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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

cÖvwYm¤ú` Awa`ßi  

grm¨ I cÖvwYm¤ú` মন্ত্রণালে 

www.dls.gov.bd 
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. ভির্ে ও ভমর্ে  

wfkb:  mK‡ji Rb¨ wbivc`, ch©vß I gvbm¤§Z cÖvণীR Avwgl wbwðZKiY ও প্রাণণসম্পদের উন্নয়ন। 

 

wgkb:    প্রাণণস্বাস্থ্য সসবা প্রোন, cÖvণীর Drcv`b I Drcv`bxjZv e„w×  Ges g~j¨ ms‡hvR‡bi gva¨‡g cÖvণীR Avwg‡li Pvwn`vcyiY|  

 

২. প্রভতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) োগভরক সসবা 

ক্রভমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধভত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পভরয়র্াধ পদ্ধভত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাভেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদভব, স াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
Mevw`cïi wPwKrmv 

cÖ`vb 

১। কৃষক/ খামারী/ 
গবাদিপশুর মাদিকগণ অসুস্থ 
গবাদিপশুকক  প্রাণী 
হাসপাতাকি দিকে আকসি 
এবং ররজিকেশি ককরি ও 

সমৌভিক আয়বদে/ভলভিত, 

উপয়জলা, সজলা এবাং 

সকন্দ্রীে প্রাণী হাস পাতাল 

দি/সরকার 
দির্ ধাদরত 

মুকিে(অদিস 
সমকের পর) 

১ ঘন্টা ৩৫ 
দমদিট  

 

রেকটদরিাদর সািধি 
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দিদকৎসার িিে আকবিি 
ককরি। 
২। অতঃপর 
প্রাদণহাসপাতাকি  প্রকোিিীে 
পরীক্ষা দিরীক্ষা ককর ররাগ 
দিণ ধে করার   পর 
প্রকোিিীে বেবস্থাপত্রসহ 
ঔষর্ প্রিাি করা হকে 
থাকক। 

২ 
Mevw`cïi K…wÎg 

cÖRbb  

১। গােীর মাদিক গােী গরম 
হওোর পর গােীকক কৃজত্রম 
প্রিিি রককে দিকে 
আসকবি এবং কৃজত্রম 
প্রিিকির িিে আকবিি 
িািাকব।  

২। খামারী /পশুর মাদিকগণ 
গােী গরম হওোর ৮-১০পর 
প্রিিি রককে দিকে আকস 

৩। কৃজত্রম প্রিিি রককে 
ররজিস্টারেূক্ত করকির পর 
উপযুক্ত পরীক্ষা দিরীক্ষা করা 
হে। তারপর সরকারী 

সমৌভিক আয়বদে, 

উপয়জলা, সজলা এবাং 

ইউভেেে কল্যাে সকন্দ্র, 

এ আই পয়েন্ট। 

১ম প্রিিি-
তরি দসকমি 
১৫/- 

দহমাদেত 
দসকমি৩০/-
অভধদির 

বভহিঃভূত 

সাংস্থাসমূয়হর 

জন্য তরল 

ভসয়মে-১৫/ 

গিীর ভহমাভেত 

ভসয়মে-৪০/, 

আসিাবপত্র 

মালামাল- 

গােী গরম 
হওোর পর ১০-
২০ ঘন্টার মকর্ে 

মাঠ সহকারী কৃজত্রম 
প্রিিি 
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রদশকির মার্েকম দি আিাকের 
পর দিেম অিুযােী কৃজত্রম 
প্রিিি করাকিা হে এবং 
রদশি প্রিাি করা হে। 

ক্রেমুয়ল্য। 

মভহয়ের প্রজেে 

ভবোমুয়ল্য। 

ছাগয়লর প্রজেে 

ভবোমুয়ল্য। 

৩ 
Mevw`cïi wUKv`vb ১। গবাদিপশুর মাদিকগি 

তাকির গবাদিপশু সমহু 
টটকািাি রককে দিকে 
আসকবি এবং টটকা রিওোর 
িিে আকবিি িািাকবি। 
টটকা প্রিাি কাদর কতৃধপক্ষ 
টটকা প্রিাকির িিে টটকা 
প্রস্তুত করকবি এবং দি 
আিাে করকবি। দি 
আিাকের পর টটকা প্রিাি 
করকবি এবং পশুর মাদিক 
পশু বাদিকে দিকে যাকবি। 
দিেদমতোকব এিাকার িাদহিা 
অিুযােী দিদবি টটকািাি 
কম ধসিূী পদরিািিা করা হকে 
থাকক। 

২। কমপকক্ষ ১৫ দিি 
অম্তর এক একটট  ররাকগর 

সমৌভিক আয়বদে/ভলভিত 

আয়বদে, উপয়জলা, 

সজলা এবাং ইউভেেে 

কল্যাে সকন্দ্র 

সরকার 
দির্ ধাদরত 
মুকিে 

 

টটকা প্রাদি 
সাকপকক্ষ ২ দিি 
হকত ৭ দিি 

 

ইউ,এি,এ,  দেএিএ 

file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf
file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf
file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf
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টটকা দিকত হে। 
৩। হঠাৎ রকাি ররাকগর 
প্রািুেধাব রিখা দিকি িরুরী 
দেদিকত ঐ ররাকগর টটকা 
প্রিাি করা হে। 

৪। দিদিধষ্ট পশুকক দিদিধষ্ট 
ররাকগর টটকা প্রিাি করা 
হে। 

৪ 
nuvm-gyiMxi  wUKv`vb ১। গবাদিপ্রাণীর মাদিক 

দিদিস্ট স্থাকি হা াঁস-মুরদগ িমা 
করকব এবং টটকা প্রিাকির 
িিে আকবিি করকব। টটকা 
গুিািুর পর  এবং মূিে 
আিাকের পর টটকা প্রিাি 
করকব। প্রদত সিাকহ একদিি 
উপকিিা প্রাদণ হাসপাতাকি 
হা াঁস-মরুগীর টটকা প্রিাি করা 
হে।  

২। ইউদিেি পশুপাখী 
কিোি রককে প্রকোিি 
অিুযােী টটকা প্রিাি করা 

সমৌভিক আয়বদে/ভলভিত 

আয়বদে, উপয়জলা, 

সজলা এবাং ইউভেেে 

কল্যাে সকন্দ্র 

সরকারী 
মুকিে বাচ্চা 
রাণীকক্ষত-
০.১৫ 
টাকা/মাত্রা। 
বি 
রাণীকেত-
০.১৫/মাত্রা ।  
িাউি 
ককিরা-০.২০ 
টাকা/মা।ত্রা, 

ডাক রেগ -
.৩০টাকা/মা

1-৭ দিি 

 

ইউএিএ, দেএিএ 

file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf
file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf
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হকে থাকক । 

৩। রসবাকমীর মার্েকম রকাি 
দিদিধণ্ট এিাকাে িাদহিা 
রমাতাকবক টটকা প্রিাি করা 
হকে থাকক। 

৪। সরকারী/রবসরকারী খামার 
সমূকহ রুটটি মাদিক টটকা 
প্রিাি করা হে। 

 

