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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি তথ্য সাষভ িস, কৃষি মন্ত্রণালয় 

www.ais.gov.bd 

                                                                              সসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত (citizen’s charter)  

 

১. ষভশন ও ষমশন 

ষভশন: আধুষনক কৃষি তথ্য সসবা সহজলভয। 

ষমশন: গণমাধ্যদমর সহায়তায় কৃষি তথ্য ও প্রযুষি সাংষিষ্ট উপকারদভাগীদের কাদে সহজলভয কদর সেকসই কৃষি উন্নয়দন জনসদেতনতা সৃষষ্ট। 

২. সসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত  

২.১) নাগষরক সসবা 

ক্র নাং সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং 

প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পষরদশাধ 

পদ্ধষত 
সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম িকতিা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 
মাষসক কৃষিকথা 

পষত্রকা ষবতরণ 

-োষহো প্রাষি/গ্রাহদকর জন্য ষনধ িাষরত 

সময় 

-ষবতরণ (সরাসষর/ডাকদ াগ) 

 

 

-প্রষত সাংখ্যা ০৫ (পাঁে)োকা 

-১ বেদরর গ্রাহক: জনপ্রষত ৫০ 

(পঞ্চাশ)োকা এবাং সেস্য 

সাংখ্যা ২০এর অষধক হদল  

জনপ্রষত ৪২ (ষবয়াষিশ) োকা। 

-নগে অথবা সেজারী োলাদনর 

মাধ্যদম 

-নগদের সেদত্র তাৎেষণক (মজুে 

থাকা সাদপদে) 

-ষনয়ষমত গ্রাহকদের জন্য প্রকাদশর ৭ 

কম িষেবদসর মদধ্য 

-নতুন গ্রাহকদের সেদত্র গ্রাহক োঁো 

পষরদশাদধর ২ মাস পর সথদক 

সমাহাম্মে পারদভজ 

প্রষশেণ ও প্রদয়াগ অষ সার 

(ে.ো) 

স ান:  ৯১৪০৯৫৯ 

সমাবা. ০১৯১১২০০৯৪৭ 

tuo@ais.gov.bd 

০২ কৃষি ডাইষর ষবতরণ 
-োষহো প্রাষি 

-ষবতরণ (সরাসষর/ডাকদ াগ) 

 

ষনধ িাষরত মূল্য (সরকার কর্তিক 

ষনধ িাষরত) 

-নগে অথবা সেজারী োলাদনর 

মাধ্যদম 

-নগদের সেদত্র তাৎেষণক(মজুে 

থাকা সাদপদে) 

-োলান প্রাষির ৭ কম িষেবদসর মদধ্য 

 

সমাহাম্মে পারদভজ 

প্রষশেণ ও প্রদয়াগ অষ সার 

(ে.ো) 

স ান:  ৯১৪০৯৫৯ 

সমাবা ০১৯১১২০০৯৪৭ 

tuo@ais.gov.bd 

০৩ 
কৃষি ষবিয়ক তথ্য 

সসবা 

-োষহো প্রাষি 

-তথ্য সসবা প্রোন 

     -সরাসষর 

     -কষমউষনটি সরষডও 

     

 ষবনামূল্য 

-সরাসষর তথ্য গ্রহদণর সেদত্র 

প্রষতষেন অষ স েলাকাষলন সময় 

-ওদয়ব সাইদে ২৪ ঘন্টা 

-ষকয়স্ক-এর সেদত্র প্রষতষেন অষ স 

েলাকাষলন সময় 

-কষমউষনটি সরষডওর সেদত্র সকাল 

৯ো সথদক দুপুর ১১ো এবাং ষবদকল 

 

সমাহাম্মে মঞ্জুর সহাদসন 

তথ্য অষ সার(কৃষি) 

স ান:   ৫৫০২৮৪৪১ 

সমাবা.০১৯১১০১৯৬১০ 

ioag@ais.gov.bd 
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৩ো সথদক রাত রাত ৯ো 

 

