
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড

রাজশাহী
www.bsb.gov.bd

সবা দান িত িত (Citizen’s Charter)
  যাগােযাগযাগােযাগ ::
মহাপ িরচালকমহাপ িরচালক
ফান:  ০৭২১-৭৭৫৮১৬
মাবা:০১৭১৩-২০৮১১৭

ই- মইল:bsb.raj.bd@gmail.com

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,  ,  রাজশ াহীরাজশ াহী
ফান: ০৭২১-৭৭২৩৮৩
মাবা:০১৮৬৭২৩৬৯১১

ই- মইল:dd.rajshahi@bsb.gov.bd

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  ভ াল াহাটভাল াহাট
ফান:০৭৮২২-৫৬০০৯
মাবা:০১৭১৫-৫৪৬০৭১

ই- মইল: ad.bholahat@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  ঠ া র াওঠা র াও
ফান: ০৫৬১-৫২০৪১
মাবা: ০১৭১৮৭৮৫৯১১

ই- মইল: adtkg81@gmail.com
পিরচালকপ িরচালক   ((অথঅথ  ওও  প িরক ন াপ িরক ন া))
ফান:০৭২১-৭৭৬৩১৫
মাবা:০১৭১২১০১৩৯১

ই- মইল: mem.fin@bsb.gov.bd

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,, আেরসকাআেরসকা,  ,  ঢ াকাঢ াকা
ফান: ০২-৯১১১৪৩৪
মাবা:০১৭১২১৯২৪৮০

ই- মইল:dddhaka.konabari@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  ব ড় াব ড়া
ফান: ০৫১-৬৬১৮৫
মাবা:০১৭১৬৫৩৯৮৬৬

ই- মইল: ad.bogra256@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  গ াপ ালগগ াপ ালগ
ফান: ০৬৩১-৬৪৬০৬
মাবা:০১৭১৯৯২৪৯৮৫

ই- মইল: ad.rajbari@bsb.gov.bd
প িরচালকপ িরচালক   ((স সারণস সারণ  ) )
ফান: ০৭২১-৭৭৬২১৭
মাবা:০১৯১৩২৫২৮৪৭

ই- মইল: mem.extn@bsb.gov.bd

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,, রং ররং র
ফান: ০৫২১-৬৩২২৬
মাবা:০১৭২৬৪২৬৭২৭

ই- মইল: mahbubhaque378@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  িসরাজগিসরাজগ
ফান: ০৭১-৬২৪৬৪
মাবা:০১৭৯২৬৫৩৫৪৩

ই- মইল: bsdb.pabna@gmail.com
পিরচালকপ িরচালক   ((উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন   ওও  িবপণনিবপণন )) ))
ফান: ০৭২১ -৭৭৫৮৭৩
মাবা:০১৭১৮১৯২১৪৫

ই- মইল: mem.pro@bsb.gov.bd

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,, রা ামারা ামা
ফান:০৩৫১-৬৩২৪৫
মাবা: ০১৮১২০৪৭৯৬৪

ই- মইল: rangamatibsdb@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  িম ািম া
ফান:
মাবা:০১৭১৭১৩৪৫৪০

ই- মইল: adcumilla@gmail.com
পিরচালকপ িরচালক  ( ( শ াসনশ াসন ))
ফান:০৭২১-৭৭৬২৪৭
মাবা: ০১৭৩১০৪১৯১২

ই- মইল: sec.raj.15@gmail.com

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,, য েশ ারযেশ ার
ফান:০৪২১-৬৬৬০০
মাবা:০১৭১৯৯২৪৯৮৫

ই- মইল: shazadur15@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  গ াজী রগ াজী র
ফান: ০৯১-৫৫০৬০
মাবা: ০১৫৫৮৩৬৬৫৬৮

ই- মইল: ads.gazipur@gmail.com

১১ ) ) নাগিরকনাগিরক  সবাসবা
: নং সবার নাম সবা দােনর সেবা   সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি ান
সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 

ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

ঊ তন কমকতার পদবী, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)
১। রশম চাষী িশ ণ দান পিরদশেকর কাযালয় ৩-৫ িদন

ােনজার (স :) এর কাযালয় ২৫-৩০ িদন
িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি   এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি   এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

২।

ঁত কা ংস, ঁতচারা সরবরাহ সে র-নেভ র িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক /

