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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ররশম উন্নয়ন রবার্ ড 

রাজশাহী 

www.bsb.gov.bd 

রসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens’ Charter): 

 

১. রূপকল্প ও অতিলক্ষ্য 

তিশন (Vision) : সদশশ সেশম চাষ ও তশশল্পে েম্প্রোেণ ও উন্নয়শনে মাধ্যশম গ্রামীন জনশ াষ্ঠীে দাতেদ্র তবশমাচন। 

 

তমশন (Mission) : লা েই প্রযুতি, দক্ষ্ জনবল ও উন্নি  শবষণাে মাধ্যশম সেশম খাশিে েম্ভাবনাশক পূণ ণ কাশজ লাত শয় সেশম চাষ ও তশশল্পে উন্নয়শনে মাধ্যশম গ্রামীণ জনশ াষ্ঠীে দাতেদ্র তবশমাচন। 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহঃ 
 

২.১ না তেক সেবাঃ 
 

ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ররশম চাষীদেরদক উন্নতজাদতর 

তুঁত কাটাংস, তুঁতচারা সরবরাহ 

তলতিত আদবেন 

 

তনর্ ণাতেি ছক, 

সেশম েম্প্রোেণ সকন্দ্র/দরশম 

বীজাগার 

 

তবনা মূদল্য সেশেম্বে-নশিম্বে নামঃ রমাঃ আততকুর রহমান 

পেবীঃ উপপতেচালক (বীজ)  

র ানঃ  +৮৮০১৭২২০৩০৮০৯ 

ই-রমইলঃ atikur.bsdb@gmail.com  

 শবষণা ও প্রতশক্ষ্ণ ইনতিটিউট এে জন্য-  

নামঃ  ারুক আহদমে 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রমইলঃ moistfaruk@gmail.com 

২। ররশম চাষীদেরদক ররাগমুক্ত ররশম 

তর্ম সরবরাহ 

 তলতিত আদবেন 

 

 

ররশম সম্প্রসারণ রকন্দ্র/দরশম 

বীজাগার 

তবনা মূদল্য বছশে ৪ বাে  

(মাচ ণ, সম, আ ষ্ট, অশটাবে)  

চচিা, চজযষ্ঠা, িাদুেী, 

অগ্রায়হণী বন্দ 

 

নামঃ রমাঃ তসরাজুর রহমান 

পেবীঃ উপপ্রর্ান েম্প্রোেণ কম ণকিণা (বীজা াে) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৯৪৬০০৪০  

ই-রমইলঃ serajgeb8@yahoo.com    
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩। ররশম চাষীদের প্রতশক্ষণ প্রোন তলতখি আশবদন     তনর্ ণাতেি ছক, 

সেশম েম্প্রোেণ সকন্দ্র 

 

তবনা মূদল্য পতেদশ ণক এে কার্ ণালয় ৩-৫ 

তদন এবং 

ম্যাশনজাে (েম্প্র:) এে 

কার্ ণালয় ২৫-৩০ তদন 

নামঃ সমাঃ মাহবুবুে েহমান  

পেবীঃ প্রধান েম্প্রোেণ কম ণকিণা  

র ানঃ  +৮৮০১৭২২৫২২৩৮৮ 

ই-রমইলঃ mahbub.bsdb@gmail.com 

 শবষণা ও প্রতশক্ষ্ণ ইনতিটিউট এে জন্য- 

নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

৪। ররশম চাষীদের তুঁতচাষ, পলুপালন  

সাংক্রান্ত কাতরগতর পরামশ ড প্রোন 

 

তলতখি আশবদন     তনর্ ণাতেি ছক, 

সেশম েম্প্রোেণ সকন্দ্র 

 

তবনা মূদল্য োো বছে নামঃ রমাঃ আততকুর রহমান 

পেবীঃ উপপতেচালক (বীজ)  

র ানঃ  +৮৮০১৭২২০৩০৮০৯ 

ই-রমইলঃ atikur.bsdb@gmail.com  

 শবষণা ও প্রতশক্ষ্ণ ইনতিটিউট এে জন্য- 

নামঃ  ারুক আহদমে 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রমইলঃ moistfaruk@gmail.com 

