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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
কৃষি তথ্য সাষভিস, কৃষি মন্ত্রণালয় 

www.ais.gov.bd 
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (citizen’s charter) 
 
১. তিশন ও তিশন 
তিশন: আধুষিক কৃষি তথ্য সসবা সহজলভয। 
তিশন: গণমাধযদমর সহায়তায় কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সাংষিষ্ট উপকারদভাগীদের কাদে সহজলভয কদর সেকসই কৃষি উন্নয়দি জিসদেতিতা সষৃ্টষ্ট। 
২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি  
 

২.১) নাগতিক সেবা 

ক্র 
নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 

প্রয়য়াজনীয় 
কাগজপত্র 
এবং 
প্রাতিস্থান 

সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 
মাষসক 
কৃষিকথ্া 
পক্তিকা 
ষবতরণ 

-োষহো প্রাষি/গ্রাহদকর 
জিয ষিধ িাষরত সময় 
-ষবতরণ 
(সরাসষর/ডাকদযাগ) 
 

 

-প্রষত সাংখ্যা ০৫ 
(পাাঁে)োকা 
-১ বেদরর গ্রাহক: 
জিপ্রষত ৫০ 
(পঞ্চাশ)োকা এবাং 
সেসয সাংখ্যা ২০এর 
অষধক হদল  জিপ্রষত 
৪২ (ষবয়াষিশ) োকা। 
-িগে অথ্বা সেজারী 
োলাদির মাধযদম 

-িগদের সেদি তাৎেষণক 
(মজেু থ্াকা সাদপদে) 
-ষিয়ষমত গ্রাহকদের জিয 
প্রকাদশর ৭ কম িষেবদসর 
মদধয 
-িতুি গ্রাহকদের সেদি 
গ্রাহক ো াঁো পষরদশাদধর ২ 
মাস পর সথ্দক 

সমাহাম্মে পারদভজ 
প্রষশেণ ও প্রদয়াগ 
অষিসার (ে.ো) 
সিাি:  ৯১৪০৯৫৯ 
সমাবা. ০১৯১১২০০৯৪৭ 
tuo@ais.gov.bd 

০২ কৃষি ডাইষর 
ষবতরণ 

-োষহো প্রাষি 
-ষবতরণ 
(সরাসষর/ডাকদযাগ) 

 
ষিধ িাষরত মূলয (সরকার 
কতৃিক ষিধ িাষরত) 
-িগে অথ্বা সেজারী 

-িগদের সেদি 
তাৎেষণক(মজেু থ্াকা 
সাদপদে) 

সমাহাম্মে পারদভজ 
প্রষশেণ ও প্রদয়াগ 
অষিসার (ে.ো) 
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ক্র 
নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 

প্রয়য়াজনীয় 
কাগজপত্র 
এবং 
প্রাতিস্থান 

সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
োলাদির মাধযদম -োলাি প্রাষির ৭ 

কম িষেবদসর মদধয 
 

সিাি:  ৯১৪০৯৫৯ 
সমাবা ০১৯১১২০০৯৪৭ 
tuo@ais.gov.bd 

০৩ কৃষি ষবিয়ক 
তথ্য সসবা 

-োষহো প্রাষি 
-তথ্য সসবা প্রোি 
     -সরাসষর 
     -ওদয়ব সাইে 
(www.ais.gov.bd) 
     -ষকয়স্ক 
    -কষমউষিষ্টে 
সরষডও 

 ষবিামূলয 

-সরাসষর তথ্য গ্রহদণর সেদি 
প্রষতষেি অষিস েলাকাষলি 
সময় 
-ওদয়ব সাইদে ২৪ ঘন্টা 
-ষকয়স্ক-এর সেদি প্রষতষেি 
অষিস েলাকাষলি সময় 
-কষমউষিষ্টে সরষডওর সেদি 
সকাল ৯ো সথ্দক েুপুর ১১ো 
এবাং ষবদকল ৩ো সথ্দক রাত 
রাত ৯ো 

সমাহাম্মে জাষকর হাসিাৎ 
তথ্য অষিসার (উক্তিে 
সাংরেণ) 
সিাি:   ৫৮১৫১৫১৩ 
সমাবা. ০১৭১৬৯৮৭৩৮৭ 
iopp@ais.gov.bd   
 
