
গণপ্রজরজাতনত বাংরজাী বাংলাদরজাদেশংলাদেশ সরকরজার

জজলাদরজা প্ররজাণণসম্পংলাদে অণঅফিসরজাদেশরর করজার্রজালাদয়, নড়রজাইলাদ

জসবাংরজা প্রংলাদেরজান প্রণতশ্রুণত (Citizen Charter)

১.ভিশন ও ভিশনঃ ভিশনঃ   সকলেরর জনয ভনরাপদ, পর্াপ ও িান সম্মত পাভনজ আভিষ ভনশ্চত িান ও পাভাণিসম্পলেদর উন্নয়ন

ভিশনঃ পাভাণিসাস্থয সেসবাা পদান, পাভাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীরতা বাৃভ্ এবাএ িলরয সএলেরাজলেনর িাধ্যযলেি পাভনজ আভিলেষর চাভিদাপলরাণি

২. পভতশ্রুভত সেসবাা সিলি , ২.১ নাগভরক সেসবাাঃ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ক: সেসসেস বাাবাা র নাি সেসসেস বাাবাা পদালেনর

স্লেবাালেবাাচ্চ সিয়
পলেয়াজনীয় কাগজপত পলেয়াজনীয় কাগজপত/

আলেবাদন ফরি
পাভপস্থান

পলেয়াজনীয় কাগজপত/
আবালেদন ফরি পাপভস্থান

সেসসেস বাাবাা িলরয এবাএ পরভলেশাধ্য
প্ভত (রভদ থালেকলেক )

শাখার নািসি দায়ভ্বিপাপ ক্িক্তার পদভবাভবা ,
রুি নম্বর সেজসেজ রারা /উপজলেরার সেকাডসি
অফভসভয়ার সেেসেে ভরভর লেফালেফা ন ও ই-লেিলেি ইর

১. গবাাদী পশ-পাভখর
ভচভকৎসা পদান

১ঘনা  ৩৫ভিঃ সেিখভখক আলেবাদন উপলেজরা, সেজরা
ও সেকনীয় িাসপাতার

- ভবানািললেরয/সরকাভর ভনধ্য্াভরত িললেরয
(অভফস সিলেয়র জনয)

সেিলেেভরনাভর সাজ্ন/উপলেজরা পাভাণিসম্পদ
অভফসার, রুি নএ-২ সেজরা পাভাণিসম্পদ
অভফসার সেপারজয সেষেলেত, রুি নএ-১ও২

সেজরার সেকাড-০৪৮১,

ই-লেিইর naraildlo  778  @gmail.com

উপ-পভরচারক, ভবািাগীয় পাভাণিসম্পদ দপর,
খুরনা ভবািাগ, রলেশার।

সেফান নএ-০৪২১-৬৮৮৫৮
ই-লেিইর- ddlskhaulna@gmail.com

২. গবাাদী পশর কৃভতি পজনন গািী গরি িওয়ার ৮-১৮
ঘনার িলেধ্যয ঐ

সেিখভখক আলেবাদন উপলেজরা
এবাএ ইউভনয়ন করযাাণি সেকন

১ি পজনন তরর ভসলেিন -১৫/- ২. গবাাদী পশর কৃভতি পজনন

৩. গবাাদী পশর টিকাদান টিকাপাভপ সালেপলেষে ২ভদন িলেত
৭ভদন

ঐ

সেিখভখক/ ভরভখত আলেবাদন
উপলেজরা, সেজরা ও ইউভনয়ন

করযাাণি সেকন

তড়কা-.৫০/-, ষুেরালেরাগ -.১৬/-,
বাাদরা-১.৫০/-, গরাফুরা-.৬০/-,
ভপভপআর-.৫০/-, পভত িাতা।

উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসার, রুি
নএ-১ সেেভরলেফান নএ নড়াইর সদর-

০৪৮১-৬২২৭৭,
সেরািাগড়া-০৪৮২৩৫৬১২৩

কাভরয়া-০৪৮২২-৫৬০৪৫।(ভিএফএ)