ত্রা (তাদিকা 
সংযুক্ত) 

৫ 
K…lK/Lvgvix cÖwkÿY ১। প্রকোিিীে বরাদ্দ পাওোর 

পর দেএিএ, ইউএিএ এবং 
ইউদপ রমম্বার সমন্বকে 
তাদিকা প্রিেণ করার পর 
ইউদপ সো এবং উপকিিা 
পদরষি সোে তাদিকা 
অিুকমািকির পর প্রদশক্ষণের 
দিি, তাদরখ এবং সমে 
দির্ ধারণ করা হে এবং 
সংদিষ্টকির অবদহত করা হে 

২। প্রকোিি অিুযােী অদতদথ 
বক্তা দিব ধািি করা হে 

ভলভিত আয়বদে, 

উপয়জলা  প্রাভেসম্পদ 

অভ স 

ভবোমুয়ল্য ১-৩ ভদে উপভজলা  প্রাভেসম্পদ কম শকতশা 
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৩। দিদিধষ্ট সমে প্রদশক্ষকণর 
রিওোর পর প্রদশক্ষণ সমাি 
করা হে  

 

৬ 
ÿwZcyiY cÖ`vb ১। এদেোি ইিি্িুকেঞ্জা 

রিখা দিকি সরকাদর 
প্রজ্ঞাপকির মার্েকম হা াঁস-
মুরগী ধ্বংশ করার পর 
ধ্বংশকৃত মুরগীর তাদিকা 
অিুযােী সরকাদর ক্ষদতপরুণ 
রিওো হে 

২। ধ্বংশকৃত রমারগ মরুগীর 
তাদিকা ইউএিও এবং 
দডএিও সাকহকবর মার্েকম 
মহাপদরিািক বরাবকর রপ্ররণ 

ভলভিত আয়বদে, 

উপভজলা প্রাভেসম্পদ 

অভ স 

ভবোমুয়ল্য 30 ভদে উপকিিা দিব ধাহী কম ধকতধা, 
উপকিিা প্রাদণসম্পি 
কম ধকতধা 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

7 

 

করা হে 

৩। মহাপদরিািক কতৃক 
অিুকমািকির পর প্রকল্প 
পদরিািককর মার্েকম রিিা 
প্রশাসক বরাবকর বরাদ্দ প্রিাি 
করা হে 

৪। রিিা প্রশাসক টাকা 
উকিািকির পর ইউএিও 
এবং ইউএিও সাকহকবর 
মাথেকম ক্ষদতগ্রস্তকির মাকে 
দবতরণ ককরি। 

7 
ÿz`ª FY weZiণ ১। প্রকোিিীে প্রদশক্ষণ 

প্রিাকির পর বরাদ্দ প্রাদি 
সাকপকক্ষ সরকাদর দিেম 
রমাতাকবক িি প্রদত হাকর 
ঋণ প্রিাি করা হে 

২। কু্ষি ঋণ উপকিিা 
অদিস রথকক এবং বহৃিাকার 
ঋণ বোংককর মার্েকম প্রিাি 
করা হে 

খামারীগণ ঋণ পাওোর িিে 
উপকিিা প্রাদিসম্পি 

ভলভিত আয়বদে,উপভজলা 

প্রাভেসম্পদ অভ স 

৪% সুি, ৩% 
সাদেধস িািধ 
রমাট ৭%  

 

১৫ দিি উপকিিা প্রাদণসম্পি 
কম ধকতধা 
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কম ধকতধা বরাবর আকবিি 
করকব। উপকিিা ঋণিাি 
কদমটট কতৃধক  বাছাই করার 
পর কু্ষি ঋণ প্রিাি করা 

হে। 

8 প্রাণী ভবক্রে ১। সরকার কতৃক দির্ ধাদরত 
মূকিে সরকাদর খামার রথকক 
উৎপাদিত প্রাণী  দবক্রে করা 
হে 

২। উৎপাদিত পণে দবক্রে 
রককে রাখা হে এবং 
সরকাদর রদশকির মার্েকম 
টাকা আিাকের পর পণে 
সরবরাহ করা হে 

 সমৌভিক/ভলভিত 

আয়বদে, সাংভিস্ট 

িামার/ভিভিোিাো। 

পণে প্রাদি 
সাকপকক্ষ ১ 
দিি 

 

সরকার ভেধ শাভরত মুয়ল  খামার বেবস্থাপক, 
দবক্রেকারী 

 

9 cÖvণীRvZ cY¨ weµq ১। সরকার কতৃক দির্ ধাদরত 
মূকিে সরকাদর খামার রথকক 
উৎপাদিত পণে সামগ্রী দবক্রে 
করা হে 

২। উৎপাদিত পণে দবক্রে 
রককে আিা হে এবং 
সরকাদর রদশকির মার্েকম 
টাকা আিাকের পর পণে 

 সমৌভিক আয়বদে, 

আয়বদে, সাংভিস্ট 

িামার/সরবরাহ সকন্দ্র। 

পণে প্রাদি 
সাকপকক্ষ ১ 
দিি 

 

সরকার ভেধ শাভরত মুয়ল্য 

ভিম-২৪ োকা 

বাচ্চা-২০োকা 

কাভলইাং মুরগী-  ১০০ 

োকা 

কাভলাং হাস - ৯০ োকা, 

দুধ-৫০/- 

খামার বেবস্থাপক, 
দবক্রেকারী 

 

file:///I:/GO.docx
file:///I:/GO.docx
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সরবরাহ করা হে 

10 
cybe©vmb I DcKiY 

mnvqZv cÖ`vb 

১। িুকয ধাগমে 
পদরদস্থদতকত/দবকশষ 
পদরদস্থদতকত পুিব ধাসি  ও 
ক্ষদতপুরণ প্রিাি করা হে 

২। সরকার কতৃক 
প্রিািকৃত/বরাদ্দকৃত 
অথ ধ/উপকরণ  অগ্রাদর্কার 
তাদিকা প্রণেকির মার্েকম 
সংদিষ্ট ক্ষদতগ্রস্ত 
খামারী/পািিকারীকির মাকে 
পুিব ধাসি ও উপকরণ 
সহােতা প্রিাি করা হে 

 

অগ্রাভধকার তাভলকা, 

উপভজলা প্রাভেসম্পদ 

অভ স/আক্রান্ত এলাকা। 

বৎসয়রর সকল  

দুয়্ শাগ কালীে 

সমে 

১-৩ ভদে 

ভবোমুয়ল্য উপকিিা প্রাদণসম্পি 
কম ধকতধা 

11 
`y‡h©vMKvjxb mg‡q 

Riæix †mev cÖ`vb 

িুকয ধাগকািীি সমকে িরুরী 
রসবা প্রিাকির িিে 
অগ্রার্ীকার তাদিকা ততরী 
করা হে। আক্রান্ত 
এিাকার িাদহিা রমাতাকবক 
এবং রসবা পণে প্রাদি 
সাকপকক্ষ দিদিধষ্ট এিাকাে 