সমাহাম্মে মঞ্জরু 
সহাদসি 
তথ্য অষিসার(কৃষি) 
সিাি:   ৫৫০২৮৪৪১ 
সমাবা.০১৯১১০১৯৬১০ 
ioag@ais.gov.bd 
সমাহাম্মে মারুি 
সহকারী তথ্য 
অষিসার(শ.উ) 
সিাি:  ৫৫০২৮৪৪১ 
সমাবা. ০১৫৫২৪৩৫৬৯১ 
aiocp@ais.gov.bd 
ও 
আঞ্চষলক সবতার কৃষি 

http://www.ais.gov.bd/
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ক্র 
নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 

প্রয়য়াজনীয় 
কাগজপত্র 
এবং 
প্রাতিস্থান 

সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
কম িকতিা/ আঞ্চষলক কৃষি 
তথ্য কম িকতিা/ সহকারী 
তথ্য অষিসার 
 
কৃষিষবে আষরিুর রহমাি 
সেশি মযাদিজার 
কৃষি সরষডও,আমতলী, 
বরগুিা 
সমাবা.০১৭১০২৫০৬৮৪ 
crr@ ais.gov.bd 

০৪ 
কৃষি কল 
সসন্টাদরর 
মাধযদম 
পরামশ ি প্রোি 

-শুক্রবার ও সরকারী 
েুষ্টের ষেি বযষতত 
প্রষতষেি সকাল 7.০০ 
ো সথ্দক রাত ৯.০০ো 
পয িন্ত সযদকাি 
সমাবাইল আপাদরের 
হদত ১৬১২৩ িম্বদর 
কল করা 
-সমসযা উপস্থাপি 
-ষবদশিজ্ঞদের মাধযদম 
পরামশ ি প্রোি 

 

সমাবাইল কল করার 
জিয প্রষত ষমষিে ২৫ 
পয়সা হাদর (ভযাে ও 
সম্পূরক শুল্ক বযষতত) 

• অষধকাাংশ সেদিই 
তাৎেষিক সমাধাি 
প্রোি 

• ষবদশি সেদি ২  
কম িষেবস 

সমাহাম্মে মারুি 
সহকারী তথ্য 
অষিসার(শ.উ) 
সিাি: ৫৫০২৮৪৪১ 
সমাবা. ০১৫৫২৪৩৫৬৯১ 
aiocp@ais.gov.bd 
 

০৫ 
সপাোর, 
ষলিদলে, 
বুকদলে, 

-োষহো প্রাষি 
-সরাসষর ষবতরণ  ষবিামূলয 

মজেু থ্াকা সাদপদে োষহো 
প্রাষির পর সথ্দক ১ 
কম িষেবস 

সমাহাম্মে পারদভজ 
প্রষশেণ ও প্রদয়াগ 
অষিসার 
সিাি:  ৯১৪০৯৫৯ 
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ক্র 
নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 

প্রয়য়াজনীয় 
কাগজপত্র 
এবং 
প্রাতিস্থান 

সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
সিাল্ডার, 
ষেকারসহ 
অিযািয মুদ্রণ 
সামগ্রী ষবতরণ 

সমাবা. ০১৯১১২০০৯৪৭ 
tuo@ais.gov.bd 

০৬ 

কৃষি তথ্য ও 
সযাগাদযাগ 
সকদের 
মাধযদম তথ্য 
প্রোি 

-সসবা গ্রহিকারীর 
ষিকে সথ্দক োষহো 
প্রাষি 
-প্রাি োষহোর ষভষিদত 
তথ্য প্রোি 

 ষবিামূলয ও স্বল্পমূলয 
 তাৎেষণক/োষহো প্রাষির 
পর সথ্দক ২  কম িষেবস 

আঞ্চষলক সবতার কৃষি 
কম িকতিা/ আঞ্চষলক কৃষি 
তথ্য কম িকতিা/ সহকারী 
তথ্য অষিসার /ষলয়াদজা াঁ 
অষিসার 

 
 
 
২.২) দািতিক সেবা 

ক্র 
নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 

প্রয়য়াজনীয় 
কাগজপত্র 
এবং 
প্রাতিস্থান 

সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নি েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 

