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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

খামারবাড়ী, ফাম মদগট, ঢাকা-১২১৫। 

www.dae.gov.bd 

ষসটিদজনস চাট মার 

১. ষিশন ও ষমশন 

১.১) ষিশন : ফসদলর টটকসই ও লািজনক উৎপােন। 

১.২) ষমশন : টটকসই ও লািজনক ফসল উৎপােন বৃষির লদযে েয, ফলপ্রসু, ষবদকষিকৃত, এলাকা ষনি মর, চাষিোষিষিক এবাং সমষিত কৃষি সম্প্রসারণ টসবা প্রোদনর মাধ্যদম সকল টেণীর কৃিদকর প্রযুষি জ্ঞান ও 

েযতা বৃষিকরণ। 

২. টসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত  

২.১) নাগষরক টসবা 

ক্র. 

নাং 

টসবার নাম টসবাসমূি সম্পষকমত টমৌষলক তথ্যাবলী টসবা প্রোন পিষত প্রদ াজনী  

কাগজপত্র ও 

প্রাষপ্তস্থান  

টসবার মূল্য 

ও পষরদশাি 

পিষত 

টসবা 

প্রোদনর 

সম সীমা 

োষ ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

 (নাম, পেবী, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. কৃষি ষবি ক 

পরামশ ম 

প্রোন 

 

 

চাষিো প্রাষপ্ত সাদপদয কৃষি ষবি ক 

পরামশ ম টসবা প্রোন এবাং প্রদ াজে টযদত্র 

মাঠ/ বসতবাড়ী পষরেশ মন, 

প্রষশযণ/প্রেশ মনী/মাঠষেবস/েলী  সিা 

আদ াজন 

# চাষিো প্রাষপ্ত(ব্যাষিগত ট াগাদ াগ, এসএমএস, 

টটষলদফান/দমাবাইল কল, ই-টমইল) 

#পরামশ ম প্রোন 

- ষবনামূদল্য ৭ কম মষেবস উপদজলা কৃষি কম মকতমা 

সাংষিষ্ট উপটজলা কৃষি অষফস  

২. উন্ন ন 

সিা তার 

মাধ্যদম কৃষি 

 ন্ত্রপাষত 

প্রোন 

 

 

 

কৃষি  াষন্ত্রকীকরদণর লদযে কৃষি  ন্ত্রপাষত 

ক্রদ  ৭০% প ন্ত উন্ন ন সিা তা প্রোন 

# আদবেন প্রাষপ্ত 

#উপদজলা কষমটির অনুদমােন 

# প্রকল্প বাস্তবা ন কষমটির অনুদমােন 

# আদেশ জাষর ও িস্তান্তর 

ষনি মাষরত 

ফরদম 

আদবেন 

(ফরম) 

 

সাংষিষ্ট 

উপদজলা কৃষি 

অষফস 

উন্ন ন 

সিা তা 

বাদে 

অবষশষ্ট 

 দন্ত্রর মূদল্য 

নগদে 

পষরদশাি 

৪৫ 

কম মষেবস 

১) উপদজলা কৃষি কম মকতমা 

সাংষিষ্ট উপদজলা কৃষি অষফস  

২) নাম: টমা: টবনজীর আলম 

পেবী: প্রকল্প পষরচালক, সদরজষমন উইাং 

টফান: ৫৫০২৮৩৪৪ 

ই-টমইল: 

benojiralam999@gmail.com 

৩. মাশরুম 

চাদি পরামশ ম 

ও মাতৃবীজ 

সরবরাি 

 

 

 

মাশরুম চাদি পরামশ ম ও মাতৃবীজ 

সরবরাি এবাং প্রদ াজে টযদত্র 

প্রষশযণ/প্রেশ মনী/েলী  

সিা/উদ্বুিকরণ/কাষরগরী সিা তা/স্পন 

সরবরাি/ষলফদলট/ব্রুষশ ার/দপাস্টার/জা

ন মাল প্রোন 

  

# চাষিো প্রাষপ্ত(ব্যাষিগত ট াগাদ াগ, এসএমএস, 

টটষলদফান/দমাবাইল কল, ই-টমইল) 

#পরামশ ম প্রোন ও মাতৃবীজ সরবরাি 

#প্রষশযণ/প্রেশ মনী/েলী /সিা/উদ্বিুকরণ/স্পন 

সরবরাি/ষলফদলট/ব্রুষশ ার/দপাস্টার প্রোন 

  