আক্রায়ন্তর তাভলকা, 

উপভজলা প্রাভেসম্পদ 

অভ স/আক্রান্ত এলাকা। 

প্রাদি 
সাকপকক্ষ ১-৭ 

দিি 

 ভবোমুয়ল্য  উপকিিা প্রাদণসম্পি 
কম ধকতধা 
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রসবা প্রিাি করা হে। 
প্রাকৃদতক িকূয ধাগকািীি 
সমকে স্থািীে প্রশাসি ,

 ও প্রদতদিদর্ িি

রবসরকাদর   মূিক রসবা

 সহকযাদগতাে প্রদতষ্ঠাকির

 রসবা িরুরী অদর্িিকরর

করা প্রিাি  হে। 

12 
DbœZ cÖhyw³ 

Rbmvavi‡Yi gv‡S 

weZiY 

উন্নত প্রযুভি জেসাধারয়ের মায়জ 

হস্তান্তয়রর জন্য কৃেক/ িামারীয়দরয়ক 

ভেয়ে সিা/প্রভর্ক্ষয়ণর আয়োজে করা 

হে। এর  মাধ্যয়ম প্রযুভির/ ভববরণী 

জেসাধারয়ের মায়জ়ে হস্তান্তর করা হে। 

প্রযুভি িকুয়মন্ট, সদর 

দির/সম্প্রসাভরত 

এলাকা। 

৬-১২ মাস ভবোমুয়ল্য সজলা প্রাভণসম্পদ কম শকতশা। 

13 
Rbmvavi‡Yi Awf‡hvM 

MÖnY Ges wb¯úwËKiY 

স্ সমস্ত সসবা জেগণয়ক সরাসভর 

সদওো জাে ো /জেগে পাে ো, সস 

ভবেয়ে  জেগয়ণর ভেকে সেয়ক 

অভিয়্াগ সর্াোর পর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হে। 

ভলভিত/য়মৌভিক 

আয়বদে, উপয়জলা/য়জলা 

প্রাভেসম্পদ  দির 

০৩ ভদয়ের ময়ধ্য।  

 

ভবোমুয়ল্য রিিা/উপকিিা 
প্রাদণসম্পি কম ধকতধা 

14 
DbœZ Rv‡Zi Nv‡mi 

Pviv/exR weZiY 

ভেভদ শষ্ট এলাকাে ঘাস িায়সর জন্য 

ভেভদ শষ্ট এলাকার কৃেক ভেব শািে করা 

হে। কৃেকয়দরয়ক ্োভেেয়ম প্রভর্ক্ষণ 

প্রদাে করা হে। প্রভর্ক্ষয়ের পর 

বীজ/িারা ভবভতরণ করা হে। বীজ/িারা 

ভবতরয়ের পর ঘায়সর প্লে পভরদর্ শে 

করা হে। 

ভলভিত/য়মৌভিক 

আয়বদে,য়জলা কৃভত্রম 

প্রজেে সকন্দ্র 

১ ভদে ভবোমুয়ল্য উপকিিা প্রাদণসম্পি 
কম ধকতধা/ িামার 
ব্যবস্থাপক/ভবএলআরআই 
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15 
cïLv`¨  

ˆZixi/weµ‡qi  

jvB‡mÝ cÖ`vb 

১। আকবিিকারী 
মহাপদরিািক বরাবকর 
আকবিি করকব । সংদিস্ট 
শাখা প্রিাি কতৃধক যািাই 
বাছাই করার পর দির্ ধাদরত দি 
প্রিাি সাকপকক্ষ িাইকসন্স 
প্রিাি করা হে 

ভলভিত/য়মৌভিক 

আয়বদে, সজলা 

প্রাভেসম্পদ দির 

৩০ ভদে সরকারী ভবভধ  অনু্ােী 

**(তাভলকা সাংযুি) 

মহাপদরিািক প্রাদণসম্পি 
অদর্িির 

**দবদেন্ন কোটাগদরর আকবিি দি, িাইকসন্স দি, িবােি দি  ও আদপি দি এর তাদিকা 
ক্রদমক 
িং 

কোটাগদর আকবিি 
দি(টাকা) 

িাইকসন্স 
দি(টাকা) 

িবােি 
দি(টাকা) 

আদপি 
দি(টাকা) 

রমোি 

১। কোটাগদর-১ ১০০০/- ১০০০০/ ৫০০০/ ৬০০০/- িাইকসন্স ইসুের 
তাদরখ হইকত 
এক বছর 

২। কোটাগদর-২ ১০০০/- ১০০০০/ ৫০০০/ ৫০০০/- িাইকসন্স ইসুের 
তাদরখ হইকত 
এক বছর 

৩। কোটাগদর-৩     িাইকসন্স ইসুের 
তাদরখ হইকত 
এক বছর 

ক) তিদিক ৫১ টি 
রথকক তিুর্ ধ 

৫০০/- ৫০০০/ ৬০০০/ ৩০০০/- 

খ) তিদিক ১১ টি ৩০০/- ১০০০/ ৫০০/- ১০০০/- 
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রথকক ৫০ টি  পয ধন্ত 

গ)তিদিক ১০ টি পয ধন্ত 
২০০/- ৫০০/ ৩০০/- ৫০০/- 

 

16 
cïLv`¨/Jla 

Avg`vbx-ißvbxi 

jvB‡mÝ cÖ`vb/অোপভি 

সেদ 

১। আকবিিকারী 
মহাপদরিািক বরাবকর 
আকবিি করকব । সংদিস্ট 
শাখা প্রিাি কতৃধক যািাই 
বাছাই করার পর দির্ ধাদরত দি 
প্রিাি সাকপকক্ষ িাইকসন্স 
প্রিাি করা হে 

ভলভিত/য়মৌভিক 

আয়বদে, 

মহাপভরিালয়কর দির। 

৩০ ভদে নুতে-১০০০০/- 

পুরাতে-৫০০০/- 

মহাপদরিািক প্রাদণসম্পি 
অদর্িির 

১৭ ভবয়োদে উদ্যাে ও ভিভিোিাো  

পভরিালো করা 

রিশী এবং দবকিশী দবরি 
প্রিাতীর প্রাণী সমুহ সংগ্রহ 
ককর িিসার্ারকির  
দবকিািকির িিে ঊন্মুক্ত করা 
হে। বেবস্থাপিা সুষ্ঠোকব 
পদরিািিার িিে বাৎসদরক 
িীি বা ইিারা প্রিাি করা 
হে। 

প্রয়বর্পত্র 

সাংগ্রহ/আয়বদয়ের 

পভরয়প্রভক্ষয়ত প্রয়বয়র্র 

আনুমভত প্রদাে করা হে। 

ভিভিোিাো িিয়র প্রয়বর্ 

পত্র পাওো ্াে। 

সািাভহক/ছুটির  

ভদে ব্যভতত সকল 

ভদে। 

**সাংযুি তাভলকা 

অনু্ােী। 

সংদিষ্ট দকউকরটর/রডপুটট 
দকউকরটর। 

**বাাংলায়দর্ জাতীে ভিভিোিাো, ভমরপুর, ঢাকািঃ- 

ক্রভমক োং সসবাসমূহ রসবামুিে/দি 

১ প্রয়বর্ ভ  প্রয়বর্ মূল্য-৩০/- 

(ভর্ক্ষা প্রভতষ্ঠায়ের আয়বদয়ের সপ্রভক্ষয়ত কমায়ো হে) 
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২ প্রাণী ্াদুঘর ও ভ স এযাকুভরোম ৫/- 

