
সিটিজেন চার্ট ার 

 

 অসিসরক্ত পসরচালজের োর্টলয়    
েৃসি িম্প্রিারণ অসিদপ্তর 
রংপরু অঞ্চল, রংপরু 

২.১) নাগসরে সিবা                                                                                           

ক্র. 
নং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় 

োগেপত্র ও প্রাসপ্ত 
স্থান 

সিবার 
মূলয ও 
পসরজ াি 
পদ্ধসি 

সিবা 
প্রদাজনর 
িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত েমটেিট া 
(নাম, পদবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

১. 
েৃসি সবিয়ে 
পরাম ট প্রদান 

 চাসিদা প্রাসপ্ত (বযসক্তগি সর্াগাজর্াগ, এিএমএি, 
সর্সলজ ান/সমাবাইল েল, ই-সমইল) 

 মাঠ পসরদ টন/প্রস ক্ষণ/প্রদ টনী/মাঠসদবি/দলীয় 
িভা (প্রজর্ােয সক্ষজত্র) 

- সবনা মূজলয ৭ েমটসদবি 

উপজেলা েৃসি েমটেিট া 
িংসিষ্ট উপজেলা েৃসি অস ি, 

উদযান সবজ িজ্ঞ,  
অঞ্চল অস ি 

২. 

উন্নয়ন 
িিায়িার 
মািযজম েৃসি 
র্ন্ত্রপাসি প্রদান 

 আজবদন প্রাসপ্ত 
 উপজেলা েসমটির অনুজমাদন 
 প্রেল্প বাস্তবায়ন েসমটির অনুজমাদন 
 আজদ  োসর ও িস্তান্তর 

সনিটাসরি  রজম 
আজবদন ( রম) 
িংসিষ্ট উপজেলা 
েৃসি অস ি 

র্জন্ত্রর 
মূজলযর 
৭০% 
নগজদ 
পসরজ াি 
সর্াগয 

৪৫ 
েমটসদবি 

১) উপজেলা েৃসি েমটেিট া 
িংসিষ্ট উপজেলা েৃসি 

েমটেিট া 
২) প্রেল্প পসরচালে, 
িজরেসমন উইং 

স ান: +৮৮০২৯১০২৮৪১ 

৩. 

বিিবাসির 
ছাজদ বাগান 
স্থাপজন 

িিজর্াসগিা 
প্রদান 

 চাসিদা প্রাসপ্ত (বযসক্তগি সর্াগাজর্াগ, এিএমএি, 
সর্সলজ ান/সমাবাইল েল, ই-সমইল) 

 পসরদ টন োসরগরী িিায়িা প্রদান 
 প্রস ক্ষণ/প্রদ টনী/দলীয় 
িভা/উদ্বদু্ধেরণ/সল জলর্/বুেজলর্/ব্রুস য়ার/সপা
স্টার প্রদান (প্রজর্ােয সক্ষজত্র) 

- সবনা মূজলয বছর বযাপী 

সমজরাপসলর্ন েৃসি অস িার 
সমজরা েৃসি অস ি, 
উদযান সবজ িজ্ঞ,  
অঞ্চল অস ি 

 

http://www.dae.gov.bd/


ক্র. 
নং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় 

োগেপত্র ও প্রাসপ্ত 
স্থান 

সিবার 
মূলয ও 
পসরজ াি 
পদ্ধসি 

সিবা 
প্রদাজনর 
িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত েমটেিট া 
(নাম, পদবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

৪. 
সপসস্টিাইড 

সরজর্ইল লাইজিন্স 

 সনিটাসরি  রজম আজবদন প্রাসপ্ত 
 মূলযায়ন ও িুপাসর  
 লাইজিন্স প্রদান 

 

১)  রম -৮ এ দইু 
েসপ আজবদন 
২) সরড লাইজিন্স 
৩) সদাোজনর 
সববরণ 

৪) নাগসরে 
িনদপত্র 

৩০০/= 
সরোরী 
চালাজনর 
মািযজম 

৩০ 
েমটসদবি 

অসিসরক্ত উপপসরচালে 
(উসিদ িংরক্ষণ) 

িংসিষ্ট সেলা অস ি 

৫. 
সপসষ্টিাইড 
সিালজিল 
লাইজিন্স 

* সনিটাসরি  রজম আজবদন প্রাসপ্ত 
* উসিদ িংরক্ষন উইং এর মূলযায়ন ও িুপাসর  
* লাইজিন্স প্রদান 