- সরকার 

ষনি মাষরত 

মাতৃবীদজর 

মূল্য নগদে 

পষরদশাি 

মজুে থাকা 

সাদপদয  

৩ 

কম মষেবস 

নাম: টমা: টফরদেৌস আিদমে 

পেবী : উপপষরচালক(মাশরুম) 

টফান: +৮৮০২৭৭৪২৪৯৬-১০২ 

ই-টমইল: 

ddmashroom@dae.gov.bd 
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৪. উদ্যান ফসল 

চাদি পরামশ ম 

ও নাস মারী 

স্থাপদন 

সিা তা 

প্রোন 

উদ্যান ফসল চাি সম্প্রসারণ ও নাস মারী 

স্থাপদন সিা তা প্রোন।  প্রদ াজে টযদত্র 

প্রষশযণ/প্রেশ মনী/েলী  

সিা/উদ্বুিকরণ/কাষরগরী সিা তা/স্পন 

সরবরাি/ষলফদলট/ব্রুষশ ার/দপাস্টার/জা

ন মাল প্রোন 

  

# চাষিো প্রাষপ্ত(ব্যাষিগত ট াগাদ াগ, 

এসএমএস, টটষলদফান/দমাবাইল কল, 

ই-টমইল) 

#পষরেশ মন ও কাষরগরী সিা তা প্রোন 

# মূল্য পষরদশাি সাদপদয চারা/কলম 

সরবরাি 

- সরকার 

ষনি মাষরত 

নগে মূদল্য 

১০ কম মষেবস 

(বছর ব্যাপী)  

১) উপপষরচালক/ষসষন র উদ্যানত্ত্বষবে/ 

নাস মারী তত্ত্বাবিা ক সাংষিষ্ট িটি মকালচার 

টসন্টার 

 

২) উপদজলা কৃষি কম মকতমা 

সাংষিষ্ট উপদজলা কৃষি অষফস  

৫. ছাে বাগান 

স্থাপদন  

সিদ াষগতা ও 

পরামশ ম  

প্রোন 

পুষষ্ট চাষিো টমটাদত ছাদে সবষজ/ফল 

বাগান স্থাপদন সিদ াষগতা প্রোন।   

প্রদ াজে টযদত্র প্রষশযণ/প্রেশ মনী/েলী  

সিা/উদ্বুিকরণ/কাষরগরী সিা তা/স্পন 

সরবরাি/ষলফদলট/ব্রুষশ ার/দপাস্টার 

প্রোন 

  

# চাষিো প্রাষপ্ত(ব্যাষিগত ট াগাদ াগ, 

এসএমএস, টটষলদফান/দমাবাইল কল, 

ই-টমইল) 

#পষরেশ মন ও কাষরগরী সিা তা প্রোন 

  

- ষবনামূদল্য বছর ব্যাপী নাম: টমা: তাদিরুল ইসলাম 

পেবী: প্রকল্প পষরচালক 

 টফান: ৫৫০২৮৩৭৩ 

ই-টমইল: 

taheragri65@gmail.com  

৬. কৃষি ষিদলামা 

ষশযা প্রোন 

বাাংলাদেশ কাষরগরী ষশযা টবাি ম এর 

অিীন ৪ বছর টম ােী কৃষি ষিদলামা 

ষিগ্রী প্রোন 

  

# ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত 

#ছাত্র িষতম 

#কৃষি ষিদলামা ষশযা প্রোন 

# সনে প্রোন 

  

# ষনি মাষরত ফরদম আদবেন  

# এটিআই এর অষফসসমূি 

  

সরকার 

ষনি মাষরত ষফ 

নগে 

পষরদশাি 

ষশযাবি ম 

ষিষিক 

ষবজ্ঞষপ্ত 

অনুসাদর 

অধ্যয, এটিআই 

সাংষিষ্ট এটিআই সমূি।  

৭. সার ও সার 

জাতী  দ্রদব্যর 

আমোনী 

ষনবন্ধন  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন সার সরবরাি 

ষনষিত করদত সার ও সার জাতী  

দ্রদব্যর আমোনী ষনবন্ধন  

# ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত 

# মূল্যা ন ও সাংষিষ্ট ষিষি, ষিএই-র 

সুপাষরশ 

# ষনবন্ধন সনে প্রোন  

১) ষনি মাষরত ফরদম আদবেন  

২) আদবেন ফরদম উষিষখত 

অন্যান্য েষললাষে। 

সদরজষমন উইাং, কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, 

খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা। 

১০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম 

৩০ কম মষেবস নাম: ষনরুিম কুমার সরকার 

পেবী: অষতষরি পষরচালক (উপকরণ) 

