
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তুলা উন্নয়ন ববার্ ড 

www.cdb.gov.bd 

কৃষিই সমৃষি 

 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেনে চার্ টার) 

১.  তিশন ও তিশন 

 

   ষিশন (Vission): 

   তুলা ও তুলা ফেজলর উপোি এর উৎপাদন বৃতি। 

 

   তিশন (Mission): 

গজবষণার িাধ্যজি েলবায়ু উপজযাগী ও কৃষজের চাতিদা অনুযায়ী প্রযুতি উদ্ভাবন, িানেম্পন্ন উচ্চফলনশীল োজির বীে েরবরাি, তবদ্যিান 

চাষ এলাোর পাশাপাতশ সদজশর স্বল্প উৎপাদনশীল েতিজি তুলা চাষ েম্প্রোরণ ও বাোরোিেরজণ েিায়িার িাধ্যজি তুলার উৎপাদন বৃতি। 

 

২. প্রতিশ্রূি সেবােমূি 

 

২.১)  নাগতরে সেবা 

 

ক্র: 

নং 
সেবার নাি 

সেবা 

প্রদান 

পিতি 

প্রজয়ােনীয় 

োগেপত্র 

এবং প্রাতি 

স্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরজশাধ পিতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েিেিটা (নাি, পদবী, সফান 

ও ই-জিইল) 

1 

তুলা উৎপােন 

সাংক্রান্ত পরামশ ড 

প্রোন 

বমৌষিক/ 

বেষলদ া

ষনক/ 

ষলষিত 

-- ষবনামূদে 
৫ কার্ ড 

ষেবস 

জা র আলী 

উপ-পতরচালে 

সফান : ৯১১১৪৭৬ 

সিাবাইল : ০১৭১৪৩০৩৮৮৭ 

ই-সিইল: zalibd03@gmail.com 

2 

তুলা গদবিণা 

সাংক্রান্ত পরামশ ড 

প্রোন 

বমৌষিক/ 

বেষলদ া

ষনক/ 

ষলষিত 

-- ষবনামূদে 
৫ কার্ ড 

ষেবস 

র্. বমা: কামরুল ইসলাম 

উর্ধ্ডতন ববজ্ঞাষনক কম ডকতডা 

সফান : ৫৫০২৮২০৬ 

সিাবাইল : ০১৭৭১২৫৯৯০৯ 

ই-সিইল: 

islam.mdkamrul@gmail.com 

3 
ষজষনাং ষবিদয় 

সহায়তা প্রোন 
পত্রজারী আদবেনপত্র ষবনামূদে 

১০-১৫ 

কার্ ড ষেবস 

মুিাম্মদ সিাফাজ্জল সিাজেন 
ষসষনয়র ষজষনাং েি টেিটা,  (ে: দ:)  

রুি নং-৬১২ 

সফান : ৫৫০২৮২০৯ 
সিাবাইল : ০১৭১১-৩১৪৩৪৮ 

ই-সিইল: 

mdmofazzal1977@gmail.com 

4 
আদেঁর গুণগত 

মান পরীক্ষা 
পত্রজারী আদবেনপত্র 

প্রষত স্যাম্পল ৫০০ োকা 

এবাং বেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম 

চালান বকার্-১-৪৩৩৯-

০০০০-২০৩১ 

৫-১০ কার্ ড 

ষেবস 

বমাোঃ আবু িাজলব সচৌধুরী 

আঁশ প্রযুতিতবদ 

সফান : ০২৫৫০২৮২৫২ 
সিাবাইল : ০৮১৫৫৮৩৮৬৮ 

ই-সিইল: 

biplob.chy75@gmail.com 

5 

তুলার 

বালাাা্াইনাশক, 

োয়াদলর 

অনুদমােন 

পত্রজারী 

সাব-

ষপোদকর 

সুপাষরশসহ 

আদবেনপত্র 

ষবনামূদে (তদব সাংষিষ্ট 

গদবিণা বকদে োয়াল 

স্থাপদনর জন্য বসবা 

গ্রহণকারীদক িরচ বহন 

করদত হদব) 

১০ কার্ ড 

ষেবস 

জা র আলী 

উপ-পতরচালে 

সফান : ৯১১১৪৭৬ 

সিাবাইল : ০১৭১৪৩০৩৮৮৭ 

ই-সিইল: zalibd03@gmail.com 

 

 

 

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


 
২.২)   প্রাতিষ্ঠাতনে সেবা  

 

ক্র: 

নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদান 

পিতি 

প্রজয়ােনীয় 

োগেপত্র এবং 

প্রাতি স্থান 

সেবার 

মূল্য এবং 

পতরজশাধ 

পিতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েিেিটা (নাি, পদবী, সফান 

ও ই-জিইল) 

