
তুলা উন্নয়ন ব ার্ডের সিটির্েনি চািোর  

www.cdb.chittagongdiv.gov.bd 

১. সিশন ও সিশন 

সিশন (vission): 

তুলা ও তুলা ফসললর উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।  

সিশন (Mission): 

গলবষণার মাধ্যলম জলবায় ুউপল াগী ও কৃষলকর চাহিদা অনু ায়ী প্র ুদ্ধি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন 

উচ্চফলনশীল জালতর বীজ সরবরাি, হবদযমান চাষ এলাকার পাশাপাহশ দদলশর স্বল্প উৎপাদনশীল 

তুলা চাষ সম্প্র্রসারণ ও বাজারজাতকরলণ সিায়তার মাধ্যলম তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।  

২. বি া প্রদান প্রসতশূ্রসত  

২.১) নাগসরক বি া  

ক্র: 

নং 

বি ার 

নাি 

বি া প্রদান  

পদ্ধসত 

প্রর্য়ােনীয় 

কাগেপত্র 

এ ং প্রাসি 

স্থান 

বি ার 

িূলয 

এ ং 

পসরর্শাধ 

পদ্ধসত 

বি া 

প্রদার্নর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি েকতো 

(নাি, পদ ী, ব ান ও 

ই-বিইল) 

১ 

তুলা 

উৎপাদন 

সংক্রান্ত 

পরামশ শ 

প্রদান 

দমৌহিক/ 

দেহললফাহনক/হলহিত 
-- হবনামূললয 

৫ কা শ 

হদবস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন 

আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-

৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-

kbd.nasir@yahoo,com 

২ 

তুলা 

গলবষণা 

সংক্রান্ত 

পরামশ শ 

প্রদান 

দমৌহিক/ 

দেহললফাহনক/হলহিত 
-- হবনামূললয 

৫ কা শ 

হদবস 

কৃহষহবদ মংসানু মাম শা 

উধ্ব শতন ববজ্ঞাহনক 

কম শকতশা 

দফানঃ০৩৬১৬২৫৮৪। 

দমাবাইল নং- 

০১৫৫৮৮৫৮৭০১ 

ই-দমইল-

marma_mong@ 

yahoo.com 
২.২) প্রহতষ্ঠাহনক দসবা 

http://www.cdb.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com


ক্র: 

নং 
বি ার নাি 

বি া প্রদান  

পদ্ধসত 

প্রর্য়ােনীয় 

কাগেপত্র 

এ ং প্রাসি 

স্থান 

বি ার 

িূলয এ ং 

পসরর্শাধ 

পদ্ধসত 

বি া 

প্রদার্নর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি েকতো (নাি, 

পদ ী, ব ান ও ই-বিইল) 

১ 

তুলাচাষ 

সম্প্র্সারলণ 

কাহরগহর 

সিায়তা 

প্রদান 

প্রহতষ্ঠাহনক 

প্রস্তাব/সম 

দ াতা 

সমল াতা 

স্মরক 
হবনামূলয 

৩০ 

কা শহদবস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন 

আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-

৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-

kbd.nasir@yahoo,com 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ বি া  

ক্র

: 

নং 

বি ার নাি 

বি া 

প্রদান  

পদ্ধসত 

প্রর্য়ােনীয় 

কাগেপত্র এ ং 

প্রাসি স্থান 

বি া

র 

িূলয 

এ ং 

পসর

বশাধ 

পদ্ধ

সত 

বি া 

প্রদার্ন

র 

িিয়িী

িা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি েকতো (নাি, 

পদ ী, ব ান ও ই-বিইল) 

