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সসবাপ্রোন প্রষতশ্রুষত (Citizens Charter) 

১.ষিশন ও ষিশন 

ষিশনঃ জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষণ একাদেষিদক কৃষি সক্ষদে েক্ষ জনবল গঠদন উৎকদি ের সকদে পষরণত করা। 

ষিশনঃ 

o িানসম্মত প্রষশক্ষণ প্রোন, গদবিণা, উন্নয়ন এবাং প্রকাশনা এর িাধ্যদি কৃষি িন্ত্রণালদয়র অধীন সকল প্রষতষ্ঠাদনর িানব সম্পদের উন্নয়ন ; 

o কৃষি ষশক্ষা, কৃষি গদবিণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সসবা প্রোনকারী প্রষতষ্ঠানসমূদহর িদধ্য ষিথষিয়া সজারোরকরদণর িাধ্যদি প্রষশক্ষণ সসবার 

িাদনান্নয়ন ; 

o প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষিতা বৃষির লদক্ষে সেশ-ষবদেদশর স্বনািধন্য প্রষতষ্ঠানসমুদহর সাদথ স াগসূে গদে সতালা ; এবাং 

o জ্ঞান ষিষিক ষনষবে কৃষি সসবা উন্নয়দনর জন্য অষবরাি ষশক্ষণ প্রষিয়ার চচ ো । 

২.সসবাপ্রোন প্রষতশ্রুষতঃ 

২.১) নাগষরক সসবা- প্রদ াজে নয় 

২.২) োপ্তষরক সসবা 

ি 

নাং 
সসবার নাি সসবা প্রোন পিষত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে  এবাং 

প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পিষত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, পেষব, 

স ান নম্বর ও ই-দিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

কৃষি িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থার কি েকতোদের 

প্রযুষি ষবিয়ক প্রষশক্ষণ 

প্রোন 

১.েপ্তর সাংস্থা হদত িদনানয়ন 

প্রাষপ্ত 

২.অনলাইনদরষজদেশন/দরষজ

সেশন 

৩. প্রষশক্ষণ প্রোন 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.gov.bd 
ষবনামূদল্য 

বাষি েক প্রষশক্ষণ 

পষিকা অনুসাদর 

ে. সিাঃ িঈন উষিন  

 পষরচালক (প্রষশক্ষণ)  

স ানঃ ০২-৪৯২৭২১০৬ 

ইদিইলঃ 

mayen.dae85@yahoo.

com 

২ 

কৃষি িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থার কি েকতোদের 

ব্যবস্থাপনা ষবিয়ক প্রষশক্ষণ 

প্রোন 

১.েপ্তর সাংস্থা হদত িদনানয়ন 

প্রাষপ্ত 

২.অনলাইন সরষজদেশন/ 

সরষজদেশন 

৩. প্রষশক্ষণ প্রোন 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.gov.bd 
ষবনামূদল্য 

বাষি েক প্রষশক্ষণ 

পষিকা অনুসাদর 
ঐ 

৩ 

বুষনয়াষে প্রষশক্ষণ,ইন্ডাকশন 

প্রষশক্ষণ এবাং ষসষনয়র স্টা  

সকাদস ে প্রষশক্ষণ প্রোন 

১.েপ্তর সাংস্থা হদত িদনানয়ন 

প্রাষপ্ত 

২.অনলাইন সরষজদেশন/ 

সরষজদেশন 

৩. প্রষশক্ষণ প্রোন 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.gov.bd 

ষনমূ েধাষরত 

মূদল্য 

ষবএআরষস,ষপএটিস, 

নাদয়ি এবাং ষেএই 

এর সাংষিষ্ট 

প্রকদের চাষহো 

অনুসাদর 

ঐ 

৪. 
সসষিনার/ষসদম্পাষজয়াি/ 

ওয়াকেশপ আদয়াজন 

১.েপ্তর সাংস্থা হদত িদনানয়ন 

প্রাষপ্ত 

২.অনলাইন সরষজদেশন/ 

সরষজদেশন 

৩. সসষিনার/ষসদম্পাষজয়াি/ 

ওয়াকেশপ আদয়াজন করা 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.gov.bd 
ষবনামূদল্য 

বাষি েক প্রষশক্ষণ 

পষিকা অনুসাদর 
ঐ 

৫ 

জাতীয় শুিাচার সকৌশল 

কি েপষরকেনা  (এনআইএস) 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন 

সহদ াষগতা প্রোন 

জাতীয় শুিাচার সকৌশল 

কি েপষরকেনা’র  (এনআইএস) 

খসো প্রণয়নপূব েক  থা থ 

কর্তেপদক্ষর িাধ্যদি কৃষি 

িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ  

িন্ত্রী পষরিে ষবিাগ কর্তেক 

ষনধ োষরত জাতীয় শুিাচার 

সকৌশল 

কি েপষরকেনা’র  (এনআইএস) 