৩ ভর্শু পাকশ ভি 

৪ পাবভলক েেয়লে ২/- 

৫ প্যায়গািা 

ক) বি(উৎসব) 

ি) সছাে(ভেঝুম) 

 

১০০০০/- 

৬০০০/- 

৬ মৎস্য ভর্কার (ভছপ দ্বারা) ২০০০/- 

৭ প্রয়মাদ আয়রাহে 

(ক) হাতী 

(ি) সঘািা 

 

৫/- 

৩/- 

৮ ক)হভরণ ভবক্রে (প্রভতটি) 

ি)ময়ুর(য়জািা) 

৭০,০০০/- 

৫০,০০০/- 

৯ জু-গাইি (প্রভতটি)  ২০/- 

১০ সরকারী/য়বসরকারী ভিভিোিাোে প্রাণী সরবরাহ (অভতভরি প্রাণীর 

তাভলকা হয়ত) 

ভি 

১১ বভহ পাভকশাং ভ িঃ  
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 ক) িারী ্ােবাহে 

ি) সছাে ্ােবাহে 

৪০/ 

২০/ 

 গ) সববী, সেভি, সেয়ম্পা, মের সাইয়কল, ভর্শুক 

ঘ) ভরিা, িযাে, বাইসাইয়কল 

১০/- 

০২/- 

**রাংপুর ভবয়োদে উদ্যাে ও ভিভিোিাো,    রাংপুর। 

ক্রভমক োং সসবার ভববরণ সসবামুল্য 

১ প্রয়বর্ ভ  

ক) প্রাি বেস্ক 

ি) অপ্রাি বেস্ক 

 

 

১০/- 

০৫/- 

(ভর্ক্ষা প্রভতষ্ঠায়ের আয়বদয়ের সপ্রভক্ষয়ত কমায়ো হে) 

২ ভর্শু পাকশ  ২/- 

৩ কযােটিে বাৎসভরক ইজারা 

৪ ভপকভেকস্পে ভি 

৫ বভহ পাভকশাং ভ িঃ  

 ক) িারী ্ােবাহে  ৪০/  

file:///I:/Rz.docx
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ি) মাইয়ক্রাবাস 

গ) জীপ/ ভপকআপ 

২০/- 

২০/ 

 ঘ) সববী, সেভি, সেয়ম্পা, মের সাইয়কল, ভর্শুক 

ঙ) ভরিা, িযাে, বাইসাইয়কল 

১০/- 

০৫/- 

 

উদাহরণ: সম্পভির সরভজয়ের্ে, সেি লাইয়সন্স । 
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২.২) দািভরক সসবা 

ক্রভমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধভত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থাে 

সসবমূল্য এবাং  

পভরয়র্াধ পদ্ধভত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাভেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদভব, স াে ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1 ‡mevi cwiKíbv cÖYqb 

অভধদির/দির/সাংস্থা/প্রভতষ্ঠাে  ভেজস্ব  

বাৎসভরক কম শ অনু্ােী  বা ৎসভরক 

কম শপভরকল্পো প্রেেে করয়ব এবাং সস 

অনু্ােী বাস্তবােে। 

পুব শবতী বৎসয়রর কম শ 

পভরকল্পোর ভববরণী, 

সাংভিস্ট দির 

ভবোমুয়ল্য 
পুব শবতী বৎসয়রর 

ভিয়সম্ব্রর মাস 
সাংভিস্ট দির প্রধাে 

2 

AeKvVv‡gv ’̄vcb I 

iÿYv‡eÿb 

বাভে শক কম শ পভরকল্পোর বরাদ্দ অনু্ােী 

দরপত্র আহবাে এবাং কা্ শ সম্পাদে 

বরাদ্দপত্র,প্রাভণসম্পদ 

অভধদির। 
ভবোমুয়ল্য ভেধ শাভরত সমেসীমা মহাপভরিালক প্রাভণসম্পদ ওভধদির 

৩ Jla µq I weZiY 

বাভে শক বরাদ্দ অনু্ােী উপপভরিালক 

(য়স্টার) দরপত্র আহবাে করয়বে এবাং 

ঔেধ ক্রে করয়বে  এবাং অে শবৎসয়রর 

শুরুয়ত সাংভিস্ট দিয়র সপ্ররে করয়বে। 

প্রয়োজেীে 

বরাদ্দপত্র,উপপভরিালক 

(য়স্টার),৪৮,কাজী 

আলাউভদ্দে সরাি,ঢাকা। 

ভবোমুয়ল্য সাংভিস্ট অে শবৎসর 
উপপভরিালক (য়স্টার), প্রাভণসম্পদ 

অভধদির 

৪ 

wPwKrmv miÄvg µq I 

weZiY 

বাভে শক বরাদ্দ অনু্ােী উপপভরিালক 

(য়স্টার) দরপত্র আহবাে করয়বে এবাং ঔেধ 

ক্রে করয়বে  এবাং অে শবৎসয়রর শুরুয়ত 

সাংভিস্ট দিয়র সপ্ররে করয়বে। 

প্রয়োজেীে 

বরাদ্দপত্র,উপপভরিালক 

(য়স্টার),৪৮,কাজী 

আলাউভদ্দে সরাি,ঢাকা। 

ভবোমুয়ল্য সাংভিস্ট অে শবৎসর 
উপপভরিালক (য়স্টার), প্রাভণসম্পদ 

অভধদির 

৫ wUKv Drcv`b I weZiY 

বাভে শক বরাদ্দ অনু্ােী পভরিালক প্রভর্ক্ষে, 

গয়বেো ও মুল্যােণ  এবাং ভপএস ও  

সাংভিস্ট  ভবিাগ দরপত্র আহবাে করয়বে 

এবাং টিকা উৎপাদে করয়বে  এবাং িাভহদা 

অনু্ােী সাংভিস্ট দিয়র সপ্ররে করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

এল আর আই, 

মহািালী, ঢাকা 

**ভবভধয়মাতায়বক 

##### 
১-৭ ভদে 

পভরিালক প্রভর্ক্ষে, গয়বেো ও মুল্যােণ  

এবাং ভপএস ও  সাংভিস্ট  ভবিাগ 

file:///E:/Scan%20vaccine-1.pdf
file:///E:/Scan%20vaccine-2.pdf


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

17 

 

**ক্রভমক োং সসবাসমূহ  wUKvi g~j¨ 

 প্রাভণসম্পদ গয়বেণা প্রভতষ্ঠাে, মহািালী, ঢাকা 

গবাভদপশু ও হাঁস-মুরভগর ভবভিন্ন সরায়গর টিকাবীজ উৎপাদে, সাংরক্ষণ ও 

ভবতরয়ণর মাধ্যয়ম সসবা প্রদাে  

 