বাাংলাদেশ 
সবতাদরর কৃষি 
ষবিয়ক 
অিুষ্ঠাদির 
ষশদরািাম ও 
কথ্ক ষিধ িারণ 

-োষহোর ষভষিদত সাংস্থা 
সথ্দক তাষলকা প্রাষি 
 
- ত্রিমাষসক প্রাষন্তক 
সভার মাধযদম তাষলকা 
ষিধ িারণ 
- বাাংলাদেশ সবতাদরর 

 ষবিামূলয ষিধ িারদণর পর ২ কম িষেবস 

সমাহাম্মে সগালাম 
মাওলা 
সবতার কৃষি অষিসার  
সিাি:  ৯১১৪২৬৪ 
সমাবা. 0171৬৮০৬১৭১ 
fbo@ais.gov.bd 

mailto:tuo@ais.gov.bd
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কাদে তাষলকা সপ্ররণ 

০২ 

বাাংলাদেশ 
সেষলষভশদির 
কৃষি ষবিয়ক 
‘মাষ্টে ও মািুি’ 
অিুষ্ঠাদি 
সহদযাষগতা 
প্রোি 

-বাাংলাদেশ সেষলষভশি 
সথ্দক োষহো প্রাষি 
- প্রাি 
োষহোর অিুদমােি ও 
বাস্তবায়ি 

 ষবিামূলয োষহো পদি উদিষখ্ত সময় 

সমা.সরজাউল কষরম 
উপপষরোলক 
(গণদযাগাদযাগ) 
সিাি:  ৫৫০২৮২২৭ 
সমাবা. ০1712029185 
ddmc@ais.gov.bd 

০৩ 

বাাংলাদেশ 
সেষলষভশদির 
কৃষি ষবিয়ক 
প্রষতষেদির 
অিুষ্ঠাি 
‘বাাংলার কৃষি’ 
সম্প্রোর 

-অিুষ্ঠাি ষিম িাদণর 
জিয প্রদয়াজিীয় তথ্য 
ও ষভষডও ষেি ধারি 
- ষবষ্টেষভদক ষভষডও 
িুদেজ সরবরাহ 

কৃষি তথ্য 
সাষভিদসর 
প্রধাি 
কায িালয় 

ষবিামূলয 
প্রষতষেি সকাল ৭.২৫ 
ষমষিে সথ্দক ৭.৪৫ ষমষিে-
এর মদধয 

সমা.সরজাউল কষরম 
উপপষরোলক 
(গণদযাগাদযাগ) 
সিাি:  ৫৫০২৮২২৭ 
সমাবা. ০1712029185 
ddmc@ais.gov.bd  

 
২.৩) অিযন্তিীণ সেবা 

ক্র 
নং  সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 
সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 
প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ষেষকৎসা 
সাহাযয  

-আদবেিপি প্রাষি 
-মঞ্জষুরপি জারী 
 

আদবেিপি ও সাংষিষ্ট কাগজপি ষবিামূলয ৩ ষেি 

সমা. সরজাউল কষরম 
প্রশাসষিক অষিসার 
(অ.ো) 
সিাি:  ৯১৩৭৮৪৬ 
সমাবা.01724553267 
admin@ais.gov.bd 

০২ 
ক্তজষপএি, গহৃ 
ষিম িাণ, গাষি 
ও অিযািয 

-আদবেিপি প্রাষি 
-মঞ্জষুরপি জারী 
 

-একাউন্স ষিপসহ আদবেি 
-জষমর েষললসহ আদবেি 
-িিজষুডষসয়াল েযাদম্প 

ষবিামূলয ৩ ষেি 
সমা. সরজাউল কষরম 
ষহসাব রেণ অষিসার 
(অ.ো) 
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ক্র 
নং  সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 
সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 
প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ঋণ  মুেদলকাসহ আদবেি সিাি:  ৮১২৮৯০৩ 

সমাবা. 01724553267 
finance@ais.gov.bd 

০৩ 
অষিস 
সরঞ্জাম ও 
সামগ্রী ক্রয় 

-সেন্ডার, সকাদেশি ও 
ভাউোদরর ষবপরীদত 
ষবল োষখ্ল 
-মঞ্জষুর পি জারী 
-সেদকর মাধযদম ষবল 
প্রোি 