রশম স সারণ ক / রশম 
বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

১



৩।
রাগ  রশম িডম সরবরাহ বছের ৪ বার ( ফ য়ারী-মাচ, ম, আগ , 

অে াবর)
িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক / রশম বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৪।
রশম চাষীেদর কািরগির 

পরামশ দান
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৫।
রশম চাষীেদর উপকরণািদ 

সরবরাহ
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৬।
রশম  া  ে  
য়/িব য়

বছের ৪ বে  (মাচ, ম, আগ , অে াবর) িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল 
অিফসার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৭। রশম  হেত তা উৎপাদন 
সং া  কািরগির পরামশ দান

অিফস চলাকালীন সময় িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল অিফসার সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৮।
চাষীেদর মা েভশন সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৯।

রশম তা ও ব  পিরবহেণ ট 
পারিমট দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম স সারণ ক , িশবগ /

ভালাহাট ও রশম বীজাগার 
াপাইনবাবগ

িত  পাশ 
বিহর  

১০০/- টাকা 
(নগদ)

ােনজার (স :), িশবগ / ভালাহাট ও ফাম 
ােনজার, াপাইনবাবগ  রশম বীজাগার

সহকারী পিরচালক, জেরসকা, 
ভালাহাট/উপপিরচালক, আেরসকা, 

রাজশাহী।

১০।
প  ঘর িবেশাধন ও রাগ দখা 
িদেল পরামশ দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক / রশম 

স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

১১। দশনী ইউিনট পিরচালনা
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক /িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

    ২২ ) ) া িত া িনকািত ািনক  সবাসবা
: 

নং
সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান
সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত 
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল

ঊ তন কমকতার পদবী, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল

১।
ঁত কা ংস, ঁতচারা সরবরাহ সে র-নেভ র িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক / রশম বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)/ফাম ােনজার

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

২।
রাগ  রশম িডম সরবরাহ বছের ৪ বার ( ফ য়ারী-মাচ, ম, আগ , 

অে াবর)
িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক / রশম বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)/ফাম ােনজার

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৩।
রশম চাষীেদর কািরগরী পরামশ 
দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক / রশম 

স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

২



৪।
রশম চাষীেদর উপকরণািদ 

সরবরাহ
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/ সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৫। রশম  া  ে  
য়/িব য় স িকত

বছের ৪ বে  (মাচ, ম, আগ , অে াবর) িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল 
অিফসার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৬। রশম  হেত তা উৎপাদন 
সং া  কািরগরী পরামশ দান

অিফস চলাকালীন সময় িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল অিফসার সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৭।

রশম তা ও ব  পিরবহেণ ট 
পারিমট দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম স সারণ ক , িশবগ /

ভালাহাট ও রশম বীজাগার 
াপাইনবাবগ

িত  পাশ বিহর 
 ১০০/- টাকা 
(নগদ)

ােনজার (স :), িশবগ / ভালাহাট ও ফাম 
ােনজার, াপাইনবাবগ  রশম বীজাগার

সহকারী পিরচালক, জেরসকা, 
ভালাহাট/উপপিরচালক, আেরসকা, 

রাজশাহী।

৮।
প  ঘর িবেশাধন ও রাগ দখা 
িদেল পরামশ দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক / রশম 

স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/ সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৯।

দশনাথ েদর িত ােনর কায ম 
পিরদশন

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
বাড ধান কাযালয়/ 

আ িলক/ জানাল রশম স সারণ 
কাযালয়/ রশম বীজাগার/ রশম 

স সারণ ক / উপেক

িবনা ে মহাপিরচালক/পিরচালক,িবএসআর আই/ 
সংি  এলাকার উপপিরচালক/সহকারী 

পিরচালক/ ােনজার (স :)/ফাম 
ােনজার/সহকারী ােনজার/ রশম 

িতপাদক 

মহাপিরচালক, বােরউেবা

 ৩৩) ) অভ রীণঅভ রীণ   সবাসবা
: নং সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি ান
সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত 
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

ঊ তন কমকতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)
১।

(ক) অিজত 
( দেশর অভ ের)

