ স, শিএইচশি 

ও পিাষ্ট িক্টরাল) 

জন্য পেষণের 

আর্ দনপত্র অিায়ন 

আর্ দনপত্র 

অিায়ন 

o শিজ উণযাণে 

প াোণ াণের পক্ষণে 

পূর্ সানুমশি ও অফার 

পলটার ও অফার 

পলটাণরর িিসানু ায়ী 

কােজিে 

o ২িং র্াছাই কশমটির 

পূরেকৃি ফরম 

o শর্েি ০১ র্ছণরর 

শর্ণেি ভ্রমে শর্র্রেী 

 

ভিনামূফে 
৭ 

কার্ শভদিস 

মুিাম্মদ বিাফাজ্জল বিার্িন 
ভসভনয়র ভিভনং েি েেতো,  (ি: দ:), রুি 

নং-৬১২, 

বফান : ৯১03638, 

বিা াইল : ০১৭১১-৩১৪৩৪৮ 

ই-

বিইল:mdmofazzal1977@gm

ail.com 

7 
শ্রাভন্ত ও ভিফনাদন 

ছুটি মঞ্জুর 
পত্রিারী 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযায়নসহ 

আর্ দনপত্র 

সিিা  রক্ষণ েি েেতোর 

োয োলয় 

ভিনামূফে 
৭ 

কার্ শভদিস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

তুলা উন্নয়ন মিাড শ, িামারিাভি, ঢাকা 

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

8 অশজসি ছুটি পত্রিারী 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযায়নসহ 

আর্ দনপত্র 

সিিা  রক্ষণ েি েেতোর 

োয োলয় 

ভিনামূফে 
৭ 

কার্ শভদিস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

তুলা উন্নয়ন মিাড শ, িামারিাভি, ঢাকা 

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

9 

সচসেৎিা িািায্য 

িঞ্জুরীর আর্ দন 

অিায়ন 

আর্ দনপত্র 

অিায়ন 
আফিদনপত্র ভিনামূফে 

৭ 

কার্ শভদিস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

তুলা উন্নয়ন মিাড শ, িামারিাভি, ঢাকা 

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

10 

র্রকারী র্ার্া 

র্রাণের আণর্েি 

অগ্রায়ি 

আর্ দনপত্র 

অিায়ন 

িীশিমালা অনু ায়ী 

শির্ সাশরি কােজিে। 

আণর্েিিে গৃহায়ি ও 

েেপূি  মন্ত্রোলণয়র 

ওণয়র্র্াইট 

www.mohpw.g

ov.bd এ িাওয়া  াণর্। 

 

ভিনামূফে 
৭ 

কার্ শভদিস 

শাপুর িিভতয়ার মমাহাম্মদ সুমন 

প্রশাসভনক কম শকতশা  

তুলা উন্নয়ন মিাড শ, িামারিাভি, ঢাকা 

বফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

বিা াইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-বিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

 

mailto:mdmofazzal1977@gmail.com
mailto:mdmofazzal1977@gmail.com


 
২.৪) আওতাধীন অভধদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠান কর্তশক প্রদি মসিা 

আওতাধীন মাঠ পর্ শাফয়র কার্ শালয়সমূফহর ভসটিফিন স চাে শার ভলঙ্ক 

  

৩) আপনার কাফে আমাফদর প্রতযাশা 

ক্রভমক 

নং 

প্রভতশ্রুত/কাভিত মসিা প্রাভপ্তর লফক্ষয করণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ শ আফিদন িমা প্রদান 

২ র্োর্ে প্রভক্রয়ায় প্রফয়ািনীয় ভ স পভরফশাধ করা 

৩ 
সাক্ষাফতর িন্য ভনধ শাভরত সমফয়র পূফি শই উপভস্থত োকা 

৪ দাপ্তভরক মসিার মক্ষফত্র দাপ্তফরর অগ্রায়ণ পত্র / প্রস্তাি 

৫ 
আফিদনপফত্র ম ান নম্বর ও ইফমইল নম্বর উফেি করা 

 

৪)   অসির্যাগ প্রসতোর ব্য স্থাপনা (GRS) 

মসিা প্রাভপ্তফত অসন্তুষ্ট হফল দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার সফে মর্াগাফর্াগ করুন। তার কাে মেফক সমাধান পাওয়া না মগফল ভনফম্মাক্ত পদ্ধভতফত মর্াগাফর্াগ কফর 

আপনার সমস্যা অিভহত করুন । 

 

                     

ক্রভমক কিন মর্াগাফর্াগ করফিন কার সফে মর্াগাফর্াগ 

করফিন 

মর্াগাফর্াফগর ঠিকানা ভনস্পভির সময়সীমা 

১. দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা সমাধান 

ভদফত না পারফল 

অভিফর্াগ ভনস্পভি কম শকতশা 

(অভনক) 

নাম: ও পদভি:  ড. মমা: তাসভদকুর রহমান 

              উপ-পসরচালে (িদর দির) 

বফান : ৯১১১৪৭৬, ৯১০২২৭৫ 

ই-বিইল: mdtasdiqur@yahoo.com 
ওফয়ি: www.cdb.gov.bd 

 

 

 

           ৬০ ভদন 

২. অভিফর্াগ ভনস্পভি কম শকতশা 

ভনভদ শষ্ট সমফয় সমাধান 

ভদফত না পারফল 

আভপল কম শকতশা নাম: ও পদভি:  ড. মমা:  ভরদ উভিন 

     সন োিী পসরচালে  

বফান : ৯১৩৪৭৭৮, ৯১১৮৯০৭  

ই-বিইল: ed@cdb.gov.bd 
              mfaridcdb@gmail.com 
ওফয়ি: www.cdb.gov.bd 

 

 

 

           ৬০ ভদন 

৩. আভপল কম শকতশা ভনভদ শষ্ট 

সমফয় 

সমাধান ভদফত না পারফল 

কৃভষ মন্ত্রণালয় 

 

সভচি 

কৃভষ মন্ত্রণালয় 

িাংলাফদশ সভচিালয়, ঢাকা 
ওফয়ি: www.moa.gov.bd 

 

           ৯০ ভদন 
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