৫। তবজ্ঞানসম্মতভাদব ররশম গুট 

শুকাদনা, পতরবহন, সাংরক্ষণ, 

তরতলাং, তিতনাং এবাং ররশম সুতার 

মান সম্পতকডত পরামশ ড প্রোন। 

র াদনঃ তাৎক্ষতণক 

তলতিতঃ তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-

পতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন- সাংতিষ্ট 

কম ডকতডার তনকট হদত পরামশ ড সাংগ্রহ-

সরবরাহ। 

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

তবনামূদল্য ১-৫ তেন নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

৬। তুঁতগাদছর ররাগ-বালাই ও 

কীটপতঙ্গ েমন সম্পতকডত পরামশ ড 

প্রোন। 

র াদনঃ তাৎক্ষতণক 

তলতিতঃ তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-

পতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন-সাংতিষ্ট 

কম ডকতডার তনকট হদত পরামশ ড সাংগ্রহ-

সরবরাহ। 

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

তবনামূদল্য ১-৫ তেন নামঃ  ারুক আহদমে 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭৩৩২৫৭৯১৩ 

ই-রমইলঃ moistfaruk@gmail.com 

 

 
৭। ররশমকীদটর ররাগ-বালাই ও 

কীটপতঙ্গ েমন সম্পতকডত পরামশ ড 

প্রোন। 

র াদনঃ তাৎক্ষতণক 

তলতিতঃ তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-

পতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন-সাংতিষ্ট 

কম ডকতডার তনকট হদত পরামশ ড সাংগ্রহ-

সরবরাহ। 

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

তবনামূদল্য ১-৫ তেন নামঃ রমাঃ আ তাব উদ্দীন 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রমইলঃ aftabbsrti@gmail.com 
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮। ররশম চাষীদের তুঁতচাষ, পলুপালন 

সাংক্রান্ত উপকরণাতে সরবরাহ 

চাতহদা ও েেবোহ থাকা োশপশক্ষ্       সেশম েম্প্রোেণ সকন্দ্র 

 

তবনা মূদল্য োো বছে নামঃ রমাঃ তসরাজুর রহমান 

পেবীঃ উপপ্রর্ান েম্প্রোেণ কম ণকিণা (বীজা াে) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৯৪৬০০৪০  

ই-রমইলঃ serajgeb8@yahoo.com    

৯। তুঁতপাতার গুনগত মান পরীক্ষণ ও 

পরামশ ড প্রোন। 

তনধ ডাতরত ছদক আদবেন ও নমুনা সরবরাহ-

পতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন- সাংতিষ্ট 

কম ডকতডার তনকট হদত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামশ ড সাংগ্রহ-সরবরাহ। 

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

কাদজর আকার 

অনুযাতয় 

তবনামূদল্য/তনধ ডাতরত 

মূদল্য। 

১০-৩০ তেন নামঃ রমাঃ সািাওয়াত রহাদসন 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রমইলঃ mithu400sh@gmail.com  

১০। 

 

ররশম গুট ন্যায্য মূদল্য 

ক্রয়/তবক্রদয় পরামশ ড প্রোন 

 

পোমশ ণ তনর্ ণাতেি ছশক ৪টি 

তমনত শলচাে সকন্দ্র এবং 

সেশম তশশল্পে োশথ জতিি 

প্রাইশিট প্রতিষ্ঠান 

তবনা মূদল্য বছশে ৪ বশন্দ  

চচিা, চজযষ্ঠা, িাদুেী, 

অগ্রায়হণী 

(মাচ ণ, সম, আ ষ্ট, অশটাবে) 

 

 

 

 

সমাঃ নাতেে উদ্দীন 

উপপ্রর্ান, উৎপাদন ও তবপণন (অঃদাঃ)  

সমাবা-০১৭১২-০৫৪০৫৮ 

ইশমইল-unashir1988@gmail.com  

 

১১। ররশম চাদষর মাটর গুণগতমান 

পরীক্ষণ ও ররশম চাষ অনুপদযাগী 

মাট সাংদশাধন সম্পতকডত  পরামশ ড 

প্রোন। 

 

 

 

তনধ ডাতরত ছদক আদবেন ও নমুনা সরবরাহ-

পতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন- সাংতিষ্ট 

কম ডকতডার তনকট হদত পরীক্ষণ  লা ল ও 

পরামশ ড সাংগ্রহ-সরবরাহ।  

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

কাদজর আকার 

অনুযাতয় 

তবনামূদল্য/তনধ ডাতরত 

মূদল্য। 

১০-৩০ তেন নামঃ রমাঃ সািাওয়াত রহাদসন 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ +৮৮০১৭১৭৪৯৬৪০০ 