হাঁস-মুরভগর টিকা সমূহ  

আর.ভি.ভি ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

ভব.ভস.আর.ভি.ভি ১৫/- (১০০ মাত্রা) 

 াউল পি ৪০/- (২০০ মাত্রা) 

ভপভজেে পি ২০/- (১০০ মাত্রা) 

িাক সপ্লগ ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

 াউল কয়লরা  ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

গাময়বায়রা  ২০০/- (১০০০ মাত্রা) 

মায়রি ৩৫০/- (১০০০ মাত্রা) 

সালয়মায়েলা  ৯০/- (২০০ মাত্রা) 

গবাভদ পশুর টিকাসমূহ  

  

 

 

 

 ১৬০/- (১০০ মাত্রা) 
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 ক্ষুরায়রাগ (বাই) ৯৬ (১৬ মাত্রা) 

ক্ষুরায়রাগ (োই) ১৬০/- (১০০ মাত্রা) 

তিকা ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

বাদলা  ৩০/- (২০ মাত্রা) 

 গলাফুলা  ৩০/- (১০০ মাত্রা) 

 ভপ.ভপ.আর   ৫০/- (১০০ মাত্রা) 

 সগাে পি ২৭/৫০ (এক মাত্রা) 

 জলাতাংক (য়লপ) ২৫/- (এক মাত্রা) 

 জলাতাংক (য়হপ) ২৫/- (এক মাত্রা) 

 

৬ `ya Drcv`b I weµq 

পভরিালক উৎপাদে এবাং  সাংভিস্ট িামার 

ব্যবস্থাপক  িামায়রর  গািীর ক্ষমতা  

অনু্ােী ঊৎপাদে করয়বে  এবাং  উৎপাদে 

অনু্ােী বাজারজাতকরয়ের ব্যবস্থা গ্রহে 

করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রোলয়ের মুল্য 

সম্পভকশত সরকারী 

আয়দর্, সাংভিস্ট 

িামার। 

ভবভধয়মাতায়বক প্রভতভদে 
পভরিালক উৎপাদে এবাং  সাংভিস্ট 

িামার ব্যবস্থাপক   

৭ wWg Drcv`b I weµq 

পভরিালক উৎপাদে এবাং  সাংভিস্ট িামার 

ব্যবস্থাপক  িামায়রর   উৎপাদে ক্ষমতা  

অনু্ােী  ভিম ঊৎপাদে করয়বে  এবাং  

উৎপাদে অনু্ােী বাজারজাতকরয়ের 

ব্যবস্থা গ্রহে করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রোলয়ের মুল্য 

সম্পভকশত সরকারী 

আয়দর্, সাংভিস্ট 

িামার। 

ভবভধয়মাতায়বক প্রভতভদে 
পভরিালক উৎপাদে এবাং  সাংভিস্ট 

িামার ব্যবস্থাপক   

file:///I:/GO.docx
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8 

Mevw`cï I nuvm-gyiMx 

Drcv`b, weµq I weZiY| 

পভরিালক উৎপাদে এবাং  সাংভিস্ট িামার 

ব্যবস্থাপক  িামায়রর   উৎপাদে ক্ষমতা  

অনু্ােী গবাভদপশু  ও হাঁস –মুরগী 

ঊৎপাদে করয়বে  এবাং  উৎপাদে অনু্ােী 

বাজারজাতকরয়ের ব্যবস্থা গ্রহে করয়বে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

মন্ত্রোলয়ের মুল্য 

সম্পভকশত সরকারী 

আয়দর্, সাংভিস্ট 

িামার। 

ভবভধয়মাতায়বক প্রভতভদে 
পভরিালক উৎপাদে এবাং  সাংভিস্ট 

িামার ব্যবস্থাপক   

৯ 

bgybv  MÖnY, cixÿvKiY I 

†ivM wbY©q 

গবাভদপশু  ও হাঁস-মুরগী  ভবভিন্ন প্রকার 

জাো এবাং অজাো সরায়গ আক্রান্ত হে। এ 

সরাগ সমুহ সমাকায়বলা করার জন্য সঠিক 

সরাগ ভেণ শে প্রয়োজে। প্রাভণসম্পদ 

অভধদিয়রর ভসভিআইএল এবাং এ  ভি 

আইএল সমুহ এবাং সজলা সিয়েভরোভর 

হাস্পাতাল সমুহ ভবভিন্ন প্রকার েমুো সাংগ্রহ 

কয়র সরাগ ভেণ শে কয়র োয়ক। 

েমুো সোিকরয়ের 

জন্য প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র।, ভসভি 

আইএল/এ ভি 

আইএল/য়জলা 

সিয়েভরোভর হাসপাতাল 

ভবো মুয়ল্য প্রভতভদে 
সাংভিস্ট ভপএস ও / এস এস ও/দাভেত্ব 

প্রাপ্তু কম শকতশা 

file:///I:/GO.docx


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

20 

 

**ক্রভমক 

োং 

সসবাসমূহ  সসবার মুল্য 

 সিয়েভরোভর পাবভলক সহলে এবাং জুনুটিক সরাগ অুসন্ধাে ও জে 

সয়িতেতা বৃভদ্ধর মাধ্যয়ম সসবাদাে 

ভবোমুয়ল্য 

 ভস.ভি.আই.এল 

গবাভদপশু, হাঁস-মুরভগ ও সপাষ্য প্রাণীর সরাগ অনুসন্ধাে েমূো ও 

্াবতীে পরীক্ষা করা 

ভবোমুয়ল্য 

 পশুপাভির ভবভিন্ন িায়দ্য  াাংগাস ও েভিয়ের মাত্রা ভেরূপে করা  ভবোমুয়ল্য 

 ভবভিন্ন প্রজাভতর পশুপাভির িাদ্য তাভলকা প্রণেে ও িামার 

সাংক্রান্ত ্াবতীে পরামর্ শ প্রদাে  

ভবোমুয়ল্য 

 পশুপুভষ্ট 

পশুপাভির িাদ্য ও ভবভিন্ন ধরয়ণর িাদ্য উপকরয়ণর রাসােভেক 

ভবয়িেণ  

ভবো মূয়ল্য/ ভেধ শাভরত মূয়ল্য  

 আদ্রতা(Moisture) ৭০/- 

 শুষ্ক পোর্থ(DM) 70/- 

 কু্রড সপ্রাটিন(CP) ২০০/- 

 ইর্ার এক্সট্রাক্ট(EE) ১৫০/- 

 কু্রড ফাইবার(CF) ৩০০/- 
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 অ্যাশ(Ash) ৭০/- 