সদরজষমন উইাং । 

টফান: +৮৮০২৯১৩২২০৮ 

ই-টমইল : 

adiplement@dae.gov.bd 

৮. সার ও সার 

জাতী  দ্রদব্যর 

উৎপােন 

ষনবন্ধন  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন সার সরবরাি 

ষনষিত করদত সার ও সার জাতী  

দ্রদব্যর উৎপােন ষনবন্ধন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত 

# মূল্যা ন ও সাংষিষ্ট ষিষি, ষিএই-র 

সুপাষরশ 

# ষনবন্ধন সনে প্রোন  

১) ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

(ফরম) 

২) আদবেন ফরদম উষিষখত 

অন্যান্য েষললাষে। 

সদরজষমন উইাং, কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, 

খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

১০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম  

৩০  কম মষেবস নাম: ষনরুিম কুমার সরকার 

পেবী: অষতষরি পষরচালক (উপকরণ) 

সদরজষমন উইাং । 

টফান: +৮৮০২৯১৩২২০৮ 

ই-টমইল : 

adiplement@dae.gov.bd 
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mailto:adiplement@dae.gov.bd
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৯. সার ও সার 

জাতী  দ্রদব্যর 

ষবপণন 

ষনবন্ধন  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন সার 

সরবরাি ষনষিত করদত সার ও 

সার জাতী  দ্রদব্যর ষবপণন 

ষনবন্ধন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# মূল্যা ন ও সাংষিষ্ট ষিষি, 

ষিএই-র সুপাষরশ 

# ষনবন্ধন সনে প্রোন  

১) ষনি মাষরত ফরদম আদবেন (ফরম) 

২) আদবেন ফরদম উষিষখত অন্যান্য 

েষললাষে। 

সদরজষমন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

১০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম  

৩০ কম মষেবস নাম: ষনরুিম কুমার সরকার 

পেবী: অষতষরি পষরচালক (উপকরণ) 

সদরজষমন উইাং । 

টফান: +৮৮০২৯১৩২২০৮ 

ই-টমইল : 

adiplement@dae.gov.bd  

১০. সার ও সার 

জাতী  দ্রদব্যর  

ষনবন্ধন 

নবা ন  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন সার 

সরবরাি ষনষিত করদত সার ও 

সার জাতী  দ্রদব্যর  ষনবন্ধন 

নবা ন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# মূল্যা ন ও সাংষিষ্ট ষিষি, 

ষিএই-র সুপাষরশ 

# নবা ন সনে প্রোন  

১) ষনি মাষরত ফরদম আদবেন (ফরম) 

২) আদবেন ফরদম উষিষখত অন্যান্য 

েষললাষে। 

সদরজষমন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

১০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম  

৩০ কম মষেবস নাম: ষনরুিম কুমার সরকার 

পেবী: অষতষরি পষরচালক (উপকরণ) 

সদরজষমন উইাং । 

টফান: +৮৮০২৯১৩২২০৮ 

ই-টমইল : 

adiplement@dae.gov.bd  

১১. টপ্রািাক্ট 

টরষজদেশন 

প্রোন 

ক) 

টকষমকোল 

টপষস্টসাইি 

খ)বাদ া 

টপষস্টসাইি 

গ) 

মাইদক্রাষব াল 

টপষস্টসাইি   

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন 

কীটনাশক সরবরাি ষনষিত 

করদত সকল িরদনর 

টপষস্টসাইি দ্রদব্যর  ষনবন্ধন 

প্রোন 

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# টরষজদেশন সনে প্রোন  

১) ষনি মাষরত ফরদম আদবেন  

ক) টকষমকোল টপষস্টসাইি, ফরম-১(এ) 

খ) বাদ াদপষস্টসাইি, ফরম-১(ষব) 

গ)মাইদক্রাষব াল টপষস্টসাইি,ফরম-

১(ষস)  

২) আদবেন ফরদম উষিষখত অন্যান্য 

েষললাষে। 

  

উষিে সাংরযণ উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

২০,০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম  

দুই বছর বা 

সরকার 

ষনি মাষরত 

সমদ র মদধ্য 

নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 

 

  

১২.  টপষস্টসাইি   

আমোষন 

লাইদসন্স  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন 

কীটনাশক সরবরাি ষনষিত 

করদত সকল িরদনর 

টপষস্টসাইি  আমোষন লাইদসন্স 

প্রোন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন  

১)  ফরম-৫ এ দুই কষপ আদবেন  

২) টরষজদেশন সনে ৩)কার 

 খানা/গুোম/ফোক্টষরর জা গার েষলল/ 

এষগ্রদমন্ট ৪) ব্যাাংক সলদিন্সী সনে ৫) 