ই-রমইলঃ mithu400sh@gmail.com  

১২। চাষীদের ররশম চাদষ উদু্বদ্ধকরদণ 

প্রদয়াজনীয় পরামশ ড প্রোন 

 

চাষী েমাশবশ/প্রতশক্ষ্ণ সজানাল ও আঞ্চতলক সেশম 

েম্প্রোেণ কার্ ণালয় 

তবনা মূদল্য তেতিউল অনুর্ায়ী োো বছে সমাঃ নাতেে উদ্দীন 

েহকাতে পতেচালক (মতনটতেং)  

সমাবা-০১৭১২-০৫৪০৫৮ 

ইশমইল-unashir1988@gmail.com  

১৩। ররশম প্রেশ ডনী ইউতনট পতরচালনা তলতখি আশবদন     ররশম সম্প্রসারণ 

রকন্দ্র/তমতনত দলচার রকন্দ্র 

তবনা মূদল্য োো বছে নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

১৪। রপাস্ট গ্রাজুদয়ট তর্দপস্নামা ইন 

রসতরকালচার (তপতজতর্এস)  তর্গ্রী 

প্রোন (রাজশাহী তবশ্বতবদ্যালয় 

অতধভুক্ত)। 

তবজ্ঞতি সাদপদক্ষ  আদবেন-আদবেন যাচাই 

বাছাই ও ভাইভা গ্রহণ-রযাগ্যপ্রার্থীদের 

তাতলকা প্রকাশ-ভততড ও রকাস ড সম্পন্ন- 

উত্তীণ ডদের তর্গ্রী প্রোন। 

তবজ্ঞতি রমাতাদবক, 

পতত্রকা ও প্রততষ্ঠাদনর 

ওদয়বসাইট 

রাজশাহী তবশ্বতবদ্যালয় 

কর্তডক তনধ ডাতরত ত । 

১ বছর নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

১৫। তর্দপস্নামা ইন তসল্ক রটকদনালতজ 

(তর্এসট) রকাদস ড প্রতশক্ষণ প্রোন। 

তবজ্ঞতি সাদপদক্ষ আদবেন-আদবেন যাচাই 

বাছাই ও ভাইভা গ্রহণ-রযাগ্যপ্রার্থীদের 

তাতলকা প্রকাশ-ভততড ও রকাস ড সম্পন্ন- 

উত্তীণ ডদের তর্গ্রী প্রোন।  

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

তনধ ডাতরত ত  প্রোন 

সাদপদক্ষ 

১ বছর নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

mailto:mithu400sh@gmail.com
mailto:ইমেইল-unashir1988@gmail.com
mailto:mithu400sh@gmail.com
mailto:ইমেইল-unashir1988@gmail.com
mailto:alimbsrti@gmail.com
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬। ররশমচাষ তবষয়ক স্বল্পদময়ােী 

টওট প্রতশক্ষণদকাস ড ও ররশম 

সম্প্রসারণ কমী প্রতশক্ষণদকাদস ড 

প্রতশক্ষণ প্রোন। 

তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-পতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন-প্রতশক্ষণ প্রোন। 

ররশম সাংতিষ্ট  সাংস্থার তনকট হদত 

প্রতশক্ষণার্থী মদনানয়ন গ্রহণ- পতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন-প্রতশক্ষণ প্রোন। 

তবজ্ঞতি রমাতাদবক, 

 

বাদরগপ্রই এর তনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায়-তবনামূদল্য 

রকান প্রততষ্ঠাদনর 

চাতহোর রপ্রতক্ষদত-

তনধ ডাতরত রকাস ড ত  

প্রোন সাদপদক্ষ । 

১০-৩০ তেন নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

১৭। স্বল্পদময়ােী ররশম চাষী, তরলার, 

উইভার, ও তপ্রন্টার প্রতশক্ষণ রকাদস ড 

প্রতশক্ষণ প্রোন। 

তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-পতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন-প্রতশক্ষণ প্রোন। 

ররশম সাংতিষ্ট  সাংস্থার তনকট হদত 

প্রতশক্ষণার্থী মদনানয়ন গ্রহণ- পতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন-প্রতশক্ষণ প্রোন। 