1 

তুলাচাদি 

কাষরগষর সহায়তা 

প্রোন 

প্রাষতষ্ঠাষনক 

প্রস্তাব/সম

ব াতা 

সমদ াতা স্মারক ষবনামূদে 
৩০ 

কার্ ডষেবস 

র্. বমা:  িদর আলম ইবদন তাষবব 

অষতষরক্ত পষরচালক  

সফান : ০২-৫৫০২৮৪১৫ 
সিাবাইল : ০১৭১১২২৭০৫৪ 

ই-সিইল: 

tabibfai@gamil.com 

2 

তুলা গদবিণায় 

কাষরগষর সহায়তা 

প্রোন 

প্রাষতষ্ঠাষনক 

প্রস্তাব/সম

ব াতা 

সমদ াতা স্মারক ষবনামূদে 
৩০ 

কার্ ডষেবস 

র্. বমা:  িদর আলম ইবদন তাষবব 

অষতষরক্ত পষরচালক  

সফান : ০২-৫৫০২৮৪১৫ 
সিাবাইল : ০১৭১১২২৭০৫৪ 

ই-সিইল: 

tabibfai@gamil.com 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ বসবা 

 

ক্র: 

নং 
সেবার নাি 

সেবা 

প্রদান 

পিতি 

প্রজয়ােনীয় োগেপত্র 

এবং প্রাতি স্থান 

সেবার 

মূল্য এবং 

পতরজশাধ 

পিতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েিেিটা (নাি, পদবী, 

সফান ও ই-জিইল) 

1 
তেতপএফ  অতিজির 

আজবদন তনস্পতিেরণ 

মঞ্জরীপত্র 

জারী 

তেতপএজফর ব্যালান্স তিপ 

(েংতিষ্ট তিোব রক্ষণ 

োয টালয় ের্তটে প্রদি) েি 

আজবদনপত্র 

প্রাতি স্থানঃ েংতিষ্ট তিোব 

রক্ষণ েি টেিটার োয টালয় 

ষবনামূদে 
১০ 

কার্ ডষেবস 

এম, এম আবু জা র 

ষহসাব রক্ষণ কম ডকতডা 

সফান : ৫৫০২৮৩৬০   

সিাবাইল : ০১৭১৫৪২৪৪৯৮ 

ই-সিইল: 

abuzafor66@gmail.com 

2 ষপআরএল িঞ্জুর 
মঞ্জরীপত্র 

জারী 

সাংষিষ্ট কাগজাষেসহ 

আদবেন পত্র 
ষবনামূদে ২ মাস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

3 

গৃি তনি টাণ, োর, 

সিার্র োইজেল, 

েতম্পউর্ার ক্রজয়র 

অতিি ঋণ িঞ্জুরীর 

আজবদনপত্র অিায়ন 

আজবদনপত্র 

অিায়ন 
আদবেনপত্র ষবনামূদে 

৭ 

কার্ ডষেবস 

জা র আলী 

উপ-পতরচালে  

সফান : ৯১১১৪৭৬ 

সিাবাইল : ০১৭১৪৩০৩৮৮৭ 

ই-সিইল: zalibd03@gmail.com 

4 

পদোন্নষত ও চাকষর 

স্থায়ীকরদণর 

আজবদনপত্র অিায়ন 

আজবদনপত্র 

অিায়ন 

সাংষিষ্ট কাগজাষেসহ 

আজবদনপত্র 
ষবনামূদে 

১০-১৫ 

কার্ ডষেবস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

 

5 
১১ বেদক ২০ বগ্রদর্র 

কম ডচারীদের 
পত্রজারী 

সাংষিষ্ট কাগজাষেসহ 

আজবদনপত্র 
ষবনামূদে 

৬০ 

কার্ ডষেবস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

mailto:shapursumon84@gmail.com
mailto:shapursumon84@gmail.com


 

ক্র: 

নং 
সেবার নাি 

সেবা 

প্রদান 

পিতি 

প্রজয়ােনীয় োগেপত্র 

এবং প্রাতি স্থান 

সেবার 

মূল্য এবং 

পতরজশাধ 

পিতি 

সেবা 

প্রদাজনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি েিেিটা (নাি, পদবী, 

সফান ও ই-জিইল) 

পদোন্নষত ও চাকষর 

স্থায়ীকরণ 

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

6 

উচ্চ শিক্ষার       

(মাষ্টার্ স, শিএইচশি 

ও পিাষ্ট িক্টরাল) 

জন্য পেষণের 

আজবদনপত্র অিায়ন 

আজবদনপত্র 

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 

 

ষবনামূদে 
৭ 

কার্ ডষেবস 

মুিাম্মদ সিাফাজ্জল সিাজেন 
ষসষনয়র ষজষনাং েি টেিটা,  (ে: দ:) 