টেি লাইদসন্স ৬) টিআইএন সনে ৭) 

স্থানী  কতৃমপয এর প্রতে নপত্র ৮) 

এমষবষবএস িািার ষনদ াগপত্র ৯) 

পষরদবশ অষিেপ্তদরর ছাড়পত্র ১০) ফা ার 

সাষি মস প্রেি লাইদসন্স ১১) ইটিষপ 

উষিে সাংরযণ উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

২০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম । 

৩০ কম মষেবস নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 

 

 

 

  

১৩.  টপষস্টসাইি  

ফরমুদলশন 

লাইদসন্স  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন 

কীটনাশক সরবরাি ষনষিত 

করদত সকল িরদনর 

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

১)  ফরম-৬ এ দুই কষপ আদবেন  

২) টরষজদেশন সনে ৩)কার 

 খানা/গুোম/ফোক্টষরর জা গার েষলল/ 

৫০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

৩০ কম মষেবস নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

mailto:adiplement@dae.gov.bd
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টপষস্টসাইি ফরমুদলশন   

লাইদসন্স প্রোন  

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন  

এষগ্রদমন্ট ৪) ব্যাাংক সলদিন্সী সনে ৫) 

টেি লাইদসন্স ৬) টিআইএন সনে ৭) 

স্থানী  কতৃমপয এর প্রতে নপত্র ৮) 

এমষবষবএস িািার ষনদ াগপত্র ৯) 

পষরদবশ অষিেপ্তদরর ছাড়পত্র ১০) ফা ার 

সাষি মস প্রেি লাইদসন্স ১১) কারখানার 

টল-আউট ১২) কারখানা পষরেশ মন 

প্রষতদবেন ১৩) রসা নষবে এর 

ষনদ াগপত্র(ষশযাগত সনেসি) 

উষিে সাংরযণ উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

মাধ্যদম । টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 

 

  

        

১৪.  টপষস্টসাইি 

টিালদসল 

লাইদসন্স  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন 

কীটনাশক সরবরাি ষনষিত 

করদত সকল িরদনর 

টপষস্টসাইি টিালদসল   

লাইদসন্স প্রোন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন  

১)  ফরম-৭ এ দুই কষপ আদবেন  

২) টরষজদেশন সনে ৩) ব্যাাংক সলদিন্সী 

সনে ৪) টেি লাইদসন্স ৫) টিআইএন 

সনে উষিে সাংরযণ উইাং, কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষড়, 

ফাম মদগট, ঢাকা এবাং ষিএই এর টজলা 

অষফসসমূি।  

১০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম । 

৩০ কম মষেবস নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 

 

  

১৫.  টপষস্টসাইি 

ষরদটইল 

লাইদসন্স  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন 

কীটনাশক সরবরাি ষনষিত 

করদত সকল িরদনর 

টপষস্টসাইি ষরদটইল   লাইদসন্স 

প্রোন  

 #ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন  

)  ফরম-৮ এ দুই কষপ  আদবেন  

২) টরষজদেশন সনে ২) টেি লাইদসন্স ৩) 

টোকাদনর ষববরণ ৪) নাগষরক সনে 

  

ষিএই এর টজলা ও উপদজলা অষফসসমূি 

। 

৩০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম । 

৩০ কম মষেবস অষতষরি উপপষরচালক(উষিে সাংরযণ) 

সাংষিষ্ট টজলা অষফস 

  

১৬.  টপষস্টসাইি  

ষর-প্যাষকাং 

লাইদসন্স  

কৃিক প াদ  মান সম্পন্ন 

কীটনাশক সরবরাি ষনষিত 

করদত সকল িরদনর 

টপষস্টসাইি ষর-প্যাষকাং   

লাইদসন্স প্রোন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন  

১)  ফরম-৯ এ দুই কষপ আদবেন  

২) টরষজদেশন সনে ৩)কার 

 খানা/গুোম/ফোক্টষরর জা গার েষলল/ 

এষগ্রদমন্ট ৪) ব্যাাংক সলদিন্সী সনে ৫) 

টেি লাইদসন্স ৬) টিআইএন সনে ৭) 

স্থানী  কতৃমপয এর প্রতে নপত্র ৮) 

এমষবষবএস িািার ষনদ াগপত্র ৯) 