আদবেদনর রপ্রতক্ষদত বাদরগপ্রই এর তনজস্ব 

ব্যবস্থাপনায়-তবনামূদল্য 

রকান প্রততষ্ঠাদনর 

চাতহোর রপ্রতক্ষদত-

তনধ ডাতরত রকাস ডত  

প্রোন সাদপদক্ষ । 

১০-৩০ তেন নামঃ রমাঃ আব্দুল আতলম 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৮৫৭৭৩১১ 

ই-রমইলঃ alimbsrti@gmail.com 

১৮। বাাংলাদেশ জান ডাল অব 

রসতরকালচার সরবরাহ। 

তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-পতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন-মূল্য পতরদশাধ-

সরবরাহ।  

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

রেদশর অভযন্তদরঃ 

ব্যতক্তগত-১০০.০০ 

প্রাততষ্ঠাতনক-২০০.০০ 

আন্তজডাততকঃ $৪০  

৫-৩০ তেন নামঃ রমাঃ মাসুে ইকবাল 

পেবীঃ তসতনয়র লাইদেতরয়ান (অঃোঃ) 

র ানঃ +৮৮০১৭৫১৪১০৪০৩ 

ই-রমইলঃ lrbn_library@bsrti.gov.bd  

 

 

 

২.২) প্রাততষ্ঠাতনক রসবাঃ  

ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। রবসরকারী প্রততষ্ঠান/এনতজও এর 

তনকট তুঁত কাটাংস, তুঁতচারা 

সরবরাহ/তবক্রয়। 

তলতখি আশবদন-

মহাপতেচালক মশহাদশয়ে 

অনুশমাদন 

তনধ ডাতরত ছক, সম্প্রসারণ 

তবভাগ, রবার্ ড প্রধান 

কায ডালয় 

প্রতিটি চাো ০.৫০ টাকা এবং 

কাটিংে প্রতি মণ ৫০/-

(পঞ্চাশ) টাকা এবং সচশকে 

মাধ্যশম মূল্য পতেশশার্ 

সেশেম্বে-নশিম্বে নামঃ রমাঃ আততকুর রহমান 

পেবীঃ উপপতেচালক (বীজ)  

র ানঃ  +৮৮০১৭২২০৩০৮০৯ 

ই-রমইলঃ atikur.bsdb@gmail.com  

 

২। রবসরকারী প্রততষ্ঠান/এনতজও এর 

তনকট ররাগমুক্ত ররশম তর্ম 

তবক্রয়। 

তলতখি আশবদন-

মহাপতেচালক মশহাদশয়ে 

অনুশমাদন 

তনধ ডাতরত ছক, সম্প্রসারণ 

তবভাগ, রবার্ ড প্রধান 

কায ডালয় 

প্রতিশি তিম ২০৫/-(দুইশি 

পাঁচ) টাকা এবং সচশকে 

মাধ্যশম মূল্য পতেশশার্ 

বছশে ৪ বশন্দ  

চচিা, চজযষ্ঠা, িাদুেী, অগ্রায়হণী 

(মাচ ণ, সম, আ ষ্ট, অশটাবে) 

 

নামঃ রমাঃ তসরাজুর রহমান 

পেবীঃ উপপ্রর্ান েম্প্রোেণ কম ণকিণা (বীজা াে) 

র ানঃ  +৮৮০১৭১৯৪৬০০৪০  

ই-রমইলঃ serajgeb8@yahoo.com    

mailto:lrbn_library@bsrti.gov.bd
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং পতরদশাধ 

পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩। রবসরকারী প্রততষ্ঠান/এনতজও এর 

তনকট ররশম সুতা তবক্রয় 

রটন্ডাদরর মাধ্যদম সদ্ডাচ 

েরোতা মহাপতেচালক 

মশহাদশয়ে অনুশমাদন 

তলতখি আশবদশনে মাধ্যশম 

সটন্ডাশে অংশগ্রহণ 

সদ্ডাচ ের এবাং েরোতা 

তহসাদব রচদকর মাধ্যদম মূল্য 

পতরদশাধ 

োো বছে  নামঃ সমাঃ নাতেে উদ্দীন 

পেবীঃ উপপ্রর্ান, উৎপাদন ও তবপণন (অঃদাঃ)  

সমাবা-০১৭১২-০৫৪০৫৮ 

ইশমইল-unashir1988@gmail.com 

৪। রবসরকারী প্রততষ্ঠান /এনতজওদক 

ররশম উৎপােন সাংক্রান্ত কাতরগরী 

পরামশ ড প্রোন 

 