১)  রম -৭ এ দইু 
েসপ আজবদন 
২) সরসেজে ন 
িনদ ৩) বযাংে 
িলজভন্সী িনদ ৪)  
সরড লাইজিন্স ৫) 
টিআইএন িনদ 
উপ-পসরচালে, 
েৃসি িম্প্রিারণ 
অসিদপ্তর , িংস ষ্ট  

সেলা 

১০০০/-, 
সরোসর 
চালান এর 
মািযজম 

 
৩০ েমট 
সদবি 

উপ-পসরচালে, েৃসি 
িম্প্রিারণ অসিদপ্তর , িংস ষ্ট  

সেলা 

৬. 

উদযান  িল 
চাজি পরাম ট ও 
নািটারী স্থাপজন 
িিায়িা প্রদান 

 চাসিদা প্রাসপ্ত (বযসক্তগি সর্াগাজর্াগ, এিএমএি, 
সর্সলজ ান/সমাবাইল েল, ই-সমইল) 

 পসরদ টন োসরগরী িিায়িা প্রদান 
 প্রস ক্ষণ/প্রদ টনী/দলীয় 
িভা/উদ্বদু্ধেরণ/সল জলর্/বুেজলর্/ব্রুস য়ার/সপা
স্টার প্রদান (প্রজর্ােয সক্ষজত্র) 

- 

িরোর 
েিৃট ে 
সনিটাসরি 
নগদ মূজলয 

১০ 
েমটসদবি 

উপপসরচালে,  
িংসিষ্ট িটিট োলচার সিন্টার, 
অসিসরক্ত উপপসরচালে 

(উদযান) ,  
িংসিষ্ট সেলা অস ি, 
উদযান সবজ িজ্ঞ,  
অঞ্চল অস ি 
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২.২ ) অভযন্তরীণ সিবা 

ক্র. 
নং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় োগেপত্র 

ও প্রাসপ্ত স্থান 

সিবার মূলয 
ও পসরজ াি 
পদ্ধসি 

সিবা 
প্রদাজনর 
িময়িীমা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত েমটেিট া 
(নাম, পদবী, স ান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

১. 
সেসপএ  অসিম 

প্রদান 
(৩য় সেসস্ত পর্টন্ত) 

 চাসিদা প্রাসপ্ত 
 অনুজমাদন ও সবিরণ 

সেসপএ  এর আজবদন 
 রম, সবল সরসেস্টার 
ও অনযানয আনুিাসিে 

োগে পত্র 

সবনা মূজলয ১০ েমটসদবি 
অসিসরক্ত পসরচালে 

স ান: +৮৮০৫২১৬২১৭৬ 

২. ছুটি মঞ্জুর 
 আজবদন প্রাসপ্ত 

 অনুজমাদন 

ছুটি মঞ্জুসরর েনয 
আজবদন, ছুটি প্রাপযিা 
িনদ (প্রজর্ােয সক্ষজত্র) ও 
অনযানয আনুিাসিে 

োগে পত্র 

সবনা মূজলয ১৫ েমটসদবি 
অসিসরক্ত পসরচালে 

স ান: +৮৮০৫২১৬২১৭৬ 

৩. 
৪ র্ট সেনীর 

েমটচারীজদর সপািাে 
প্রদান 

 আজবদন প্রাসপ্ত 
 অনুজমাদন 

 িংিি ও িরবরাি 

সপািাজের েনয 
আজবদন, সবল ও 

অনযানয আনুিাসিে 
োগে পত্র 

সবনা মূজলয ৩০ েমটসদবি 
অসিসরক্ত পসরচালে 

স ান: +৮৮০৫২১৬২১৭৬ 

৪. 
সপন ন ও 

আনুিাসিে ভািাসদ 
প্রদান 

 আজবদন প্রাসপ্ত 
 অনুজমাদন/ অিায়ণ 

সনিটাসরি  রজম 
আজবদন, সপন ন 
িংক্রান্ত োগেপত্র 

সবনা মূজলয ৭ েমটসদবি 
অসিসরক্ত পসরচালে 

স ান: +৮৮০৫২১৬২১৭৬ 
উপপসরচালে, িংসিষ্ট সেলা 
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	সিটিজেন চার্টার

