
অতিতিক্ত পতিচালকেি োর্যালয় 

েৃতি সম্প্রসািণ অতিদপ্তি 

ঢাো অঞ্চল, ঢাো 

১. ভিশন ও ভিশন 

ভিশন (Vission ) : ফসলের টেকসই উৎপাদন, উৎপাদনশীেতা। 

ভিশন  (Mission) : সকে টেনীর কৃষলকর চাভিদাভিভিক দক্ষ, ফেপ্রসু ও কার্ যকর সম্প্রসারণ টসবা প্রদান এবং তালদর প্রযুভিগত জ্ঞান ও দক্ষতা 

বৃভি কলর শস্য বহুমুখীকরলণর িাধ্যলি ফসলের  টেকসই উৎপাদন ও উৎপাদনশীেতা ভনভিতকরণ। 

wfkb (Vission) t  dm‡ji †UKmB Drcv`b, Drcv`bkxjZv| 

২। টসবা প্রদান প্রভতশ্রুত টসবাসমূি।  

২.১ । নাগভরক টসবা 

ক্র: 

নং টসবার নাি 

টসবা প্রদান পিভত প্রলয়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রাভি স্থান 

টসবার মূল্য ও 

পভরলশাধ পিভত 

টসবা 

প্রদালনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

(নাি, পদবী, টফান 

নম্বর ও ইলিইে 

1 কৃভষ ভবষয়ক 

পরািশ য প্রদান 

 চাভিদা প্রাভি, ( 

ব্যাভিগত টর্াগালর্াগ 

,এসএিএস, 

টেভেলফান / টিাবাইে 

কে , ই-টিইে ) 

 িাঠ পভরদশ যন/ 

প্রভশক্ষণ/ প্রদশ যনী/ 

িাঠভদবস / দেীয় 

সিা ( প্রলর্াজয টক্ষলত্র 

) 

- ভবনা মূলল্য ৭ কি য ভদবস  
 

উপলজো কৃভষ 

কমৃকতযা , সংভিষ্ট 

উপলজো কৃভষ 

অভফস 

2 উন্নয়ন সিায়তার 

িাধ্যলি কৃভষ 

র্ন্ত্রপাভত প্রদান 

 আলবদন প্রাভি 

 উপলজো কভিটির 

অনুলিাদন 

 প্রকল্প বাস্তবায়ণ 

কভিটির অনুলিাদন 

 আলদশ জাভর ও 

িস্তান্তর 

ভনধ যাভরত ফরলি 

আলবদন ( 

ফরি )  

সংভিষ্ট 

উপলজো কৃভষ 

অভফস 

 

শতকরা ৭০ িাগ 

ির্তযভক মূলল্য 

িাওড় ও 

উপকূেীয় 

এোকায় এবং  

শতকরা ৫০ িাগ 

ির্তযভক মূলল্য 

সিতে এোকায় 

র্ন্ত্রপাভত ভবতরন 

করা িয়। 

৪৫ কি যভদবস 

 

১। উপলজো কৃভষ 

কমৃকতযা , সংভিষ্ট 

উপলজো কৃভষ 

অভফস 

২। প্রকল্প পভরচােক, 

সলরজভিন উইং 

টফান- ০২৯১০২৮৪১ 

3 বসতবাড়ীর ছালদ 

বাগান স্থাপলন 

কাভরগভর 

সিলর্াভগতা প্রদান 

 চাভিদা প্রাভি, ( 

ব্যাভিগত টর্াগালর্াগ 

,এসএিএস, 

টেভেলফান / টিাবাইে 

কে , ই-টিইে ) 

 প্রভশক্ষণ/ প্রদশ যনী/ / 

দেীয় সিা /  

উদ্বুিকরণ / ভেফলেে/ 

বুকলেে/ ব্রুভশয়ার/ 

টপাস্টার প্রদান ( 

প্রলর্াজয টক্ষলত্র )   