তলতখি আশবদন-

মহাপতেচালক মশহাদশয়ে 

অনুশমাদন 

তলতিত আদবেন তবনা মূদল্য োো বছে নামঃ রমাঃ আততকুর রহমান 

পেবীঃ উপপতেচালক (বীজ)  

র ানঃ  +৮৮০১৭২২০৩০৮০৯ 

ই-রমইলঃ atikur.bsdb@gmail.com  

 

৫। রবসরকারী প্রততষ্ঠান /এনতজওদক 

ররশম সুতা ও বস্ত্র পতরবহদণ রুট 

পারতমট প্রোন 

তলতখি আশবদন তনধ ডাতরত ছদক আদবেন 

ররশম সম্প্রসারণ রকন্দ্র, 

তশবগঞ্জ/দভালাহাট ও 

ররশম বীজাগার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

প্রততট পাশ বতহর মূল্য ১০০/- 

টাকা (নগে) 

 

োো বছে নামঃ সমাঃ নাতেে উদ্দীন 

পদবীঃ উপপ্রর্ান, উৎপাদন ও তবপণন 

(অঃদাঃ)  

সমাবা-০১৭১২-০৫৪০৫৮ 

ইশমইল-unashir1988@gmail.com 

৬। তবতভন্ন প্রততষ্ঠান হদত আগত 

েশ ডনার্থীদের প্রততষ্ঠাদনর কায ডক্রম 

পতরেশ ডন 

সমৌতখক/তলতখি আশবদন রবার্ ড প্রধান কায ডালয়, 

রজানাল/আঞ্চতলক/দরশম 

সম্প্রসারণ রকন্দ্র/বীজাগার 

 

তবনা মূদল্য োো বছে নামঃ সসয়ে রমাস্তাক হাসান  

পেবীঃ পতেচালক (প্রশােন)   

র ানঃ  +৮৮০১৭৩১০৪১৯১২ 

ই-রমইলঃsmhasan1968@gmail.com 

৭। 

 

 

রবসরকারী প্রততষ্ঠান /এনতজও এর 

তনকট ররশম পলু পাউর্ার তবক্রয় 

তনধ ডাতরত ছদক আদবেন-

পতরচালক মদহােদয়র 

অনুদমােন-মূল্য পতরদশাধ-

সরবরাহ। 

তনধ ডাতরত ছক, 

ওয়ানস্টপ সাতভ ডস রর্স্ক 

প্রতত রকতজ/প্যাদকট ৫০/= 

(পঞ্চাশ) টাকা যা 

পতরবতডনদযাগ্য। 

৫-৭ তেন নামঃ রমাঃ আ তাব উদ্দীন 

পেবীঃ ঊর্ধ্ডতন গদবষণা কম ডকতডা (চ:ো:) 

র ানঃ +৮৮০১৭১৯০৩৬৮৫১ 

ই-রমইলঃ aftabbsrti@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ইমেইল-unashir1988@gmail.com
mailto:ইমেইল-unashir1988@gmail.com
mailto:aftabbsrti@gmail.com
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২.৩) অভযন্তরীণ রসবাঃ 

ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ছুট 

(ক) অতজডত ছুট 

(দেদশর অভযন্তদর) 

তনধ ডাতরত  রদম আদবেন- ছুট 

তবতধমালা ১৯৫৯ অনুযায়ী পতরচালক/ 

মহাপতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন 

এবাং আদেশ জাতর 

তনধ ডাতরত  রদম আদবেন, 

প্রশাসন তবভাগ 

প্রদযাজয নয় আদবেন প্রাতির ৭ (সাত) 

কম ডতেবদসর মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com 

(খ) সনতমতত্তক ছুট 

 

সাো কাগদজ আদবেন- ছুট তবতধমালা 

১৯৫৯ অনুযায়ী পতরচালক/ 

মহাপতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন 

এবাং কম ডস্থল তযাদগর রক্ষদত্র পতরচালক/ 

মহাপতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন  

সাো কাগদজ আদবেন প্রদযাজয নয় আদবেন প্রাতির ১-২ 

তেদনর মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

 

(গ) বতহঃ বাাংলাদেশ ছুট আদবেদনর রপ্রতক্ষদত- ছুট তবতধমালা 

১৯৫৯ অনুযায়ী সতচব/মহাপতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন এবাং আদেশ 