১ 

দ্ধজহপএফ 

অহিলমর 

আলবদন 

অিায়ণ 

আলবদন 

অিায়ণ 

দ্ধজহপএলফর বযালান্স 

হিপ (সংহিষ্ট হিসাব 

রক্ষণ কা শালয় 

কতৃশক প্রদত্ত) সি 

আলবদনপত্র 

প্রাসি স্থানঃ সংহিষ্ট 

হিসাব রক্ষণ 

কম শকতশার কা শালয় 

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শাহদ

বস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

২ 

হপআরএল 

মঞ্জরু 

আলবদন 

অিায়ণ 

আলবদন 

অিায়ণ 

সংহিষ্ট 

কাগজাহদসি 

আলবদন পত্র 

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শাহদ

বস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৩ 

গৃি হনম শাণ, কার 

দমাের 

সাইলকল,কম্পম্প

উোর ক্রলয়র 

আলবদন

পত্র 

অিায়ন 

আলবদনপত্র 
হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শাহদ

বস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com


অহিম ঋণ 

মঞ্জরুীর 

আলবদনপত্র 

অিায়ন 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৪ 

পলদান্নহত ও 

চাকহর 

স্থায়ীকরলণ 

আলবদনপত্র 

অিায়ন 

আলবদন

পত্র 

অিায়ন 

সংহিষ্ট 

কাগজাহদসি 

আলবদনপত্র 

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শহদব

স 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৫ 

১১ দেলক ২০ 

দিলের 

কম শচারীলদর 

পলদান্নহত ও 

চাকহর স্থায়ীকরণ 

আলবদন 

অিায়ন 

আলবদন 

অিায়ন 

সংহিস্ট 

কাগজাহদসি 

আলবদনপত্র 

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শাহদ

বস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৬ 

শ্রাহন্ত ও 

হবলনাদন িুটে 

মঞ্জরু 

পত্রজারী 

িুটে প্রাপযতার 

প্রতযায়নসি 

আলবদনপত্র হিসাব 

রক্ষণ কম শকতশার 

কা শালয় 

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শাহদ

বস 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৭ 

অদ্ধজশত িুটের 

আলবদন 

অিায়ন 

আলবদন 

অিায়ন 

িুটে প্রাপযতার 

প্রতযায়নসি 

আলবদনপত্র  

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শহদব

স 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯  

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৮ 

হচহকৎসা সািা য 

মঞ্জরুীর 

আলবদন 

অিায়ন 

আলবদন

পত্র 

অিায়ন 

আলবদনপত্র 
হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শহদব

স 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

৯ 

সরকারী বাসা 

বরালদ্দর 

আলবদন 

অিায়ন 

আলবদন

পত্র 

অিায়ন 

নীহতমালা অনু ায়ী 

হনধ্ শাহরত 

কাগজপত্র। 

আলবদনপত্র 

গৃিায়ন ও গণপতূ 

মন্ত্রণাললয়র 

ওলয়বসাইে 

www.mohpw.gov.

bd এ পাওয়া  ালব। 

হবনামূ

দলয 

৭ 

কা শহদব

স 

কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২                                                                                                                       

দফানঃ০২৩৩৩৩১৬৩১১। 

দমাবাইল নং- ০১৭২০-৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল-kbd.nasir@yahoo,com 

mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com
http://www.mohpw.gov.bd/
http://www.mohpw.gov.bd/
mailto:ই-মেইল-kbd.nasir@yahoo,com


২.৪) আওতাধীন অসধদির/িংস্থা/অনযানয প্রসতষ্ঠান কতত েক প্রদত্ত বি া 

আওতাধ্ীন মাঠ প শালয়র দজানাল কা শালয়সমলূির হসটেলজনস চােশার হলঙ্ক 

৩) আপনার কালি আমালদর প্রতযাশা 

ক্রহমক নং প্রহতশ্রুত/কাটিক্ষত দসবা প্রাহির ললক্ষয করণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ শ আলবদন জমা প্রদান  

২  ো ে প্রদ্ধক্রয়ায় প্রলয়াজনীয় হফস পহরলশাধ্ করা 

৩ সাক্ষালতর জনয হনধ্ শাহরত সমলয়র পূলব শ উপহস্থত 

োকা  

৪ দািহরক দসবার দক্ষলত্র দিলরর অিায়ণ পত্র 

/প্রস্তাব 

৫ আলবদন পলত্র দফান নম্বর ও ইলমইল নম্বর উলেি 

করা 

৪) অসির্ াগ প্রসতকার  য স্থাপনা (GRS) 

 দসবা প্রাহিলত অসন্তুষ্ট িলল দাহয়ত্বপ্রাি দাহয়ত্বপ্রাি কম শকতশার সলে দ াগাল াগ করুন।তার কাি দেলক 

সমাধ্ান পাওয়া না দগলল হনলনাি পিহতলত দ াগাল াগ কলর আপনার সমসযা অবহিত করুন।   

ক্রহমক 
কিন দ াগাল াগ 

করলবন 

কার সলে 

দ াগাল াগ করলবন 
দ াগাল ালগর টঠকানা 

হনস্পহত্তর 

সময়সীমা 

১. 

দাহয়ত্বপ্রাি কম শকতশা 

সমাধ্ান হদলত না 

পারলল 

অহিল াগ হনস্পহত্ত 

কম শকতশা 

(অহনক) 

নাম: ও পদহব: জনাব কৃহষহবদ নাহির উদ্দীন 

আিলমদ 

উপপহরচালক 

রুম নং-৩৫২ 

দমাবাইলঃ০১৭২০৬৭৪৯৫৯ 

ই-দমইল:kbd.nasir@yahoo.com 

ওলয়ব: www.cdb.chittagongdiv.gov.bd 

৩০ হদন 

২. 

অহিল াগ হনস্পহত্ত 

কম শকতশা 

হনহদশষ্ট সমলয় সমাধ্ান 

হদলত না পারলল 

আহপল কম শকতশা 

নাম: ও পদহব: দমাঃ আিতারুজ্জামান 

 হনব শািী পহরচালক 

দফানঃ ৫৫০২৮৩৫৫,৫৫০২৮৩৬ 

ই-দমইল:ed@cdb.gov.bd 

  ওলয়ব:www.cdb. gov.bd 

২০হদন 

৩. 

আহপল কম শকতশা 

হনহদশষ্ট সমলয় সমাধ্ান 

হদলত না পারলল 

কৃহষ মন্ত্রণালয় 

হসহনয়র সহচব/সহচব 

কৃহষ মন্ত্রণালয় 

বাংলালদশ সহচবালয়, ঢাকা 

দফানঃ ৫৫০২৮৩৫৫,৫৫০২৮৩৬ 

  ওলয়ব:www.moa. gov.bd 

৬০হদন 

 

 

 