পষরদবশ অষিেপ্তদরর ছাড়পত্র ১০) ফা ার 

সাষি মস প্রেি লাইদসন্স ১১) কারখানার 

টল-আউট ১২) কারখানা পষরেশ মন 

২০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম । 

৩০ কম মষেবস নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 
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প্রষতদবেন ১৩) রসা নষবে এর 

ষনদ াগপত্র(ষশযাগত সনেসি) 

উষিে সাংরযণ উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

১৭.  টপষস্ট 

ষন ন্ত্রণ 

লাইদসন্স  

 উষিে ও উষিেজাত পদের 

সকল িরদনর টপষস্ট ষন ন্ত্রণ   

লাইদসন্স প্রোন  

 # ষনি মাষরত ফরদম আদবেন 

প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন  

১)  ফরম-১০ এ দুই কষপ আদবেন  

২) টেি লাইদসন্স ৩) টিআইএন সনে ৪) 

স্থানী  কতৃমপয এর প্রতে নপত্র ৫) েয 

টলাক ষনদ াগপত্র(ষশযাগত ট াগ্যতার 

সনেসি) ৬) কারখানা পষরেশ মন 

প্রষতদবেন ৭) রসা নষবে এর 

ষনদ াগপত্র(ষশযাগত সনেসি) ৮) 

অষিষনব মাপক সনে 

উষিে  সাংরযণ উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

২০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম । 

৩০কম মষেবস নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 

 

  

 

  

১৮. টপষষ্টসাইি 

প্রচারণা 

(Adverti

sement) 

লাইদসন্স 

বাজাদর টপষষ্টসাইি ক্র  ও 

ষবক্রদ র জন্য সকল িরদনর 

প্রচারণা 

(Advertisement) 

লাইদসন্স প্রোন 

# ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত 

# উষিে সাংরযণ উইাং এর 

মূল্যা ন ও সুপাষরশ 

# লাইদসন্স প্রোন 

১)  ফরম-১১ এ দুই কষপ আদবেন  

২) টরষজদেশন সনে ৩) ব্যাাংক সলদিন্সী 

সনে ৪) টেি লাইদসন্স ৫) টিআইএন 

সনে উষিে সাংরযণ উইাং, কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষড়, 

ফাম মদগট, ঢাকা  

১০০০/= 

টেজারী 

চালান এর 

মাধ্যদম । 

৩০কম মষেবস নাম: ি. টমা: জ নুল আদবেীন 

পেবী: উপপষরচালক(বালাইনাশক 

প্রশাসন), উষিে সাংরযণ উইাং  

টফান: +৮৮০২৯১১৮৫৯৪ 

ই-টমইল : 

jabedin1965@gmail.co

m 

 

  

১৯. উষিে ও 

উষিেজাত 

পটের 

আমোনী 

অনুমষতপত্র 

(আইষপ)    

মান সম্পন্ন উষিে ও উষিেজাত 

পদের আমোনী ষনষিত করদত 

আমোনী অনুমষতপত্র (আইষপ) 

প্রোন    

ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত 

#  মূল্যা ন  

#অনুমষতপত্র  প্রোন 

 ১) ষনি মাষরত ফরদম আদবেন  

২) টেি লাইদসন্স ৩) ইদম্পাট ম টরষজদেশন 

সনে ৪) িোট সনে ৫) টিআইএন সনে 

৬) বীদজর টযদত্র কৃষি মন্ত্রণালদ র 

ষনবন্ধন সনে ৭) টেজারী চালাদনর ষফ 

জমাোদনর কষপ।  

 

উষিে সাংষনদরাি উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা।  

১ম টন 

১০টাকা এবাং 

পরবতী প্রষত 

টন ১ টাকা 

ষিদসদব 

চালাদনর 

মাধ্যদম 

৭ কম মষেবস  

নাম: ি. এ এস এম আব্দুর রাজ্জাক 

 

পেবীীঃ উপ-পষরচালক (আমোনী) 

উষিে সাংগষনদরাি উইাং 

টফান নম্বারীঃ +৮৮০২৮১২৭৯৯৮  

ই- টমইলীঃ  

ddimport@dae.gov.bd 

২০.    উষিে ও  

উষিেজাত 

পদের স্বাস্থে 

 মান সম্পন্ন উষিে ও উষিেজাত 

পদের আমোনী ও রপ্তানী 

ষনষিত করদত স্বাস্থে সনে 

 ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত  

মূল্যা ন় স্বাস্থেসম্মত (ষপষস) 