জাতর 

(১) ছুটর আদবেন 

(২) তনধ ডাতরত  রম পূরণ এবাং 

প্রশাসন তবভাগ। 

প্রদযাজয নয় 

 

আদবেন প্রাতির ১০ (েশ) 

কম ডতেবদসর মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

 

(ঘ) মার্তত্বকালীন ছুট আদবেদনর রপ্রতক্ষদত- ছুট তবতধমালা 

১৯৫৯ অনুযায়ী পতরচালক/ 

মহাপতরচালক মদহােদয়র অনুদমােন  

(১) ছুটর আদবেন 

(২) র্াক্তারী সনেপত্র এবং 

প্রশাসন তবভাগ। 

 

প্রদযাজয নয় 

 

আদবেন  প্রাতির ৭ (সাত) 

কম ডতেবদসর মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

 

(ঙ) অবসর-উত্তর ছুট (ছুট 

নগোয়নসহ) 

তনধ ডাতরত  রদম আদবেন- অবসর-উত্তর 

ছুট (Public servants 

(retirement) ACT, 1974 

অনুযায়ী পতরচালক/ মহাপতরচালক 

মদহােদয়র অনুদমােন এবাং আদেশ 

জাতর 

(১) ছুটর আদবেন 

(২) এস, এস, তস সনেপত্র 

(৩) সাতভ ডস বতহ (৩য় ও ৪র্থ ড 

রেণীর কম ডচারীদের জন্য) 

(৪) ছুটর প্রতযয়নপত্র (১ম/২য় 

রেণীর কম ডকতডাদের জন্য এবাং 

প্রশাসন তবভাগ। 

  প্রদযাজয নয় 

 

আদবেন প্রাতির ১০(েশ) 

কম ডতেবদসর মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

 

২। তসতপএ  রর্থদক অতগ্রম তনধ ডাতরত  রদম আদবেন- সাংতিষ্ট 

কতমটর সুপাতরশ-পতরচালক (অর্থ ড ও 

পতরকল্পনা)/ মদহােদয়র অনুদমােন 

(১) সেস্য (অর্থ ড ও পতরকল্পনা) 

বরাবর আদবেন 

(২) তনধ ডাতরত  রম পূরণ 

(৩) তসতপএ  তিপ এবাং 

 প্রশাসন তবভাগ। 

প্রদযাজয নয় ০৭ কম ডতেবদসর মদধ্য নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতিস্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ পদ্ধতত 

 

সেবা প্রদাশনে েময়েীমা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকিণা  

(নাম, পদতব, স ান নম্বে ও  

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩। আনুদতাতষক তলতিত আদবেন-  পতরচালক 

(প্রশাসন)/মহাপতরচালক মহােদয়র 

অনুদমােন 

তলতখি আশবদন, প্রশােন তবিা  প্রদযাজয নয় ১০(েশ) কম ডতেবদসর 

মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com 

৪। কম ডকতডা ও কম ডচারীগদণর রেদশর 

অভযন্তদর  প্রতশক্ষণ প্রোন। 

মন্ত্রণালয়/সাংস্থা/েিরএর চাতহোর 

রপ্রতক্ষদত পতরচালক (প্রশাসন) 

মদহােদয়র মদনানয়ন প্রোন-আদেশ 

জাতর-প্রতশক্ষণ গ্রহণ। 

আদেশ তবনামূদল্য তনধ ডাতরত সমদয়র মদধ্য নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

৫। অতগ্রম ঋণ গ্রহণ 

(ক) রমাটর সাইদকল 

তলতিত আদবেন-  পতরচালক (অর্থ ড ও 

পতরকল্পনা)/ মহাপতরচালক মহােদয়র 

অনুদমােন 

(১) তনধ ডাতরত  রদম আদবেন 

(২) জাতমন নামা 

(৩) বায়নাপত্র 

(৪) অতঙ্গকার পত্র 

প্রদযাজয নয় ০৭(সাত) কম ডতেবদসর 

মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com 

৬। তসদলকশন রগ্রর্/টাইমদস্কল মঞ্জুতর তলতিত আদবেন-  পতরচালক (প্রশাসন)/ 

মহাপতরচালক মহােদয়র অনুদমােন 

ক) আদবেনপত্র 

ি) হালনাগাে ACR 

প্রদযাজয নয় ১০(েশ) কম ডতেবদসর 

মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

৭। চাকুরী স্থায়ীকরণ তলতিত আদবেন-  পতরচালক (প্রশাসন)/ 

মহাপতরচালক মহােদয়র অনুদমােন 

ক) আদবেনপত্র 

ি) হালনাগাে ACR 

প্রদযাজয নয় ১০(েশ) কম ডতেবদসর 

মদধ্য 

নামঃ সমাঃ নজরুল ইেলাম 

পেবীঃ েহকাতে পতেচালক (প্রশােন) 