ষপষপআর ২০০৮ অিুযায়ী সাংষিষ্ট 
কাগজপি 

-ষিধ িাষরত সেন্ডার 
ষি 
-ষহসাব রেণ 
অষিস হদত 
সেদকর মাধযদম 

১৫ ষেি 

সমা. সরজাউল কষরম 
ষহসাব রেণ অষিসার 
(অ.ো) 
সিাি:  ৯১৩৭৮৪৬ 
সমাবা.01724553267 
admin@ais.gov.bd 

০৪ পদোন্নষত  -প্রজ্ঞাপি জারী 

-বাষি িক সগাপিীয় প্রষতদবেি 
-সাষভিস বষহ 
-সগ্রদডশি তাষলকা 
-ষবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত প্রতযয়ি 
-সজযষ্ঠদের প্রতযয়িপি 

ষবিামূলয 
ষডষপষস 
ষমষ্টোংএর 
ষসদ্ধাদন্তর পর 
হদত ৭ ষেি 

সমা. সরজাউল কষরম 
প্রশাসষিক অষিসার 
(অ.ো) 
সিাি:  ৯১৩৭৮৪৬ 
সমাবা.01724553267 
admin@ais.gov.bd 

০৫ 
অক্তজিত েুষ্টে, 
শ্রাষন্ত ষবদিােি 
েুষ্টে 

-আদবেিপি প্রাষি 
-পি জারী 

েুষ্টের প্রাপযতার প্রতযয়িসহ 
আদবেি 
(এক্তজ অষিস ও প্রশাসি শাখ্া) 

ষবিামূলয ৫ ষেি 

সমা. সরজাউল কষরম 
প্রশাসষিক অষিসার 
(অ.ো) 
সিাি:  ৯১৩৭৮৪৬ 
সমাবা.01724553267 
admin@ais.gov.bd 

06 
ষপআরএল 
মঞ্জরু ও 
েুষ্টে িগোয়ি 

-ষপআরএল-এর 
কমপদে ৩ মাস পদূব ি 
আদবেি 

- িি-সগদজদেড কম িোরীদের 
সেদি সাষভিস বকু/সগদজদেড 
কম িোরীদের সেদি োকুরীর 

ষবিামূলয ১০ ষেি 
সমা. সরজাউল কষরম 
প্রশাসষিক অষিসার 
(অ.ো) 
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ক্র 
নং  সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 
সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 
প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
-আদেশ জারী 
 

ষববরণী – ১ কষপ 
-েুষ্টের প্রাপতার ষহসাব – ১ কষপ 
-ষপআরএল মঞ্জষুরর জিয ১২ 
(বাদরা) মাস েুষ্টে পাওিা আবশযক 
-অবসর-উির-েুষ্টের অষতষরি েুষ্টে 
পাওিা থ্াকদল সব িাষধক ১৮ মাস 
িগোয়ি   

সিাি:  ৯১৩৭৮৪৬ 
সমাবা.01724553267 
admin@ais.gov.bd 

০৭ সপিশি 
সাংক্রান্ত 

- সপিশি সমদয়র ১ 
মাস পূদব ি  
   আদবেি 
- আদেশ জারী 

 

- িি-সগদজদেড কম িোরীদের 
সেদি সাষভিস বকু/সগদজদেড 
কম িোরীদের সেদি োকুরীর 
ষববরণী - ১ কষপ 
-ষপআরএল মঞ্জষুরর আদেশ -১ 
কষপ 
-প্রতযাষশত সশি সবতি সিে - ১ 
কষপ 
-ষিধ িাষরত সপিশি 
আদবেি িরম ২.১ ( সাংদযাজিী-
৪) - ১ কষপ 
-পাসদপােি সাইজ সতযাষয়ত েষব - 
৪ কষপ 
-প্রাপয সপিশদির উিরাষধকারী 
সঘািণাপি (সাংদযাজিী-২)- ৩ 
কষপ 
-িমুিা স্বাের ও হাদতর পাাঁে 

