
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর 

জজলা মাদকেটাং অষিস 

নড়াইল। 

 

স্বারক নাং-১২.০২.৪০৬৫.২০৮.০৩.০১৫.১৯-৩৯২                                                                                                                                      তাষরখ ১৫-১০-২০২০ ষি:। 

ষবিয়ঃ ষসটদজন চার্ োর প্রণয়নপূব েক অষিদসর দৃশ্যমান স্থাদন প্রেশ েন এবাং ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ প্রসদে।  

সূত্রঃ স্মারক নাং-০৫.৪৪.৬৫০০.৪০২.০৯.০৫২.১৯-   তাষরখ: ২৭-০৩-২০১৯ ষিঃ। 

        উপর্য েক্ত ষবিয় ও সূদত্রয় স্মারদকর আদলাদক নড়াইল জজলা মাদকেটাং অষিদসর ষসটদজনস চার্ োর এর িরদমর্ অনুযায়ী ষসটদজনস চার্ োর প্রণয়ন, দৃশ্যমান স্থাদন প্রেশ েন, ওদয়বসাইদর্ 

প্রকার ও এর অগ্রগষত মদ ােদয়র সেয় অবগষতর জন্য জপ্ররণ করা  দলা। 

ক্র:নাং জসবার নাম জসবা প্রোদনর সদব োচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদব

েন িরম 

প্রাষপ্তস্থান 

জসবামূল্য 

এবাং 

পষরদশাি 

পদ্ধষত (যষে 

থাদক) 

শাখার নামস  োষয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর পেষব, রুম নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকার্ ে 

অষিষসয়াল জর্ষলদিান ও ই-

জমইল। 

উর্ধ্েতন কম েকতোর পেষব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকার্ ে 

অষিষসয়াল জর্ষলদিান ও ই-

জমইল। 

১ ১। বাজারের তথ্যঃ 

জজলা সের বাজাদরর প্রিান প্রিান কৃষিজাত 

জ াগ্যপদের খুচরা ও পাইকারী দেষনক 

বাজারের 

অষিস কায েষেবদস দুপুর ১২.০০ 

র্া জথদক ষবকাল ০৪.০০ র্ার 

মদে জানদত পারদবন। 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

প্রদযাজয নয় বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

 

জজলায় সরাসষর কৃিক ষবষক্রত প্রিান ০২(দুট) 

বাজাদরর কৃিকপ্রাপ্ত ও জমৌসুমী িসদলর 

পাষিক বাজারের। 

অষিস কায েষেবদস দুপুর ১২.০০ 

র্া জথদক ষবকাল ০৪.০০ র্ার 

মদে জানদত পারদবন। 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

প্রদযাজয নয় বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

 

জজলা সের বাজাদরর প্রিান প্রিান কৃষিজাত 

পদের সাপ্তাষ ক (সপ্তা ান্তর বুিবার) বাজারের 

তথ্য 

অষিস কায েষেবদস দুপুর ১২.০০ 

র্া জথদক ষবকাল ০৪.০০ র্ার 

মদে জানদত পারদবন। 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

প্রদযাজয নয় বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

 

mailto:dd_khudiv@dam.gov.bd


চলমান পাতা নং-  

পাতা নং- ০২ 

 

সরকারী, জবসরকারী ও স্বায়ত্বশাষসত সাংস্থার 

চাষ োপত্র অনুযায়ী স্থানীয় চলষত বাজারের 

সাংস্থার চাষ োপত্র গ্র দণর পর ০৫ 

কায েষেবদসর মদে সরবরা  করা 

 দব। 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

প্রদযাজয নয় বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

২ ২। বাজার ষনয়ন্ত্রণ সাংক্রান্তঃ 

কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ জমাতাদবক সকল 

প্রজ্ঞাষপত বাজাদরর কৃষিপদের বাজার 

কারবারীদের নতুন লাইদসন্স গ্র ণ ও নবায়ন  

আদবেন প্রাষপ্তর পর ০৭ 

কায েষেবদসর মদে 

আদবেন িম ে এবাং  

ব্াাংদক জমাকৃত 

(র্াকা) জেজারী 

চালান িম ে 

জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

ব্াাংদক 

জমাকৃত 

(র্াকা) 

জেজারী 

চালান িম ে 

বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

৩ 

 অন্যান্য জসবাসমূ ঃ 

জজলা ষ মাগারসমূদ র আলু সাংরিণ ও 

খালাদসর তথ্য 

আলু সাংরিণ ও খালাদসর 

জমৌসুদম (মাচ ে  দত নদ ম্বর পয েন্ত) 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

 

কৃষি উপকরণ ষ দসদব সার-এর চলষত 

বাজারের তথ্য 

অষিদস সাংগৃ ীত বাজারের 

তদথ্যর ষ ষিদত অষিস সমদয়র 

মদে 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

৪ ৪। ওদয়ব সাইদর্র মােদম কৃষিজাত 

পদের মূল্য ও ষবপণন সাংক্রান্ত তথ্য জসবা 

www.dam.gov.bd 

ওদয়ব সাইর্-এর তথ্য  ান্ডার 

জথদক জয জক  কৃষিপদের 

ষবপণন সাংক্রান্ত তথ্য জানদত 

পারদবন। 

প্রদযাজয জিদত্র জজলা মাদকেটাং 

অষিস নড়াইল 

সাংস্থার 

চাষ োপত্র 

বাজার তথ্য শাখা: 

জমা: শষরফুল ইসলাম 

 জজলা বাজার কম েকতো,  

রুম নম্বর-৩০৩, জজলা জকার্ ে-২২ 

naraildmo@gmail.com 

 

ষব াগীয় উপ-পষরচালক, 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, 

খুলনা ষব াগ, খুলনা। 

রুম নম্বর-২০১, জজলা জকার্ ে-২৫ 

জিান-০৪১-৭৬২৬৭৫ 

dd_khudiv@dam.gov.bd 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          স্বাষিরত/ 

(দমা: শষরফুল ইসলাম) 

                                                                                                                                                                                                               জজলা বাজার অনুসন্ধানকারী কম েকতো 

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর 

        নড়াইল। 

       জজলা প্রশাসক, 

       নড়াইল। 

 

http://www.dam.gov.bd/