 এণসড ইন্সল্ুযবল্ অ্যাশ(AIA) 8০/- 

 প্রণক্সদমট(AIA সহ)ণনণথদয়র সবথদমাট খরচ ৭০০/- 

 ক্যাল্ণসয়াম (টাইদট্রশন পদ্ধণত) ২০০/- 

 ফসফরাস(টাইদট্রশন পদ্ধণত) ২০০/- 

 ক্যাল্ণসয়াম ও ফসফরাস(টাইদট্রশন পদ্ধণত) ৩৫০/- 

 আফল্াটণক্সন(অ্যাল্াইজা) ৫০০/- 

 এণসড ণডটারদজন্ট ফাইবার(এণডএফ) ৩০০/- 

 ণনউট্রাল্ ণডটারদজন্ট ফাইবার(এনণডএফ) ৭০/- 

 ইউণরদয়জ এক্টিণিটি ৭০/- 

 পার অ্ক্সাইড িযাল্ু ২০০/- 

 নন সপ্রাটিন  নাইদট্রাদজন(NPN)ইউণরয়া ২৫০/- 

 সপ্রাটিন সল্ুযণিণল্টি সটস্ট ২০০/- 
 

10 

Awa`ß‡ii M‡elYv Kvh©µg 

cÖYqb I ev¯Íevqb 

প্রাভণসম্পয়দর  সাংরক্ষণ, গয়বেণা, উৎপাদে 

বৃভির জন্য ভবভিন্ন প্রকার গয়বেোর 

প্রয়োজে পয়ি। এ জন্য প্রকল্প এবাং কম শসুিী 

আকায়র কা্ শক্রম গ্রহে করা হে।  

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

প্রাভণসপদ অভধদির 
ভবোমুয়ল্য 

বাভে শক পভরকল্পো 

অনু্ােী 
মহাপভরিালক, প্রাভণসম্পদ অভধদির 

11 

miKvix ivR¯^ Av`vq I 

†KvlvMv‡i Rgv cÖ`vb 

প্রাভণসম্পদ অভধদিয়রর ভবভিন্ন ধরয়ের 

সসবা এবাং পণ্য ভবক্রে  বাবদ রাজস্ব আদাে 

করা হয়ে োয়ক  এবাং  সাংভিস্ট  সেজারীয়ত  

ভেেভমত জমা প্রদাে করা হয়ে োয়ক। 

সরকাভর প্রজ্ঞাপে/ 

আয়দর্ / ভবভধ, সাংভিস্ট 

ভবিাগ/র্ািা।। 

প্রজ্ঞাপে/ভবভধ 

সমাতায়বক 
প্রভতভদে মহাপভরিালক/সাংভিস্ট দির/সাংস্থা 
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12 

wewUAviwm †a‡K e¨vÛDB_ 

µq 

প্রাভণসম্পদ অভধদিয়রর আইভসটি কা্ শক্রম 

সিল রািার জন্য  ভবটি আরভস সেয়ক  

ব্যান্ড উইে ক্রে করার প্রয়োজে 

পয়ি। িাভহদা অনুসায়র ব্যান্ড উইে 

ক্রে করা হে । প্রাভণসম্পদ 

অভদদির এবাং সদর্ এবাং ভবয়দয়র্র 

সকল দির/সাংস্থার সায়ে 

স্াগায়্াগ রক্ষা করা হে। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

প্রাভেসম্পদ অভধদির 
ভবোমুয়ল সাব শক্ষভণক 

মহাপভরিালক প্রাভণসম্পদ/ দাভেত্বপ্রাি 

কম শকতশা 

১৩ 

Awa`ß‡ii wewfbœ kvLvi 

Ges gvV ch©v‡qi Awd‡mi 

ev‡RU eivÏ cÖ`vb| 

প্রাভণসম্পদ অভধদিয়রর ব্যে ভেব শাহ করার 

জন্য দুই প্ শায়ে বায়জে বরাদ্দ সপয়ে োয়ক। 

উি বরাদ্দ সেয়ক  ভবভিন্ন  ভবিাগ ও 

দিয়রর জন্য বরাদ্দ প্রদাে করা হয়ে হায়ক। 

প্রয়োজেীে বরাদ্দপত্র, 

প্রাভেসম্পদ অভধদির। 
ভবোমুয়ল্য 

বায়জে বরাদ্দ প্রাভির 

পর 

মহাপভরিালক প্রাভণসম্পদ অভধদির / 

উপপভরিালক প্রর্াসে-২ (ভহসাব ও 

বায়জে)। 

১৪ 

`y‡h©vM I Rjevqy cwieZ©b 

†gvKvwijvq cÖ‡qvRbxq 

e¨e¯’v MÖnY| 

কায়লর ভববতশয়ে জলবায়ু পভরবতশে হয়ে। 

 লশ্রুভতয়ত দুয়্ শাগ বৃভদ্ধ পায়ে। প্রাভণসম্পদ 

অভধদিয়রর দয়্ শাগ সমাকাভবলাে  

কযাপাভসটি ভবভডাং সহ দুয়্ শাগ সহের্ীল 

কা্ শক্রম গ্রহব করা হয়ে োয়ক 

প্রয়োজেীে পভরকল্পো 

ও  বরাদ্দপত্র, 

প্রাভণসম্পদ অভধদির। 

ভবোমুয়ল য সাব শক্ষভণক 

মহাপভরিালক প্রাভণসম্পদ অভধদির / 

স াকাল পয়েন্ট কম শকতশা। 

(িািঃ সমািঃ রভ কুল ইসলাম 

উপয়জলা প্রাভণসম্পদ কম শকতশা(এল/আর) 

০১৭১২১৬৪৯৬১। 

Email- 

rislamdls@gmail.com 

www.dls.gov.bd) 

 

ভব.দ্র.  ১। সরকাভর স্ সকাে প্রভতষ্ঠাে এবাং আওতাধীে অভধদির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠাে, উন্নেে সহয়্াগী সাংস্থা ও দািভরকিায়ব সম্পৃি সদভর্/ভবয়দভর্ সবসরকাভর প্রভতষ্ঠােয়ক প্রদি সসবা। উদাহরণ: বায়জে বরাদ্দ/ ভবিাজে, 

অে শ ছাি, মতামত গ্রহণ।  

২। সসবাগ্রহণকারী সবসরকাভর প্রভতষ্ঠাে end user ো হয়ল অেবা সকাে চুভির আওতাে প্রদি সসবা দািভরক সসবার অন্তর্ভ শি হয়ব। উদাহরণ: ভবটিআরভস-এর ভেকে সেয়ক ব্যান্ডউইিথ  ক্রে। 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্রভমক সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধভত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থাে 

সসবমূল্য এবাং  

পভরয়র্াধ পদ্ধভত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাভেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদভব, স াে ও ইয়মইল) 

mailto:rislamdls@gmail.com
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i k~b¨ 

c‡`i msL¨v  cÖYqb 

প্রাে ৬৭ বৎসয়রর পুরাতে অভধদিয়রর 

কম শকতশা কম শিারীয়দর অয়েয়কই অবসয়র  

বা অন্যান্য কারয়ে পদসমুহ িাভল হয়ে। 

কম শকতশা কম শিারীয়দর দাভেত্ব বন্টয়ের জন্য 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর শুন্যয পয়দর সাংিা 

প্রেেণ করা হে। 

ভবভিন্ন ভবিাগ / দিয়রর 

শুন্য পয়দর তাভলকা, 

প্রাভণসম্পদ অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য মাভসক 

 

