
িস েজন চাট ার 
নাগিরক 
সবার . 

নং 

সবার নাম সবাস হ স িকত ত াবলী সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  ও 
াি ান 

সবার  ও 
পিরেশাধ প িত 

সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা (নাম, পদবী, ফান ন র ও ইেমইল) 
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িষ িবষয়ক 

পরামশ  দান 

চািহদা াি  সােপে  
িষ িবষয়ক 

পরামশ/ িশ ণ/ দশ নী/মাঠ 
িদবস/এ েপাজার িভিজট/দলীয় 

সভা আেয়াজন 

*চািহদা াি  ( ি গত 
যাগােযাগ, এসএমএস, 
টিলেফান/ মাবাইল কল,  

ইেমইল) *পরামশ  দান 

-  
িবনা ে  
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কম িদবস 

উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, মেহর র। 
টিলেফান- 079162385, মাবাইল-01711884191, ইেমইল-  

ddmeherpur@dae.gov.bd,  
ddae.meherpur@gmail.com 
উপেজলা িষ অিফসার, মেহর র সদর। টিলেফান-
079162349, uaomujibnagar@gmail.com 
উপেজলা িষ অিফসার, িজবনগর, টিলেফান-
0792374059, uaomujibnagar@gmail.com 
উপেজলা িষ অিফসার, গাংনী। টিলেফান-0792275001, 
agrill.gangni@gmail.com 

02 উ য়ন সহায়তার 
মা েম িষ 

য পািত দান 

িষ যাি কীকরেণর লে  িষ 
য পািত েয় 50% পয  

উ য়ন সহায়ত দান 

* আেবদন াি  
*উপেজলা কিম র অ েমাদন 
* ক  বা বায়ন কিম র 
অ েমাদন 
 

িনধ ািরত ফরেম আেবদন। 
সংি  উপেজলা িষ অিফস 

যে র ্ে র 
50 % পয  

নগেদ পিরেশাধ 
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কম িদবস 

উপেজলা িষ অিফসার, মেহর র সদর। টিলেফান-
079162349, uaomujibnagar@gmail.com 
উপেজলা িষ অিফসার, িজবনগর, টিলেফান-
0792374059, uaomujibnagar@gmail.com 
উপেজলা িষ অিফসার, গাংনী। টিলেফান-0792275001, 
agrill.gangni@gmail.com  
ক  পিরচালক, িষ যাি কীকরণ ক , খামারবািড়, ঢাকা। 
টিলেফান-029102841 
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সার ও সার 
জাতীয় ে র 
আমদানী ও 

িবপণন িনব ন 

ষক পয ােয় মান স  সার 
সরবরাহ িনি ত করেত সার ও 
সার জাতীয় ে র আমদািন 

িনব ন 

*িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
* ায়ন ও সংি  িডিড-িডএই 
এর পািরশ 
* িনব ন সনদ দান 

1. িনধ ািতর ফরেম আেবদন 
2. আেবদন ফরেম উে িখত 
অ া  দিললািদ 
সেরজিমন উইং, িষ 
স সারণ অিধদ র, ঢাকা 

1000/- জারী 
চালান এর 
মা েম 

 
30 

কম িদবস 

অিতির  পিরচালক (উপকরণ),  
সেরজিমন উইং, খামারবািড়, ঢাকা। 
ফান ন রঃ 88029132208 

ইেমইলঃ adimplement@dae.gov.bd 
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সার ও সার 
জাতীয় ে র 

উৎপাদন, িনব ন 
ও নবায়ন 

ষক পয ােয় মান স  সার 
সরবরাহ িনি ত করেত সার ও 
সার জাতীয় ে র উৎপাদন 

িনব ন 

*িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
* ায়ন ও সংি  িডিড-িডএই 
এর পািরশ 
* িনব ন সনদ দান 

1. িনধ ািতর ফরেম আেবদন 
2. আেবদন ফরেম উে িখত 
অ া  দিললািদ 
সেরজিমন উইং, িষ 
স সারণ অিধদ র, ঢাকা 

1000/- জারী 
চালান এর 
মা েম 

 
30 

কম িদবস 

অিতির  পিরচালক (উপকরণ),  
সেরজিমন উইং, খামারবািড়, ঢাকা। 
ফান ন রঃ 88029132208 

adimplement@dae.gov.bd 
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কীটনাশক 

ষক পয ােয় ণগত মােনর 
কীটনাশক ও বালাইনাশক 

সরবরাহ িনি তকরণ 

*িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
* ায়ন ও সংি ি  উপেজলা 
ক পে র পািরশ 
* কীটনাশেকর চরা ও পাইকারী 
লাইেস  দান 

িনধ ািরত ফরেম আেবদন। 
সংি  উপেজলা িষ অিফস 

চরা 230-
345/- 

পাইকারী 575-
1150/- জারী 

চালান এর 
মা েম 
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কম িদবস 

অিতির  উপপিরচালক (িপিপ), িষ স সারণ অিধদ র, 
খামারবািড়, মেহর র। টিলেফান-079163426 
 

 
চাের : িষ স সারণ অিধদ র, মেহর র। 