 রদিট 

ষবনামূদল্য 

কৃষি িন্ত্রণালয় 

কর্তেক ষনধ োষরত 

সিদয়র িদধ্য 

আবু জা র সিাহাম্মে িঈন উষিন 

উপপষরচালক 

(ফুে সটকদনালষজ) 

স ানঃ ০১৯১১-৭২৩০০০ 

http://www.nata.gov.bd/


ি 

নাং 
সসবার নাি সসবা প্রোন পিষত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে  এবাং 

প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পিষত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, পেষব, 

স ান নম্বর ও ই-দিইল) 

ইদিইলঃ kawsermoin@gmail.co

m 

৬ 

সটকশই উন্নয়ন অষিষ্ট 

(এসষেষজ) 

 সাংিান্ত কা োবষল 

 

 

 

(১) কৃষি িন্ত্রণালয় সাংষিষ্ট 

এসষেষজ ষবিদয় 

প্রষশক্ষণাথীদের অবষহতকরণ 

(২) এসষেষজ অজেদনর কা েিি 

গ্রহদণ প্রষশক্ষণাথীদের 

পরািশ ে/ষনদে েশনা প্রোন 

িন্ত্রী পষরিে ষবিাগ ষনধ োষরত 

বুকদলট/ প্রষতদবেন/ছক 
ষবনামূদল্য 

কৃষি িন্ত্রণালয় 

কর্তেক ষনধ োষরত 

সিদয়র িদধ্য 

সিাহাম্মে আলি শরী  খান 

 উপপষরচালক 

(দকৌষলতত্ত্ব ও উষিে প্রজনন) 

স ানঃ ০১৭১২-৭২৬০৩০ 

ইদিইলঃ alamsharif243@gma

il.com 

৭ 

বাষি েক কি ে সম্পােন 

চুষি(এষপএ) প্রণয়নপূব েক 

কৃষি িন্ত্রণালদয়   সপ্ররণ 

বাষি েক কি েসম্পােন চুষির 

(এষপএ) খসো প্রণয়নপূব েক 

 থা থ 

কর্তেপদক্ষর  অনুদিােনিদি 

কৃষি িন্ত্রণালদয়  সপ্ররণ  

িন্ত্রী পষরিে ষবিাগ কর্তেক 

ষনধ োষরত বাষি েক কি েসম্পােন 

চুষির (এষপএ)-র  রদিট 

apams.cabinet.go

v.bd 

ষবনামূদল্য 

িন্ত্রী পষরিে/ কৃষি 

িন্ত্রণালয় ষবিাগ 

কর্তেক ষনধ োষরত 

সিয় 

িাহমুো হক 

ষসষন:সহ:পষরচালক 

(দকৌষলতত্ত্ব ও উষিে প্রজনন) 

স ানঃ০১৭১৯১৭৪৭৭৫ 

ইদিইলঃ 

mahmudahuq15@gmail.co

m 

৮ 
তথ্য অষধকার আইন ২০০৯ 

সম্পষকেত তথ্য প্রোন  

তথ্য সাংরক্ষণ ও চাষহো 

সিাতাদবক সাংষিষ্ট 

ব্যষি/প্রষতষ্ঠানদক তথ্য প্রোন 

তথ্য অষধকার আইন অনু ায়ী 

 রদিট ও আদবেন পে 

ষনধ োষরত 

মূদল্য 

তথ্য অষধকার 

আইন অনু ায়ী 

ষনধ োষরত সিয় 

ষনলু া  আিার 

উপপষরচালক 

(পষরকেনা ও প্রকাশনা) 

স ান: ০১৭১৯-১৭৪৭৭৫  

ই-

সিইল: nilufaa@yahoo.com   

৯ 
সািাষজক ষনরাপিা সাংিান্ত 

কা েিি 

কৃষি িন্ত্রণালয় কর্তেক চাষহত 

জাতীয় সািাষজক ষনরাপিা 

সকৌশদলর কি েপষরকেনা 

প্রস্তুতকরণ বাস্তবায়ন অগ্রগষত, 

কি েপষরকেনা সাংিান্ত তথ্য 

সপ্ররণ 

িন্ত্রী পষরিে ষবিাগ কর্তেক 

ষনধ োষরত ছক/প্রষতদবেন 
ষবনামূদল্য 

কৃষি িন্ত্রণালয় 

কর্তেক চাষহত 

ষনধ োষরত সিদয়র 

িদধ্য 

শািসুন নাহার 

ষসষনঃসহঃপষরচালক 

(ষ ল্ড িপ ষেষজজ)  

স ানঃ০১৭১৭-৩৭৬১৭২ 

ইদিইলঃ 

shamsun27@gmail.com 

 

 