স ানঃ ০১৭১৯-১৩২৩৭২ 

ই-রমইলঃ akm3806@gmail.com  

 

৩. আওিার্ীন অতর্দপ্তে/েংস্থা কর্তণক প্রদত্ত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি: (তলংকেমূহ)   

 

৩.১     বাংলাশদশ সেশম উন্নয়ন সবাি ণ(BSDB) 

৩.২     বাংলাশদশ সটক্সটাইল তমলস্ কশপ ণাশেশন (BTMC) 

৩.৩    বাংলাশদশ জুট কশপ ণাশেশন (BJC) (তবলুপ্ত) 

৩.৪     বাংলাশদশ িাঁি সবাি ণ (বািাঁশবা) 

৩.৫     পাট অতর্দপ্তে 

৩.৬     বস্ত্র অতর্দপ্তে (DoT) 

৩.৭     বাংলাশদশ জুট তমলস্ কশপ ণাশেশন (BJMC) 

৩.৮     বাংলাশদশ সেশম  শবষণা ও প্রতশক্ষ্ণ ইনতিটিউট (BSRTI) 

৩.৯     জুট িাইিােতেত শকশন প্রশমাশন সেন্টাে (JDPC) 
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৪. আপনাে (শেবা গ্রহীিাে) কাশছ আমাশদে (শেবা প্রদানকােীে) প্রিযাশা 

  

ক্রতমক নাং প্রততশ্রুত/কাতিত রসবা প্রাতির জন্য করণীয় 

 

১. তনধ ডাতরত  রদম সম্পূণ ডভাদব পূরণকৃত আদবেনপত্র জমা প্রোন 

২. সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় রসবামূল্য পতরদশাধ করা 

৩. সেবা গ্রহশণে জন্য অনাবশ্যক স ান/িদতবে না কো 

৪. োক্ষ্াশিে জন্য তনর্ ণাতেি েমশয়ে পূশব ণই তনশদ ণতশি স্থাশন উপতস্থি থাকা; 

৫. সেবা েম্পশকণ মিামি প্রদান। 

            

 

৫)  আওতাধীন অতধেির/েির/সাংস্থা কর্তডক প্রেত্ত রসবা 

 

    অতভদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতত (GRS):- 

 

ক্র: 

নাং 

কিন রযাগাদযাগ করদবন কার সদঙ্গ রযাগাদযাগ 

করদবন 

রযাগাদযাদগর ঠিকানা তনষ্পতত্তর সময়সীমা 

১. োতয়ত্বপ্রাি কম ডকতডা সমাধান 

তেদত ব্যর্থ ড হদল 

অতভদযাগ তনষ্পতত্ত 

কম ডকতডা (অতনক) 

 

নাম ও পেবী: জনাব সসয়ে রমাস্তাক হাসান, পতরচালক (প্রশাসন) 

স ান: ০৭২১-৭৭৬২৪৭; সমাবাইল : ০১৭৩১-০৪১৯১২ 

ই-সমইল: sec.raj.15@gmail.com 

৩০ কায ডতেবস 

২. অতভদযাগ তনষ্পতত্ত কম ডকতডা তনতে ডষ্ট সমদয় সমাধান তেদত 

ব্যর্থ ড হদল 

আতপল কম ডকতডা জনাব  সুব্রি  তশকদাে  

যুগ্মেতচব (বাশজট অতর্শাখা) 

স ান     :  ৯৫১২২১৯;   সমাবাইল : ০১৭১১১৫৬২৩৬  

ইশমইল  :  subrata.sikder@gmail.com 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা। 

২০ কায ডতেবস 

৩. আতপল কম ডকতডা তনতে ডষ্ট সমদয় সমাধান তেদত না পারদল সতচব, বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.motj.gov.bd 

৩০ কায ডতেবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