১) ষনি মাষরত ফরদম-এ আদবেন ২) টেি 

লাইদসন্স ৩) এক্সদপাট ম টরষজদেশন সনে 

৪) িোট  সনে ৫) টিআইএন সনে ৬) 

৫০ টাকা/টন 

এবাং 

ষফউষমদগশন 

৩ কম মষেবস  নামীঃ ি. টমা: টরজাউল কষরম  

পেবীীঃ উপ-পষরচালক (রফতানী) 

উষিে সাংগষনদরাি উইাং 
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সনে  (ষপষস) 

 

(ষপষস) প্রোন বীজ এর টযদত্র কৃষি মন্ত্রণালদ র ষনবন্ধন 

সনে ৭) টেজারী চালান ষফ জমাোদনর 

কষপ। 

উষিে সাংগষনদরাি উইাং কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

খরচ ( ষে 

লাদগ) 

চালাদনর 

মাধ্যদম 

টফান নম্বারীঃ +৮৮০২৮১১৪৭৪০  

ই- টমইলীঃ 

ddexport@dae.gov.bd  

২১ উষিে ও 

উষিেজাত 

পদের 

ছাি়পত্র 

 

 

মান সম্পন্ন উষিে ও উষিেজাত 

পদের আমোনী ও রপ্তানী 

ষনষিত করদত ছাি়পত্র প্রোন 

ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত  

মূল্যা ন 

ছাড়পত্র প্রোন 

১) ষনি মাষরত ফরদম-এ আদবেন 

২) আমোনী অনুমষত পত্র ,৩) 

রপ্তাষনকারক টেদশর উষিে ও উষিেজাত 

পদের স্বাস্থে সনে, ৪) ইন-িদ জ, ৫) 

প্যাষকাং ষলস্ট ৬) ষবল অফ ল্যাষিাং 

ইতোষে 

 

 উষিে সাংগষনদরাি উইাং 

 কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, 

খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা  

পদের িরণ 

অনু া ী 

সরকার 

কতৃমক 

ষনি মাষরত 

মূল্য  

চালাদনর 

মাধ্যদম 

৩ কম ম ষেবস নাম: টমািাম্মে আদনা ার টিাদসন  

পেবী: পষরচালক  

উষিে সাংগষনদরাি উইাং 

টফান: ৫৫০২৮৭৪৫  

 

ই- টমইলীঃ 

dpqw@dae.gov.bd 

   

 

২২ উষিে ও 

উষিেজাত 

পদের ষবদশি 

ছাি়পত্র 

 

 

মান সম্পন্ন উষিে ও উষিেজাত 

পদের আমোনী ও রপ্তানী 

ষনষিত করদত প্রদ াজে টযদত্র 

ষবদশি ছাি়পত্র প্রোন 

ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত  

মূল্যা ন 

ষবদশি ছাড়পত্র প্রোন 

১) ষনি মাষরত ফরদম-এ আদবেন 

২) আমোনী অনুমষত পত্র ,৩) 

রপ্তাষনকারক টেদশর উষিে ও উষিেজাত 

পদের স্বাস্থে সনে, ৪) এ ারওদ  

ষবল/চাল, ৫) প্যাষকাং ষলস্ট ৬) এলষস.৭) 

সাটি মষফদকট অবষজর ইতোষে 

 উষিে সাংগষনদরাি উইাং, 

 কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, 

খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা  

পদের িরণ 

অনু া ী 

সরকার কতৃমক 

ষনি মাষরত মূল্য  

চালাদনর 

মাধ্যদম 

৩ কম মষেবস নাম: টমািাম্মে আদনা ার টিাদসন  

পেবী: পষরচালক  

উষিে সাংগষনদরাি উইাং 

টফান: ৫৫০২৮৭৪৫  

ই- টমইলীঃ 

dpqw@dae.gov.bd  

২৩ উষিে ও 

উষিেজাত 

পদের 

টনাঙ্গর 

অনুমষত 

 

 

মান সম্পন্ন উষিে ও উষিেজাত 

পদের আমোনী ষনষিত করদত 

টনাঙ্গর অনুমষতপ্রোন 

ষনি মাষরত ফরদম আদবেন প্রাষপ্ত  

মূল্যা ন 

টনাঙ্গর অনুমষত পত্র প্রোন 

১) ষনি মাষরত ফরদম-এ আদবেন 

২) জািাদজর নাম ,৩) পদের ষবস্তাষরত 

ষববরণ,, ৪) ইদম্পমাট পারষমট, ৫) ষবর 

অব ল্যাষিাং ইতোষে  উষিে সাংগষনদরাি 

উইাং, 

 

 কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, 

খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা  

ষবনামূদল্য ৩ কম মষেবস নাম: ি. এ এস এম আব্দুর রাজ্জাক 

 

পেবীীঃ উপ-পষরচালক (আমোনী) 

উষিে সাংগষনদরাি উইাং 

টফান নম্বারীঃ +৮৮০২৮১২৭৯৯৮  

ই- টমইলীঃ  

ddimport@dae.gov.bd  

mailto:ddexport@dae.gov.bd
mailto:dpqw@dae.gov.bd
mailto:ddimport@dae.gov.bd
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২.২)  োপ্তষরক টসবা 

১. বাদজট বরাদ্দ 

ও অথ ম  ছাড় 

 

 সরকারী কমসম্পােদনর জন্য 

মাঠ প মাদ র েপ্তরসমূদির 

বাৎসষরক বাদজট বরাদ্দ অথ 

ছাড় 

  

 ) চাষিো প্রাপ্ত  

) বাদজদটর অনুদমােন 

) বাদজট বরাদ্দ ও অথ ছাড় 

১বরাদ্দ পত্র  

খরদচর ষববরণী 

অথ প্রশাসন উইাং,কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

 

ষবনামূদল্য ৭ কম ম ষেবস  ১) নামীঃ কাজী আব্দুল মান্নান  

পষরচালক (প্রশাসন ও অথ) 

টফান: +৮৮০২৯১১১৭৩৮ 

ই-টমইল:  

২) সিকারী পষরচালক(অথ), কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

  

২.৩) অিেন্তরীণ টসবা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. ষজষপএফ 

অষগ্রম প্রোন  

(৩  ষকষস্ত 

প ন্ত 

চাষিো প্রাষপ্ত সাদপদয সরকারী 

কম মচারীর  ষজষপএফ অষগ্রম 

প্রোন (৩  ষকষস্ত প ন্ত) 

চাষিো প্রাষপ্ত  

অনুদমােন ও ষবতরণ 

ষজষপএফ এর আদবেন ফরম ষবর 

টরষজস্টার ও অন্যান্য আনুসাষঙ্গক 

কাগজপত্র  

সিকারী পষরচালক(অথ), কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

ষবনামূদল্য ১৫ 

কর্মষেবস 

১) নাম: টমািাম্মে বষন আষমন 

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-১) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই-টমইল: add1@dae.gov.bd 

২) নামীঃ টমািাম্মে শিীদুল ইসলাম  

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-২) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই- টমইলীঃ 

add2@dae.gov.bd  

২. ছুটি মঞ্জুর প্রাষপ্ত সাদপদয সরকারী 

কম মচারীর ষবষিন্ন িরদনর ছুটি 

মঞ্জুর  

 আদবেন প্রাষপ্ত 

অনুদমােন 

ছুটি মঞ্জুষরর জন্য আদবেন, ছুটি প্রাপ্যতা 

সনে (প্রদ াজে টযদত্র) ও অন্যন্যা 

আনুসাষঙ্গক কাগজপত্র 

সিকারী পষরচালক(অথ), কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

 

ষবনামূদল্য ১৫ কম ম 

ষেবস 

১) নাম: টমািাম্মে বষন আষমন 

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-১) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই-টমইল: add1@dae.gov.bd 

২) নামীঃ টমািাম্মে শিীদুল ইসলাম  

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-২) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই- টমইলীঃ 

add2@dae.gov.bd  

mailto:add2@dae.gov.bd
mailto:add2@dae.gov.bd
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৩. গাড়ী/ 

গৃিষন মমাণ 

অষগ্রম 

চাষিো প্রাষপ্ত সাদপদয সরকারী 

কম মচারীর  গাড়ী/গৃিষন মমাণ 

অষগ্রম প্রোন  

আদবেন প্রাষপ্ত 

সুপাষরশ ও অগ্রা ণ 

 

ষনি মাষরত  ফরম আদবেন ও অন্যান্য 

আনুসাষঙ্গক কাগজপত্র  

সিকারী পষরচালক(অথ), কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

ষবনামূদল্য ১০ কম ম 

ষেবস 

১) নাম: টমািাম্মে বষন আষমন 

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-১) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই-টমইল: add1@dae.gov.bd 

২) নামীঃ টমািাম্মে শিীদুল ইসলাম  

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-২) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই- টমইলীঃ 

add2@dae.gov.bd  

 