সমাহাম্মে মারু  

উপপ্রধান তথ্য অষ সার 

স ান:  ৫৫০২৮৪৪১ 

সমাবা. ০১৫৫২৪৩৫৬৯১ 

aiocp@ais.gov.bd 

ও 

আঞ্চষলক সবতার কৃষি 

কম িকতিা/ আঞ্চষলক কৃষি তথ্য 

কম িকতিা/ সহকারী তথ্য 

অষ সার 

 

04 

কৃষি ষবিয়ক 

ষভষডও ষেত্র ততষর 

ও প্রেশ িন 

-োষহো প্রাষি 

-কৃষি প্রযুষি ষভষিক ষভষডও ষেত্র ( 

ষ ল্ম/ ষ লার/ ডকুষমন্টাষর ইতযাষে) 

ততষর । 

-সের েিদরর মাধ্যদম জাতীয় প িাদয়র 

ষবষভন্ন সমলায় প্রেষশ িত হয়। 

-ষবটিষভসহ ষবষভন্ন স্যাদেলাইে েযাদনদল 

সম্প্রোষরত হয়। 

-আঞ্চষলক কা িালদয়র সমাবাইল ষসদনমা 

ভযাদনর সহায়তায় গ্রাম প িাদয়র 

জনবহুল স্থাদন ও ষবষভন্ন সমলায় 

প্রেষশ িত হয়। 

 ষবনামূল্য 
োষহো প্রাষির ৩০ কম িষেবদসর মদধ্য 

 

সমা.দমােদলহ উষিন ষসষিকী 

ষ ল্ম প্রডাকশন অষ সার 

স ান:  ৫৮১৫৬৮২৮ 

সমাবা. ০১৫৫৬৩৩২৯৬৯ 

fpo@ais.gov.bd 

 

আঞ্চষলক সবতার কৃষি 

কম িকতিা/ আঞ্চষলক কৃষি তথ্য 

কম িকতিা/ সহকারী তথ্য 

অষ সার 

 

০5 

কৃষি কল সসন্টাদরর 

মাধ্যদম পরামশ ি 

প্রোন 

-শুক্রবার ও সরকারী ছুটির ষেন ব্যষতত 

প্রষতষেন সকাল 7.০০ ো সথদক রাত 

৯.০০ো প িন্ত স দকান সমাবাইল 

আপাদরের হদত ১৬১২৩ নম্বদর কল 

করা 

-সমস্যা উপস্থাপন 

-ষবদশিজ্ঞদের মাধ্যদম পরামশ ি প্রোন 

 

সমাবাইল কল করার জন্য প্রষত 

ষমষনে ২৫ পয়সা হাদর (ভযাে 

ও সম্পূরক শুল্ক ব্যষতত) 

• অষধকাাংশ সেদত্রই 

তাৎেষনক সমাধান প্রোন 

• ষবদশি সেদত্র ২  কম িষেবস 

সমাহাম্মে মারু  

উপপ্রধান তথ্য অষ সার 

স ান: ৫৫০২৮৪৪১ 

সমাবা. ০১৫৫২৪৩৫৬৯১ 

aiocp@ais.gov.bd 

 

০6 

সপাস্টার, ষল দলে, 

বুকদলে, স াল্ডার, 

ষস্টকারসহ অন্যান্য 

মুদ্রণ সামগ্রী 

ষবতরণ 

-োষহো প্রাষি 

-সরাসষর ষবতরণ 
 ষবনামূল্য 

মজুে থাকা সাদপদে োষহো প্রাষির 

পর সথদক ১ কম িষেবস 

সমাহাম্মে পারদভজ 

প্রষশেণ ও প্রদয়াগ অষ সার 

স ান:  ৯১৪০৯৫৯ 

সমাবা. ০১৯১১২০০৯৪৭ 

tuo@ais.gov.bd 

mailto:tuo@ais.gov.bd
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০7 

কৃষি তথ্য ও 

স াগাদ াগ সকদের 

মাধ্যদম তথ্য প্রোন 

-সসবা গ্রহনকারীর ষনকে সথদক োষহো 

প্রাষি 

-প্রাি োষহোর ষভষিদত তথ্য প্রোন 

 ষবনামূল্য ও স্বল্পমূল্য 
 তাৎেষণক/োষহো প্রাষির পর সথদক 

২  কম িষেবস 

আঞ্চষলক সবতার কৃষি 

কম িকতিা/ আঞ্চষলক কৃষি তথ্য 

কম িকতিা/ সহকারী তথ্য 

অষ সার /ষলয়াদজাঁ অষ সার 

 