উপ-পভরচারক, ভবািাগীয় পাভাণিসম্পদ দপর, খুরনা
ভবািাগ, রলেশার/ সেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসার।

৪. িাঁস-িুরভগ ও গৃিপাভরত
পাভখর টিকাদান

টিকাপাভপ সালেপলেষে ১ভদন িলেত
৭ভদন

ঐ ঐ

আরভডভি-.১৫/- ভবাভস-.১৫/-,ফাউর
পক-.২০/- ফাউর কলেররা-.৩০/-,

ডাকলে্লেগ-.৩০/-, ভপভজয়ন পক-.১০/-,
গািলেবাালেরা-.২০/-,সারলেিালেনরা- .৪৫/-,
িযালেরক.৩৫/-ও জরাতএক-২৫/-পভত

িাতা।

ঐ ঐ

৫. কৃষক/খািারী পভশষোণি ১ভদন িলেত ৭ভদন উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসালেরর
বারাবালের সাদা কাগলেজ ভরভখত আলেবাদন ঐ ভবানা িললেরয

উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসার/ সেজরা
পাভাণিসম্পদ অভফসার ঐ
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৬. ষেভত পুরাণি পদান ৩০ভদন সরকাভর পজাপলেনর িাধ্যযলেি 
এভিয়ান ইনফুলেয়ঞা আকান 
খািার এরাকায় জনলেনর 
ভনধ্য্াভরত ফরলেি 

আলেবাদন/পাকৃভতক দললের্ালেগ 
ষেভতগ্রস পাভাণিসম্পলেদর জনয 
ভরভখত আলেবাদন।

উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফস
সেজরা পশাসক/িিা-পভরচারক/লেজরা

পাভাণিসম্পদ অভফসার/উপলেজরা পাভাণিসম্পদ

অভফসার/ ্উউপলেজরা ভনবা্ািী অভফসার

৭. ষুেদ্রঋাণি ভবাতরাণি ১৫ভদন ভরভখর আলেবাদন, উপলেজরা পাভাণিসম্পদ
অভফস ৪% সুদ ৩% সাভি্স চাজ্সি 

সেিাে ৭%

জরা পাভাণিসম্পদ অভফসার /উপলেজরা
পাভাণিসম্পদ অভফসার

ষুেদ্রঋাণি ভবাতরাণি

৮. পুন্বাাসন ও উপকরাণি
সিায়তা পদান

বাৎ সলেরর সকর দুলের্াগকাভরন সিয় অগ্রাভধ্যকার তাভরকা (উপলেজরা পশাসন

ও উপলেজরা পাভাণিসম্পদ দ;পর কত্ৃক

পদত)

ভবানা িললেরয
সেজরা পশাসক/লেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসা/

্উউপলেজরা ভনবা্ািী অভফসার/উপলেজরা
পাভাণিসম্পদ অভফসার

৯. দললের্াগকাভরন সিলেয় জরুরী
সেসবাাপদান

১সেথলেক ৩ভদন দললের্াগকাভরন সিলেয় জরুরী সেসবাাপদান

১০. জনগলোণির অভিলেরাগ গ্রিাণি ও
ভনস্পভত করাণি

৩ভদলেনর িলেধ্যয সেজরা/উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফলেস
ভরভখত আলেবাদন।

সেজরা /উপলেজরা পাভাণিসম্পদ 
অভফস ঐ

সেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসার/উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফসার

১১. উন্নত জালেতর ঘালেসর চারা/
বাীজ ভবাতরাণি

১ভদন সেজরা কৃভতি পজনন সেকন/ সেজরা /
উপলেজরা পাভাণিসম্পদ অভফলেস ভরভখত

আলেবাদন

এভড(এভপ)/ভডএরও/ ইউএরও 
অভফস ঐ

এভড(এভপ)/ভডএরও/ ইউএরও অভফস

রথাসিলেয়  সেসবাা না সেপলের রার সিায়তা চাইলেবান উপ-পভরচারক, খুরনা ভবািাগ, রলেশার। জঅফিরজানন ০৪২১-৬৮৮৫৮,  ই-লেিইর - ddlskhaulna@gmail.com 
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