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গনপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

ফদযন্দ্র ফহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

ষনফাৃী প্রদকৌরী এয কামাৃরয় 

গাইফান্ধা ষযষজয়ন, গাইফান্ধা। 

         

  

 

ষটিদজন চার্াৃয 

১. ষবন ও ষভন : 
 

ষবন : 

ফদযন্দ্র  এরাকায কৃষল ও ষযদফ উন্নয়ন।  
 

ষভন :  

১।                                                    

২।                             

৩।                     

  

১. প্রষতশ্রুত সফামূ : 
 

২.১ নাগষযক সফা : 

ক্র: 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ দ্ধষত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভকতাৃ/দিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। সদচয স্মার্ কাড প্রদান *ষনধাৃষযত পযদভ আদফদন 

*স্মার্ ৃকাড ৃপ্রদান 

*ষনধাৃষযত আদফদন পযভ 

*এক কষ াদার্ ৃাইদজয যষঙন ছষফ 

*াংষিষ্ট সজান দিয 

*পযদভয মূল্য-২.০০ র্াকা 

*কাদডযৃ মূল্য-১৫০.০০ র্াকা 

*ভাষন যষদদয ভাধ্যদভ নগদ জভা 

১ (এক) কামষৃদফ *কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, সগাষফন্দগঞ্জ সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, াদুল্লাপুয সজান 

২। সভাফাইর সবষডাং ইউষনর্ 

ষডরাযী প্রদান 

*ষফজ্ঞষিয ভাধ্যদভ ষনধাৃষযত পযদভ আদফদন 

*প্রাি আদফদনমূ মাচাই ফাছাই 

*প্রদয়াজনীয়তায আদরাদক ষনষদষৃ্ট াংখ্যক 

ষডরায ষনফাৃচন 

*ষনফাৃষচত ষডরাযদদয ষনদয়াগ আদদ জাযী 

*ষনধাৃষযত আদফদন পযভ 

*নূন্যতভ এ এ ষ াদয নদ 

*সবার্ায আইষড কাড ৃ

*এক কষ া াইদজয যষঙন ছষফ 

*াংষিষ্ট সজান দিয 

 

*আদফদন পযদভয মূল্য-১০০.০০ র্াকা 

*জাভানত ষাদফ ১০০০.০০ র্াকা ভাষন 

যষদদয ভাধ্যদভ জভা 

*সভাফাইর সবষডাং ইউষনদর্য মূল্য ষাদফ 

৩০০০০.০০র্াকা 

ষডষড/স-অডাৃদযয ভাধ্যদভ জভা 

আদফদন প্রাষিয 

য ১০ (দ) 

কামষৃদফ 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, সগাষফন্দগঞ্জ সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, াদুল্লাপুয সজান 

*ষনফাৃী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন 

 

ক্র: 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ দ্ধষত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভকতাৃ/দিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩। সচ সুষফধা প্রদান *াংষিষ্ট এরাকায ষডরাদযয ষনকর্ সথদক কাড ৃ

ষযচাজ  *ষযচাজকৃত কাড সচ মদন্ত্র স্থান 

*স্কীভ ভূক্ত কৃলকদক সচ সুষফধা প্রদান 

*ষযচাজকৃত সচ কাড  *াংষিষ্ট সচমন্ত্র  *সচচাজ প্রষত ঘন্টায় ১১০.০০          র্াকা 

(এরএরষ ও গবীয নরকু) 

তাৎক্ষষনক (ষফদুুৎ 

যফযা থাকা 

াদদক্ষ) 

াংষিষ্ট সচ মদন্ত্রয অাদযর্য 

৪। সচমন্ত্র স্থান *প্রকদেয াংস্থান াদদক্ষ 

*স্কীভ পযভ পূযণ পূফকৃ আদফদন দাষখর 

*ম্ভাব্যতা মাচাই ও কাষযগযী ষফলয় মাৃদরাচনা 

*সচমন্ত্র স্থান 

*ষনধাৃষযত স্কীভ পযভ াংগ্র 

*গাইফান্ধা ষযষজয়ন দিয 

*স্কীভ পযভ-১০০.০০ র্াকা 

*াটিষৃদন ষপ-১.০০রক্ষ র্াকা 

*ভাষন যষদদয ভাধ্যদভ নগদ জভা 

*ষডষড/স-অডাৃদযয ভাধ্যদভ ভাষন যষদদ 

৪ (চায) ভা *কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, সগাষফন্দগঞ্জ সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, াদুল্লাপুয সজান 

*ষনফাৃী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন 
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জভা 

৫। সচমদন্ত্রয াম্প-সভার্য, 

ট্রান্সপযভায ও ষ্টার্াৃয 

ইতুাষদ সভযাভত 

*াংষিষ্ট সজান দিদয সভৌষখক/ষরষখত অষবদমাগ 

দাষখর 

*ভাঠকভী কর্তকৃ সভযাভত 

*াংষিষ্ট সজান দিয সভৌষখক/ষরষখত 

অষবদমাগ দাষখর 

*গাইফান্ধা ষযষজয়ন দিয 

ষফনামূদল্য তাৎক্ষষনক 

/সভযাভত কাদজয 

ধযণ অনুমায়ী 

৩(ষতন) কামষৃদফ 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, সগাষফন্দগঞ্জ সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, াদুল্লাপুয সজান 