মহাপভরিালক প্রাভণসম্পদ 

অভধদির/সাংভিস্ট দির প্রধাে 

২ 

Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i k~b¨ 

c` cyi‡bi cÖ‡qvRbxq 

e¨e ’̄v MÖnY  

কম শকতশা কম শিারীয়দর শুন্য পয়দর তাভলকা 

প্রেেয়ের পর প্রর্াসভেক মন্ত্রোলয়ের 

সম্মভতক্রয়ম শুন্য পদ পুরয়ের প্রয়োজেীে 

ব্যবস্থা করা হে। পভত্রকাে ভবজ্ঞভি প্রদায়ের 

পর ভলভিত এবাং সমৌভিজ পভরক্ষাা্র মাধ্যয়ম 

সমধাভিভিক তাভলকা  প্রণেে কয়র 

ভেয়োগপত্র প্রদাে করা হে। 

আয়বদেপত্র, প্রাভেসম্পদ 

অভধদির 
ভবোমুয়ল্য বাৎসভরক 

মহাপভরিালক/পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে 

৩ 

Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i 

Bbmvwf©m cÖwÿ‡Yi e¨e¯’v 

MÖnY| 

কম শকতশা কম শিারীয়দর দক্ষতা বৃভদ্ধর জন্য 

কম শরত কম শকতশা কম শিারীয়দর কম শস্থল এর 

িাভহদা সমাতায়বক প্রভর্ক্ষণ ভেরুপে কয়র 

প্রভর্ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হে।  

কম শকতশা কম শিারীয়দর 

তাভলকা,প্রাভেসম্পদ 

অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য িাভহদা ভিভিক 
মহাপভরিালক/পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে 

৪ 

Kg©KZ©v Zg©Pvix‡`i 

c‡`vbœwZi Rb¨ cixÿvi 

e¨e ’̄v  MÖnY| 

প্রাভেসম্পদ অভধদিয়রর কযািার 

কম শকতশায়দর পয়দান্নভতর জন্য ভবিাগীে 

এবাং পয়দান্নভতর পভরক্ষাে উিীণ শ হয়ত হে। 

কম শকতশায়দর তাভলকা অনু্ােী  ব্যবস্থা করা 

হে। 

কম শকতশা কম শিারীয়দর 

তাভলকা, প্রাভণসম্পদ 

অভধদির। 

ভবোমুয়ল য িাভহদা ভিভিক 
মহাপভরিালক/ পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে 
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৫ cÖKí/Kg©m~Px  cÖYqb 

আধুভেক ভবজ্ঞাে ব্যবস্থাে প্রাভণসম্পয়দর 

উন্নভতর জন্য সদয়র্র িাভহদা অনু্ােী 

প্রকল্প/ কম শসুিী ততরী করা হে। প্রাভণসম্পদ 

অভধদিয়রর প্লাভন্নাং সসল ক র্তশ ক  

প্রকল্প/কম শসুিী প্রেেণ করা হয়ে োয়ক। 

ভিভপভপ/টিভপভপ, 

প্রাভণসম্পদ অভধদির। 
ভবোমুয়ল্য িাভহদা ভিভিক 

 প্রর্াসভেক মন্ত্রোলয়ের সভিব / 

মহাপভরিালক প্রাভেসম্পাদ অভধদির 

৬ 

cÖKí cwiPvjK/ cÖKí 

mgš^qKvix cwiPvjK 

wb‡qv‡Mi cÖ¯Íve ˆZix| 

প্রাভেসম্পদ অভধদিয়রর উন্নেে প্রকল্প সমুহ 

বাস্তবােয়ের জন্য অভধদিয়রর কম শকতশায়দর 

মধ্য সেয়ক স্াগ্য কম শকতশায়ক  প্রকল্প 

পভরিালক এবাং কম শসুিী সমন্নেকারী 

পভরিালক ভহসায়ব ভেয়োগ প্রদাে করা হে। 

একায়িভমক সেদপত্র 

এবাং বাৎসভরক 

সগাপেীে প্রভতয়বদে, 

প্রাভণসম্পদ অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য িাভহদা ভিভিক 
 প্রর্াসভেক মন্ত্রোলয়ের সভিব / 

মহাপভরিালক প্রাভেসম্পাদ অভধদির 

৭ 

Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i 

UvBg‡¯‹j/wm‡jKkb †MÖW 

cÖvwßi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v 

MÖnY| 

েে কযািার কম শকতশা কম শিারীয়দর  ভেেভমত 

সবতে বৃভদ্ধর জন্য  কভমটি গঠে কয়র োইম 

সস্কল/ ভসয়লকর্ে  প্রদায়ের ব্যবস্থা গ্রহে 

করা হে। 

একায়িভমক সেদপত্র 

এবাং বাৎসভরক 

সগাপেীে প্রভতয়বদে, 

প্রাভেসম্পদ অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য িাভহদা ভিভিক 

মহাপভরিালক প্রাভেসম্পাদ 

অভধদির/পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-১ প্রাভেসম্পাদ অভধদির 

৮ 

Awa`ß‡ii AvBwmwU Kvh©µg 

mwµq ivLvi cÖ‡qvRbxq 

e¨e¯’v MÖnY| 

ভবিাগীে/আন্তিঃ 

ভবিাগীে/য়দর্ীে/আন্তিঃয়দর্ীে স্াগায়্াগ 

রক্ষার জন্য  প্রাভণসম্পদ অভধদিয়রর 

আইভসটি কা্ শক্রম পভরিালোকরা হে। 

কম শকতশা ও কম শিারীয়দর 

তাভলকা, প্রাভণসম্পদ 

অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য সাব শক্ষভেক 
মহাপভরিালক/দাভেিপ্রাি 

কম শকতশা/কম শিারী 

৯ 

Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i Kj¨v‡bi 

Rb¨ cÖwZwbwa wb‡qv‡Mi 

cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY| 

কম শকতশা কম শিারীয়দর কল্যায়ের জন্য 

ভবভিন্ন সাংগঠয়ের ভেেভমত ভেব শািে 

অনুষ্ঠায়ের আয়োজে করা হে এবাং 

প্রভতভেভধ ভেব শািয়ের আয়োজে করা হে। 

পুব শবতী বৎসয়রর 

ভেব শাভিত প্রভতভেভধয়দর   

ভেব শািয়ের কাগজপত্র, 

প্রাভণসম্পদ অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য ভবভধ সমাতায়বক 
মহাপভরিালক/দাভেিপ্রাি 

কম শকতশা/কম শিারী 

১০ 

jwRwóK gvjvgv‡ji Pvwn`v 

wbiƒcb, msMÖn, µq I 

iÿYv‡eÿY 

অভধদিয়রর পভরবহে র্ািার প্রয়োজেীে 

মালামাল ক্রে, সাংরক্ষয়ের জন্য প্রয়োজেীে 

ব্যবস্থা গ্রহণ, দািভরক মালামাল  তাভলকা 

অনু্ােী ক্রে করা হে।  

পুব শবতী বৎসয়রর 

তাভলকা, প্রাভণসম্পদ 

অভধদির। 

ভবোমুয়ল য 
প্রভত পুব শবতী বৎসয়রর 

সম/জুে মাস 

মহাপভরিালক প্রাভেসম্পাদ 

অভধদির/পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-২(ভহসাব ও বায়জে) প্রাভেসম্পাদ 