২.২) োিষরক সসবা 

ক্র 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পষরদশাধ 

পদ্ধষত 
সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম িকতিা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 

বাাংলাদেশ সবতাদরর কৃষি 

ষবিয়ক অনুষ্ঠাদনর 

ষশদরানাম ও কথক ষনধ িারণ 

-োষহোর ষভষিদত সাংস্থা 

সথদক তাষলকা প্রাষি 

 

- তত্রমাষসক প্রাষন্তক সভার 

মাধ্যদম তাষলকা ষনধ িারণ 

- বাাংলাদেশ সবতাদরর কাদে 

তাষলকা সপ্ররণ 

 ষবনামূল্য ষনধ িারদণর পর ২ কম িষেবস 

সমাহাম্মে সগালাম মাওলা 

সবতার কৃষি অষ সার  

স ান:  ৯১১৪২৬৪ 

সমাবা. 0171৬৮০৬১৭১ 

fbo@ais.gov.bd 

০২ 

বাাংলাদেশ সেষলষভশদনর 

কৃষি ষবিয়ক ‘মাটি ও 

মানুি’ অনুষ্ঠাদন সহদ াষগতা 

প্রোন 

-বাাংলাদেশ সেষলষভশন সথদক 

োষহো প্রাষি 

- প্রাি োষহোর অনুদমােন ও 

বাস্তবায়ন 

 ষবনামূল্য োষহো পদত্র উদিষিত সময় 

সমা.দরজাউল কষরম 

উপপষরোলক (গণদ াগাদ াগ) 

স ান:  ৫৫০২৮২২৭ 

সমাবা. ০1712029185 

ddmc@ais.gov.bd 

০৩ 

বাাংলাদেশ সেষলষভশদনর 

কৃষি ষবিয়ক প্রষতষেদনর 

অনুষ্ঠান ‘বাাংলার কৃষি’ 

সম্প্রোর 

-অনুষ্ঠান ষনম িাদণর জন্য 

প্রদয়াজনীয় তথ্য ও ষভষডও 

ষেত্র ধারন 

- ষবটিষভদক ষভষডও ফুদেজ 

সরবরাহ 

কৃষি তথ্য সাষভ িদসর 

প্রধান কা িালয় 
ষবনামূল্য 

প্রষতষেন সকাল ৭.২৫ ষমষনে 

সথদক ৭.৪৫ ষমষনে-এর মদধ্য 

সমা.দরজাউল কষরম 

উপপষরোলক (গণদ াগাদ াগ) 

স ান:  ৫৫০২৮২২৭ 

সমাবা. ০1712029185 

ddmc@ais.gov.bd  

04 

ICT ল্যাব, কন াদরন্স রুম 

-ওদয়ব সাইে (আপদডে ও 

আপদলাড) 

(www.ais.gov.bd) 

- aistube 

- ষকয়স্ক 

 

-ষবষভন্ন সাংস্থা সথদক োষহো 

প্রাষি 

- অভযন্তরীণ প্রষশেণ প্রোন 

- অনলাইন 

-আইষসটি ল্যব ও 

কন াদরন্স রুদমর 

জন্য আদবেনপত্র 

করদত হয়। 

- 

ষবনামূল্য 

আদবেনপত্র প্রাষির পর ৫ 

কম িষেবস 

২৪ ঘন্টা অনলাইন সসবা 

বােল েে সরকার   

আইষসটি ইনে িাজ/টিষপ 

সমাবা. ০১৭১২৭৮৭৯৫০ 

badal12june@gmail.com 

২.৩) অভযন্তরীণ সসবা 

http://www.ais.gov.bd/
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ক্র 

নাং  
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধষত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাষিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পষরদশাধ পদ্ধষত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োষয়ত্বপ্রাি কম িকতিা 

(নাম, পেষব, স ান নম্বর ও ই-

সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ষেষকৎসা সাহায্য  

-আদবেনপত্র প্রাষি 

-মঞ্জুষরপত্র জারী 

 