রুি নং-৬১২ 

সফান : ৫৫০২৮২০৯ 
সিাবাইল : ০১৭১১-৩১৪৩৪৮ 

ই-

সিইল:mdmofazzal1977@gm

ail.com 

7 
শ্রাষন্ত ও ষবদনােন 

ছুটি মঞ্জুর 
পত্রজারী 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযায়নসহ 

আজবদনপত্র 

তিোব রক্ষণ েি টেিটার 

োয টালয় 

ষবনামূদে 
৭ 

কার্ ডষেবস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

8 অশজসি ছুটি পত্রজারী 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযায়নসহ 

আজবদনপত্র 

তিোব রক্ষণ েি টেিটার 

োয টালয় 

ষবনামূদে 
৭ 

কার্ ডষেবস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

9 

তচতেৎো োিায্য 

িঞ্জুরীর আজবদন 

অিায়ন 

আজবদনপত্র 

অিায়ন 
আদবেনপত্র ষবনামূদে 

৭ 

কার্ ডষেবস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

10 

র্রকারী র্ার্া 

র্রাণের আণর্েি 

অগ্রায়ি 

আজবদনপত্র 

অিায়ন 

িীশিমালা অনু ায়ী 

শির্ সাশরি কােজিে। 

আণর্েিিে গৃহায়ি ও 

েেপূি  মন্ত্রোলণয়র 

ওণয়র্র্াইট 

www.mohpw.g

ov.bd এ িাওয়া  াণর্। 

 

ষবনামূদে 
৭ 

কার্ ডষেবস 

শাপুর বিষতয়ার বমাহাম্মে সুমন 

প্রশাসষনক কম ডকতডা  

সফান : ৫৫০২৮৩৮৩  

সিাবাইল : ০১৯২২৪০৫৬৬৫ 

ই-সিইল: 

shapursumon84@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
২.৪) আওতাধীন অষধেপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রষতষ্ঠান কর্তডক প্রেত্ত বসবা 

আওতাধীন মাঠ পর্ ডাদয়র কার্ ডালয়সমূদহর ষসটিদজন স চাে ডার ষলঙ্ক 

  

৩) আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 

ক্রষমক 

নাং 

প্রষতশ্রুত/কাষিত বসবা প্রাষপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ড আদবেন জমা প্রোন 

২ র্োর্ে প্রষক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ষ স পষরদশাধ করা 

৩ 
সাক্ষাদতর জন্য ষনধ ডাষরত সমদয়র পূদব ডই উপষস্থত োকা 

৪ োপ্তষরক বসবার বক্ষদত্র োপ্তদরর অগ্রায়ণ পত্র / প্রস্তাব 

৫ 
আদবেনপদত্র ব ান নম্বর ও ইদমইল নম্বর উদেি করা 

 

৪)   অতিজযাগ প্রতিোর ব্যবস্থাপনা (GRS) 

বসবা প্রাষপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োষয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার সদে বর্াগাদর্াগ করুন। তার কাে বেদক সমাধান পাওয়া না বগদল ষনদম্মাক্ত পিষতদত বর্াগাদর্াগ কদর 

আপনার সমস্যা অবষহত করুন । 

 

                     

ক্রষমক কিন বর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে বর্াগাদর্াগ 

করদবন 

বর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ষনস্পষত্তর সময়সীমা 

১. োষয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা সমাধান 

ষেদত না পারদল 

অষিদর্াগ ষনস্পষত্ত কম ডকতডা 

(অষনক) 

নাম: ও পেষব:  জা র আলী 

                  উপ-পতরচালে (েদর দির) 

                  রুি নং-৫১৫ 

                  সফান : ৯১১১৪৭৬ 

                  সিাবাইল : ০১৭১৪৩০৩৮৮৭ 

ই-সিইল: zalibd03@gmail.com  

ওদয়ব: www.cdb.gov.bd 

 

 

           ৩০ ষেন 

২. অষিদর্াগ ষনস্পষত্ত কম ডকতডা 

ষনষে ডষ্ট সমদয় সমাধান 

ষেদত না পারদল 

আষপল কম ডকতডা নাম: ও পেষব:  বরহানা ইয়ােষমন 

যুগ্মসষচব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সষচবালয়, ঢাকা। 

ব ান: +৮৮০২-৯৫৪০০৬৭ 

ইদমইল: jsadmn@moa.gov.bd 

ওদয়ব: www.moa.gov.bd 

 

 

           ২০ ষেন 

৩. আষপল কম ডকতডা ষনষে ডষ্ট 

সমদয় 

সমাধান ষেদত না পারদল 

সষচব 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

 

সষচব 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সষচবালয়, ঢাকা 
ওদয়ব: www.moa.gov.bd 

 

           ৬০ ষেন 
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