আেবদন াি র ৭(সাত) 
কমিদবেসর মে

িনধািরত ফরেম আেবদন িনধািরত ফরেম আেবদন
াি  ান: শাসন িবভাগ

েযাজ  নয় সংি  সকল পিরচালক,  উপপিরচালক মহাপিরচালক

(খ) বিহ: বাংলােদশ আেবদন াি র ১০(দশ) 
কমিদবেসর মে

(১) র আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ

(১) র আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ

াি  ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় মহাপিরচালক -

(গ) মা কালীন আেবদন াি র ৭(সাত) 
কমিদবেসর মে

(১) র আেবদন
(২) ডা ারী সনদপ

(১) র আেবদন
(২) ডা ারী সনদপ

াি  ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় সংি  সকল পিরচালক,
উপপিরচালক

মহাপিরচালক

৩



(ঘ) অবসর-উ র  (  
নগদায়নসহ)

আেবদন াি র ০৭(সাত) 
কমিদবেসর মে

(১) র আেবদন
(২) এস, এস, িস সনদপ
(৩) সািভস বিহ (৩য় ও ৪থ ণীর 
কমচারীেদর জ )
(৪) র ত য়নপ  (১ম/২য় ণীর 
কমকতােদর জ

(১) র আেবদন
(২) এস, এস, িস সনদপ
(৩) সািভস বিহ (৩য় ও ৪থ ণীর 
কমচারীেদর জ )
(৪) র ত য়নপ  (১ম/২য় ণীর 
কমকতােদর জ

াি ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় পিরচালক ( শাসন) মহাপিরচালক

২। িজিপএফ থেক অি ম ০৪ কমিদবস (১) পিরচালক (অথ ও পিরক না) 
বরাবর আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ
(৩) িজিপএফ ি প

(১) পিরচালক (অথ ও পিরক না) বরাবর 
আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ
(৩) িজিপএফ ি প

াি  ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় পিরচালক (অথ ও পিরক না) মহাপিরচালক

৩। আ েতািষক েযাজ  নয় পিরচালক(অথ ও পিরক না) মহাপিরচালক

৪। অি ম ঋণ হণ
(ক) মাটর সাইেকল

(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) জািমন নামা
(৩) বায়নাপ
(৪) অি কার প

(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) জািমন নামা
(৩) বায়নাপ
(৪) অি কার প

েযাজ  নয় পিরচালক (অথ ও পিরক না) মহাপিরচালক

৫। িসেলকশন ড/টাইমে ল 
ম ির

ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

েযাজ  নয় পিরচালক ( শাসন) মহাপিরচালক

৬। চা রী ায়ীকরণ ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

েযাজ  নয় পিরচালক ( শাসন) মহাপিরচালক

 
৪৪) ) আওতাধীনআওতাধীন   অিধদ রঅিধদ র //দ রদ র //সং াসং া   ক কক ক  দদ   সবাসবা   অিভেযাগঅিভেযাগ   ব াপনাব াপনা   প িতপ িত  (GRS) (GRS)

: : ন ংনং কখনকখন   য াগ ােয াগয াগ ােয াগ   করেবনকরেবন কারকার  সেসে   য াগ ােয াগয াগ ােয াগ   করেবনকরেবন য াগ ােয ােগরয াগ ােয ােগর  কান াকান া িন ি রিন ি র  সময়সীমাসময়সীমা

১।

দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) নাম ও পদবী: জনাব সয়দ মা াক হাসান
পিরচালক ( শাসন)
ফান: ০৭২১-৭৭৬৩১৫

ই- মইল: Sec.raj.15@gmail.com

৩০ কাযিদবস

২। অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত থ হেল আিপল কমকতা অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক)
ব  ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২০ কাযিদবস

৩। আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত না পারেল সিচব, ব  ও পাট ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
ওেয়ব: www.motj.gov.bd

৩০ কাযিদবস

৫৫) ) আপনারআপনার   কােছকােছ   আমােদরআমােদর   ত াশাত াশা
িমক নং িত ত/কাি ত সবা াি র জ  করণীয়

১. িনধািরত ফরেম স ণভােব রণ ত আেবদনপ  জমা দান
২. স ক মা েম েয়াজনীয় সবা  পিরেশাধ করা
৩. সা ােতর জ  িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা

২৯-১১-২০২০ ১১:৮:৫০ ১৩-১২-২০২০ ১৯:৫৬ :১৪
৪



মাছ াঃ ছ াইদা পারভীন
অিফস সহ কার ী কাম কি উটার  অপােরটর  (অিতির  দািয় ), কমন সািভস শাখা

ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

সয়দ মা াক হ াসান
পিরচালক , শাসন িবভাগ

ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

৫