ষবিামূলয 
 ১০ ষেি 

সমা. সরজাউল কষরম 
প্রশাসষিক অষিসার 
(অ.ো) 
সিাি:  ৯১৩৭৮৪৬ 
সমাবা. 01724553267 
admin@ais.gov.bd 
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ক্র 
নং  সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 
সেবাি িূল্য এবং 
পতিয়শাধ পদ্ধতি 

সেবা 
প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 
(নাি, পদতব, স ান 
নম্বি ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
আাংগুদলর োপ (সাংদযাজিী-৬) - 
৩ কষপ 
- িা-োবী সিেপি  ((সাংদযাজিী-
৮) - ১ কষপ 
-সপিশি মঞ্জষুর  আদেশ - ১ 
কষপ 
-সতযাষয়ত এস এস ষস 
সাষ্টেিষিদকে-১ কষপ 
-োষয়ে হস্তান্তদরর কষপ- ১ কষপ 
-সরকারী বাসায় বসবাস িা করার 
প্রতযয়িপি 
-আিুগতয সিেপি - ১ কষপ 
-িাগষরকে সিেপি -১ কষপ 
-অঙ্গীকার িামা - ১ কষপ 
-অষডে প্রতযয়ি পি - ১ কষপ 

 
৩) অতিয় াগ বযবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) 

সসবা প্রাষিদত অসন্তুষ্ট হদল োষয়েপ্রাি কম িকতিার সাদথ্ সযাগাদযাগ করুি। ষতষি সমাধাি ষেদত বযথ্ ি হদল ষিদনাি পদ্ধষতদত সযাগাদযাগ কদর 
আপিার সমসযা অবষহত করুি 
ক্রতিক 
নং কখন স াগায় াগ কিয়বন স াগায় ায়গি ঠিকানা তনস্পতিি েিয়েীিা 

১ োষয়েপ্রাি কম িকতিা সমাধাি ষেদত িা পারদল 
অতিয় াগ তনষ্পতি কি মকিমা: 

 

ড.সমা.খ্াদলে কামাল 
৩ মাস 
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প্রধাি তথ্য অষিসার 
কৃষি তথ্য সাষভিস িাম িদগে,ঢাকা-১২১৫ 

সিাি:  55024372, সমাবাইল : 
০১৫৫২৩৭২৬৩১ 

ই-সমইল: cio@ais.gov.bd 

২ 
অষভদযাগ ষিষ্পষি কম িকতিা ষিষেিষ্ট সমদয় সমাধাি ষেদত িা 

পারদল 
 

আতপল্ কি মকিমা: 
 

ড. সমাোঃ িুরুল ইসলাম 
পষরোলক 

কৃষি তথ্য সাষভিস,িাম িদগে,ঢাকা-১২১৫ 
সিাি: ৯১১২২৬০, সমাবাইল :  

০১৭১৮২৭৭৫২৫ 
ই-সমাইল: dirais@ais.gov.bd 

১ মাস 

৩ আষপল কম িকতিা ষিষেিষ্ট সমদয় সমাধাি ষেদত িা পারদল 
 

সষেব 
কৃষি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সষেবালয়, ঢাকা 
সিাি: ৯৫৪০১০০ 

ই-সমাইল: secretary@moa.gov.bd 

৩ মাস 

 
 
 
 
৪) আপনাি কায়ে আিায়দি প্রিযাশা: 
 

ক্রতিক নং প্রতিশ্রুি/কাঙ্ক্ষিি সেবা প্রাতিি ল্য়যয 
কিণীয় 

০১ স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি জমা প্রোি। 
০২ যথ্াযথ্ প্রক্তক্রয়ায় প্রদয়াজিীয় ষিস পষরদশাধ 
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করা। 

০৩ 
সাোদতর জিয ষিধ িাষরত সমদয়র পূদব িই 
উপষস্থত থ্াকা। 

০৪ 
োিষরক সসবার সেদি েিদরর অগ্রায়ণ পি 
/প্রস্তাব। 

০৫ 
আদবেিপদি সিাি িম্বর ও ইদমইল িম্বর 
উদিখ্ করা। 

 
        

পষরোলক 
কৃষি তথ্য সাষভিস 

সিাি:০০৮৮-০২-৯112260 
ই-সমাইল: dirais@ais.gov.bd 