২.৩) অিেন্তরীণ সসবা 

ি 

নাং 
সসবার নাি সসবা প্রোন পিষত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে  এবাং 

প্রাষপ্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পষরদশাধ 

পিষত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

ষজষপএ  

অষগ্রি 

িঞ্জুরী 

১.আদবেন পে প্রাষপ্ত 

২. িঞ্জুরী পেজারী 
ষজষপএ  এর প্রতেয়নপে ষবনামূদল্য ৪ কা ে ষেবস 

সিাঃ হুজ্জাতুল ইসলাি 

উপপষরচালক (প্রশাসন ও সাদপাট ে সাষি েস) 

স ানঃ ০২-৪৯২৭২১০৭ 

ইদিইলঃ adilbau460a@yahoo.com 

২ বাসা বরাি 
১.আদবেন পে প্রাষপ্ত 

২. বরাি পে জারী 
আদবেনপে ষবনামূদল্য 

বাসা খাষল থাকা 

সাদপদক্ষ ৭ কা ে 

ষেবস 

 

ঐ 

mailto:kawsermoin@gmail.com
mailto:kawsermoin@gmail.com
mailto:adilbau460a@yahoo.com


ি 

নাং 
সসবার নাি সসবা প্রোন পিষত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে  এবাং 

প্রাষপ্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পষরদশাধ 

পিষত 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

৩ 

অষজেত 

ছুটি,শ্রাষন্ত -

ষবদনােন 

ছুটি 

 

 

১.আদবেন পে প্রাষপ্ত 

২.  পে জারী 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতেয়নপে 

সহ আদবেন (এষজ অষ স ও 

প্রশাসন শাখা) 

ষবনামূদল্য ৪ কা ে ষেবস ঐ 

৪ 
ষপআরএল 

িঞ্জুর 

১.ষপআরএল এর এক 

িাস পূদব ে আদবেন 

২.আদেশ জারী 

 

বয়স প্রিাদণর জন্য এসএসষস 

এর সনেপে 
ষবনামূদল্য ১০ কা ে ষেবস ঐ 

৫ 
সপনশন 

িঞ্জুর 

১.আদবেন পে প্রাষপ্ত 

২. িঞ্জুরী পেজারী 

১.ষনধ োষরত সপনশন আদবেন 

 রি ২ 

২.পাসদপাট ে সাইদজর ছষব 

৩. ষপআরএল িঞ্জুরীর 

আদেশ 

৪.প্রাপ্য 

সপনশনাদরর  উিরাষধকারী 

স ািনাপে 

৫.নমূনা স্বাক্ষর ও হাদতর 

পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৬.প্রতোষশত সশি সবতদনর 

সনে 

৭.এসএসষসর সাটি েষ দকট 

৮.োষয়ত্ব হস্তান্তদরর কষপ 

৯.সরকাষর বাসায় বসবাস না 

করার প্রতেয়নপে 

১০.আনুগতে সনেপে 

১১. নাগষরকত্ব সনেপে 

১২.না-োবী সনেপে মূল-

(একটি) 

১৩. অঙ্গীকার নািা 

১৪.অষেট প্রতেয়নপে 

১৫.চাকুষর ষববরনী 

ষবনামূদল্য  ঐ 

 

১. অষিদ াগ ব্যবস্থাপনা পিষত : Grievance Redress System(GRS) 

সসবা প্রাষপ্তদত অসন্তুষষ্ট হদল োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর সদঙ্গ স াগাদ াগ কন ন । ষতষন সিাধান ষেদত ব্যথ ে হদল ষনদনাি পিষতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা 

অবষহত কন ন । 

 

িষিক নাং কখন স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা ষনস্পষির সিয়সীিা 

১. োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো সিাধান ষেদত ব্যথ ে হদল 

 িাহমুদুল হাসান 

িহাপষরচালক 

জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষণ একাদেষি (নাটা), গাজীপুর  

স ানঃ ০২-৪৯২৭২১০৪, 

ইদিইলঃdgnata14@gmail.com 

৩ িাস 



২. 
িহাপষরচালক, নাটা, গাজীপুর  সিাধান 

ষেদত ব্যথ ে হদল 

সষচব 

কৃষি িন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সষচবালয়, ঢাকা 

স ানঃ ০২-৯৫৪০১০০ 

ইদিইলঃsecterary@moa.gov.com 

১ িাস 

 

২. আপনার কাদছ আিাদের প্রতোশা: 

িষিক নাং প্রষতশ্রুত/কাষিত সসবা প্রাষপ্তর লদক্ষে করণীয় 

১. ষনধ োষরত সিদয় প্রষশক্ষণ/ সসষিনার/ষসদম্পাষজয়াি/ ওয়াকেশপ এর জন্য িদনানয়ন প্রোন 

২. অনলাইন সরষজদেশন 

 

 