 পভরদশ যন ও কাভরগরী 

- ভবনা মূলল্য বছর ব্যাপী ঢাকা অঞ্চলের 

ভনয়ন্ত্রনাধীন 

টিলরাপভেেন কৃভষ 

অভফসার, সংভিষ্ট 

টিলরাপভেেন কৃভষ 

অভফস 



সিায়তা প্রদান 

 

৪ টপভস্টসাইড ভরলেইে 

োইলসন্স 

 ভনধ যাভরক ফরলি 

আলবদন প্রাভি 

 উভিদ সংরক্ষণ উইং 

এর মূল্যায়ন ও 

সুপাভরশ 

 োইলসন্স প্রদান 

১। ফরি-৮ এ 

দুই কভপ 

আলবদন 

২। টরড 

োইলসন্স 

৩। টদাকালনর 

ভববরণ 

৪। নাগভরক 

সনদপত্র 

৩০০/- টরজারী 

চাোলনর িাধ্যলি 

৩০ 

কি যভদবস 

অভতভরি উপ-

পভরচােক ( উভিদ 

সংরক্ষণ ) 

সংভিষ্ট টজো 

৫ টপভস্টসাইড 

টিােলসে োইলসন্স 

 ভনধ যাভরক ফরলি 

আলবদন প্রাভি 

 উভিদ সংরক্ষণ উইং 

এর মূল্যায়ন ও 

সুপাভরশ 

 োইলসন্স প্রদান 

১। ফরি-৭ এ 

দুই কভপ 

আলবদন 

২। টরভজলেশন 

সনদ  

৩। ব্যাংক 

সেলিন্সী সনদ 

৪। টরড 

োইলসন্স 

৫। টিআইএন 

সনদ 

উপ-পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, 

সংভিষ্ট টজো 

 

১০০০/- টরজারী 

চাোলনর িাধ্যলি 

৩০ 

কি যভদবস 

উপ-পভরচােক, কৃভষ 

সম্প্রসারণ অভধদির, 

সংভিষ্ট টজো 

 

৬ উদ্যান ফসে চালষ 

পরািশ য ও নাস যারী  

স্থাপলন সিায়তা 

প্রদান 

 চাভিদা প্রাভি, ( 

ব্যাভিগত টর্াগালর্াগ 

,এসএিএস, 

টেভেলফান / টিাবাইে 

কে , ই-টিইে ) 

 প্রভশক্ষণ/ প্রদশ যনী/ / 

দেীয় সিা /  

উদ্বুিকরণ / ভেফলেে/ 

বুকলেে/ ব্রুভশয়ার/ 

টপাস্টার প্রদান ( 

প্রলর্াজয টক্ষলত্র )   

 পভরদশ যন ও কাভরগরী 

সিায়তা প্রদান 

 

- সরকার কর্তযক 

ভনধ যাভরত নগদ 

মুলল্য 

১০ কি যভদবস উপপভরচােক, 

সংভিষ্ট িটি যকােচার 

টসন্টার, উপ-

পভরচােক, কৃভষ 

সম্প্রসারণ অভধদির, 

সংভিষ্ট টজো অভফস 

 

৭ িাশরুি চালষ 

পরািশ য 

 চাভিদা প্রাভি, ( 

ব্যাভিগত টর্াগালর্াগ 

,এসএিএস, 

টেভেলফান / টিাবাইে 

কে , ই-টিইে ) 

 পরািশ য 

- ভবনা মূলল্য ৩ কি যভদবস উপলজো কৃভষ 

কমৃকতযা , সংভিষ্ট 

উপলজো কৃভষ 

অভফস 

৮ ঢাকা অঞ্চলের 

ভনয়ন্ত্রনাধীন টজো, 

উপলজোর 

 

তথ্য অভধকার আইলনর আওতায় 

তথ্য প্রাভির জন্য আলবদন 

ভনধ যাভরত ফরলি 

আলবদন ( 

ফরি ক ) 