আদবেনপত্র ও সাংষিষ্ট কাগজপত্র ষবনামূল্য ৩ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

প্রশাসষনক অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৯১৩৭৮৪৬ 

সমাবা.01724553267 

admin@ais.gov.bd 

০২ 

ষজষপএ , গৃহ 

ষনম িাণ, গাষি ও 

অন্যান্য ঋণ 

-আদবেনপত্র প্রাষি 

-মঞ্জুষরপত্র জারী 

 

 

-একাউন্স ষিপসহ আদবেন 

-জষমর েষললসহ আদবেন 

-ননজুষডষসয়াল স্টযাদে মুেদলকাসহ আদবেন 

ষবনামূল্য ৩ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

ষহসাব রেণ অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৮১২৮৯০৩ 

সমাবা. 01724553267 

finance@ais.gov.bd 

০৩ 
অষ স সরঞ্জাম ও 

সামগ্রী ক্রয় 

-সেন্ডার, সকাদেশন ও 

ভাউোদরর ষবপরীদত ষবল 

োষিল 

-মঞ্জুষর পত্র জারী 

-সেদকর মাধ্যদম ষবল প্রোন 

ষপষপআর ২০০৮ অনু ায়ী সাংষিষ্ট কাগজপত্র 

-ষনধ িাষরত সেন্ডার ষ  

-ষহসাব রেণ অষ স 

হদত সেদকর মাধ্যদম 

১৫ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

ষহসাব রেণ অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৯১৩৭৮৪৬ 

সমাবা.01724553267 

admin@ais.gov.bd 

০৪ পদোন্নষত  -প্রজ্ঞাপন জারী 

-বাষি িক সগাপনীয় প্রষতদবেন 

-সাষভ িস বষহ 

-সগ্রদডশন তাষলকা 

-ষবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত প্রতযয়ন 

-সজযষ্ঠদত্বর প্রতযয়নপত্র 

ষবনামূল্য 

ষডষপষস ষমটিাংএর 

ষসদ্ধাদন্তর পর হদত 

৭ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

প্রশাসষনক অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৯১৩৭৮৪৬ 

সমাবা.01724553267 

admin@ais.gov.bd 

০৫ 
অষজিত ছুটি, শ্রাষন্ত 

ষবদনােন ছুটি 

-আদবেনপত্র প্রাষি 

-পত্র জারী 

ছুটির প্রাপ্যতার প্রতযয়নসহ আদবেন 

(এষজ অষ স ও প্রশাসন শািা) 
ষবনামূল্য ৫ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

প্রশাসষনক অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৯১৩৭৮৪৬ 

সমাবা.01724553267 

admin@ais.gov.bd 

06 
ষপআরএল মঞ্জুর ও 

ছুটি নগোয়ন 

-ষপআরএল-এর কমপদে ৩ 

মাস পূদব ি আদবেন 

-আদেশ জারী 

 

- নন-সগদজদেড কম িোরীদের সেদত্র সাষভ িস 

বুক/দগদজদেড কম িোরীদের সেদত্র োকুরীর 

ষববরণী – ১ কষপ 

-ছুটির প্রাপতার ষহসাব – ১ কষপ 

-ষপআরএল মঞ্জুষরর জন্য ১২ (বাদরা) মাস ছুটি 

পাওনা আবশ্যক 

ষবনামূল্য ১০ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

প্রশাসষনক অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৯১৩৭৮৪৬ 

সমাবা.01724553267 

admin@ais.gov.bd 
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-অবসর-উির-ছুটির অষতষরি ছুটি পাওনা 

থাকদল সব িাষধক ১৮ মাস নগোয়ন   

 

০৭ সপনশন সাংক্রান্ত 

- সপনশন সমদয়র ১ মাস পূদব ি  

   আদবেন 

- আদেশ জারী 

 

