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সসবাপ্রোন প্রষতশ্রুষত (Citzens Charter) 

১. ষিশন ও ষিশন 

ষিশনঃ জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষণ একাদেষিদক কৃষি সক্ষদে েক্ষ জনবল গঠদন উৎকদি ের সকন্দ্র ষবন্দুদত 

পষরণত করা। 

ষিশনঃ 

o িানবসম্পে প্রষশক্ষণ,গদবিণা ও উন্নয়ন এবাং প্রকাশনার িাধ্যদি কৃষি িন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ সকল 

প্রষতষ্ঠাদনর িানবসম্পে উন্নয়ন করা। 

o কৃষি সসবা প্রোন পদ্ধষতর িাদনান্নয়দন ষশক্ষা, গদবিণা ও সম্প্রসারণ এর সম্পকে সজারোরকরণ 

o সাাংগঠষনক সক্ষিতা বৃষদ্ধর লদক্ষে সেশ-ষবদেদশর স্বনািধন্য প্রষতষ্ঠান সুহদরর সাদ  সগাগূতে 

গদে সতালা 

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

২.সসবাপ্রোন প্রষতশ্রুষতঃ 

২.১) নাগষরক সসবা- প্রদগায্য নয় 

২.২) োপ্তষরক সসবা 

ি 

নাং সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে  এবাং 

প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, 

পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ কৃষি 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থার 

কি েকতোদের 

প্রযুষি 

ষবিয়ক 

প্রষশক্ষণ প্রোন 

১.েপ্তর সাংস্থা রদত 

িদনানয়ন প্রাষপ্ত 

২.অনলাইন 

সরষজদেশন/ম্যানুদয়

ল সরষজদেশন 

৩. প্রষশক্ষণ প্রোন 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.g

ov.bd 

ষবনামূদল্য বাষি েক 

প্রষশক্ষণ 

পষিকা 

অনুসাদর 

সিাঃ িারুহে রাসান 

 পষরচালক, প্রষশক্ষণ  

স ানঃ ০২-৪৯২৭২১০৬ 

ইদিইলঃ 

mahmudhassanstb

@gmail.com 

২ কৃষি 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থার 

১.েপ্তর সাংস্থা রদত 

িদনানয়ন প্রাষপ্ত 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.g

ov.bd 

ষবনামূদল্য বাষি েক 

প্রষশক্ষণ 

পষিকা 

অনুসাদর 

ঐ 

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


ি 

নাং সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে  এবাং 

প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, 

পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

কি েকতোদের 

ব্যবস্থাপনা 

ষবিয়ক 

প্রষশক্ষণ প্রোন 

২.অনলাইন 

সরষজদেশন/ম্যানুদয়

ল সরষজদেশন 

৩. প্রষশক্ষণ প্রোন 

৩ বুষনয়াষে 

প্রষশক্ষণ,ইন্ডা

কশন প্রষশক্ষণ 

এবাং স্পনসে ে 

প্রষশক্ষণ প্রোন 

১.েপ্তর সাংস্থা রদত 

িদনানয়ন প্রাষপ্ত 

২.অনলাইন 

সরষজদেশন/ম্যানুদয়

ল সরষজদেশন 

৩. প্রষশক্ষণ প্রোন 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.g

ov.bd 

ষবনামূদল্য বাষি েক 

প্রষশক্ষণ 

পষিকা 

অনুসাদর 

ঐ 

৪. সসষিনার/ষসম্

সপাষজয়াি/ও

য়াকেশপ 

আদয়াজন 

১.েপ্তর সাংস্থা রদত 

িদনানয়ন প্রাষপ্ত 

২.অনলাইন 

সরষজদেশন/ম্যানুদয়

ল সরষজদেশন 

৩. 

সসষিনার/ষসদম্পাষজ

য়াি/ওয়াকেশপ 

সম্পন্ন করা 

নাটা ওদয়ব সপাট োল 

www.nata.g

ov.bd 

ষবনামূদল্য বাষি েক 

প্রষশক্ষণ 

পষিকা 

অনুসাদর 

ঐ 

  

২.৩)অিেন্তরীণ সসবা 

ি 

নাং 

সসবার 

নাি 

সসবা প্রোন 

পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে  এবাং প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, 

পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ষজষপএ  

অষিি 

িঞ্জুরী 

১.আদবেন 

পে প্রাষপ্ত 

২. িঞ্জুরী 

পেজারী 

ষজষপএ  এর একাউন্ট 

ষিপ 

ষবনামূদল্য ৪ কাগ ে 

ষেবস 

িারুহদুল রাসান 

উপপষরচালক(প্রশাসন ও 

সাদপাট ে সাষি েস) 

স ানঃ০২-৪৯২৭২১০৭ 

ইদিইলঃ 

ddadmin@nata. 