ভবনা মুলল্য /  প্রভত 

পৃষ্ঠা ভপ্রন্ট কভপ ২ 

োকা 

২০ কি যভদবস অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 



ফসেভিভিক ভবভিন্ন 

তথ্য সরবরাি 

ব্যভিগত টর্াগালর্াগ, 

এসএিএস, টেভেলফান/টিাবাইে 

কে, ইলিইে 

 

 

অঞ্চে 

 

 

২.২ আিযন্তভরন টসবা 

ক্র: 

নং টসবার নাি 

টসবা প্রদান পিভত প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রাভি স্থান 

টসবার মূল্য ও 

পভরলশাধ পিভত 

টসবা 

প্রদালনর 

সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

(নাি, পদবী, টফান 

নম্বর ও ইলিইে  

1 wRwc Gd AwMÖg 
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 চাভিদা প্রাভি 

 অনুলিাদন ও 

ভবতরণ 

ভজভপএফ এর 

আলবদন ফরি, 

ভবে টরভজষ্টার ও 

অন্যান্য 

আনুসাভিক 

কাগজ পত্র 

ভবনা মূলল্য ৭ কি যভদবস অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 

2 ছুটি িঞ্জুর ( অভজযত 

ছুটি, এবং োভন্ত 

ভবলনাদন ছুটি )  

 আলবদন 

প্রাভি 

 অনুলিাদন 

আলবদন সি ছুটি 

প্রাপ্যতা ভিসাব 

(প্রলর্াজয টক্ষলত্র) ও 

অন্যান্য আনুসাংভগক 

কাগজপত্র 

ভবনা মূলল্য ৭ কি যভদবস অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 

৩ বভি:বাংোলদশ ছুটি  আলবদন 

প্রাভি 

 অনুলিাদন 

আলবদন সি ছুটি 

প্রাপ্যতা ভিসাব 

(প্রলর্াজয টক্ষলত্র) ও 

অন্যান্য আনুসাংভগক 

কাগজপত্র 

ভবনা মূলল্য ৭ কি যভদবস অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 

৪ ৩য় ও ৪র্ য টেনীর 

কি যচারীলদর চাকুরী  

স্থায়ীকরণ 

 আলবদন 

প্রাভি 

 অনুলিাদন 

আলবদন, এভসআর, 

চাকুভর বভি ও অন্যান্য 

আনুসাংভগক কাগজপত্র 

ভবনা মূলল্য ৩০ 

কি যভদবস 

অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 

৫ উচ্চতর টেড প্রদান  আলবদন 

প্রাভি 

 অনুলিাদন 

আলবদনপত্র, এভসআর, 

মূে চাকুভর বভি ও 

অন্যান্য আনুসাংভগক 

কাগজপত্র 

ভবনা মূলল্য ৩০ 

কি যভদবস 

অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 

৬ ভনজ কার্ যােলয় ৪র্ য 

টেনীর কি যচারীলদর 

টপাষাক প্রদান 

 আলবদন 

প্রাভি 

 অনুলিাদন 

 সংেি ও 

সরবরাি 

আলবদন পত্র, ভবে ও 

অন্যান্য আনুসাংভগক 

কাগজপত্র 

ভবনা মূলল্য ৩০ 

কি যভদবস 

অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 



৭ ভপআরএে টপনশন 

ও আনুষভিক 

িাতাভদ প্রদান 

 আলবদন 

প্রাভি 

 অনুলিাদন / 

অোয়ন 

ভনধ যাভরত ফরলি 

আলবদন প্রাভি, মূে 

চাকুভর বভি এবং 

টপনশন সংক্রান্ত কাগজ 

পত্র 

ভবনা মূলল্য ৭ কি যভদবস অভতভরি পভরচােক, 

কৃভষ সম্প্রসারণ 

অভধদির, ঢাকা 

অঞ্চে, ঢাকা 

টফান- ০২-৯১১১০৬০ 

 