- নন-সগদজদেড কম িোরীদের সেদত্র সাষভ িস 

বুক/দগদজদেড কম িোরীদের সেদত্র োকুরীর 

ষববরণী - ১ কষপ 

-ষপআরএল মঞ্জুষরর আদেশ -১ কষপ 

-প্রতযাষশত সশি সবতন সনে - ১ কষপ 

-ষনধ িাষরত সপনশন 

আদবেন  রম ২.১ ( সাংদ াজনী-৪) - ১ কষপ 

-পাসদপাে ি সাইজ সতযাষয়ত েষব - ৪ কষপ 

-প্রাপ্য সপনশদনর উিরাষধকারী সঘািণাপত্র 

(সাংদ াজনী-২)- ৩ কষপ 

-নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁে আাংগুদলর োপ 

(সাংদ াজনী-৬) - ৩ কষপ 

- না-োবী সনেপত্র  ((সাংদ াজনী-৮) - ১ কষপ 

-সপনশন মঞ্জুষর  আদেশ - ১ কষপ 

-সতযাষয়ত এস এস ষস সাটি িষ দকে-১ কষপ 

-োষয়ত্ব হস্তান্তদরর কষপ- ১ কষপ 

-সরকারী বাসায় বসবাস না করার প্রতযয়নপত্র 

-আনুগতয সনেপত্র - ১ কষপ 

-নাগষরকত্ব সনেপত্র -১ কষপ 

-অঙ্গীকার নামা - ১ কষপ 

-অষডে প্রতযয়ন পত্র - ১ কষপ 

 

ষবনামূল্য 

 
১০ ষেন 

সমা. সরজাউল কষরম 

প্রশাসষনক অষ সার (অ.ো) 

স ান:  ৯১৩৭৮৪৬ 

সমাবা. 01724553267 

admin@ais.gov.bd 
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৩) অষভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত (GRS) 

সসবা প্রাষিদত অসন্তুষ্ট হদল োষয়ত্বপ্রাি কম িকতিার সাদথ স াগাদ াগ করুন। ষতষন সমাধান ষেদত ব্যথ ি হদল ষনদনাি পদ্ধষতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবষহত করুন 

ক্রষমক নাং কিন স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা ষনস্পষির সময়সীমা 

১ োষয়ত্বপ্রাি কম িকতিা সমাধান ষেদত না পারদল 

অষভদ াগ ষনষ্পষি কম িকতিা 

bvg: ড. সুরজিত সাহা রায় 

c`we:-প্রধান তথ্য অষ সার 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v (AwbK) 

‡dvb: 55028372 

B-‡gBj: cio@ais.gov.bd 
ম াবাইল- 01711969318 

৩০ কা িষেবস 

২ 

অষভদ াগ ষনষ্পষি কম িকতিা ষনষে িষ্ট সমদয় 

সমাধান ষেদত না পারদল 

 

আষপল কম িকতিা 

কৃষিষিদ ম ো: শোহজোহোন আলী ষিশ্বোস 

পষরোলক 

কৃষি তথ্য সাষভ িস, াম িদগে,ঢাকা-১২১৫ 

স ান: ৯১১২২৬০ 

সমাবাইল :   

ই-সমাইল: dirais@ais.gov.bd 

২০ কা িষেবস 

৩ 

আষপল কম িকতিা ষনষে িষ্ট সমদয় সমাধান ষেদত 

না পারদল 

 

সষেব 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সষেবালয়, ঢাকা 

                    স ান: ৯৫৪০১০০ 

ই-সমাইল:secretary@moa.gov.bd 

৬০ কা িষেবস 

৪) আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 

ক্রষমক নাং প্রষতশ্রুত/কাষিত সসবা প্রাষির লদেয করণীয় 

০১ স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেন জমা প্রোন। 

০২  থা থ প্রষক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ষ স পষরদশাধ করা। 

০৩ সাোদতর জন্য ষনধ িাষরত সমদয়র পূদব িই উপষস্থত থাকা। 

০৪ োিষরক সসবার সেদত্র েিদরর অগ্রায়ণ পত্র /প্রস্তাব। 

০৫ আদবেনপদত্র স ান নম্বর ও ইদমইল নম্বর উদিি করা। 

        

                    পষরোলক 

                   কৃষি তথ্য সাষভ িস 

                                                                                                                                                                                                           স ান:০০৮৮-০২-৯112260 

                                                                                                                                                                      ই-সমাইল: dirais@ais.gov.bd 

 

mailto:cio@ais.gov.bd