৪. ৪থ টেণীর 

কম মচারীদের 

টপািাক প্রোন 

চাষিো প্রাষপ্ত সাদপদয ৪থ 

টেণীর সরকারী কম মচারীর  

টপািাক প্রোন  

আদবেন প্রাষপ্ত 

অনুদমােন 

সাংগ্রি ও সরবরাি 

 

টপািাদকর জন্য  আদবেন, ষবল্ও অন্যান্য  

আনুসাষঙ্গক কাগজপত্র  

সিকারী পষরচালক(অথ), কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

ষবনামূদল্য ৩০ কম ম 

ষেবস 

১) নাম: টমািাম্মে বষন আষমন 

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-১) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই-টমইল: add1@dae.gov.bd 

২) নামীঃ টমািাম্মে শিীদুল ইসলাম  

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-২) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই- টমইলীঃ 

add2@dae.gov.bd  

  

৫. টপনশন ও 

আনুিষঙ্গক 

িাতাষে প্রোন  

চাষিো প্রাষপ্ত সাদপদয সরকারী 

কম মচারীরদপনশন ও  

আনুিষঙ্গক িাতাষে প্রোন  

আদবেন প্রাষপ্ত 

অনুদমােন/ অগ্রা ন 

 

ষনি মাষরত  ফরম আদবেন প্রাষপ্ত, টপনশন 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র  

সিকারী পষরচালক(অথ), কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ,খামারবাষি,়ফাম মদগট, ঢাকা 

ষবনামূদল্য ৭ কম ম ষেবস ১) নাম: টমািাম্মে বষন আষমন 

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-১) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই-টমইল: add1@dae.gov.bd 

২) নামীঃ টমািাম্মে শিীদুল ইসলাম  

পেবীীঃ অষতষরি উপপষরচালক (প্রশাসন 

-২) 

টফান: +৮৮০২৯১১৭৬১৪ 

ই- টমইলীঃ 

add2@dae.gov.bd  
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৩) আপনার কাদছ আমাদের প্রতোশা 

ক্র: নাং প্রষতশ্রুত/কাষিত টসবা প্রাষপ্তর লদযে করণী  

১ ষনি মাষরত ফরদম সম্পূণ মিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা োন(প্রদ াজে টযদত্র)  

২ সঠিক মাধ্যদম প্রদ াজনী  ষফস পষরদশাি করা (প্রদ াজে টযদত্র) 

৩ স্বাযাদতর জন্য ষনি মাষরত সমদ র পূূ্দব ম উপষস্থত থাকা 

৪ ট াগাদ াদগর পূন মাঙ্গ ঠিকানা (দটষলদফান/ টমাবাইল নম্বরসি) 

 

৪) অষিদ াগ ব্যবস্থাপনা পিষত(GRS) 
 

ক্র: নাং কখন ট াগাদ াগ করদবন কার সদগগ ট াগাদ াগ করদবন ট াগাদ াদগর ঠিকানা ষনস্পষির সম সীমা 

১ োষ ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা সমািান ষেদত ব্যথ ম িদল অষিদ াগ ষনস্পষি কম মকতমা (অষনক) নাম: টমা: শামসুল িক 

পেবী: অষতষরি পষরচালক (প্রশাসন, অথ ম ও সাদপাট ম 

সাষি মস)              প্রশাসন ও অথ ম উইাং, 

টফান: +৮৮০২৫৫০২৮৩০৫ 

ই-টমইল: adadmin@dae.gov.bd  

২৫ কম মষেবস 

২ অষিদ াগ ষনস্পষি কম মকতমা ষনষে মষ্ট সমদ  সমািান ষেদত 

ব্যথ ম িদল  

আষপল কম মকতমা নাম:  টমা: আসাদুিাি 

পেবী : মিাপষরচালক 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

খামারবাষড়, ফাম মদগট, ঢাকা। 

টফান: +৮৮০২৫৫০২৮৩৬৯ 

ই-টমইল: dg@dae.gov.bd  

ওদ ব টপাট মাল: www.dae.gov.bd 

৩০ কম মষেবস 

৩ আষপল কম মকতমা ষনষে মষ্ট সমদ  সমািান ষেদত ব্যথ ম িদল  সষচব, কৃষি মন্ত্রণাল  সষচব,  

কৃষি মন্ত্রণাল   

টফান: +৮৮০২৯৫৪০১০০ 

secretary@moa.gov.bd 

টপাট মাল:www.moa.gov.bd  

৬০ কম মষেবস  

 

 

 

 

স্বাযষরত 

(দমা: আসাদুিাি) 

মিাপষরচালক 

টফান: +৮৮০২৫৫০২৮৩৬৯ 
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