*ষনফাৃী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন 

৬। ফীজ ষফক্রয় *চাষদাত্র 

*ফীজ যফযা 

*চাষদাত্র 

*াংষিষ্ট সজান দিয 

*ফীদজয জাত অনুমায়ী কর্তৃক্ষ কর্তকৃ 

ষনধাৃষযত মূল্য ভাষন যষদদয ভাধ্যদভ 

ভজুদ াদদক্ষ 

তাৎক্ষষনক 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, সগাষফন্দগঞ্জ সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, াদুল্লাপুয সজান 

৭। কৃলক প্রষক্ষণ *কাযী প্রদকৌরীয দিয কর্তকৃ স্কীদভয 

আওতাধীন কৃলক ষনফাৃচন 

*তাষরকা সভাতাদফক ষফনামূদল্য ৩(ষতন) কামষৃদফ *কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, সগাষফন্দগঞ্জ সজান 

*কাযী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, াদুল্লাপুয সজান 

*ষনফাৃী প্রদকৌরী, ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন 

২.২ দািষযক সফা : 

ক্র: 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ দ্ধষত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভকতাৃ/দিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। ষফষবন্ন তথ্য উাত্ত 

যফযা 

*আদফদন ত্র 

*চাষদাকৃত তথ্য উাত্ত যফযা 

*আদফদন ত্র 

*গাইফান্ধা ষযষজয়ন দিয 

*ষনধাৃষযত মূল্য 

*ভাষন যষদ 

১ (এক) কামষৃদফ প্রদকৌ: সভা: এজাদুর ইরাভ 

ষনফাৃী প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন, গাইফান্ধা। 

সপান : ০৫৪১-৫২৩৬৯ 

ই-সভইর : xen_gaibandha@bmda.gov.bd 

২.৩ অবুন্তযীণ সফা : 

ক্র: 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ দ্ধষত সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভকতাৃ/দিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। অষজৃত ছুটি *আদফদন প্রাষি 

*ত্র জাযী 

*ছুটিয প্রাপ্যতায প্রতুয়ন আদফদন 

*প্রান াখা, গাইফান্ধা ষযষজয়ন। 

ষফনামূদল্য ৪ (চায) কামষৃদফ প্রদকৌ: সভা: এজাদুর ইরাভ 

ষনফাৃী প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন, গাইফান্ধা। 

সপান : ০৫৪১-৫২৩৬৯ 

ই-সভইর : xen_gaibandha@bmda.gov.bd 
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২.৪ অষবদমাগ প্রষতকায ব্যফস্থানা (GRS) : 

       সফা প্রাষিদত অন্তষ্ট দর দাষয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃয দে সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ষনদনাক্ত দ্ধষতদত সমাগাদমাগ কদয ভস্যা অফষত করুন। 

 

ক্র: 

নাং 

কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দে সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ষনস্পষত্তয ভয়ীভা 

১ ২ ৩ ৪ ৬ 

১। দাষয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ ভাধান ষদদত না াযদর তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, যাংপুয াদকৃর, যাংপুয। 

 

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, যাংপুয াদকৃর, যাংপুয। 

সপান : ০৫২১-৫২৪৫০ 

ই-সভইর :se_rangpur@bmda.gov.bd 

৫ (াঁচ) কামষৃদফ 

২। আষর  কভকৃতাৃ ষনষদষৃ্ট ভদয় ভাধান ষদদত না াযদর তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, যাংপুয াদকৃর, যাংপুয।  

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, যাংপুয াদকৃর, যাংপুয। 

  সপান : ০৫২১-৫২৪৫০ 

ই-সভইর :se_rangpur@bmda.gov.bd 

 ৭ (াত) কামষৃদফ 

৩। অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কর্রভকৃতাৃ ষনষদষৃ্ট ভদয় ভাধান ষদদত না 

াযদর 

সভা: আব্দুয যীদ 

ষনফাৃী ষযচারক (বাযপ্রাি) 

ষফএভষি্এ, যাজাী। 

সভা: আব্দুয যীদ 

ষনফাৃী ষযচারক (বাযপ্রাি) 

ষফএভষি্এ, যাজাী। 

সপান : ০৭২১-৭৬১৩৬৮, ৭৬০৭৮৬ 

Email: bmdahq@bmda.gov.bd 

www.bmda.gov.bd 

১০ (দ)  কাম ৃষদফ 

 

 

 

 

  (প্রদকৌ: সভা: এজাদুর ইরাভ) 

ষনফাৃী প্রদকৌরী 

ষফএভষডএ, গাইফান্ধা ষযষজয়ন, গাইফান্ধা। 

সপান : ০৫৪১-৫২৩৬৯ 

ই-সভইর : xen_gaibandha@bmda.gov.bd 
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