অভধদির 
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১১ 

Kg©KZ©v Kg©Pvixসদর Avevwmক 

fe‡bi Pvwn`v wbiƒcb, feb 

¯’vcb, †givgZ I msiÿY| 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর আবাভসক  িবয়ের 

িাভহদা ভেরুপে করা হে এবাং সস অনুসায়র 

িবে ভণম শায়ের প্রস্তাব করা হে। বতশমাে 

িবে সমুহ সমরামত অ সাংরক্ষণ করা হে। 

ভলভিত েকর্া/ 

ভিজাইে/িবে ভণম শায়ের 

কাগজপত্র, প্রাভণসম্পদ 

অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য  
প্রভত পুব শবতী বৎসয়রর 

সম/জুে মাস 

মহাপভরিালক প্রাভেসম্পাদ 

অভধদির/পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-১ প্রাভেসম্পাদ অভধদির 

১২ 

Kg©KZ©v Kg©Pvixসদর ছুটি, 

ভজভপএ , অভগ্রম প্রদাে 

কম শকতশা/কম শিারীয়দর িাভহদা অনু্ােী , 

ছুটি  এবাং  ভজভপএ  অভগ্রম প্রদাে করা 

হে। 

আয়বদেপত্র এবাং 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র, 

প্রাভণসম্পদ অভধদির। 

ভবোমুয়ল্য   িাভহদা অনু্ােী 

মহাপভরিালক প্রাভেসম্পাদ 

অভধদির/পভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে/উপপভরিালক প্রাভণশ্বান্থ্য ও 

প্রর্াসে-১ প্রাভেসম্পাদ অভধদির 

 
ভব.দ্র. অিযন্তরীণ জেবল (আওতাধীে অভধদির/দির/সাংস্থাসহ) এবাং একই প্রভতষ্ঠায়ের অন্য র্ািা/অভধর্ািা/অনুভবিাগ-সক প্রদি সসবা। উদাহরণ: লভজভস্টকস, ছুটি, ভজভপএ  অভগ্রম। 
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২.৪) আওতাধীে অভধদির/দির/সাংস্থা কর্তশক প্রদি সসবা 

 

আওতাধীে অভধদির/দির/সাংস্থাসমূয়হর ভসটিয়জন স িাে শার ভলঙ্ক আকায়র যুি করয়ত হয়ব। 

 

৩) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রভমক প্রভতশ্রুত/কাভিত সসবা প্রাভির লয়ক্ষয করণীে 

১ স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২ ্ো্ে প্রভক্রোে প্রয়োজেীে ভ স পভরয়র্াধ করা 

৩ সাক্ষায়তর জন্য ভেধ শাভরত সময়ের পূয়ব শই উপভস্থত োকা 

৪ সসবা পাওোর জন্য অয়পক্ষা করা 

৫ সসবাদােকারী প্রভতষ্ঠােয়ক প্রয়োজেীে সহয়্াগীতা প্রদাে করা 

 
ভব.দ্র. সাধারণত স্সকল কারয়ণ আয়বদে বাভতল হে অেবা সসবা প্রদাে সম্ভব হেো তা ভবয়িেণ কয়র ছক পূরণ করয়ত হয়ব। ভকছু ভবেে সকল প্রভতষ্ঠায়ের জন্য একই হয়ব এবাং ভকছু ভবেে আলাদা হয়ব।

Citizen's%20Charter%20for%20Wall%2029-9.doc
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৪) অভিয়্াগ প্রভতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

সসবা প্রাভিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাভেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ে স্াগায়্াগ করুে। তার কাছ সেয়ক সমাধাে পাওো ো সগয়ল ভেয়নাি পদ্ধভতয়ত স্াগায়্াগ কয়র আপোর সমস্যা অবভহত করুে। 

ক্রভমক কিে স্াগায়্াগ করয়বে 
কার সয়ে স্াগায়্াগ 

করয়বে 
স্াগায়্ায়গর ঠিকাো 

ভেষ্পভির 

সমেসীমা 

১ দাভেত্বপ্রাি কম শকতশা সমাধাে 

ভদয়ত ো পারয়ল 

অভিয়্াগ ভেষ্পভি 

কম শকতশা (অভেক) 

পদভব: পভরিালক, প্রর্াসে, প্রাভণসম্পদ অভধদির। 

স াে: ০২-৯১১৭৭৩৬ 

ইয়মইল: directoradmin@ 

dls.gov.bd 

ওয়েব: www.dls.gov.bd 

ভতে মাস 

২ 

অভিয়্াগ ভেষ্পভি কম শকতশা 

ভেভদ শষ্ট সময়ে সমাধাে ভদয়ত 

ো পারয়ল 

আভপল কম শকতশা 

পদভব:  মহাপভরিালক, প্রাভেসম্পদ অভধদির। 

স াে:০২-৯১০১৯৩২ 

ইয়মইল: dg@ dls.gov.bd 

ওয়েব: www.dls.gov.bd 

 

এক মাস 

৩ আভপল কম শকতশা ভেভদ শষ্ট সময়ে 

সমাধাে ভদয়ত ো পারয়ল 

সভিব,মৎস্য ও 

প্রাভণসম্পদ মন্ত্রণালে 

পদভব: সভিব, মৎস্য ও প্রাভণসম্পদ মন্ত্রণালে। 

স াে:০২-৭১৬৪৭০০ 

ইয়মইল:secretary@mofl.gov.bd 

ওয়েব: www. mofl.gov.bd 

ভতে মাস 

ভব.দ্র. 

• মন্ত্রণালয়ের অভিয়্াগ ভেষ্পভি কম শকতশা হয়বে একজে যুগ্মসভিব। আভপল কম শকতশা হয়বে একজে সজযষ্ঠ যুগ্মসভিব/অভতভরি সভিব; 

• অভধদির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠােসমূয়হর অভিয়্াগ ভেষ্পভি কম শকতশা হয়বে সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠায়ের একজে সজযষ্ঠ কম শকতশা। এ সক্ষয়ত্র মন্ত্রণালয়ের অভেক আভপল কম শকতশা ভহসায়ব ভবয়বভিত হয়বে; 

• ভবিাগীে প্ শায়ের প্রভতষ্ঠােসমূয়হর অভিয়্াগ ভেষ্পভি কম শকতশা হয়বে সাংভিষ্ট প্রভতষ্ঠায়ের একজে কম শকতশা। অভধদির/মন্ত্রণালে প্ শায়ের অভেক আভপল কম শকতশা ভহসায়ব ভবয়বভিত হয়বে; 

• ইউভেেে, উপয়জলা এবাং সজলা প্ শায়ের দিরসমূয়হর অভিয়্াগ ভেষ্পভি কম শকতশা হয়বে সাংভিষ্ট দিয়রর সজলা প্ শায়ের একজে কম শকতশা। ভবিাগীে প্ শায়ের অভেক আভপল কম শকতশা ভহসায়ব গণ্য হয়বে।  