ি 

নাং 

সসবার 

নাি 

সসবা প্রোন 

পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে  এবাং প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, 

পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

gov.bd 

২ বাসা 

বরাদ্দ 

১.আদবেন 

পে প্রাষপ্ত 

২. বরাদ্দ পে 

জারী 

আদবেন পে ষবনামূদল্য বাসা খাষল 

 াকা 

সাদপদক্ষ ৭ 

কাগ ে ষেবস 

  

ঐ 

৩ অষজেত 

ছুটি,শ্রাষন্ত 

ষবদনােন 

ছুটি 

১.আদবেন 

পে প্রাষপ্ত 

২.  পে জারী 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতেয়নপে 

সর আদবেন (এষজ অষ স 

ও প্রশাসন শাখা) 

ষবনামূদল্য ৪ কাগ ে 

ষেবস 

ঐ 

৪ ষপআরএল 

িঞ্জুর 

১.ষপআরএল 

এর এক িাস 

পূদব ে 

আদবেন 

২.আদেশ 

জারী 

  

বয়স প্রিাদনর জন্য 

এসএসষসর সনেপে 

ষবনামূদল্য ১০ কাগ ে 

ষেবস 

ঐ 

৫ সপনশন 

িঞ্জুর 

১.আদবেন 

পে প্রাষপ্ত 

২. িঞ্জুরী 

পেজারী 

১.ষনধ োষরত সপনশন 

আদবেন  রি 

২.পাসদপাট ে সাইদজর ছষব 

৩. ষপআরএল িঞ্জুরীর 

আদেশ 

৪.প্রাপ্য 

সপনশনাদরর  উিরাষধকারী 

স ািনা পে 

৫.নমূনা স্বাক্ষর ও রাদতর 

পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৬.প্রতোষশত সশি সবতদনর 

সনে 

৭.এসএসষসর সাটি েষ দকট 

৮.োষয়ত্ব রস্তান্তদরর কষপ 

ষবনামূদল্য   ঐ 



ি 

নাং 

সসবার 

নাি 

সসবা প্রোন 

পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে  এবাং প্রাষপ্তস্থান 

সসবার 

মূল্য এবাং 

পষরদশাধ 

পদ্ধষত 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো(নাি, 

পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

৯.সরকাষর বাসায় বসবাস 

না করার প্রতেয়ন পে 

১০.আনুগতে সনেপে 

১১. নাগষরক সনেপে 

১২.না-োবী সনেপে মূল-

১টি 

১৩. অঙ্গীকারনািা 

১৪.অষেট প্রতেয়ন পত্র 

১৫.চাকুষর ষববরনী 

১. অষিদগাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত : Grievance Redress System(GRS) 

সসবা প্রাষপ্তদত অসন্তুষি রদল োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর সদঙ্গ সগাগাদগাগ কন ন । ষতষন সিাধান ষেদত 

ব্য ে রদল ষনদনাি পদ্ধষতদত সগাগাদগাগ কদর আপনার সিস্যা অবষরত কন ন । 

িষিক 

নাং 

কখন সগাগাদগাগ করদবন সগাগাদগাদগর ঠিকানা ষনস্পষির 

সিয়সীিা 

১. োষয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো সিাধান 

ষেদত ব্য ে রদল 

সিাঃ িারবুব আলি, িরাপষরচালক (িারপ্রাপ্ত), 

জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষণ একাদেষি(নাটা), গাজীপুর  

স ানঃ ০২-৪৯২৭২১০৪, 

ইদিইলঃdgnata14@gmail.com 

৩ িাস 

২. িরাপষরচালক, নাটা, 

গাজীপুর  সিাধান ষেদত ব্য ে 

রদল 

ষসষনয়র 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 

  

  

 


